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ر مصادتنوي    عتحدياتزمنمنذ الكويتتواجه
النفط،إيراداتمن%89عىلتعتمد حيثالدخل
امالمستداالقتصاد عىلخطرا يشكلالذياالمر 
ةبدراسقمنا لذلك.النفطأسواقتقلباتعند 

انية ز ز سنواتخمسآلخر الدولةمي  تغي  وتبي 
ز النفطأسعار  دوالر أمريكيا دوالرا 70اىل30بي 
كةانتاجمعدلوأفضل حسبالكويتنفطلشر
فانلذلكيوميا،برميلمليون3بمعدلخططها 
كحد دينار مليار 18تتجاوزلنالنفطيةاإليرادات

كما دينار،مليار 8اىلتنخفضانيمكنها بينما أعىل
  للتصنيف"موديز"تقريرجاء

ز
لةلدو االئتمان

%30اىلالمحىل  الناتجانخفاضبتوقعالكويت
انيةالسابقةلتقديراتها نسبة ز .(2)للمي 

الدولةإيرادات
2019لسنة
تقرير حسب
الماليةوزارة

انيةآخر جانبإىلوبالنظر  ز حديد وبالتالدولةلمي 
 باتفقد المرصوفات،

 
 واضحا

 
مختلفةالبنودها بأن

سنواتالخمسخالللتتعدىمستمر بتصاعد 
اتخاذ وجبلذلك،(3)دينارمليار 25القادمة
ارقالفلتضييقالمعالمواضحةإصالحيةخطوات

ز  ز عجز وتفاديوالمرصوفاتاإليراداتبي  انية،المي 
 إىلوللوصولبل

 
 مركزا

 
 ماليا

 
.ستدامموإقتصاديا

نامجيتكون لها خالمنيمكنجوانبثالثمنالير
انيةالمطلوبالتوازنتحقيق ز .الدولةبمي 
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االقتصادي للكويت2020هايربد -برنامج ايكو

ح المقير

د-قمنا بإبتكار برنامج ايكو ز بأنه مزي    ج ( economic)وهو برنامج إقتصادي 2020-هايير ( Hybrid)يتمي 
  دولة الكويت و هو يساهم بدعم الجهود الحكومية لمعالجة األوضاع

ز
اإلقتصادية خالق قابل للتطبيق ف

ى الشيخ صباح األ 
 
ة صاحب السمو أمي  البالد المفد  مع رؤية حرصز

 
حمد الجابر بالكويت، وذلك  تماشيا

.الصباح حفظه هللا ورعاه لتحويلها مركز ماليا وتجاري

ح عىل  :جوانب3يركز المقير

نبقانو مرسومتعديل:الثالثالجانب
.القادمةباألجيالالخاص106/1976

ي جوانب 
 
ويعتمد عىل ضبط الهدر ف

انية الدولة متعددة بمي  

المصروفاتتخفيض

/يةاإلستثمار الفرصاقتناص
طريقعنالمعامالتميكنة
وتعديل.الرقمي التحول
ائب كاتأرباحض  .الشر

  
تعزيز : الجانب الثانز

ةاإليرادات الغي  نفطي

د-برنامج ايكو هايير
2020
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انيةبنود جمعتم ز زارةو بموقعالمنشورةالدولةمي 
حتر بياناتها والمحدثة2020-2019لسنةالمالية
اير 29تاري    خ جمعتمكما (3)2020لعامفير

ديوانبتقرير الواردةوالمالحظاتالمخالفات
بالمرصوفاتالخاصة(1)2019لسنةالمحاسبة
ها واإليرادات انيةعىلوتأثي  ز   المي 

ز
ليتم.الدولةف

العواملألكي  للوصولفيها الواردةالبياناتتحليل
 
 
ا د-ايكوإقتصاديبرنامجلخلقتأثي  2020هايير

ةخاللللتطبيقوالقابل ور شهستمنأقلفير
انيةلتعزيز القصوىلإلستفادةوذلك ز -2020عاممي 
.الكويتلدولةالمحىل  الناتجوزيادة2021

منهجية الدراسة

 
ا
كز :أول ه  و الجاريةبالمرصوفاتالدراسةتير

لالتشغيلضمانوالالزمةالمتكررةالمرصوفات
ضمنيدخلوال حكومية،جهةلكلاإلعتيادي
كونوتترأسمالية،مصاريفأيالجاريةالمصاريف

  األبوابالدراسةوستتناول.أبوابثمانمن
التر

 تطبيقها يمكن
 
.مواطنالبجيبالمساسعنبعيدا

  الباب
ز
:الثان

  المرصوفات:والخدماتالسلع
لجهاتاتنفقها التر

  الحكومية
ز
للحصولالجاريةأعمالها تسيي  سبيلف

.والخدماتالسلعيةالمستلزماتعىل

:السادسالباب
غي  رأسماليةأو جاريةتحويالتوه  :المنح

حكوماتإىلحكوميةوحدةمنإجبارية
حكوميةوحداتأو دوليةمنظماتأو أجنبية
الوحدةنوعحسبأوال المنحوتصنفأخرى،
نحةالمكانتإذا ما حسبثمللمنحةالمتلقية
.رأسماليةأو جارية

:السابعالباب
أو ةنقديتحويالتوه  :اإلجتماعيةالمنافع
عينةمفئاتأو بأرسهالمجتمعلحمايةعينية
والخطر .معينةإجتماعيةمخاطر منمنه

يؤثر أنيمكنظرفأو حدثهو اإلجتماع  
ا   تأثي 

 
بأنإما يةالمعناألرس رفاهيةعىلمعاكسا

ؤدييبأنأو مواردها عىلإضافيةأعباءيفرض
المنافعأمثلةومندخلها،انخفاضإىل

يضاتوتعو الطبيةالخدماتتقديماإلجتماعية
.االجتماع  الضمانومعاشاتالبطالة،

:الثامنالباب
أخرىأنواعوه  :أخرىوتحويالتمرصوفات

  ذكرها يرد لمالمرصوفاتمن
ز
األبوابف

اتومرصوفطبيعيةأصولكإيجار السابقة،
.عملةتغي  فروقاتوخسائر متنوعةأخرى

اء اولةالمتدغي  األصول:متداولةالغي  األصولرسر
ةملموسثابتةأصوله  الملموسةالماليةغي  

  مستمرةأو متكررةبصورةتستخدم
ز
اتعمليف

.عامعنتزيد لمدةإنتاج
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انتعزيز لجانبالدراسةتتطرق:ثانيا ز الدولةياتمي 
الممارساتأفضلوتحليلمراجعةخاللمن

  التاريخية
  ةاالقتصادياالزمةخاللحدثتالتر

ز
ف

لستتناو لذلك.منهااألمثلوتتبع2008عام
خاللةاإلستثماريالفرصاقتناصكيفيةالدراسة
يمكنمجاالت منالقصوىواإلستفادةاألزمة

يز بتعز كفيلماىل  عائد لتحقيقاستهدافها 
بجانمن.الكويتبدولةنفطيةالغي  اإليرادات

الوزاراتلخدماتالرقم  التحولاختيار تمآخر 
ز لتقديمها الحكوميةوالجهات كاتوالشر للمواطني 

