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الملخص 

أدى ت88888888فشي ف88888888يروس ك88888888وف88888888يد-19 وا9ن88888888خفاض •
ال8حاد ف8ي أس8عار ال8نفط إل8ى إح8داث أث8ر م8زدوج 
ع8888لى ا9ق8888تصاد ال8888كوي8888تي، م8888ما ك8888ان م8888ن ش8888ان8888ه 
وق8ف ج8ميع أش8كال ال8نشاط. وف8ي ظ8ل ال8غموض 
ال88ذي اك88تنف أس88واق ال88نفط، ف88قد ظه88رت ال88حاج88ة 
ا88888gاس88888ة أك88888ثر م88888ن أي وق88888ت م88888ضى إل88888ى ت88888حفيز 
ال888نمو وال888تنوي888ع ا9ق888تصادي ف888ي ال888كوي888ت ب888عيداً 
ع8888ن ال8888نفط. وع8888ليه، ي8888تعk ع8888لى ال8888حكوم8888ة ات8888خاذ 
إج888راءات ض888روري888ة ك888توف888ير ال888حاف888ز ا9ق888تصادي 
pن8888888عاش ال8888888نمو ع8888888لى ا8888888gدى ال8888888قصير وا9ل8888888تزام 

بأهداف تنويع ا9قتصاد على اgدى الطويل.

ي8888888تطلب ت8888888حقيق ال8888888تنوي8888888ع ا9ق8888888تصادي وإح8888888ياء •
ال88888نمو اpن88888فاق ال88888رأس88888مال88888ي ع88888لى اgش88888روع88888ات. 
وس8يشكل ان8كماش اpي8رادات ال8حكوم8ية تح8دي8ات 


تستلزم ضرورة البحث عن حلول للتمويل.

شه88888د س88888وق اgش88888روع88888ات ف88888ي ال88888كوي88888ت ارت88888فاع888888ًا •
خ8888888}ل ال8888888رب8888888ع اzول م8888888ن ع8888888ام 2020، ق8888888بل أن 
ي88888ؤدي ت88888فشي ف88888يروس ك88888وف88888يد-19 إل88888ى ت88888وق88888ف 
ال88888نشاط ف88888ي ال88888ب}د. وم88888ع ذل88888ك، وع88888لى ال88888نطاق 
ال888888عام، شه888888د إرس888888اء اgش888888روع888888ات ت888888باط888888ؤاً ف888888ي 
ال88كوي88ت م88نذ ع88ام 2015، م88ع ت88ضاؤل ق88يمة ت88لك 
اgش888روع888ات ع888ام888اً ب888عد ع888ام. وم888ع تس888بب ال888وب888اء 
ف88888888ي ح88888888دوث اض88888888طراب88888888ات ك88888888بيرة ف88888888ي س88888888لسلة 
ال888888888توري888888888د، ف888888888من ا888888888gتوق888888888ع ح888888888دوث ا888888888gزي888888888د م888888888ن 
ا9ض88طراب88ات ف88ي م88جال اgش88روع88ات ع88لى ا88gدى 


القريب.

وق888888د ظه888888رت ع888888لى الس888888طح ع888888قبة رئ888888يسية أم888888ام •
ا9س88888888888تثمار ف88888888888ي ال88888888888بنية ال88888888888تحتية ف88888888888ي ش88888888888كل 
ان8خفاض ف8ي ع8مليات إرس8اء اgش8روع8ات، وت8أخ8ر 
ال88888دف88888عات ل88888لمقاولk88888، واخ88888ت}ل واردات ال88888قطاع 
ال8خاص، وان8خفاض ا9ئ8تمان ا8gخصص ل8قطاع 
اpن888888888888شاءات، وع888888888888دم وج888888888888ود م888888888888نحنى ال888888888888عائ888888888888د 


السيادي. 

ب88رزت الش88راك88ات بk88 ال88قطاعk88 ال88عام وال88خاص •
ب88888888888888اع88888888888888تباره88888888888888ا ا88888888888888gسار ا88888888888888gفضل 9س88888888888888تقطاب 
اgس888888888تثمري888888888ن م888888888ن ال888888888قطاع ال888888888خاص ل888888888تموي888888888ل 
اgش8روع8ات ال8كبرى، وت8خفيف ال8عبء ا8gال8ي ع8لى 
ال88888حكوم88888ات، ورب88888ما ب88888نفس اzه88888مية، اس88888تقطاب 
خ888888برة وك888888فاءة ال888888قطاع ال888888خاص إل888888ى ال888888ساح888888ة 
ا9ق88تصادي88ة. وع88}وة ع88لى ذل88ك، س88يتطلب ت88عزي88ز 
ت8888888موي8888888ل ال8888888بنية ال8888888تحتية أي8888888ًضا ت8888888وس8888888يع ن8888888طاق 
اgج888موع888ة ا888gرت888قبة م888ن اgس888تثمري888ن وا9س888تفادة 
م888ن ا888gوارد ا888gال888ية ال888كبيرة zس888واق ا888gال. وه888ذا، 
بدوره، يتطلب مزيًجا أوسع من اzدوات اgالية.

 معالجة  
 قيود التمويل
 يمكن أن تنعش
 المشروعات في
الكويت

”
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إن ال888تحول غ888ير ا888gتوق888ع لã888ح888داث ف888ي ع888ام 2020 وا888gتمثل ف888ي ت888فشي 
ف8888يروس ك8888وف8888يد-19 وح8888رب أس8888عار ال8888نفط ي8888عني أن ا9ق8888تصاد ال8888عا8888gي 
ي8واج8ه رك8وًدا اق8تصادي8ًا م8فاج8ئًا. وب8ما أن ه8ذه ال8ضرب8ة ا8gزدوج8ة ق8د أل8قت 
ب888ظ}ل888ها ع888لى ال888كوي888ت، ف888إن ا9ن888تعاش ا9ق888تصادي س888يتطلب إج888راءي888ن 
رئ8يسيk، أح8ده8ما وج8ود م8حفزات اق8تصادي8ة ه8ائ8لة ع8لى ا8gدى ال8قصير 


وثانيهما التنويع ا9قتصادي على اgدى الطويل.

ال(((تحفيز ا9ق(((تصادي 9م(((تصاص ا4ث(((ار الس(((لبية ع(((لى ا*(((دى 
القصير 

إن ا888gصدات ا888gال888ية ال888كبيرة ف888ي ال888كوي888ت وان888خفاض نس888بة ال888دي888ن إل888ى 
ال88نات88ج اgح88لي اpج88مال88ي والخ88دم88ات ا88gصرف88ية ال88تي ت88تميز ب88رأس ا88gال 
ال88جيد ت88عتبر ع88وام88ل ت88دع88م م88رون88تها ا88gال88ية وت88عكس ق88درت88ها ع88لى ال88تدخ88ل 
ع888ند ال888لزوم. وي888بلغ إج888مال888ي أص888ول ال888هيئة ال888عام888ة ل888}س888تثمار ال888كوي888تية 
واح888888تياط888888يات ال888888بنك ا888888gرك888888زي ح888888وال888888ي 435 % م888888ن ال888888نات888888ج اgح888888لي 
اpج88مال88ي ل88لكوي88ت. إن إح88ياء ال88نمو ا9ق88تصادي ي88حتاج إل88ى ح88زم88ة م88ن 
ا888gحفزات ال888قوي888ة وا888gدروس888ة ج888يداً ت888تضمن ت888داب888ير داع888مة م888ثل ت888أج888يل 
س88داد ال88دي88ون، ودع88م اzج88ور ل88لعاط88لk ع88ن ال88عمل، وت88قدي88م ال88دع88م ل88زي88ادة 
ا9س888888ته}ك وا9ئ888888تمان للمش888888روع888888ات ال888888صغيرة وا888888gتوس888888طة ع888888لى ا888888gدى 
ال8قري8ب. وح8تى اîن، واف8ق مج8لس ال8وزراء ال8كوي8تي ع8لى مش8روع ق8ان8ون 
ل888زي888ادة م888يزان888ية ال888وزارات وال888دوائ888ر ال888حكوم888ية ب888مبلغ 500 م888ليون دي888نار 
ك8وي8تي (1.6 م8ليار دو9ر أم8ري8كي) ل8لسنة ا8gال8ية 2020/2021. وت8شمل 
اpج88888راءات اzخ88888رى إن88888شاء ص88888ندوق م88888ؤق88888ت ي88888سمح ب88888ا88888gساه88888مات م88888ن 
الش888رك888ات واzف888راد وا888gؤس888سات ح888يث أط888لقت ال888بنوك ال888كوي888تية ص888ندوق888ا 
ب8قيمة 10 م8}يk8 دي8نار ك8وي8تي ل8دع8م ا9ق8تصاد. وق8ام8ت ال8بنوك ال8كوي8تية 
ب8تعليق ال8رس8وم وال8عمو9ت ا8gفروض8ة ع8لى ن8قاط ال8بيع، وأجه8زة ال8صراف 
اîل8ي وا8gعام8}ت ا8gصرف8ية ع8بر اpن8ترن8ت وال8تحصيل ا8gوس8ع ل8لمدف8وع8ات 
اgس8تحقة. وس8يقوم ب8نك ال8كوي8ت ا8gرك8زي ب8توف8ير ال8سيول8ة ل8لبنوك ال8تجاري8ة 
خ88}ل ه88ذه ال88فترة. ك88ما أب88قى ال88بنك ا88gرك88زي ع88لى م88عد9ت ال88خصم ع88ند 
مس88888888توى ق88888888ياس88888888ي م88888888نخفض ي88888888بلغ 1.5 %. ك88888888ما ت88888888مت زي88888888ادة نس88888888بة 


القروض إلى القيمة للممتلكات.
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 صدمة مزدوجة جراء
 كوفيد-19 وانخفاض

أسعار النفط

 ا*صدر: صندوق النقد الدولي، ريفينيتيف. 2020 و2021 متوسط سعر النفط على أساس توقعات صندوق النقد الدولي في
.النظرة ا*ستقبلية Uبريل 2020

اضغط هنا ل}ط}ع على كافة التقارير السابقة.

