
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٨٣ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

 
  سارة أحمد إبراهيم الدويسان ثـــــاسم الباح

- ٦٦/١٩٦٧تطور النظام المالي العام في الكويت        ثــــعنوان البح
  م٧٥/١٩٧٦

  القاهرة ةـــــــجامع
  االقتصاد والعلوم السياسية ةــــــــكلي
  االقتصاد م ــــــــقس

  )م١٩٧٩(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  :هدف البحث إلى ما يلي
ية واالقتصادية في المدى القـصير وعلـى        ل دراسة أبعاد المشكلة الما    :أوال

المدى الطويل من خالل وظائف الموازنة العامة فـي إطـار النظـام             
، ومحاولة طرح الحلول المناسـبة والبـدائل        االقتصادي لدولة الكويت  

  .وانب المختلفة للمشكلةالمتاحة لمواجهة الج
بمعنى أن الدراسة تقوم على محاولة إبراز نقطتين على جانب مـن            

  :األهمية
  : الطبيعة الخاصة جدا للنظام المالي الكويتي في إطار العاملين-١

 .طف الوفرة المالية المترتبة على وجود الن-أ
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 أسلوب الموازنة واستخدامه كأداة إلعادة توزيـع الـدخل مـن            -ب
 .النفط

 . المشاكل المترتبة على هذه الطبيعة الخاصة-٢

 :وترتب على ذلك ما يلي

 .ة قطاع النفط على االقتصاد وعدم تنوع الصادراتمن هي-أ

 االختالل وعدم التوازن، نتيجة لتعايش كل من، الندرة والوفرة، التقـدم            -ب
والتخلف في قطاعات االقتصاد المختلفة إذا نالحظ توافر وسائل اإلنتـاج           
المتقدمة وارتفاع اإلنتاجية وكفاءة اإلدارة في قطاع من االقتصاد والندرة          

 .النسبية وانخفاض اإلنتاجية وتدني مستوى الكفاءة في قطاعات أخرى

ي انتفت أهميـة األدوات     ل نتيجة الضطالع قطاع الموازنة بالدور التموي      -ج
  .المالية األخرى ومن أهمها الضرائب والقروض

 الموارد في قطاع النفط، وانخفاض اإلنتاج فـي القطاعـات            نتيجة لتوافر  -د
غير البترولية وتدني مستوى القيمة المضافة، اتجه االقتصاد إلى األسواق          

ولذا يتـصف االقتـصاد     . الخارجية إلشباع حاجته في السلع والخدمات     
باعتماده شبه الكامل على العالم الخارجي في جميع مستلزماته الـسلعية           

  .واإلنتاجية
  ومدى فعالية استخدامها في    ،تحليليةدراسة األساليب الكمية والنظم ال    : ثانيا

. التقليل ما أمكن من عدم الكفاءة المالزمة لعملية تخـصيص المـوارد           
  .ومدى إمكانية الوصول إلى تخصيص أمثل للموارد المتاحة



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٨٥ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

وفي البحث دراسة تطبيقية الستخدام أسلوب موازنة المنتج والمـستخدم فـي      
  .ل تخصيص الموارد في موازنة وزارة التربيةمجا

  منهج الدراسة
  :اعتمد البحث على ثالثة أقسام

  :القسم األول
ويضم الخصائص الهيكلية والبيانية لالقتصاد الكويتي، كما يتنـاول         

ـ          ن يبالدراسة التركيب القطاعي لالقتصاد القومي والعالقات النسبية القائمة ب
ور وظائف الموازنة في إطـار تـشخيص        مختلف القطاعات، مع مناقشة تط    

  .النظام االقتصادي الكويتي
  :القسم الثاني

ويجرى فيه استخدام المعلومـات وتحليـل البيانـات التـي تتعلـق         
 اإليرادات والنفقات وما طرأ عليهـا مـن         –بالحسابات العامة لدولة الكويت     

  .تغيرات خالل الفترة موضوع الدراسة
  :القسم الثالث

 كفاءة اإلنفاق، ومناقشة مختلف األساليب الكمية، كذلك ويتناول مفهوم
يتم فيه تجميع بيانات اإلنفاق على قطاع التعليم، وتحليل هذه البيانات طبقـا             