غي  الالدولةإيراداتلتعزيز برسوموالمؤسسات
:التاليةالمنطقيةلألسبابوذلكنفطية

التطويرتكلفةقلة•
التطبيقسهولة•
اإلجتماع  للتباعد الماسةالحاجة•
المتوقعالعائد ارتفاع•

 
 
كاتمشاركةنسبة:ثالثا البنوكو والمؤسساتالشر

  
ز
 :المحققةاألرباحلصاف

 
عالقطا ألهميةنظرا

  ودورةالخاص
ز
عد وبالكويت،لدولةاإلقتصاد ف

  والتسهيالتالمجانيةالخدماتعدد دراسة
التر

ة،مجانيصحيةخدماتمنها الكويتدولةتقدمها 
  االنتفاع

ائبمناإلعفاء،الدولةبأراضز الرصز
 وقيمتها،الجمركية

 
ستمر المالحكومةلدعمونظرا

  خاصةالمختلفةللقطاعات
ز
إذ اتواألزمالكوارثف

مشاركةالخاصالقطاععىلالواجبمنبات
.ةالتشغيليمصاريفها منجزءبتحملالدولة

نامجيتمثل   كيانأييشملأنالير
ز
جاريتقانون

اتخدممنومستفيد بالكويتيعملإستثماري
  ويحققالمختلفةالدولة

ز
حسبسنويةأرباحصاف

انياتالبيانات ز أسواقهيئهلرقابةالخاضعةوالمي 
  من%10نسبهتدفعأنالتجارةوزارةأو المال

ز
صاف

.الماليةلوزارةأرباحها 
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ز
واردةالالبياناتتحليلتمالختامف

دهايير -ايكوبرنامجلخلقالسابقة
ملخصعىليحتويالذي2020
 إيجمؤثرةنتائجمنسبقما جميع

 
ابيا

انية ز .الكويتدولةلمي 



تخفيض المصروفات: الجانب األول

  موضحهو كما 
ز
  الرسمف

ز
  المرصوفاتقيمة(1)رقمالبيان

ز
،دينار مليار 23ستتجاوزالدولةف

  الرصفبنود أهمإىلوبالنظر 
ز
انيةف ز   عملفيمكننا الدولةمي 

ر
:اآلن

  المستقلةالجهاتلدعمالمرصوفاتمجملمن%13نسبةالبند هذا يشكل
 عبتمثلالتر

 
ئا

 
 
ز الدولةبإمكانحيثللدولة،إقتصاديأو إجتماع  مردود دونماليا بالدعماصالخالبند تقني 

رقموالجدول(1)رقمالتفصيىل  الجدولحسبدينار مليار2إىلدينار مليار3منللجهات
(2)

السلع والخدمات: الباب الثاني

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

1,701,896,000.00 وزارة الكهرباء والماء السلع والخدمات ي
الثانز 340,379,200.00 680,758,400.00 1,021,137,600.00

624,191,000.00 وزارة الصحة العامة السلع والخدمات ي
الثانز 124,838,200.00 249,676,400.00 374,514,600.00

391,059,000.00 وزارة الدفاع السلع والخدمات ي
الثانز 78,211,800.00 156,423,600.00 234,635,400.00

84,242,000.00 ي الديوان األمي  السلع والخدمات ي
الثانز 16,848,400.00 33,696,800.00 50,545,200.00

97,194,000.00 وزارة الداخلية السلع والخدمات ي
الثانز 19,438,800.00 38,877,600.00 58,316,400.00

40,140,000.00 وزاره االشغال العامة السلع والخدمات ي
الثانز 8,028,000.00 16,056,000.00 24,084,000.00

51,500,000.00 وزارة االعالم السلع والخدمات ي
الثانز 10,300,000.00 20,600,000.00 30,900,000.00

75,256,000.00 وزارة الخارجية السلع والخدمات ي
الثانز 15,051,200.00 30,102,400.00 45,153,600.00

91,750,000.00 بية وزارة الير السلع والخدمات ي
الثانز 18,350,000.00 36,700,000.00 55,050,000.00

42,051,000.00 وزارة األوقاف السلع والخدمات ي
الثانز 8,410,200.00 16,820,400.00 25,230,600.00

30,131,000.00 مجلس الوزراء-األمانة العامة السلع والخدمات ي
الثانز 6,026,200.00 12,052,400.00 18,078,600.00

28,985,000.00 ي
الحرس الوطنز السلع والخدمات ي

الثانز 5,797,000.00 11,594,000.00 17,391,000.00

36,470,000.00 وزارة المالية-اإلدارة العامة السلع والخدمات ي
الثانز 7,294,000.00 14,588,000.00 21,882,000.00

17,000,000.00 وزارة المواصالت السلع والخدمات ي
الثانز 3,400,000.00 6,800,000.00 10,200,000.00

11,200,000.00 وزارة الشؤون االجتماعية السلع والخدمات ي
الثانز 2,240,000.00 4,480,000.00 6,720,000.00

6,427,000.00 ي للثقافه والفنون
المجلس الوطنز السلع والخدمات ي

الثانز 1,285,400.00 2,570,800.00 3,856,200.00

18,586,000.00 ي
ان المدنز اإلدارة العامة للطي  السلع والخدمات ي

الثانز 3,717,200.00 7,434,400.00 11,151,600.00

7,000,000.00 وزارة التجارة السلع والخدمات ي
الثانز 1,400,000.00 2,800,000.00 4,200,000.00

4,692,000.00 وزارة التعليم العالي السلع والخدمات ي
الثانز 938,400.00 1,876,800.00 2,815,200.00

4,329,000.00 ديوان الخدمة المدنية السلع والخدمات ي
الثانز 865,800.00 1,731,600.00 2,597,400.00

3,193,000.00 ديوان المحاسبة السلع والخدمات ي
الثانز 638,600.00 1,277,200.00 1,915,800.00

2,000,000.00 اإلدارة العامة للجمارك السلع والخدمات ي
الثانز 400,000.00 800,000.00 1,200,000.00

8,354,000.00 المجلس األعىل للتخطيط السلع والخدمات ي
الثانز 1,670,800.00 3,341,600.00 5,012,400.00

926,000.00 وزارة العدل السلع والخدمات ي
الثانز 185,200.00 370,400.00 555,600.00

868,000.00 وحدة التحريات المالية السلع والخدمات ي
الثانز 173,600.00 347,200.00 520,800.00

1,123,000.00 ي    ع  السلع والخدمات مجلس الوزراء-الفتوى والتشر ي
الثانز 224,600.00 449,200.00 673,800.00

1,591,000.00 اإلدارة المركزية لإلحصاء السلع والخدمات ي
الثانز 318,200.00 636,400.00 954,600.00

1,420,000.00 األمانة العامة لالوقاف السلع والخدمات ي
الثانز 284,000.00 568,000.00 852,000.00

1,800,000.00 وزارة النفط السلع والخدمات ي
الثانز 360,000.00 720,000.00 1,080,000.00

911,000.00 ز ز الماليي  جهاز المراقبي  السلع والخدمات ي
الثانز 182,200.00 364,400.00 546,600.00

المجموع 677,257,000.00 1,354,514,000.00 2,031,771,000.00

انية للوزارات واإلدارات الحكومية ز الجدول رقم )1( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 

االقتصادي للكويت2020هايربد -برنامج ايكو

د -برنامج ايكو 2020هايير

:البندملخص
الحكوميةواإلداراتللوزاراتوالخدماتالسلعبند من%20متوسطاستقطاعسيناريو 1.