 هل تبحث عن تقرير سابق؟

________________________________

 1  اgادة 4 من تقرير صندوق النقد الدولي 2020 - الكويت

وس888وف ي888نعكس ال888نقص ف888ي اpي888رادات ال888نفطية ف888ي ح888دوث عج888ز ك888بير 
ف88888ي ا88888gوازن88888ة. وت88888وق88888عت وك88888ال88888ة س88888تان88888درد آن88888د ب88888ورز أن ي88888تجاوز العج88888ز 
ال888حكوم888ي ال888عام نس888بة 10 % م888ن ال888نات888ج اgح888لي اpج888مال888ي ف888ي ع888ام 
2020. وم8888ع ذل8888ك، وف8888ي س8888يناري8888و يش8888به وق8888ت الح8888رب ك8888ما ه8888و ال8888حال 
اîن، ف888سوف ي888كون م888طلوب888اً ال888سحب م888ن ص888ندوق ا9ح888تياط888ي ال888عام، 
وال88888ذي ي88888قدر ب88888نحو 50 % م88888ن ال88888نات88888ج اgح88888لي اpج88888مال88888ي. وبحس88888ب 
ص888888ندوق ال888888نقد ال888888دول888888ي، وب888888عد ال888888تحوي888888}ت اpج888888باري888888ة إل888888ى ص888888ندوق 
اzج8888888888يال ال8888888888قادم8888888888ة وب8888888888اس8888888888تثناء اpي8888888888رادات ا9س8888888888تثماري8888888888ة، س8888888888تبلغ 
ا9ح88تياج88ات ال88تموي88لية ال88تراك88مية 57 م88ليار دي88نار ك88وي88تي (189 م88ليار 
دو9ر أم88888ري88888كي) ع88888لى م88888دى ال88888سنوات الس88888ت ال88888قادم88888ة. وبه88888ذا ا88888gعدل، 
ي8مكن اس8تنفاد أص8ول ص8ندوق ا9ح8تياط8ي ال8عام ق8ري8بًا. ل8ذل8ك، ي8جب أن 
ي88تم ت88مري88ر ق88ان88ون ال88دي88ن ا88gعدل ف88ي ال88كوي88ت ب88شكل س88ري88ع ب88حيث ي88مكن 
س88888888د م88888888تطلبات ا88888888gوازن88888888ة اgس88888888تقبلية م88888888ن خ88888888}ل ع88888888مليات ا9ق88888888تراض 


الخارجي.

التنويع ا9قتصادي - الحل طويل اUمد 

يس888لط ال888وض888ع ا9ق888تصادي ال888حال888ي ال888ضوء ع888لى م888شكلة م888عروف888ة م888نذ 
زم8ن ط8وي8ل ف8ي ال8كوي8ت وه8ي اع8تماده8ا ا8gفرط ع8لى اpي8رادات ال8نفطية. 
وق888888888888د ب888888888888دأت ا888888888888gشكلة ت888888888888تفاق888888888888م ب888888888888عد ان888888888888هيار أس888888888888عار ال888888888888نفط ف888888888888ي 
2014-2015، م888ما أدى إل888ى أض888رار ك888بيرة ف888ي اpي888رادات. وب888ا888gثل، 
ف8ي ال8سيناري8و ال8حال8ي ع8ندم8ا ي8تم ت8داول ال8نفط ب8ان8خفاض غ8ير مس8بوق 
ف8ي اzس8عار وت8قلبات ح8ادة، ف8من ا8gتوق8ع أن ي8كون ال8تأث8ير ع8لى أرص8دة 


الكويت مرتفعاً للغاية. )يتبع(

أثر انخفاض أسعار النفط على رصيد الحساب الجاري الكويتي 
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ا*صدر: معهد التمويل الدولي

 ملحوظة: * إرساءات مشروعات 2020 حتى الربع اUول فقط، شراء .(RSM) .ا*صدر: صندوق النقد الدولي، مشروعات ميد، أر.إس.إم
.اUصول غير ا*الية التي تعتبر نفقات رأسمالية، بيانات النفقات الرأسمالية للسنة ا*الية ا*عنية

 اPنفاق الرأسمالي على
 المشروعات هو مفتاح تحقيق

التنوع

وب88ا88gثل، ي88جب تس88ري88ع وت88يرة اpص88}ح88ات ل88تطوي88ر ال88قطاع غ88ير ال88نفطي. 
إن اpن888فاق ال888رأس888مال888ي ع888لى مش888روع888ات ال888بنية ال888تحتية، وتحسk888 ب888يئة 
اzع8مال، وتحسk8 اpط8ار ال8رق8اب8ي وال8سياس8ات ا8gوات8ية ل8تطوي8ر ال8قطاع 
ال8888888خاص، س8888888تساع8888888د ج8888888ميعاً ع8888888لى ن8888888مو ال8888888قطاع غ8888888ير ال8888888نفطي. وم8888888ع 
اس888تمرار ع888دم ال888وض888وح ف888ي أس888عار ال888نفط، ي888جب ت888تبع ال888جهود بس888رع888ة 

لتنويع مصادر اpيرادات بعيًدا عن النفط تحقيقاً gستقبل مستدام.

ت88بنت ال88كوي88ت ب88بطء إج88راءات ال88تقشف م88ثل ت88خفيض ال88دع88م ع88لى ال88وق88ود 
والكه88رب88اء وت88رش88يد إن88فاق88ها. وم88ع ذل88ك، 9 ي88زال إن88فاق88ها اpج88مال88ي ي88مثل 
إل8ى ح8د ك8بير اpن8فاق ال8حال8ي ف8ي ش8كل أج8ور وت8حوي8}ت وإع8ان8ات. ول8م 
ي8888تم زي8888ادة اpن8888فاق ال8888رأس8888مال8888ي ب8888ال8888وت8888يرة ال8888}زم8888ة، م8888ع ت8888باط8888ؤ إرس8888اء 
اgش88روع88ات الج88دي88دة. وح88تى بk88 دول مج88لس ال88تعاون الخ88ليجي، ت88متلك 
ال88888كوي88888ت واح88888دة م88888ن أدن88888ى نس88888ب ال88888نفقات ال88888رأس88888مال88888ية إل88888ى إج88888مال88888ي 


اpنفاق بنسبة 12.3 % في عام 2019.

تفاصيل إجمالي اpنفاق لدول مجلس التعاون الخليجي (2019) 

 اpنفاق الرأسمالي كنسبة مئوية من إجمالي اpنفاق
اpنفاق الجاري كنسبة مئوية من إجمالي اpنفاق

إن ال8حاج8ة إل8ى ا8gزي8د م8ن اpن8فاق ال8رأس8مال8ي ت8عد أم8را م8لحا، ح8يث إن 
ال888888تنوي888888ع ه888888و ال888888طري888888قة ال888888وح888888يدة ل888888لحفاظ ع888888لى الح888888ماي888888ة النس888888بية م888888ن 
ال888صدم888ات اgس888تقبلية ف888ي س888وق ال888نفط. وع888لى ال888رغ888م م888ن ب888يئة أس888عار 
ال8888نفط ا8888gنخفضة، ي8888جب ع8888دم ا8888gساوم8888ة ع8888لى اpن8888فاق ع8888لى مش8888روع8888ات 
ال888بنية ال888تحتية. وب888ال888نظر إل888ى ال888تأخ888يرات وت888جاوزات ال888تكال888يف ال888ناج888مة 
ع8888ن ان8888تشار ك8888وف8888يد-19، س8888يكون م8888ن ال8888ضروري تحسk8888 ال8888كفاءة م8888ن 
خ88}ل اخ88تيار اgش88روع والتخ88طيط وال88تنفيذ ب88شكل أف88ضل. وي88تعk ع88لى 
ال88حكوم88ة ت88شجيع م88شارك88ة أك88بر ل88لقطاع ال88خاص ف88ي ت88نفيذ مش88روع88ات 
الش8888راك8888ة بk8888 ال8888قطاعk8888 ال8888عام وال8888خاص. إن اpن8888فاق ال8888رأس8888مال8888ي ه8888و 
ض8رورة ع8لى ك8ل م8ن ا8gدى ال8قصير وال8طوي8ل zن8ه م8فتاح ل8لكوي8ت ل8تحقيق 

أهدافها في تحفيز ا9قتصاد وتنويع إيراداتها بعيداً عن النفط.