  ألسلوب موازنة المنتج والمستخدم 
  استنتاجات الدراسة

إلى أي حد نجحت الكويت في إقامة دولة الرفاهة مـن خـالل     : أوال
  .الموازنة العامة
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  .وضع االستثمار البشري في إستراتيجية التنمية: ثانيا
إمكانية تطبيق األساليب الكمية في دراسات الموازنـة العامـة          : ثالثا
  .لدولة الكويت

  : إلى أي حد نجحت الكويت في إقامة دولة الرفاهة:أوال
 وإن اختلفت فيما يتوافر لها من موارد طبيعية –تهدف مختلف الدول  

ع مستوى رفاهية الفرد من خالل عمليـة التنميـة           إلى رف  –وبشرية ومادية   
االقتصادية وفيها تتضافر جميع العناصر المتاحة، وتعتمـد علـى أسـلوب            

  .تخطيطي منسق ومنظم
 بعيدا في توفير السلع والخدمات األساسية       طاًووقد سارت الكويت ش   

. للمواطنين حيث تغطي خدمات التعليم والصحة واإلسكان كافة المـواطنين         
 الحصول على عمل سواء داخل الجهاز الحكـومي         صتوافر للجميع فر  كما ي 
فـي هـذا المجـال      الباحثة إلى ما أنجز     ت  راشأوقد  . المؤسسات العامة  وأ

  .بالتفصيل في هذه الدراسة
  :تنمية الموارد البشرية: ثانياً

  :وتتحقق تنمية الموارد البشرية بطرق ثالث
عليمية، ويتـضمن التعلـيم      على الخدمة الت   اإلنفاق بمعنى   ،التعليم-١
 كذلك التعليم المهني والفنـي      ، الثالث التعليم الجامعي والعالي    هحلاالعام بمر 

  . الخدمة وذلك في مؤسسات العملأثناءإلى جانب التدريب 
 الفرد  يالتعليم الذاتي ويتأتي عن طريق بذل الجهود المختلفة وسع        -٢

  .فة عن طريق اإلطالع والثقافةإلى زيادة قدراته الذاتية وتنمية مواهبه المختل
 أي أن إعطاء مزيدا من االهتمام للخدمة الصحية غالبـا           ،الصحة-٣

ما يؤدي إلى مزيدا من التحسين الغذائي والوعي الصحي لقطاعات مختلفـة            



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٨٧ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

من الناس، وهذه تعتبر أساسا الرتفاع مستوى انتاجية الفرد وتنمية قدراتـه            
  .وخبراته

  :األسلوب الكميق ي مدى إمكانية تطب:ثالثا
ل البحث  يتناولنا بالدراسة والتحليل مختلف الجهود التي بذلت في سب        

ولقد قوبلت هذه الجهود بكثير     . فضل لتخصيص الموارد المتاحة   أعن أسلوب   
بعض رجال االقتصاد والتخطيط إلى عـدد        وعمد   من الجدل واختالف الرأي   

  .ي في الموازنة العامةمن المفاهيم التي تقلل من شأن استخدام األسلوب الكم
وفي رأي الباحث أنه بالرغم مما يترتب علـى اسـتخدام مثـل هـذه               

فما . األساليب من صعوبات إال أنها ال تعتبر أساليب عقيمة غير ذات جدوى           
تعترضه عقبـات وأمـر نجاحهـا       وهي شئ حديث إال وتواجهه صعوبات       

الـصعوبات،  يل القضاء على هذه     بوجدوى تطبيقها يتطلب بذل الجهود في س      
الحساسية يهدف إلى االستفادة    من  خاصة وأنها تعالج موضوعات على درجة       

ولهذا ال يجب أن تقف هذه الصعوبات حجـر         . ما أمكن من الموارد النادرة    
 طريق البحث والتحليل وأن ال تكون مدعاة هجر لمثل هذه األساليب فيعثرة 

نما يجب أن تكون حافز إ و.المتطورة من أساليب إعداد الموازنة العامة للدولة
لقضاء عليها ومئزرا لالستقصاء والبحث عـن       لللبحث عن مواطن الضعف     

  .الوسائل البديلة
  
  
  
  
  
  
  