انياتذاتوالهيئات ز .دينارمليون600منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 
الحكوميةواإلداراتللوزاراتوالخدماتالسلعبند من%40متوسطاستقطاعسيناريو 2.

انياتذاتوالهيئات ز .دينارمليار1.3مناأثر توفي  يمكنالمستقلةالمي 
والهيئاتالحكوميةواإلداراتوالخدماتالسلعبند من%60متوسطاستقطاعسيناريو 3.

انياتذات ز .دينارمليار2منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 
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  الباب
اء:الثانز متداولةالغي  األصولرسر

اءمجموعمرصوفاتيشكل انياتمرصوفاتمن%15نسبةمتداولةالغي  األصولرسر ز الوزاراتمي 
انياتذاتوالهيئاتالحكوميةواإلدارات ز حيثدينار مليار3.3تفوقإجماليةبقيمةالملحقةالمي 

ز للدولةيمكن   الرصفتقني 
ز
:خاللمندينار مليار1.3معدلوتوفي  البند هذا ف

اءبند من%20متوسطاستقطاعسيناريو.1 واإلداراتللوزاراتمتداولةالغي  األصولرسر
انياتذاتوالهيئاتالحكومية ز .دينارمليون600منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

اءبند من%40متوسطاستقطاعسيناريو.2 واإلداراتللوزاراتمتداولةالغي  األصولرسر
انياتذاتوالهيئاتالحكومية ز .دينارمليار1.4منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

اءبند من%60متوسطاستقطاعسيناريو.3 الحكوميةواإلداراتمتداولةالغي  األصولرسر
انياتذاتوالهيئات ز .دينارمليار2منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

ز (4)و(3)رقمبالجدولموضحهو ما حسب :التاليي 

االقتصادي للكويت2020هايربد -برنامج ايكو

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

9,470,000.00 مجلس االمة السلع والخدمات ي
الثانز 1,894,000.00 3,788,000.00 5,682,000.00

58,481,000.00 بلدية الكويت السلع والخدمات ي
الثانز 11,696,200.00 23,392,400.00 35,088,600.00

28,767,000.00 جامعة الكويت السلع والخدمات ي
الثانز 5,753,400.00 11,506,800.00 17,260,200.00

13,772,000.00 الهيئة العامة للمعلومات المدنية السلع والخدمات ي
الثانز 2,754,400.00 5,508,800.00 8,263,200.00

9,671,000.00 اإلدارة العامة لالطفاء السلع والخدمات ي
الثانز 1,934,200.00 3,868,400.00 5,802,600.00

8,541,000.00 الهيئه العامة لالستثمار السلع والخدمات ي
الثانز 1,708,200.00 3,416,400.00 5,124,600.00

11,353,000.00 ي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقر السلع والخدمات ي

الثانز 2,270,600.00 4,541,200.00 6,811,800.00

1,471,000.00 الهيئه العامة لشؤون القرص السلع والخدمات ي
الثانز 294,200.00 588,400.00 882,600.00

8,450,000.00 وة السمكية الهيئة العامة للزراعة والير السلع والخدمات ي
الثانز 1,690,000.00 3,380,000.00 5,070,000.00

0 الهيئة العامة للتعويضات السلع والخدمات ي
الثانز 0.00 0.00 0.00

4,741,000.00 الهيئة العامة للرياضه السلع والخدمات ي
الثانز 948,200.00 1,896,400.00 2,844,600.00

7,892,000.00 الهيئة العامة للبيئه السلع والخدمات ي
الثانز 1,578,400.00 3,156,800.00 4,735,200.00

8,012,000.00 الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقه السلع والخدمات ي
الثانز 1,602,400.00 3,204,800.00 4,807,200.00

178,000.00 الهيئه العامة للعناية بطباعة القران الكريم السلع والخدمات ي
الثانز 35,600.00 71,200.00 106,800.00

1,160,000.00 الهيئة العامة لمكافحة الفساد السلع والخدمات ي
الثانز 232,000.00 464,000.00 696,000.00

4,321,000.00 الهيئة العامة للقوى العاملة السلع والخدمات ي
الثانز 864,200.00 1,728,400.00 2,592,600.00

1,698,000.00 هيئة الغذاء والتغذية السلع والخدمات ي
الثانز 339,600.00 679,200.00 1,018,800.00

2,733,000.00 هيئة تشجيع االستثمار المباشر السلع والخدمات ي
الثانز 546,600.00 1,093,200.00 1,639,800.00

482,000.00 ز القطاع العام والخاص اكة بي  وعات الشر هيئة مشر السلع والخدمات ي
الثانز 96,400.00 192,800.00 289,200.00

695,000.00 الهيئة العامة للشباب السلع والخدمات ي
الثانز 139,000.00 278,000.00 417,000.00

المجموع 36,377,600.00 72,755,200.00 109,132,800.00

انيات الملحقة ز انية للهيئات ذات المي  ز الجدول رقم )2( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 
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االقتصادي للكويت2020هايربد -برنامج ايكو

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

0.00 رئيس الدولة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 0.00 0.00 0.00

127,280,000.00 ي الديوان األمي  اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 25,456,000.00 50,912,000.00 76,368,000.00

2,455,000.00 ديوان المحاسبة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 491,000.00 982,000.00 1,473,000.00

11,121,000.00 مجلس الوزراء-األمانة العامة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 2,224,200.00 4,448,400.00 6,672,600.00

362,000.00 ي    ع  اء األصول الغي  متداولة مجلس الوزراء-الفتوى والتشر شر ثانيا 72,400.00 144,800.00 217,200.00

540,000.00 المجلس األعىل للتخطيط اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 108,000.00 216,000.00 324,000.00

918,000.00 ديوان الخدمة المدنية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 183,600.00 367,200.00 550,800.00

29,523,000.00 وزارة الخارجية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 5,904,600.00 11,809,200.00 17,713,800.00

106,619,000.00 وزارة المالية-اإلدارة العامة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 21,323,800.00 42,647,600.00 63,971,400.00

2,888,000.00 وزارة المالية-إدارة الحسابات العامة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 577,600.00 1,155,200.00 1,732,800.00

2,888,000.00 اإلدارة العامة للجمارك اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 577,600.00 1,155,200.00 1,732,800.00

2,700,000.00 وزارة التجارة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 540,000.00 1,080,000.00 1,620,000.00

4,768,000.00 وزارة العدل اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 953,600.00 1,907,200.00 2,860,800.00

42,242,000.00 وزارة الداخلية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 8,448,400.00 16,896,800.00 25,345,200.00

502,621,000.00 وزارة الدفاع اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 100,524,200.00 201,048,400.00 301,572,600.00

97,429,000.00 ي
الحرس الوطنز اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 19,485,800.00 38,971,600.00 58,457,400.00

39,098,000.00 بية وزارة الير اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 7,819,600.00 15,639,200.00 23,458,800.00

850,000.00 وزارة التعليم العالي اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 170,000.00 340,000.00 510,000.00

302,695,000.00 وزارة الصحة العامة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 60,539,000.00 121,078,000.00 181,617,000.00

10,795,000.00 وزارة الشؤون االجتماعية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 2,159,000.00 4,318,000.00 6,477,000.00

17,050,000.00 وزارة االعالم اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 3,410,000.00 6,820,000.00 10,230,000.00