ت(((راج(((ع ع(((مليات إرس(((اء ا*ش(((روع(((ات بس(((بب ت(((قلص اpي(((رادات 
الحكومية 

م888نحت ال888كوي888ت 1.15 م888ليار دي888نار ك888وي888تي ف888قط م888ن ع888قود اgش888روع888ات 
ال888كبرى ف888ي 2019، ب888ان888خفاض بنس888بة 31%، ع888ن مس888توي888ات 2018. 
وس8888تكون ه8888ذه ه8888ي ال8888سنة ال8888راب8888عة ع8888لى ال8888توال8888ي ال8888تي ي8888نخفض ف8888يها 
إن8فاق ال8كوي8ت ع8لى اgش8روع8ات، وس8تكون نس8بة ع8مليات اpرس8اء %13 
ف88قط م88ن مس88توى اpرس88اءات ال88تي ش88وه88دت ف88ي ع88ام 2015. ل88قد ج88عل 
ن888888قص اpن888888فاق ا9س888888تثماري ف888888ي ال888888كوي888888ت م888888ن ال888888صعب ل888888لغاي888888ة ع888888لى 
الش8888رك8888ات ال8888عمل ف8888ي س8888وق اgش8888روع8888ات. وت8888رج8888ع ا8888gشكلة ج8888زئ8888ياً إل8888ى 


انخفاض اpيرادات الحكومية.

اpنفاق الرأسمالي الكويتي وإرساء ا*شروعات السنوية 
(مليار دينار كويتي)

 اpنفاق الرأسمالي
إرساء ا*شروعات سنويا

أدت م8888تطلبات اpن8888فاق ال8888جاري8888ة ا8888gرت8888فعة وت8888راج8888ع ع8888ائ8888دات ال8888نفط إل8888ى 
ان888خفاض ع888مليات إرس888اء اgش888روع888ات ت888دري888جياً. وج888اء ال888رب888ع اzول م888ن 
ع888ام 2020 واع888ًدا، وم888ع ذل888ك، م888ن ا888gتوق888ع أن ي888ؤدي ت888فشي ك888وف888يد-19 
إل8ى م8زي8د م8ن ت8أج8يل ع8مليات إرس8اء اgش8روع8ات. وم8ن ا8gتوق8ع أن ي8ؤدي 
ت8888قلص اpي8888رادات ال8888حكوم8888ية إل8888ى ت8888فاق8888م ا8888gشاك8888ل ف8888ي ال8888حصول ع8888لى 
ت88موي88ل للمش88روع88ات. وي88جب اس88تكشاف ح88لول ال88تموي88ل ب88عمق لس88د ف88جوة 


التمويل وضمان ا9ستمرارية في تفعيل اgشروعات.

خريطة مشروعات الكويت – الوضع الراهن 

ان88خفضت ع88مليات إرس88اء اgش88روع88ات ف88ي ال88رب88ع ال88راب88ع م88ن 2019 إل88ى 
183 م8ليون دي8نار ك8وي8تي، ب8ان8خفاض 45% ع8ما ك8ان8ت ع8ليه ف8ي ال8رب8ع 
ال888ساب888ق ل888ه. وم888ع ذل888ك، ارت888فعت ق888يمة ع888مليات إرس888اء اgش888روع888ات ب888شكل 
ح888اد ف888ي ال888رب888ع اzول م888ن ع888ام 2020 إل888ى 587 م888ليون دي888نار ك888وي888تي، 
م88888دف88888وع88888ة ب88888قطاع الكه88888رب88888اء وا88888gياه، وال88888ذي ش88888كل ح88888وال88888ي 81% م88888ن 


إجمالي عمليات اpرساء في الربع.
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إرساء ا*شروعات في الكويت حسب القطاع 
(مليون دينار كويتي) 

اpنشاءاتالنفط والغازالنقلالكهرباء وا*ياه

وت88888بلغ ال88888قيمة اpج88888مال88888ية للمش88888روع88888ات ال88888تي ت88888م التخ88888طيط ل88888ها ول88888م ي88888تم 
إرس8اؤه8ا 62 م8ليار دي8نار ك8وي8تي. وي8شمل ذل8ك اgش8روع8ات ال8تي ت8أخ8رت 
ج8888زئ8888ياً ف8888ي ع8888ام 2019. وم8888ع ذل8888ك، وب8888ال8888نظر إل8888ى س8888يناري8888و ا9ق8888تصاد 
ال88كلي ال88حال88ي، ف88من ا88gرج88ح أن ي88كون ه88ناك م88زي88د م88ن ال88تأخ88ير ف88ي ت88لك 
اgش8888888روع8888888ات. وت8888888مثل ق8888888طاع8888888ات اpن8888888شاءات وال8888888نقل وال8888888طاق8888888ة غ8888888ال8888888بية 
اgش88روع88ات ال88تي ل88م ي88تم إرس88اؤه88ا بنس88بة 38% و32% و14% ع88لى 

التوالي.
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.(RSM) .ا*صدر: مشروعات ميد، أر.إس.إم

المشروعات الكبرى في الكويت

سنة اpنجاز الوضع الراهن تاريخ اpرساء
 قيمة ا*شروع (مليون

دينار كويتي)
القطاع اسم ا*شروع مالك ا*شروع

2030 مرحلة التصميم يوليو 21 5,580 النقل مشروع مترو مدينة الكويت للنقل السريع

 هيئة مشروعات
Äالقطاع Äالشراكة ب 

العام والخاص

2026 قيد التنفيذ نوفمبر 13 4,650 الطاقة مشروع الزور الشمالي اgستقل للمياه والكهرباء

2030 قيد الدراسة يوليو 21 3,100 النقل سكة حديد الكويت الوطنية

2024 قيد الدراسة أغسطس 22 620 الطاقة محطة شرق الدوحة للطاقة وتحلية اgياه

2025 تقييم أداء عالقد الرئيسي يونيو 20 530 الطاقة محطة الخيران للطاقة وتحلية اgياه

2026 قيد الدراسة يناير 20 527 اgاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان

2020 قيد التنفيذ غير متاح 273 الطاقة مشروع النفايات الصلبة لبلدية كبد

2030 تقييم أداء العقد الرئيسي يونيو 20 153 إنشاءات بلدية الكويت - جنوب مدينة الجهراء للعمال

2023
 طرح مناقصة العقد

الرئيسي
Dec-20 37 إنشاءات مركز الخدمات والترفيه بالعقيلة

2030 قيد التنفيذ نوفمبر 21 3,255 النقل تطوير ميناء مبارك الكبير البحري

وزارة اzشغال العامة 
(MPW) الكويتية

2040 مرحلة التصميم مايو 21 1,860 إنشاءات تطوير جزيرة بوبيان

2024 مرحلة التصميم أكتوبر 20 930 النقل تحسk طريق الفحيحيل السريع 30

2024 قيد التنفيذ مايو 17 631 النقل الطريق السريع اpقليمي الشمالي والشرقي

2023 قيد التنفيذ أبريل 19 527 النقل الجزء الجنوبي من الطريق اpقليمي

2025 قيد التنفيذ مارس 17 383 النقل تحديث طريق جنوب السرة

2020 قيد التنفيذ أكتوبر 20 295 النقل تطوير طريق جمال عبد الناصر

2023 مرحلة التصميم مايو 16 264 إنشاءات مستشفى اzطفال الجديد بمنطقة الصباح الطبية

2021 قيد التنفيذ مايو 16 253 إنشاءات مستشفى الو9دة الجديد

2022 قيد التنفيذ مايو 16 248 النقل تحديث طريق الغوص

2030 تغذية مايو2024 3,720 النفط والغاز مرافق مناولة نفط الرتقة السفلي الثقيل

شركة نفط الكويت

2025 تغذية سبتمبر 21 930 النفط والغاز مراكز تجميع النفط الخام 35-33

2020 قيد التنفيذ مارس 2015 930 النفط والغاز مراكز تجميع النفط الخام 31-29

2024 تقييم أداء العقد الرئيسي مايو 2021 775 النفط والغاز
 التوسع في احتياطيات النفط والغاز الجوراسي غير

اgصاحب: اgرحلة الثانية

2020 قيد التنفيذ مارس 2017 775 النفط والغاز مراكز التجميع 32 جنوب شرق الكويت في برقان

2020 قيد التنفيذ نوفمبر 17 7,440 النفط – العمليات ال}حقة
مشروع الوقود النظيف 2020 مصفاة ميناء اzحمدي – 

الغاز

 شركة البترول الوطنية
الكويتية

2025 قيد الدراسة مايو 2021 620 الغاز – العمليات ال}حقة خط التجزئة 6 و7

2025 مرحلة تقييم العروض أبريل 20 372 توليد الطاقة
 محطة الدبدبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مجمع