22,000,000.00 وزارة األوقاف اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 4,400,000.00 8,800,000.00 13,200,000.00

156,000.00 األمانة العامة لالوقاف اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 31,200.00 62,400.00 93,600.00

15,400,000.00 وزارة المواصالت اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 3,080,000.00 6,160,000.00 9,240,000.00

1,061,693,000.00 وزاره االشغال العامة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 212,338,600.00 424,677,200.00 637,015,800.00

6,500,000.00 ي للثقافه والفنون
المجلس الوطنز اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 1,300,000.00 2,600,000.00 3,900,000.00

122,000.00 وزارة النفط اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 24,400.00 48,800.00 73,200.00

774,300,000.00 وزارة الكهرباء والماء اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 154,860,000.00 309,720,000.00 464,580,000.00

89,000,000.00 ي
ان المدنز اإلدارة العامة للطي  اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 17,800,000.00 35,600,000.00 53,400,000.00

207,000.00 اإلدارة المركزية لإلحصاء اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 41,400.00 82,800.00 124,200.00

173,000.00 ز ز الماليي  جهاز المراقبي  اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 34,600.00 69,200.00 103,800.00

182,000.00 وحدة التحريات المالية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 36,400.00 72,800.00 109,200.00

المجموع 654,915,000.00 1,309,830,000.00 1,964,745,000.00

انية للوزارات واإلدارات الحكومية ز جدول رقم )3( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

5,034,000.00 مجلس االمة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 1,006,800.00 2,013,600.00 3,020,400.00

15,531,000.00 بلدية الكويت اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 3,106,200.00 6,212,400.00 9,318,600.00

255,168,000.00 جامعة الكويت اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 51,033,600.00 102,067,200.00 153,100,800.00

1,645,000.00 الهيئة العامة للمعلومات المدنية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 329,000.00 658,000.00 987,000.00

14,826,000.00 اإلدارة العامة لالطفاء اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 2,965,200.00 5,930,400.00 8,895,600.00

3,831,000.00 الهيئه العامة لالستثمار اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 766,200.00 1,532,400.00 2,298,600.00

23,345,000.00 ي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقر اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 4,669,000.00 9,338,000.00 14,007,000.00

405,000.00 الهيئه العامة لشؤون القرص اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 81,000.00 162,000.00 243,000.00

18,676,000.00 وة السمكية الهيئة العامة للزراعة والير اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 3,735,200.00 7,470,400.00 11,205,600.00

0 الهيئة العامة للتعويضات اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 0.00 0.00 0.00

1,758,000.00 الهيئة العامة للرياضه اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 351,600.00 703,200.00 1,054,800.00

12,031,000.00 الهيئة العامة للبيئه اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 2,406,200.00 4,812,400.00 7,218,600.00

2,262,000.00 الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقه اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 452,400.00 904,800.00 1,357,200.00

195,000.00 الهيئه العامة للعناية بطباعة القران الكريم اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 39,000.00 78,000.00 117,000.00

190,000.00 الهيئة العامة لمكافحة الفساد اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 38,000.00 76,000.00 114,000.00

3,984,000.00 الهيئة العامة للقوى العاملة اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 796,800.00 1,593,600.00 2,390,400.00

2,109,000.00 هيئة الغذاء والتغذية اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 421,800.00 843,600.00 1,265,400.00

271,000.00 هيئة تشجيع االستثمار المباشر اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 54,200.00 108,400.00 162,600.00

43,000.00 ز القطاع العام والخاص اكة بي  وعات الشر هيئة مشر اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 8,600.00 17,200.00 25,800.00

2,050,000.00 الهيئة العامة للشباب اء األصول الغي  متداولة شر ثانيا 410,000.00 820,000.00 1,230,000.00

المجموع 72,670,800.00 145,341,600.00 218,012,400.00

انيات الملحقة ز انية للهيئات ذات المي  ز جدول رقم )4( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 
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المنح:السادسالباب

انياتمن%19نسبةالمنحبند مجموعمرصوفاتيشكل ز الحكوميةواإلداراتالوزاراتمي 
انياتذاتوالهيئات ز للدولةيمكنحيثدينار مليار4تفوقإجماليةبقيمةالملحقةالمي 
ز    الرصفتقني 

ز
:خاللمندينار مليار2يقاربما وتوفي  البند هذا ف

والهيئاتالحكوميةواإلداراتللوزاراتالمنحبند من%20متوسطاستقطاعسيناريو 1.
انياتذات ز .دينارمليار1.1منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

والهيئاتالحكوميةواإلداراتللوزاراتالمنحبند من%40متوسطاستقطاعسيناريو 2.
انياتذات ز .دينارمليار2.1منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

ذاتوالهيئاتالحكوميةواإلداراتالمنحبند من%60متوسطاستقطاعسيناريو 3.
انيات ز .دينارمليار3منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

ز (6)و(5)رقمبالجدولموضحهو ما حسب :التاليي 

االقتصادي للكويت2020هايربد -برنامج ايكو

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

5,249,221,000.00 وزارة المالية-إدارة الحسابات العامة المنح السادس 1,049,844,200.00 2,099,688,400.00 3,149,532,600.00

3,000,000.00 وزارة األوقاف المنح السادس 600,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00

المجموع 1,050,444,200.00 2,100,888,400.00 3,151,332,600.00

انية للوزارات واإلدارات الحكومية ز جدول رقم )5( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

3,000,000.00 الهيئه العامة لالستثمار المنح السادس 600,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00

انيات الملحقة ز انية للهيئات ذات المي  ز جدول رقم )6( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 

:اإلجتماعيةالمنافع:السابعالباب

انياتمرصوفاتمن%7نسبةاإلجتماعيةالمنافعمجموعمرصوفاتيشكل ز الوزاراتمي 
انياتذاتوالهيئاتالحكوميةواإلدارات ز دينار مليار1.5تفوقإجماليةبقيمةالملحقةالمي 

ز للدولةيمكنحيث   الرصفتقني 
ز
:خاللمندينار مليون600معدلوتوفي  البند هذا ف

الحكوميةواإلداراتللوزاراتاإلجتماعيةالمنافعبند من%20متوسطاستقطاعسيناريو 1.
انياتذاتوالهيئات ز .دينارمليون300منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

الحكوميةواإلداراتللوزاراتاإلجتماعيةالمنافعبند من%40متوسطاستقطاعسيناريو 2.
انياتذاتوالهيئات ز .دينارمليون600منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

والهيئاتالحكوميةواإلداراتاإلجتماعيةالمنافعبند من%60متوسطاستقطاعسيناريو 3.
انياتذات ز .دينارمليار1منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 
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أخرىوتحويالتمرصوفات:الثامنالباب

انياتمرصوفاتمن%4نسبةاإلجتماعيةالمنافعمجموعمرصوفاتيشكل ز واإلداراتالوزاراتمي 
انياتذاتوالهيئاتالحكومية ز للدولةيمكنحيث.تقريبادينار مليار1اجماليةبقيمةالملحقةالمي 

ز    الرصفتقني 
ز
:خاللمندينار مليون500معدلوتوفي  البند هذا ف

واإلداراتللوزاراتأخرىوتحويالتمرصوفاتبند من%20متوسطاستقطاعسيناريو 1.
انياتذاتوالهيئاتالحكومية ز .دينارمليون250منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

واإلداراتللوزاراتأخرىوتحويالتمرصوفاتبند من%40متوسطاستقطاعسيناريو 2.
انياتذاتوالهيئاتالحكومية ز .دينارمليون500منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

الحكوميةواإلداراتأخرىوتحويالتمرصوفاتبند من%60متوسطاستقطاعسيناريو 3.
انياتذاتوالهيئات ز .دينارمليون800منأكي  توفي  يمكنالمستقلةالمي 

االقتصادي للكويت2020هايربد -برنامج ايكو

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

10,000,000.00 ي الديوان األمي  المنافع االجتماعية السابع 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00

21,000.00 ديوان المحاسبة المنافع االجتماعية السابع 4,200.00 8,400.00 12,600.00

16,670,000.00 وزارة الخارجية المنافع االجتماعية السابع 3,334,000.00 6,668,000.00 10,002,000.00

6,000.00 وزارة المالية-اإلدارة العامة المنافع االجتماعية السابع 1,200.00 2,400.00 3,600.00

14,240,000.00 وزارة المالية-إدارة الحسابات العامة المنافع االجتماعية السابع 2,848,000.00 5,696,000.00 8,544,000.00

62,000.00 وزارة التجارة المنافع االجتماعية السابع 12,400.00 24,800.00 37,200.00

25,800,000.00 وزارة الداخلية المنافع االجتماعية السابع 5,160,000.00 10,320,000.00 15,480,000.00

40,273,000.00 وزارة الدفاع المنافع االجتماعية السابع 8,054,600.00 16,109,200.00 24,163,800.00

10,000.00 ي
الحرس الوطنز المنافع االجتماعية السابع 2,000.00 4,000.00 6,000.00

7,880,000.00 بية وزارة الير المنافع االجتماعية السابع 1,576,000.00 3,152,000.00 4,728,000.00

650,000.00 وزارة التعليم العالي المنافع االجتماعية السابع 130,000.00 260,000.00 390,000.00

594,010,000.00 وزارة الصحة العامة المنافع االجتماعية السابع 118,802,000.00 237,604,000.00 356,406,000.00

285,000,000.00 وزارة الشؤون االجتماعية المنافع االجتماعية السابع 57,000,000.00 114,000,000.00 171,000,000.00

100,000.00 وزارة االعالم المنافع االجتماعية السابع 20,000.00 40,000.00 60,000.00

المجموع 198,944,400.00 397,888,800.00 596,833,200.00

انية للوزارات واإلدارات الحكومية ز جدول )7( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

74,204,000.00 جامعة الكويت المنافع االجتماعية السادس 14,840,800.00 29,681,600.00 44,522,400.00

96,000.00 الهيئه العامة لالستثمار المنافع االجتماعية السادس 19,200.00 38,400.00 57,600.00

97,231,000.00 ي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقر المنافع االجتماعية السادس 19,446,200.00 38,892,400.00 58,338,600.00

1,000,000.00 الهيئه العامة لشؤون القرص المنافع االجتماعية السادس 200,000.00 400,000.00 600,000.00

140,000.00 وة السمكية الهيئة العامة للزراعة والير المنافع االجتماعية السادس 28,000.00 56,000.00 84,000.00

141,000,000.00 الهيئه العامة للعناية بطباعة القران الكريم المنافع االجتماعية السادس 28,200,000.00 56,400,000.00 84,600,000.00

552,084,000.00 الهيئة العامة للقوى العاملة المنافع االجتماعية السادس 110,416,800.00 220,833,600.00 331,250,400.00

المجموع 173,151,000.00 346,302,000.00 519,453,000.00

انيات الملحقة ز انية للهيئات ذات المي  ز جدول )8( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 
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انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

50,000,000.00 رئيس الدولة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

54,000,000.00 ي الديوان األمي  مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 10,800,000.00 21,600,000.00 32,400,000.00

424,000.00 ديوان المحاسبة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 84,800.00 169,600.00 254,400.00

7,026,000.00 مجلس الوزراء-األمانة العامة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 1,405,200.00 2,810,400.00 4,215,600.00

320,000.00 ي    ع  مرصوفات ونحويالت أخرى مجلس الوزراء-الفتوى والتشر الثامن 64,000.00 128,000.00 192,000.00

441,000.00 المجلس األعىل للتخطيط مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 88,200.00 176,400.00 264,600.00

25,560,000.00 ديوان الخدمة المدنية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 5,112,000.00 10,224,000.00 15,336,000.00

5,010,000.00 وزارة الخارجية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 1,002,000.00 2,004,000.00 3,006,000.00

20,060,000.00 وزارة المالية-اإلدارة العامة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 4,012,000.00 8,024,000.00 12,036,000.00

209,167,000.00 وزارة المالية-إدارة الحسابات العامة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 41,833,400.00 83,666,800.00 125,500,200.00

1,125,000.00 اإلدارة العامة للجمارك مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 225,000.00 450,000.00 675,000.00

1,230,000.00 وزارة التجارة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 246,000.00 492,000.00 738,000.00

289,715,000.00 وزارة العدل مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 57,943,000.00 115,886,000.00 173,829,000.00

11,430,000.00 وزارة الداخلية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 2,286,000.00 4,572,000.00 6,858,000.00

29,678,000.00 وزارة الدفاع مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 5,935,600.00 11,871,200.00 17,806,800.00

4,170,000.00 ي
الحرس الوطنز مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 834,000.00 1,668,000.00 2,502,000.00

4,990,000.00 بية وزارة الير مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 998,000.00 1,996,000.00 2,994,000.00

509,000,000.00 وزارة التعليم العالي مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 101,800,000.00 203,600,000.00 305,400,000.00

6,670,000.00 وزارة الصحة العامة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 1,334,000.00 2,668,000.00 4,002,000.00

2,200,000.00 وزارة الشؤون االجتماعية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 440,000.00 880,000.00 1,320,000.00

2,534,000.00 وزارة االعالم مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 506,800.00 1,013,600.00 1,520,400.00

6,450,000.00 وزارة األوقاف مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 1,290,000.00 2,580,000.00 3,870,000.00

262,000.00 األمانة العامة لالوقاف مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 52,400.00 104,800.00 157,200.00

1,142,000.00 وزارة المواصالت مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 228,400.00 456,800.00 685,200.00

3,222,000.00 وزاره االشغال العامة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 644,400.00 1,288,800.00 1,933,200.00

2,293,000.00 ي للثقافه والفنون
المجلس الوطنز مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 458,600.00 917,200.00 1,375,800.00

4,196,000.00 وزارة النفط مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 839,200.00 1,678,400.00 2,517,600.00

10,640,000.00 وزارة الكهرباء والماء مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 2,128,000.00 4,256,000.00 6,384,000.00

324,000.00 ي
ان المدنز اإلدارة العامة للطي  مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 64,800.00 129,600.00 194,400.00

80,000.00 اإلدارة المركزية لإلحصاء مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 16,000.00 32,000.00 48,000.00

80,000.00 ز ز الماليي  جهاز المراقبي  مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 16,000.00 32,000.00 48,000.00

81,000.00 وحدة التحريات المالية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 16,200.00 32,400.00 48,600.00

المجموع 252,704,000.00 505,408,000.00 758,112,000.00

انية للوزارات واإلدارات الحكومية ز جدول )9( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 