الشقايا للطاقة اgتجددة

2022 تغذية يوليو 20 248 تخزين النفط مستودع تسويق محلي في اgط}ع

2035 قيد الدراسة فبراير 22 4,309 إنشاءات مدينة الخيران السكنية

الهيئة العامة للرعاية 
(PAHW) السكنية

2030 قيد التنفيذ يونيو 16 6,231
إنشاءات

مدينة جنوب اgط}ع

2030 قيد التنفيذ أغسطس 08 1,925
إنشاءات

مدينة صباح اzحمد

2024 التقييم الثنائي أبريل 20 899
إنشاءات

تطوير مدينة جابر اzحمد السكنية

2020 قيد التنفيذ يوليو 15 620
إنشاءات

اgخطط العام لغرب عبد اô اgبارك

2030 قيد التنفيذ يناير 19 516
إنشاءات

تطوير اpسكان منخفض التكاليف في الجهراء والصليبية
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تعطل ا*شروعات بسبب الوباء 

م8ن ا8gحتمل أن يتس8بب ت8فشي ك8وف8يد-19 ف8ي ح8دوث ال8عدي8د م8ن ح8ا9ت 
ا9ن888888قطاع ف888888ي س888888ير ع888888مل اgش888888روع وت888888جاوز ال888888تكلفة 9ح888888ًقا. وب888888ما أن 
ا88gقاولk88 ل88ن ي88كون88وا ق88ادري88ن ع88لى ال88حفاظ ع88لى ج88اه88زي88ة ال88قوى ال88عام88لة 
ل88دي88هم ب88ال88كام88ل، ف88لن ي88كون88وا ق88ادري88ن ع88لى ت88حقيق ت88قدم ك88بير ف88ي ال88عمل 
ف8888ي ا8888gواق8888ع. وب8888ما أن ال8888عمال ا8888gتعاق8888دي8888ن ه8888م م8888هاج8888رون م8888ن م8888ناط8888ق 
م8888ختلفة م8888ن ال8888عال8888م، ف8888إن ح8888ظر ال8888سفر وال8888فحص وال8888قيود س8888تؤث8888ر ع8888لى 
ع88رض ال88عمال88ة. وب88ينما ي88بلغ ال88وب88اء ذروت88ه ف88ي ف88ترات م88ختلفة ف88ي ب88لدان 
م888ختلفة، ي888مكن ت888مدي888د ال888قيود ا888gفروض888ة ع888لى الح888رك888ة ف888ي ب888لدان م888عينة 
ح88تى ب88عد ان88تعاش ال88نشاط ف88ي ال88كوي88ت. وي88مكن أن ت88ؤث88ر ه88ذه ال88عوام88ل 
ع8لى س8ير ال8عمل وت8مدي8د ا8gواع8يد ال8نهائ8ية ل8}ن8تهاء. وف8ي أس8وأ ال8حا9ت، 
ق88د ي88كون ه88ناك إغ88}ق 88gواق88ع اgش88روع أي88ًضا. وي88تم ف88ي ب88عض اzح88يان 
ت8صنيع ب8عض ا8gواد ا8gطلوب8ة gش8روع8ات ال8بنية ال8تحتية واس8تيراده8ا م8ن 
ا8gقاولk8 م8ن ال8باط8ن. ك8ما ي8تم اس8تيراد ا8gواد ال8خام م8ن م8واق8ع م8ختلفة. 
ون888888ظرًا ل888888وج888888ود ق888888يود ع888888لى اس888888تيراد الس888888لع وا888888gواد، ي888888مكن أن ت888888ضيف 
تح88دي88ات الش88راء م88زي88ًدا م88ن ا9خ88تناق88ات. وإذا ت88عرض88ت س88لسلة ال88توري88د 
ل88ضغوط ش88دي88دة، ف88سيتعk ع88لى ا88gقاولk88 ال88عثور ع88لى م88وردي88ن ب88د9ء أو 
إي8جاد ط8رق ش8حن ب8دي8لة م8ن خ8}ل ال8قنوات اzق8ل ت8أث8رًا نس8بيًا. وس8يترت8ب 
ع8لى ذل8ك ت8كال8يف إض8اف8ية ل8م ت8كن ل8تدرج ف8ي ا8gيزان8ية ف8ي وق8ت س8اب8ق. 
وب888اpض888اف888ة إل888ى ذل888ك، ي888تلقى ب888عض ال888بائ888عk م888دف888وع888ات مس888بقة ق888د 9 
ي8تمكنون م8ن س8داده8ا. وإذا ت8م تح8دي8د ب8ائ8ع ب8دي8ل، ي8جب دف8ع ا8gزي8د م8ن 
ال88888دف88888عات اgس88888بقة، م88888ما ي88888ؤدي إل88888ى ض88888غوط ع88888لى ال88888تدف88888قات ال88888نقدي88888ة. 
وس88تتراك88م ه88ذه ال88تكال88يف اpض88اف88ية وت88ؤث88ر ف88ي ال88نهاي88ة ع88لى اgخ88رج88ات. 
وم88ن ا88gتوق88ع أن ي88واج88ه ا88gشغلون ف88ي ق88طاع ال88بناء وال88قطاع ا88gرت88بط ب88ه 

تداعيات شديدة على السيولة والتدفقات النقدية على اgدى القريب.

مدفوعات ا*شروع ا*تأخرة 

واح888دة م888ن أك888بر ال888عقبات ف888ي ت888موي888ل اgش888روع888ات ه888ي ت888أخ888ر م888دف888وع888ات 
ا88gقاولk88 م88ن ق88بل ال88حكوم88ة، م88ما ي88ؤث88ر س88لبًا ع88لى م88واع88يد تس88ليم م88راح88ل 
م88ختلفة م88ن اgش88روع88ات وف88ي ال88نهاي88ة ع88لى مس88توى اpن88جاز ع88لى ا88gدى 
 kال88888حكوم88888ي k8888888888سؤولgا k88888ال88888طوي88888ل. ك88888ما ي88888وج88888د ن88888قص ف88888ي ال88888تنسيق ب
ل8تسهيل اpج8راءات وال8قضاء ع8لى ال8بيروق8راط8ية. وم8ن أج8ل م8عال8جة ه8ذه 
ا9خ8ت}9ت، ت8وص8لت ال8عدي8د م8ن ال8جهات ال8حكوم8ية إل8ى ات8فاق م8ع وزارة 
ا888gال888ية ل888تشكيل آل888ية م888رن888ة pن888فاق م888يزان888يتها ع888لى اgش888روع888ات ال888حال888ية 
وت888قليل ال888حواج888ز ال888تشغيلية بس888بب ت888أخ888ر الس888داد. وخ888اص888ة م888ع ت888فشي 
ك888وف888يد-19، ي888جب ع888لى ال888حكوم888ة ال888ترك888يز ع888لى تس888ري888ع ال888دف888ع 888gقاول888ي 


اgشروعات لتقليل التأخير في اpنجاز.

وت88درك ح88كوم88ة دول88ة ال88كوي88ت ت88لك ا88gسائ88ل إدراك88اً ت88ام88اً، وق88د اتخ88ذت ع88دة 
خ8طوات ه8ام8ة ل8تعزي8ز س8وق اgش8روع8ات. وك8ما ي8تضح ف8ي ت8قري8ر م8مارس8ة 
اzع888888مال ل888888لبنك ال888888دول888888ي ل888888سنة 2020، ف888888قد ق888888ام888888ت ال888888كوي888888ت ب888888تسهيل 
ت8صاري8ح ال8تعام8ل م8ع اpن8شاءات وذل8ك ب8تنظيم ع8ملية إص8دار ال8تصاري8ح، 
ودم8ج ال8ص}ح8يات اpض8اف8ية إل8ى م8نصة ال8تصاري8ح اpل8كترون8ية ال8خاص8ة 
ب88ها، م88ما ع88زز ال88تواص88ل بk88 ال88جهات وأدى إل88ى ت88خفيض ال88فترة ال88زم88نية 
ال888888}زم888888ة ل888888لحصول ع888888لى ت888888صري888888ح إن888888شاءات. وق888888د أت888888اح ذل888888ك ل888888لكوي888888ت 
اخ888تصار ال888فترة ال888زم888نية ا888gطلوب888ة ل888لحصول ع888لى ت888صري888ح م888بان888ي إل888ى 
103 ي88888وم م88888ن 194 ي88888وم، وأق88888ل ب88888مقدار 50 ي88888وم88888اً ت88888قري88888باً م88888ن م88888نظمة 
ال8تعاون ا9ق8تصادي وال8تنمية ذات م8توس8ط ا9ق8تصاد ع8ال8ي ال8دخ8ل. ك8ما 
ق888ام888ت ال888كوي888ت ب888تسهيل ع888ملية ت888سجيل ا888gلكية م888ن خ888}ل ت888نظيم ع888ملية 
ال8تفتيش وت8سجيل ا8gمتلكات. ك8ما ق8ام8ت ال8كوي8ت بتحسk8 ج8ودة ن8ظام8ها 
اpداري م888ن خ888}ل نش888ر م888عاي888ير الخ888دم888ة ال888رس888مية ب888شأن ن888قل ا888gلكية. 
وال88فترة اgس88تغرق88ة pن88جاز ج88ميع اpج88راءات ال88}زم88ة ق88د ت88م خ88فضها إل88ى 
ال88نصف أي م88ن 35 إل88ى 17 ي88وم88اً. ك88ذل88ك، ت88عكف ح88كوم88ة ال88كوي88ت ع88لى 


متابعة برامج الخصخصة بكل جد واجتهاد.

ا9خ(((ت9Çت ف(((ي م(((طاب(((قة ا*(((عروض م(((ن ال(((تموي(((ل م(((ن ال(((قطاع 
الخاص 

ت88888بلغ م88888تطلبات ا9س88888تثمار ال88888تراك88888مية ل88888تطوي88888ر ال88888بنية ال88888تحتية ف88888ي دول 
مج88888لس ال88888تعاون الخ88888ليجي م88888ن 2019-2023 ح88888وال88888ي 1.6 ت88888ري88888ليون 
دو9ر أم88888ري88888كي، ب88888ما ف88888ي ذل88888ك اgش88888روع88888ات ال88888كبرى م88888ثل ن88888يوم، م88888دي88888نة 
الح88ري88ر، ال88قدي88ة، أم88ا9، م88دي88نة ج88نوب ص88باح اzح88مد ال88سكنية وغ88يره88ا. 
وه8ذا أع8لى بنس8بة 65% م8ن إج8مال8ي ا9س8تثمار ف8ي ال8سنوات الخ8مس 

اgاضية من 2014-2018. وبالتالي، فالقضية ليست ما إذا كانت

تحديات وحلول التمويل

ي88شكل ال88تأخ88ير ف88ي ت88نفيذ مش88روع88ات ال88بنية ال88تحتية ت88كال88يف اج88تماع88ية 
واق88888تصادي88888ة م88888حتملة ك88888بيرة، و9 ت88888زال اس88888تثمارات ال88888بنية ال88888تحتية ف88888ي 
ال88كوي88ت ف88ي وض88ع غ88ير م88واك88ب ل88لتطورات. وف88ي حk88 أن ه88ناك إج88ماع888ًا 
ع8لى اخ8تناق8ات ال8بنية ال8تحتية، ف8إن اzس8باب ال8كام8نة وراء ن8قص ت8موي8ل 
ال88بنية ال88تحتية أم88ر يس88تحق اpم88عان، ن88ظرًا إل88ى اzم88وال ال88وف88يرة ا88gتاح88ة 

في اzسواق اgحلية والعاgية وبيئة أسعار الفائدة اgنخفضة.
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س8تستثمر ف8ي ب8نية ت8حتية أك8ثر وأف8ضل ج8ودة، ب8ل ك8يفية إي8جاد ال8تموي8ل 
ل8888لقيام ب8888ذل8888ك. ول8888يس ل8888دى ال8888حكوم8888ات ف8888ي ا8888gنطقة أم8888وال ك8888اف8888ية ل8888تلبية 
ال8طلب ا8gتزاي8د ع8لى ال8بنية ال8تحتية، وه8ذا ي8لقي ال8ضوء ع8لى ق8درت8ها ع8لى 
ج8ذب ا9س8تثمارات ال8خاص8ة لس8د ف8جوة ال8تموي8ل. وت8شير ال8تقدي8رات إل8ى 
أن ا9س88تثمارات ال88خاص88ة ال88تي ت88بلغ ق88يمتها 400 م88ليار دو9ر أم88ري88كي 
س8تكون م8طلوب8ة ع8لى م8دى ال8سنوات الخ8مس ا8gقبلة لس8د ف8جوة ال8تموي8ل. 
وق88د ي88ؤدي ع88دم ال88قيام ب88ذل88ك إل88ى ت88أخ88ير أو ت88أج88يل أو ح88تى إل88غاء ب88عض 
اgش88روع88ات اgخ88طط ل88ها بس88بب ن88قص ال88تموي88ل. وف88ي ال88كوي88ت، واع88تبارًا 
م8ن ن8هاي8ة ع8ام 2018، ت8م ت8نفيذ مش8روع8ات ب8قيمة 60 م8ليار دو9ر ت8تعلق 
ب88888رؤي88888ة ال88888كوي88888ت 2035 م88888ع اس88888تثمار 100 م88888ليار دو9ر إض88888اف88888ية ف88888ي 
اgس888تقبل. وي888وج888د ح888ال888ياً 2,296 مش888روع888اً نش888طاً ب888قيمة إج888مال888ية ت888بلغ 


138.5 مليار دينار كويتي في الكويت.

ت(((فاص(((يل ا9س(((تثمارات ف(((ي ال(((بنية ال(((تحتية حس(((ب ا*س(((تثمر 
في دول مجلس التعاون الخليجي (مليار دو9ر أمريكي) 

م88}ح88ظة: ت88شمل ال88كيان88ات ا88gرت88بطة ب88ال88حكوم88ة ك88}ً م88ن ص88نادي88ق ال88ثروة 
ال88888سيادي88888ة، ص88888نادي88888ق ال88888تنمية، والش88888رك88888ات ا88888gملوك88888ة ل88888لحكوم88888ة. وت88888شمل 
م88ساه88مة اgس88تثمر م88ن ال88قطاع ال88خاص ال88تموي88ل ا88gنتقى ل88لبنية ال88تحتية 
م888888ن ق888888بل الش888888رك888888ات وا9س888888تثمارات م888888ن اzط888888راف اzخ888888رى. ا888888gصدر: 


مشروعات ميد كما في 8 مارس 2019، بيرغن، أوليفر وايمان.

Source: MEED Projects as at 8 March 2019, Preqin, Oliver Wyman 

النسبة ا*ئوية *ستثمري القطاع الخاص

مستثمرو القطاع الخاص 

الكيانات اgرتبطة بالحكومة 

الكيانات الحكومية 

هبوط ا9ئتمان ا*خصص لقطاع اpنشاءات 

ت8888عتبر ال8888بنوك ال8888تجاري8888ة ف8888ي ال8888كوي8888ت أك8888بر م8888زود لã8888م8888وال للمش8888روع8888ات 
ال8888كبرى ذات رأس ا8888gال ال8888كثيف، وغ8888ال8888باً م8888ا تس8888تحوذ ع8888لى م8888ا نس8888تبه 
50% م8ن ال8تموي8ل ال8كلي للمش8روع8ات، ول8غاي8ة 100% أث8ناء م8راح8ل م8ا 
ق8888888بل اpن8888888جاز.  وق8888888د شه8888888د ن8888888مو ا9ئ8888888تمان ا8888888gوج8888888ه ل8888888قطاع اpن8888888شاءات 
ان888888خفاض888888اً ك888888بيراً ف888888ي ع888888ام 2016، إ9 أن888888ه شه888888د ع888888}م888888ات ت888888دل ع888888لى 
ال8888888تعاف8888888ي ف8888888ي 2018. غ8888888ير أن م8888888عدل ن8888888مو ا9ئ8888888تمان ا8888888gوج8888888ه ل8888888قطاع 
اpن8888شاءات ك8888ان ق8888د اتخ8888ذ ات8888جاه8888اً ن8888زول8888ياً ط8888وال ع8888ام 2019. ك8888ما أن 
ن888قص ال888تموي888ل ع888لى ا888gدى ال888طوي888ل م888نذ أزم888ة 2008 ق888د أل888قى ب888ظ}ل888ه 
ال888كثيفة ع888لى ن888مو الش888رك888ات ا888gدع888وم ب888ا9س888تثمار ف888ي ال888عال888م، م888ما أدى 
إل88ى ت88قوي88ض ق88درة اgش88روع88ات ذات الج88دارة ا9ئ88تمان88ية ع88لى ا9ق88تراض 


بنجاح.

________________________________

٢  بعد طرح ا*ناقصات.
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اgصدر: بنك الكويت اgركزي

اتجاه ا9ئتمان المخصص لقطاع اpنشاءات إلى الهبوط

النمو السنوي لÇئتمان ا*وجه لقطاع اpنشاءات % 

ق88888ام ب88888نك ال88888كوي88888ت ا88888gرك88888زي ب88888تخصيص م88888بلغ 5 م88888ليار د.ك. 88888gزي88888د م88888ن 
اpق8راض م8ن ال8بنوك اgح8لية، وذل8ك ف8ي إط8ار ح8زم8ة ح8واف8زه ا9ق8تصادي8ة 
اس88تجاب88ة ل88فيروس ك88ورون88ا اgس88تجد. وش88ملت الح88زم88ة ت88سهيل اpق88راض 
بش8888روط ميس8888رة وال8888تي ك8888ان8888ت ق8888د ت8888م إع8888داده8888ا مس8888بقاً لú8888ق8888راض. وت8888م 
ت8خفيض ال8وزن النس8بي ل8لمخاط8ر للمش8روع8ات ال8صغيرة وا8gتوس8طة م8ن 
75% إل8ى 25%. ك8ما أدت الح8زم8ة إل8ى زي8ادة الح8د اzق8صى ل8لتموي8ل 

لعمليات التطوير السكني والعقاري إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.