انية ز تقديرات المي  الجهة البند الباب استقطاع 20% استقطاع 40% استقطاع 60%

840,000.00 مجلس االمة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 168,000.00 336,000.00 504,000.00

2,201,000.00 بلدية الكويت مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 440,200.00 880,400.00 1,320,600.00

22,328,000.00 جامعة الكويت مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 4,465,600.00 8,931,200.00 13,396,800.00

50,000.00 الهيئة العامة للمعلومات المدنية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 10,000.00 20,000.00 30,000.00

561,000.00 اإلدارة العامة لالطفاء مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 112,200.00 224,400.00 336,600.00

2,188,000.00 الهيئه العامة لالستثمار مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 437,600.00 875,200.00 1,312,800.00

13,766,000.00 ي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقر مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 2,753,200.00 5,506,400.00 8,259,600.00

51,000.00 الهيئه العامة لشؤون القرص مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 10,200.00 20,400.00 30,600.00

567,000.00 وة السمكية الهيئة العامة للزراعة والير مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 113,400.00 226,800.00 340,200.00

0 الهيئة العامة للتعويضات مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 0.00 0.00 0.00

67,743,000.00 الهيئة العامة للرياضه مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 13,548,600.00 27,097,200.00 40,645,800.00

299,000.00 الهيئة العامة للبيئه مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 59,800.00 119,600.00 179,400.00

3,831,000.00 الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقه مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 766,200.00 1,532,400.00 2,298,600.00

24,000.00 الهيئه العامة للعناية بطباعة القران الكريم مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 4,800.00 9,600.00 14,400.00

105,000.00 الهيئة العامة لمكافحة الفساد مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 21,000.00 42,000.00 63,000.00

534,000.00 الهيئة العامة للقوى العاملة مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 106,800.00 213,600.00 320,400.00

121,000.00 هيئة الغذاء والتغذية مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 24,200.00 48,400.00 72,600.00

235,000.00 هيئة تشجيع االستثمار المباشر مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 47,000.00 94,000.00 141,000.00

26,000.00 ز القطاع العام والخاص اكة بي  وعات الشر هيئة مشر مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 5,200.00 10,400.00 15,600.00

1,035,000.00 الهيئة العامة للشباب مرصوفات ونحويالت أخرى الثامن 207,000.00 414,000.00 621,000.00

المجموع 23,301,000.00 46,602,000.00 69,903,000.00

انيات الملحقة ز انية للهيئات ذات المي  ز جدول )10( المرصوفات الجارية عىل مستوى أبواب المي 
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  الجانب
الغي  اإليراداتتعزيز :الثانز

نفطية

يفاإلستثماريةالفرصاقتناص:أولا 

.اتالبتروكيماويوصناعاتالتكنولوجيا

سبببعالميةاقتصاديةبأزمةاليوميمر العالم
يستغلأنيمكنوالذي19-كوفيدوباء

  إستثماريةفرصالقتناص
ز
كاتالحصصف شر

اتوالصناعبالتكنولوجيا الخاصةالعالمية
وكيماوية تعيد تسأنالمتوقعمنحيث.البير

قيمةمنويزيد تدريجر  بشكلعافيتها 
انيةاإلستثمارات ز انيمنويعزز والمي  ز دولةةمي 

.الكويت
 االقتصاديونالمحللونأجمعو 

 
ال العالمأن

  
ز
لذا ،(4)إقتصاديةأزمةبلمالية،أزمةيعان
إىلاألمور تعود أنقبلوقتمسألةه  

كاتوتستأنفطبيعتها  انهيار د بعنموها الشر
ةفخاللمسبوقغي  بشكلأسهمها قيمة ير
19-كوفيدجائحةبسببالعملإيقاف

فرصمنيعزز مما والعمل،للمدنواإلغالق
ستفيد تالمتوسطالمدىعىلثمينةإستثمارية

ىالماليةالمؤسساتمنها  .الكير

:اإلستثماريةللفرصعمليةأمثلة

ارتفعت،(5)"عربيةاندبندنت"ل خاصرصد 

العامةاإلستثماراتصندوقإستثمارات

  السعودي
ز
كيةاألسواقف يةنهاحتر األمي 

دوالر مليار 9.78إىل2020لعاممارس

كة24عىلموزعة لهيئةإفصاحوأظهر .رسر

كية،والبورصاتالماليةاألوراق  نشر األمي 
 
ا أخي 

 
 
ىاإلستثماراتصندوقأن ليةأقحصصاشير

  
ز
كاتف كيةرسر ىأمي  "بوينغ"منهاكير

  "و"فيسبوك"و
  ديوالت"و"غروبسيتر

ز
"زن

كاأوفبنك"و  "أمي 
ا
  قالسو ضعفمستغل

ز
ف

  أعقاب
وستفشر .كورونافي 

  متخصصونيقيم
ز
توجهالاإلستثمار قطاعف

األسواقنحو السعوديللصندوقالشي    ع

  واعدةكخطوةالفرصالقتناصالعالمية
ز
ف

ي،يحت  ويشي  األزمات،وقت حثالباالحجي 

  "أنإىلاإلقتصادي،
ز
يقرر الذيالوقتف

وةصندوق   السياديالي 
ز
وي    جف   ير األك)اليز

ز
ف

عىلاألوىلوللمرة(دوالرتريليونبقيمةالعالم

بسببالصندوق،منأموالسحباإلطالق

متها قيتصلالنفط،أسعار وتراجعكورونا أزمة

نا فإنالعام،هذا الصندوقمندوالر مليار 37إىل

  النقيضعىل
ز
صندوقنجد آخر تحركوف

ماراتإستثيضخالسعوديالعامةاإلستثمارات

  المتاحةالفرصالقتناصجديدة
ز
أسواقف

."العالميةاألسهم

خاللمنستثمارلإل الدراسةتوصيةلذلك

صدةواألر اإلستثمارةهيئمنالمتاحةالسيولة

  
  نملكهاالتر

ز
ورةوالمذكوالمحليةالبنوكف

ح(2)المركزيبالبنكبأرصدة ستثمارإنقير

  ،العالمحولدينارمليار10مبلغ
ز
قطاعف

كاتعير التكنولوجيا ز أوبر"رسر ثم،"تكنولوجي 

داتاأوتوماتيك"ثم،"سيسكو"و"فيسبوك"

"برودكوم"و"إمنر  آي"ثم،"بروسيسنغ

تيبعىلاالتصاالت قطاع المتوقعوالعائد.الير

الرتفاعهانتيجة%20هوشهور6خالل

 كحد
ز
  بعدأدن

ز
زمةاألبسببالصناعةتعاف

بلغبمالدولةراداتإييعززمماالعالم  والكساد

.دينارمليار2

وليةالصناعاتقطاعأما تفاستهدفالبير

كاتالدراسة خاصةدينارمليار20بقيمةرسر

ويجر  الصندوقخروجبعد هستثماراتإل اليز

  (4)تقريبادوالرتريليون1بقيمة
ز
هذهف

تبثرواألالصناعة مخاوفمنعليهالمير

  الخامالنفطأسعار
ز
هذهاصفاقتنالمستقبلف

 عالالنفط  القطاعمكانةمنيعززالفرص
 
ميا

قيمةبالقصي  المدىعىلستثماراتاإل يراداتإو 

.دينارمليار2تبلغتقديريه
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ا  ةأجهزفيالرقميالتحولاعتماد:ثانيا

الدولة

فياألساسهووالذيالرقميالتحولتفعيل

والتياإلقتصاديالمنعطفلعبورالدولنجاح
2.5يقاربماالكويتدولةميزانيةفيستوفر
:التاليةالمجالتخاللمندينارمليار

إدارة األصول في جميع الجهات1.

إدارة العقود2.

إدارة الموارد البشرية وخدمات إيداع 3.
بدلت الرواتب

ا 4. الربط بين الجهات رقميا

تحويل المعامالت الخدماتية الى رقمية 5.
برسوم 

عدببالتحديدالمجالتهذهفيالدراسةوتركزت

الدولةبميزانيةالحاصلالماليالهدرمراجعة

لسنةالمحاسبةديوانبتقاريرجاءماحسب

للتحولالتطبيقأن  علما.2019و2018

ىيتسنحتىتدريجيايكونأنيجبالرقمي

وظهورالتعميمقبلوتطويرهالنظامفحص

اإلجراءاتبينللمقارنةاإليجابيةالنتائج

العاملينثقةلكسبواليدويةاإللكترونية
:علىالشديدالحرصمعوالجهات

اآلمنالوطنيالرقميالذاتياإلكتفاء1.

دونوالعملياتبالبياناتالتامللتحكم
الخارجيةللمصادرالحاجة

ومةالحكتملكهامركزيةبياناتقاعدةبناء2.
الخارجعلىتعتمدول

علىالحفاظلسالمةاألمانأنظمةوضع3.
البيانات

لبشكللمعلوماتاإلحتياطأنظمةتفعيل4.

عندالمعلوماتتوفرمنللتأكددوري
الحاجة

وادمللخالتحتيةالبنيةصناعةفيالبدء5.
الدولةتملكهاالتي

كاتللشبالتحتيةالبنيةبناءفيالبدء6.

بلقمنالتامواإللتزامالمستقلةالحكومية

الخاصوالقطاعالحكوميةالجهاتجميع
ببنودها

ا قهاتطبيلمتابعةبندلكلفريقتشكيل7. عمليا

منأوالوزراءمجلسرئيسيترأسهم

لقوةوااللوجستيالدعملتقديمعنه،ينوب
.لهااسبوعيتقريروتقديمالقرار،باتخاذ

سمبر)اإللكترونيةالخدماتلرسومعمليةأمثلة

املةالمعوانتهاءالدفعويتم(معاملةلكلدينار5

ا  يموالمقالمواطنلمراجعةالحاجةدونإلكترونيا

:والجهاتللوزارات

:المرورخدمات1.

الماتاإلستعجمــــيـعاإللكتـــرونــيالنظاميتيح

المركبات،خدمةمثلالمرور،عنالخدمية

استمارةتجديدالمركبة،مستخدمإضافة

دممستخإلغاءالقيادة،رخصةتجديدالمركبة،

نعاإلستعالمالقيادة،رخصةمعلوماتالمركبة،

عنالعاماإلستعالمالمرورية،المخالفات

،بياناتخدمةالمركبات،علىالتأمينصالحية

.اآلليوالتحصيلالمخالفاتدفعخدمة

:والهجرةالجوازاتخدمة.2

-(20)المنزليةالعمالةإقامةتجديدخدمةمثل

إصداراإلقامة،تجديدالتأشيرات،خدمات

الجواز،تجديدللتابعين،السفرتصاريحاإلقامة،

السفرجوازإلصدارموعدطلبالجواز،إصدار

دمات،الخنقلزيارة،تأشيرةتمديد-اإللكتروني

لسجمعلوماتالتابعين،خدماتالمهنة،تعديل

معلوماتالسفر،جوازمعلوماتالسفر،

اإلستعالمالشخصية،المعــلومـــاتالعنوان،

أحقيةعنالعاماإلستعالمالبصمة،عنالعام

صالحيةعنالعاماإلستعالمبالحج،القيام

العاماإلستعالمفقط،للمقيمينالصحيالتأمين

عناإلستعالموعودة،خروجتأشيرةحالةعن

،اإلقامةصالحيةعناإلستعالمالعمالة،وصول

ا سياحيةتأشيرةإصدارطلب .إلكترونيا
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:المدنيةللمعلوماتالعامةالهيئةخدمات.3

طلبخدمةالمفقودة،الوثائقعناإلبالغمثل

عناإلستعالمموعد،حجزفاقد،بدلوثيقة

المعلوماتالعنوان،معلوماتالصحي،التأمين

عدفالمعاملة،حالةعناإلستعالم-الشخصية

صورةتغييرطلبوالمخالفات،الرسوم

لبطالكويتي،وغيرالكويتيللفردشخصية

ائلبعالتحاقتسجيلمولود،بياناتاستكمال

منالتحقق-مرةألولخدمتسجيل-مرةأول

.الالتينيالسم

)المحاكم(العدلوزارةخدمات.4

،القضائياإلعالنى،الدعوصحيفةرفع:مثال

دفع،للدفاعالمرافعاترفع،الجلساتعقد

،النقض،وارسالهالحكمصدارإ،الرسوم

معربط،التمييزخدمات،ستئنافاإلخدمات

،البنوكمعالربط،التنفيذ،المحامينجمعية

،ياإللكترونالمراسالت،النيابةاستفسارات

.وغيرها

المتوقعالمعامالتعددمنالمتوقعالعائد

عملية200،000،000هيعليهاالحصول

ذكرالسالفةالمستهدفةالجهاتلكلإلكترونيا

.دينارمليارإيراداتمبلععلىللحصول

الشركاتمشاركةنسبة:ثالثا

:أرباحهالصافيوالبنوكوالمؤسسات

صافيمن%10نسبةاستقطاعبهنقصد

تمارسالتيالتجاريةالقطاعاتجميعأرباح

الكويتدولةداخلنشاطها

2006لسنة46رقمقانونباستغاللوذلك

بشركاتومحصورةللزكاة%1بنسبةالخاص

عدمنقترححيث.والمقفلةالعامةالمساهمة

هذالوتعديبالضريبةخاصجديدقانونإنشاء

أنعلى%10الى%1منليكونالقانون

تحققالتيالتجاريةاألنشطةجميعيشمل

يئههمنالصادرةللبياناتسنوياأرباحصافي

للشركاتالتجارةووزارةالمالأسواق

.لرقابتهاالخاضعةوالمؤسسات

مجموعأنيوضح(2)رقمالبيانيالرسم

ةالخاضعوالمؤسساتالشركاتأرباحصافي

ـللرصدوفقا.لعامالمالأسواقهيئةلرقابة

-4-21بتاريخوالمنشورة«األنباء»جريدة

،2018لعامالمدرجةالشركاتلنتائج2019

165ـالللشركاتالتشغيليةاإليراداتبارتفاع

دينارمليار12.8لتسجل،%2.5بنسبة

،2017فيدينارمليار12.46بـمقارنة

لتسجل%7بنسبةالتشغيلأرباحنمووأيضا

منشركة122وحققت.دينارمليارات3.5

بلغ2018لعامأرباحصافيشركة165أصل

43تكبدتبينمادينار،مليار2.26حوالي

مليون175حواليبلغتخسائرمدرجةشركة

.2017دينار
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ابةلرقتخضعالتيالشركاتيخصفيماأما