وق8888د ي8888كون م8888ن ا8888gطلوب ال8888تدخ8888ل ال8888فعال م8888ن ج8888ان8888ب ال8888حكوم8888ة وت8888بسيط 
اpج88راءات ال88رق88اب88ية وذل88ك pن88قاذ اgش88روع88ات م88ن اpغ88}ق وا88gساع88دة ف88ي 
ت8888عاف8888ي ن8888شاط اgش8888روع8888ات. أم8888ا اpع8888فاءات ال8888تعاق8888دي8888ة ف8888يجب ت8888وف8888يره8888ا 
ل8لمقاولk8، ب8حيث ي8توج8ب إج8راء ع8ميات إع8ادة ال8تفاوض ب8شأن الج8داول 
ال888زم888نية وال888تكلفة، وذل888ك ل888تقليل أث888ر ال888جائ888حة. ك888ذل888ك م888ن ا888gطلوب إج888راء 
ت8888عدي8888}ت ع8888لى ال8888سياس8888ات وا8888gعاي8888ير ال8888حال8888ية، ب8888اpض8888اف8888ة إل8888ى ت8888يسير 
 k8888قاولgف88راج ع88ن مس88تحقات اpم88وال واzق88راض. أم88ا ت88حوي88ل اpش88روط ا
م8888ن ق8888بل ال8888حكوم8888ة ف8888هما ع8888نصران ف8888ي غ8888اي8888ة اzه8888مية كخ8888طوة إج8888رائ8888ية 
م88طلوب88ة ف88ي ال88سياس88ة ف88ي ه88ذا ال88وق88ت. وق88د ي88تطلب اzم88ر ت88قدي88م ال88دع88م 
ال8888حكوم8888ي ف8888ي م8888واج8888هة زي8888ادة ال8888تكلفة. ك8888ما ق8888د ي8888كون م8888ن ال8888ضروري 
ال8تواص8ل ال8فعال م8ع أص8حاب ا8gصال8ح ف8ي اgش8روع8ات لتح8دي8د ال8جوان8ب 
ذات ا9ه8تمام م8ن ج8ان8بهم، وق8د ي8كون ذل8ك ض8روري8اً أي8ضاً ن8ظراً إل8ى أن 
ال88جائ88حة ل88ها أث88ر ع88ا88gي وق88د يس88تغرق اzم88ر وق88تاً ط88وي88}ً ح88تى ي88تعاف88ى 

النشاط ا9قتصادي.

معايير تطبيق اتفاقية بازل 3 على تمويل ا*شروعات 

اع8تمد ب8نك ال8كوي8ت ا8gرك8زي ت8طبيق م8عد9ت ك8فاي8ة رأس ا8gال وف8قاً ل8بازل 
3 ع888لى ال888بنوك ال888كوي888تية، وذل888ك ف888ي ع888ام 2014. ووف888قاً pرش888ادات ب888ازل 
3، ف88888إن ان88888كشاف88888ات ت88888موي88888ل اgش88888روع88888ات ي88888تم وزن88888ها ب88888ا88888gخاط88888ر ب88888معدل 
130% خ88888888}ل م88888888رح88888888لة م88888888ا ق88888888بل ال88888888تشغيل، و100% خ88888888}ل م88888888رح88888888لة 
ال8تشغيل. أم8ا ان8كشاف8ات ت8موي8ل اgش8روع8ات ف8ي م8رح8لة ال8تشغيل، وال8تي 
ت8888عتبر ذات ج8888ودة ع8888ال8888ية، ف8888يتم وزن8888ها ب8888ا8888gخاط8888ر ب8888معدل 80%. وع8888ليه، 
وب88ان88تقال اgش88روع م88ن م88رح88لة م88ا ق88بل ال88بدء إل88ى م88رح88لة ال88تشغيل، ف88إن 
ال8888888بنوك ال8888888تي ت8888888تبع م8888888عاي8888888ير ب8888888ازل 3 س8888888تتمكن م8888888ن ت8888888خفيف م8888888خاط8888888ر 
اgش8888روع. وال8888غرض م8888ن ذل8888ك ح8888ماي8888ة م8888صال8888ح ال8888بنوك وب8888ال8888تال8888ي ي8888مكنها 
تح8دي8د ا8gقدار ا8gناس8ب م8ن ا8gخاط8ر للمش8روع ف8ي ك8ل م8رح8لة وا9ح8تفاظ 


باgصدات الرأسمالية ال}زمة.

نشأة التمويل اUخضر 

 k8888888خ8888888يرة ت8888888زاي8888888د ان8888888تشار ال8888888سندات ال8888888خضراء بzشه8888888دت ال8888888سنوات ا
اgس8888تثمري8888ن ك8888أدوات م8888ال8888ية، وذل8888ك م8888ع ت8888صاع8888د اpص8888دارات الج8888دي8888دة 
ب888888888أع888888888داد ك888888888بيرة ج888888888راء ب888888888دء ت888888888حول أن888888888ظار اgس888888888تثمري888888888ن ف888888888ي ات888888888جاه 
ا9س8888تثمارات اgس8888تدام8888ة. وق8888د أدى ت8888فشي ف8888يروس "ك8888وف8888يد-19" إل8888ى 

،(ESG) جا9ت البيئية وا9جتماعية والحوكمةgتحفيز ا9ستثمار في ا

________________________________
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م8ع اح8تمال اك8تساب ال8تموي8ل اzخ8ضر م8زي8داً م8ن ال8ترك8يز ف8ي اgس8تقبل. 
وي8بدو أن ارت8فاع ال8وع8ي ب8ا8gناخ وال8حاج8ة إل8ى ق8وانk8 ول8وائ8ح ب8يئية ق8وي8ة 
وال8طلب ع8لى مش8روع8ات ال8بنية ال8تحتية ف8ي ال8كوي8ت ت8عتبر ع8وام8ل س8تؤدي 
إل88ى ت88عزي88ز ت88طوي88ر س88وق ال88تموي88ل اzخ88ضر. وق88د ت88زاي88دت ن88زع88ة اgس88تثمر 
إل88ى ال88سندات ال88خضراء م88ع اس88تيعاب ال88سوق لã88دوات ال88راه88نة، وظ88هور 
ع88888}م88888ات ت88888شير إل88888ى ال88888رغ88888بة ف88888ي ا88888gزي88888د. وف88888ي م88888واك88888بة ا9رت88888فاع ف88888ي 
ال8888888سندات ال8888888خضراء، ه8888888ناك اح8888888تمال ك8888888بير ب8888888أن تظه8888888ر إل8888888ى الس8888888طح 
ال88صكوك ال88خضراء ل88تصبح أداةً ن88اج88حًة ف88ي اgس88تقبل. وع88لى ال88رغ88م م88ن 
ض888888آل888888ة حج888888م ال888888سوق م888888قارن888888ًة ب888888ال888888سندات ال888888خضراء ورغ888888م ح888888قيقة أن 
اpص888888دارات ت888888أت888888ي ف888888ي م888888عظمها م888888ن أس888888واق م888888نتقاة م888888ثل م888888ال888888يزي888888ا 
وإن8دون8يسيا، إ9 أن ت8لك اzداة 9 ت8زال ت8ملك إم8كان8ات ك8بيرة. أم8ا أس8واق 
دول مج88888888لس ال88888888تعاون الخ88888888ليجي والش88888888رق اzوس88888888ط ف88888888قد ت88888888صبح ف88888888ي 
م8صاف ال8}ع8بk ذوي اzه8مية ن8ظراً إل8ى وج8ود اgس8تثمري8ن م8من ل8دي8هم 
ت88وج88هات ع88قائ88دي88ة ف88يها، ب88اpض88اف88ة إل88ى ال88ترك88يز ع88لى ت88نفيذ اgش88روع88ات 
اgتج88888ددة. ف88888قد ي88888ؤدي ال88888تموي88888ل اzخ88888ضر إل88888ى ت88888قليل ت88888كلفة رأس ا88888gال 
وا8gساع8دة ف8ي ت8وف8ير م8بال8غ ه8ائ8لة ل8تموي8ل اgش8روع8ات ال8واردة ع8لى ق8وائ8م 


ا9نتظار.