التالي(11)رقمفالجدولالتجارةوزارة

ترخيصهاتمالتيالشركاتعدديوضح

.فقطسنواتلثالث

ا فيكون طةالنشالشركاتإجماليتقديريا

تخضعومؤسسةشركةألف100بحدود

3يعادلبماأرباحهاوتقدرالتجارةلوزارة

.دينارمليار

احوأربماليةعوائدتحققالتياألنشطةوأهم

العقارقطاعمنهادينارمليار4تعادلسنوية

والمقاولتوالمطاعموالتغذيةوالتجزئة

التامينوقطاعالعامةوالتجارةالعامة

اتهاببيانالربحيةعاليةاألنشطةمنوغيرها

.التجارةلوزارةالمقدمةالسنويةالمالية

علىرقابةلفرضالوزارةقدرةعدمونالحظ

بياناتهالتقديموالمؤسساتالشركات

.مقفلهماليةسنةخاللوميزانياتها

مليون500مبلغإجماليسبقماعنينتج

افيصضريبةلتطبيقمتوقعةعائداتدينار

.التجاريةلألنشطةاألرباح
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بقانونمرسومتعديل:الثالثالجانب

باألجيالالخاص106/1976

القادمة

مالمرقبالقانونالصندوقإنشاءمرسومصدر

األجيالاحتياطيبشأن(1976لسنة106)

األحمدجابرالراحلالشيخعهدفيالقادمة

ا كانعندماالصباح ا عتقتطبحيثللعهدوليا سنويا

1976الماليةالسنةمنابتداء – 1977.

:مناألجيالصندوقيتكون

حتياطياإلصندوقمنالدوليةأصول50%

العام

للدولةالعامةيراداتاإلكافةمنتحويل10%

ا  سنويا

يحتياطاإلصندوقأرباحصافيتحويل10%

.بقانونإلمنهأموالأيسحبويمنعالعام

دعمإلىاألجيالاحتياطيصندوقيختص

.لهالحاجهدعتمامتىالنقديةالدولةموازنة

العامةالهيئةاألجيالصندوقيديرحيث

طريقعنم1982عامأنشأالذيلإلستثمار

والعقاراتاألسهمشراءفيالرصيدإستثمار

ايةالغلتحقيقالكويتوخارجداخللإلستثمار

.فيهالرصيدبتنمية

؛(دينارمليار37)إلىارتفعالصندوقرصيد

في(دينارمليار57.9)الىثم1999العامفي

مليار48.4)إلىانخفضلكنه،2008العام

إلىالصعودوعاود2009عامفي(دينار

ارتفعو2012عاموفي(دينارمليار73.63)

.2014عامفي(دينارمليار160)إلى

الحتياطيصندوقاستبعادأنمراعاةوجب

منالحتياطيإستثماراتمنوالدخلالعام

.فيهاحقيقيغيرعجزاا يخلقالميزانية

حجمأن  "موديز"وكالهذكرتآخرجانبمن

دينارمليار20.6بلغللدولةالعامالحتياطي

الوكالةوأضافت2019سبتمبرنهايةحتى

األصولأن  2020مارس25بتاريخ"موديز"

حكوميةالاألصولأكبربينمنالكويتيةالسيادية

وقدرهااإلجماليالمحليالناتجمنكنسبة

وبالعمالتسائلةالغالبفيوهي،278%

تستطيعلالحكومةفإنذلك،ومع.األجنبية

األصولوهومنها،صغيرجزءإلىإلالوصول

قدرتالتيالعامالحتياطيصندوقفيالمودعة

الناتجمن%32)دولرمليار47بحوالي

.2020مارسنهايةفيكما(اإلجماليالمحلي

:التوصية

يقفاألجيالصندوقانالحالواقعفيبات

منموبالنالستمرارويستطيعصلبةارضعلى

خاللومنالعام،الحتياطيمن%50خالل

.السنويهالستثمارأرباح10%

إيراداتمن%10استقطاعإيقافاليومويمكننا

مليار1.5مايقاربلتوفيرالسنويةالدوله

.دينار
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المطلوبالعائد المتوقعالبندالرقم

وزارة المالية-قرار مجلس الوزراءمليار دينار1.3دعم السلع والخدمات للجهات الحكومية: تخفيض المصروفات: الجانب األول1

وزارة المالية-قرار مجلس الوزراءمليار دينار1.6شراء األصول الغير متداولة: تخفيض المصروفات : الجانب األول2

وزارة المالية-قرار مجلس الوزراءمليار دينار2.1المنح: تخفيض المصروفات: الجانب األول 3

وزارة المالية-قرار مجلس الوزراءمليار دينار0.6المنافع االجتماعية: تخفيض المصروفات: الجانب األول 4

وزارة المالية-قرار مجلس الوزراءمليار دينار0.5مصروفات وتحويالت أخرى: الجانب األول 5

هيئه العامة لالستثمارمليار دينار2روكيماوياتاقتناص الفرص االستثمارية في التكنولوجيا وصناعات البت: الجانب الثاني6

لجنة مشتركة لمجلس الوزراءمليار دينار1التحول الرقمي: الجانب الثاني7

تشريع قانونمليار دينار0.5ضريبة صافي أرباح األنشطة التجارية: الجانب الثاني8

تشريع قانونمليار دينار1.5صندوق األجيال : الجانب الثالث9

مليار دينار11.1المجموع

:المصادر
2019-2018تقرير ديوان المحاسبة لسنة 1.

2020-3-30التاريخ /https://www.aljarida.com/articles/1585601121785027600: موقع الخبر2.

2019-2020تقرير ميزانية الدولة وزارة المالية لسنة 3.

2020-3-26النشر تاريخ /https://www.aljazeera.net/ebusiness: الموقع4.

2020-5-20النشر تاريخ https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy: الموقع5.

د -ملخص برنامج ايكو 2020هايير

د-برنامج ايكو هايير

2020
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السي  الذاتية

حسن ناجي إبراهيم البحراني/ مهندس

ةالقيادتطويربرنامج–األعمالإلدارةهارفاردجامعةخريج•

PLD262017

الهولنديةماسترختجامعةمنMBAاعمالإدارةماجستير•

2016
6Sigmaلمنهجيةاألسودبالحزاممعتمدممارسشهادة•

الدولية

كايزنلبرنامجمعتمدممارسشهادة•

67741533:ت•
hbahrani1234@gmail.com:ايميل•

األحمديأسعد سارة / مهندسة

والتكنلوجياللعلوممصرجامعةخريجة•

األعماللريادةالدوليةالرخصةعلىحاصلة•

مناسبةشركةمؤسسينأحد•

مبادراتالنسائيةالتطوعيةالمجموعةمؤسسينأحد•

بالنصمتضرريتكتلفيالنسائيةاللجنةرئيسة•

األموالوغسلالعقاري

والعقارالماليةاإلدارةمجالفيمهتمة•

بالذهبالستثمارمجالفيمدربة•

66791791:ت•
S.alahmadi@live.com:ايميل•
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صقر الغيالني/ األستاذ

برنامج–األعمالإلدارةهارفاردجامعةخريج•

PLD252019القيادةتطوير
الستراتيجيالبديللجنةفيعضو•

المواردودراساتالوظائفبتقييممتخصص•

البشرية

القيادةلتطويركوتش•
النباءجريدةفيكاتب•

67071110:ت•

Saqer@saqeralghelani.com:ايميل•
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