ال((حاج((ة إل((ى تحقيق م((نحنى ع((ائ((د ط((وي((ل اUم((د ل((لصناديق 
السيادية 

نش8ط ع8دد م8ن الش8رك8ات ف8ي دول مج8لس ال8تعاون الخ8ليجي ف8ي أس8واق 
ال88دي88ن، خ88اص88ًة ف88ي ا88gاض88ي ال88قري88ب. وم88ع م88راع88اة ال88طفرة ف88ي ع88مليات 
اpص8دار م8ن الش8رك8ات وال8صنادي8ق ال8سيادي8ة وال8حاج8ة إل8ى ت8طوي8ر س8وق 
ال888دي888ن اgح888لي، ف888إن ه888ناك ال888عدي888د م888من ي888داف888عون ع888ن ض888رورة ت888أس888يس 
م88نحنى ع88ائ88د س88يادي مح88لي، وال88ذي ي88مكن اس88تخدام88ه ك88وس88يلة م88قارن88ة 
ل888دع888م ع888ملية ت888طوي888ر س888وق ح888يوي ل888لدي888ن. وف888ي غ888ياب أي م888نحنى ل888عائ888د 
ال8صنادي8ق ال8سيادي8ة ا8gقارن8ة ف8ي م8نطقة مج8لس ال8تعاون الخ8ليجي، ف8إن 
ك88يان88ات اzع88مال ت88ضطر إل88ى اق88تراض ال88دي88ون ب88أع88لى م88ما ق88د ت88تيح ل88ها 
ا88gخاط88ر م88ن ع88وائ88د. واpص88دارات ا88gختلفة ع88لى اgس88توى ال88سيادي ق88د 
ت88تيح ل88ها ت88طوي88ر م88نحنى ال88عائ88د، م88ما ي88ساع88د ب88دوره ف88ي تحسk88 ت88سعير 
اgش88روع88ات م88ن ج88ان88ب ا88gؤس88سات ا88gال88ية. إن وض88ع ب88يان88ات ال88عوائ88د ف88ي 
إط88ار ت88نظيمي م88ن ش88أن88ه ال88ضغط ل88تقليل ت88كلفة رأس ا88gال بس88بب زي88ادة 


الشفافية وجعل اgشروعات أكثر حيوية من حيث التنفيذ.
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ضغوط اpصدارات السيادية المحلية (الفعالة) حسب مدة ا9ستحقاق

اgصدر: رويترز، م}حظة: كما في 21 يناير 2020

30 Years 15 Years 10 Years 7 Years 5 Years 3 Years 1 Year

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

 إصدار سيادي gدة ا9ستحقاق اgقابلة له

عدم وجود إصدار gدة ا9ستحقاق اgقابلة

تعزيز الشراكة بÄ القطاعÄ العام والخاص 

ت88برز الش88راك88ة بk88 ال88قطاعk88 ال88عام وال88خاص ب88اع88تباره88ا ا88gسار ا88gفضل 
9س8تقطاب مس8تثمري ال8قطاع ال8خاص ل8تموي8ل اgش8روع8ات ال8كبرى، م8ما 
ي888قلل م888ن ال888عبء ا888gال888ي ع888لى ال888حكوم888ات، ورب888ما 9 ي888قل ع888ن ذل888ك أه888ميةً 
ا9س888تفادة م888ن خ888برة وك888فاءة ال888قطاع ال888خاص. وس888وف ي888ساع888د ت888كثيف 
اس8888تخدام ن8888موذج الش8888راك8888ة بk8888 ال8888قطاعk8888 ال8888عام وال8888خاص ف8888ي ت8888قدي8888م 
ال8بنية ال8تحتية ع8لى ت8خفيض ال8ضغوط ع8لى ا8gال8ية ال8عام8ة، ب8ينما س8يؤدي 
أي8888ضاً ع8888لى ت8888عزي8888ز ال8888تنمية. وك8888ان8888ت ح8888كوم8888ة دول8888ة ال8888كوي8888ت ق8888د اس8888تهلت 
ب8رن8ام8جا ط8موح8اً للش8راك8ة بk8 ال8قطاعk8 ال8عام وال8خاص م8ن ش8أن8ه ت8عزي8ز 
ال8تعاون بk8 ال8قطاعk8 ل8}رت8قاء ب8جودة ال8بنية ال8تحتية والخ8دم8ات ل8صال8ح 
ا888888gواط888888نk ال888888كوي888888تيk. وس888888وف ت888888مثل الش888888راك888888ة بk888888 ال888888قطاعk888888 ال888888عام 
وال88خاص أداةً أس88اس88يًة ل88لحكوم88ة ل88تحقيق أه88داف رؤي88ة ال88كوي88ت 2035. 
وم8ع ت8فشي وب8اء ك8ورون8ا اgس8تجد وم8ا ي8مثله م8ن ض8غوط ع8لى ا9ق8تصاد 
ع888لى ا888gدى ال888قري888ب، ف888قد أص888بح ل888زام888اً ع888لى ال888حكوم888ة ات888خاذ الخ888طوات 
ال88888}زم88888ة لح88888ماي88888ة مش88888روع88888ات الش88888راك88888ة ال88888قائ88888مة بk88888 ال88888قطاعk88888 ال88888عام 
وال8888خاص وب8888ناء ال8888ثقة بk8888 ا8888gشاركk8888 ا8888gرت8888قبk م8888ن خ8888}ل إب8888راز رغ8888بة 


الحكومة في تقديم الدعم أثناء الظروف ا9قتصادية الصعبة.

وم8ن ا8gتوق8ع أن ت8واج8ه مش8روع8ات الش8راك8ة بk8 ال8قطاعk8 ال8عام وال8خاص 
تح888دي888ات ف888يما ي888تعلق ب888تحقيق اpي888رادات ب888اpض888اف888ة إل888ى ص888عوب888ة إدارة 
ال8عمليات ال8يوم8ية بس8بب ض8عف ا9ق8تصاد. أم8ا رغ8بة ال8حكوم8ة ف8ي ت8قدي8م 
 k88شاركg8ال8ي ف8سوف ت8نعكس ب8شكل ج8يد ع8لى اgال8سيول8ة إل8ى ال8قطاع ا
ف8ي مش8روع8ات الش8راك8ة بk8 ال8قطاعk8 ال8عام وال8خاص، ح8يث س8يتمكنون 
م888ن ت888لقي ال888دع888م ع888لى ا888gدى ال888قصير وا888gدى ال888طوي888ل. وأث888ناء ال888ظروف 
ال8عادي8ة، ف8إن ال8كثير م8ن ال8دع8م م8ن ج8ان8ب ال8حكوم8ة ق8د ي8ؤدي إل8ى أخ8طار 
م88888عنوي88888ة وي88888مثل س88888اب88888قة س88888يئة. إ9 أن88888ه م88888ع م88888راع88888اة اzض88888رار ال88888تي ق88888د 
يس8ببها ذل8ك اpج8راء ع8لى ا8gدى ال8طوي8ل، ف8إن خ8يار ال8تدخ8ل ا9س8تباق8ي 
ي8888بدو أن8888ه أف8888ضل ط8888ري8888ق ف8888ي اgس8888تقبل. وي8888تعk ع8888لى ال8888حكوم8888ة ت8888قدي8888م 
ال88888ضمان88888ات ا88888gال88888ية إل88888ى ج88888ميع اgش88888روع88888ات ال88888حيوي88888ة ووض88888ع م88888عاي88888ير 

لتصنيف كل من اgشروعات ونوع الدعم الذي يتعk تقديمه إلى كل

مش888روع ع888لى ح888دة. أم888ا ب888النس888بة للمش888روع888ات ال888تي ت888شوب888ها م888خاط888ر 
ان8خفاض ال8طلب ع8ليها، ف8يمكن ت8قدي8م ال8دف8عات ا8gباش8رة إل8ى الش8رك8ات 
ذات اzغ888راض ال888خاص888ة للمش888روع وذل888ك pت888اح888ة س888داد دف888عات خ888دم888ة 
ال888دي888ن، وا9ح888تفاظ ب888ا888gوردي888ن وت888قليل اzض888رار ال888ناج888مة ع888ن ان888خفاض 
الحج888888م. ك888888ما أن ع888888دم ا888888gساس بس888888لسلة ال888888توري888888د م888888ن خ888888}ل إج888888راء 
ال8888دف8888عات ال8888دوري8888ة م8888ن ش8888أن8888ه ض8888مان أن8888ه بمج8888رد ارت8888فاع ال8888طلب، ف8888إن 
اgش8روع س8يعود إل8ى ق8وة دف8عه ال8ذات8ية اgس8تدام8ة. أم8ا اgش8روع8ات ذات 
اzه8مية ال8وط8نية ف8يجب أن ت8لقى ك8فال8ة ال8حكوم8ة، م8ع اzخ8ذ ف8ي ا9ع8تبار 
ا8gحاف8ظة ع8لى ا8gصلحة ال8وط8نية. وي8جب إع8داد ج8دول زم8ني واض8ح أو 
ف8888ترة زم8888نية ي8888متد خ8888}ل8888ها ال8888دع8888م ال8888حكوم8888ي، وذل8888ك ت8888ماش8888ياً م8888ع ت8888طور 
اzزم8888ة، وي8888جب ت8888عميمه ب8888وض8888وح ع8888لى ج8888ميع ال8888جهات ا8888gشارك8888ة. وف8888ي 
ح8ال8ة ت8خفيف اzض8رار ب8شكل ص8حيح ع8لى ا8gدى ال8قري8ب، ف8إن ذل8ك م8ن 
ش88أن88ه ت88عزي88ز ن88شاط الش88راك88ة بk88 ال88قطاعk88 ال88عام وال88خاص ف88ي ا88gدى 


اgتوسط واgدى الطويل.

وف8ي مش8روع8ات الش8راك8ة بk8 ال8قطاعk8 ال8عام وال8خاص، ت8كون اzط8راف 
ال888خاص888ة م888سؤول888ًة ب888شكل ك888بير ع888ن ت888صميم وإن888شاء وت888شغيل وص888يان888ة 
أص8ول ال8بنية ال8تحتية، م8ما ي8تضمن أن8هم ي8تول8ون الج8زء اzك8بر م8ن ع8ملية 
ال8تطوي8ر وال8تموي8ل واpن8شاء وم8خاط8ر ال8سوق ا8gرت8بطة ب8اgش8روع. وع8لى 
ال888حكوم888ة ال888قيام به888ذه ا888gمارس888ة ب888ال888كام888ل ودون ان888قطاع ب888قدر اpم888كان 
ل88صال88ح اgس88تثمري88ن، وإزال88ة ع88لى م88شك}ت رق88اب88ية أو ق88ان88ون88ية ق88د ت88ؤث88ر 
ع8لى أداء اzص8ل. ه8ذا، وق8د ق8ام8ت ال8حكوم8ة ب8وض8ع إط8ار رق8اب8ي واض8ح 
ا8888gعال8888م ل8888تنفيذ مش8888روع8888ات الش8888راك8888ة بk8888 ال8888قطاعk8888، م8888ما ي8888شكل ن8888قطة 
م8رج8عية لج8ميع ال8جهات ا8gعنية (أص8حاب ا8gصال8ح) وال8قوانk8 وال8لوائ8ح، 
وي8رس8خ مس8توي8ات رف8يعة م8ن ال8شفاف8ية وب8ال8تأك8يد ط8وال ع8ملية الش8راك8ة 
 .k88888ال88888قطاع k88888وك88888}ه88888ما أس88888اس88888ي ل88888نجاح أي ب88888رن88888ام88888ج للش88888راك88888ة ب –
وي8فضي ق8ان8ون الج8دي8د للش8راك8ة بk8 ال8قطاعk8 ال8عام وال8خاص إل8ى ق8در 
ك8888بير م8888ن ال8888وض8888وح وال8888ثقة وا8888gرون8888ة ل8888لمقاولk8888 وا8888gقاولk8888 واgس8888تثمري8888ن 
 k8ال8قطاع k8ف8ي مش8روع8ات الش8راك8ة ب k88شاركgا kال8خارج8ي k88قرضgوا


العام والخاص في الكويت.
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وت8888عمل ه8888يئة الش8888راك8888ة بk8888 ال8888قطاعk8888 ال8888عام وال8888خاص ب8888صفتها ال8888جهة 
 .k88888ال88888قطاع k8888888888سؤول88888ة ع88888ن ت88888نفيذ مش88888روع88888ات الش88888راك88888ة بgس88888اس88888ية اzا
وته88888دف ال88888هيئة إل88888ى اس88888تغ}ل م88888هارات ال88888قطاع ال88888خاص وخ88888برات88888ه ف88888ي 
ت8عظيم ق8يمة اzم8وال وج8ودة الخ8دم8ات. وت8عكف ال8هيئة ح8ال8ياً ع8لى إط8}ق 
ع88دة مش88روع88ات ب88ال88غة اzث88ر ف88ي ق88طاع88ات ال88طاق88ة وا88gياه وم88ياه ال88صرف 

والتعليم والصحة والنقل وا9تصا9ت والعقار وإدارة النفايات الصلبة.

مش(روع(ات الش(راك(ة ب(Ä ال(قطاع(Ä ال(عام وال(خاص ف(ي ال(كوي(ت 
تحت إشراف هيئة الشراكة بÄ القطاعÄ العام والخاص 

القطاع ا*شروعات

النقل السكة الحديد الوطنية الكويتية

التطوير العقاري بيوت الضيافة ومراكز الدوحة لخدمات الشاليهات

التطوير العقاري مدينة العمال جنوب الجهراء

التطوير العقاري مركز الخدمات والترفيه – العقيلة

الكهرباء محطة الطاقة اgتجددة بالشقايا – اgرحلة الثالثة – مرحلة مستشار 
kصفقة التعي

الكهرباء محطة شمال الزور (اgرحلة اzولى)

الكهرباء محطة الخيران (اgرحلة اzولى)

الكهرباء محطة شمال الزور اgرحلة 2 و3

إدارة اgياه محطة أم الهيمان للمياه

إدارة النفايات منشأت البلدية معالجة النفايات الصلبية – موقع كبد
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دراسة حالة: 
إدراج شمال الزور اXولى

كان شركة شمال الزور اzولى أول شركة تؤسس كمشروع شراكة بk القطاعk العام والخاص 
وأول برنامج شراكة بي القطاعk يعرض ل}كتتاب العام. وقد نجحت هيئة الشراكة في إتمام 

العرض العام لحصتها في شركة شمال الزور اzولى. وكان العرض يعادل 50% من حصة شركة 
شمال الزور اzولى بمجموع 550 مليون سهم، وبما يعادل 100% من حصة هيئة الشراكة في 


رأس مال الشركة.

والشركة هي اgالك واgشغل gحطة شمال الزور اzولى للكهرباء واgاء، وهي أول محطة مملوكة 
للقطاع الخاص لتحلية اgياه بطاقة التدوير اgجمع باشتعال الغاز تؤسس بموجب قانون مشروعات 
اgاء والكهرباء اgستقلة. وهذا القانون، وقانون الشراكة بk القطاعk العام والخاص، الذي يشترط 

أن تقوم الدولة بعرض 50% من إجمالي ملكية مشروعات الشراكة بk القطاعk العام والخاص 
على اgواطنk الكويتيk من خ}ل ا9كتتاب العام اpلزامي. ويشكل ذلك جزءاً 9 يتجزأ من الجهود 

الحكومية اgستمرة gشاركة اgواطنk في ملكية اgشروعات الكبرى التي تعرض على اgؤسسات 
ا9ستثمارية من القطاع الخاص. وباpضافة إلى توفير فرص استثمارية جذابة للمواطنk، تساعد 

مشروعات الشراكة بk القطاعk أيضاً في تمكk القطاع الخاص من تولي القيادة في تنمية 
ا9قتصاد غير النفطي في الب}د.
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سيساعد تقديم حوافز للقطاعات غير النفطية في تخفيف اgخاطر الناجمة عن فيروس "كوفيد-19"، 
ناهيك عن اgساهمة في تحقيق التنويع ا9قتصادي. حيث إن تمويل مشروعات البنية التحتية من خ}ل 


مزيد من اpنفاق الرأسمالي سينعكس بصورة إيجابية على أهداف التنويع في دولة الكويت.

سيؤدي توفير الدعم النقدي في شكل تسهي}ت سيولة إضافية، واpسراع في سداد دفعات اgشروعات، 
إلى حماية اgشروعات القائمة ومساعدتها في مجاراة حا9ت ا9نقطاع عن العمل بسبب فيروس 

"كوفيد-19". كما أن القضاء على التحديات البيروقراطية سيساعد في زيادة سرعة دورات اgدفوعات، 

مما قد يؤدي بدوره إلى تفعيل نشاط اgشروعات.

معظم اgشروعات ممولة باستخدام مزيج من اgساهمات (في شكل نقد و/أو تمويل بالربط من خ}ل 
اzسهم أو قروض اgساهمk) والدين (قروض مصرفية، سندات إلخ) على أساس إمكانية الرجوع اgحدود 

أو تمويل اgشروعات. وستظل البنوك تمثل أهم اgمولk، خاصًة خ}ل اgراحل اzولى من اgشروعات 
الجديدة. ومع ذلك، فإن دعم تمويل مشروعات البنية التحتية سيتطلب توسيع نطاق مجموعة اgستثمرين 


اgحتملk وزيادة حجم مزيج اzدوات اgالية.

هناك مطلوبات متزايدة طويلة اzمد على صناديق اgعاشات التقاعدية وشركات التأمk وغير من 
اgؤسسات اgستثمرة اzخرى، وبالتالي تحتاج إلى موجودات طويلة اzمد في محافظها، والتي تم 

تخصيص قدر ضئيل منها في مشروعات البنية التحتية. كما أن التمويل البديل، في شكل صناديق 

استثمار وسندات للبنية التحتية، يمكن أن يساهم تشكيل موارد واسعة zسواق اgال العاgية.

إن رفع الوعي باgناخ وقوة السياسات واللوائح البيئية والطلب على اgشروعات الخضراء ومشروعات البنية 
التحتية في اgنطقة سيؤدي إلى تعزيز تطوير سوق التمويل اzخضر. ومن اgرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز 

التنويع اgتمثل في السندات والصكوك الخضراء، اzمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليل تكلفة رأس 

اgال واgساهمة في توفير مبالغ هائلة لتمويل اgشروعات اgوضوعة على قائمة ا9نتظار.

إن التحسينات في التعامل مع حا9ت التأخير في سداد اgدفوعات، وبروز برنامج طموح gشروعات 
الشراكة بk القطاعk العام والخاص والتحسينات في تصاريح البناء والتسجيل العقاري، تمثل خطوات 


في ا9تجاه الصحيح للحكومة نحو إنعاش سوق اgشروعات.

تعتبر اgرحلة الراهنة التي يواجه فيها ا9قتصاد تباطؤاً مرحلًة حرجًة، بحيث أصبح التدخل الحكومي مطلوباً للغاية. فمن اgطلوب اتخاذ 
إجراءات داعمة على كل من اzمد القصير والطويل.
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