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�صاحب ال�سمو
ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح – رحمه اهلل –
�أمري دولة الكويت �آنذاك
يعلن ت�أ�سي�س ال�صندوق الكويتي للتنمية ليكون �أول م�ؤ�س�سة امنائية فـي العامل العربي
�أثناء تولية من�صب وزير املالية  31دي�سمرب 1961
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ال�ستينات ..الن�ش�أة والت�أ�سي�س
�أ�س�س ال�صندوق الكويتي فـي عام  1961بعد �أقل من عام على
نيل الكويت ا�ستقاللها الكامل بهدف م�ساعدة الدول العربية
– وجميع الدول النامية فـيما بعد – على تنمية اقت�صادياتها،
ومل تكن هذه الرغبة فـي م�ساعدة الآخرين وليدة الظروف �أو
تفجر الرثوة ،فالكويت كانت دائما ميالة اىل تقدمي امل�ساعدات
للآخرين حتى قبل اال�ستقالل ،فعلى الرغم من �أن الكويت
واملواطنني الكويتيني كانوا يعتمدون على �صيد الل�ؤل�ؤ والأ�سماك
اال �أن جزءاً من ثروتهم ذهب فـي �شكل م�ساعدات اىل �أقرب
اجلريان ومل يكن هذا غريباً عليهم خا�صة �أنهم �شعب يعمل فـي
البحر ،واحتك على مدى قرون مع �شعوب وثقافات خمتلفة.
واىل جانب ه��ذه الرغبة فـي تقدمي العون وامل�ساعدة كانت
هناك �أهداف �أعمق كامنة وراء فكرة ان�شاء ال�صندوق ،فحتى
وقت ت�أ�سي�سه كانت الكويت دولة �صغرية قليلة ال�سكان ومل تكن
ع�ضواً باجلامعة العربية ،فقد كانت بحاجة اىل احتالل موقع
لها فـي املحافل العربية العليا وكان ال�صندوق الكويتي للتنمية
�أحد �أدواتها فـي الو�صول اىل هذه املحافل.
وكان ر�أ�سمال ال�صندوق لدى ت�أ�سي�سه  50مليون دينار كويتي ثم
�ضوعف بعد ذلك بعامني اىل  100مليون دينار كويتي.
والالفت للنظر �أن هذا الرقم كان ميثل فـي تلك الأي��ام ثلث
الدخل القومي للكويت ،وهذا �أمر له مغزاه خا�صة اذا ما عرفنا
�أن �أق�صى ما نودي به فـي املحافل الدولية للنهو�ض مب�شروعات
التنمية هو �أن ت�ساهم كل دولة �سنوياً بواحد فـي املائة من دخلها
القومي لتكوين ر�صيد متول منه امل�شروعات.
وتعك�س زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق �شعور الكويت مبرور ال�سنتني
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الكويت خ�ص�صت ثلث دخلها القومي فـي
ال�ستينات لدعم التنمية العاملية
ب�أهمية الدور الذي يلعبه ال�صندوق فـي حتقيق النمو االقت�صادي
العربي ،وبعد �أن �صدر ق��رار جمل�س ادارة ال�صندوق بتاريخ
 1962/10/22املو�صي مب�ضاعفة ر�أ�س املال لتقوية مركزه املايل،
وافق جمل�س االمة الكويتي باالجماع على القانون رقم  9ل�سنة
 1963الذي ن�ص على م�ضاعفة ر�أ�سمال ال�صندوق وعلى تخويل
وزير املالية وال�صناعة �آنذاك �سلطة كفالة ال�سندات والقرو�ض
التي ي�صدرها ال�صندوق نيابة عن حكومة دولة الكويت.

ال�سبعينات ..بداية التطور
�شهد ال�صندوق الكويتي فـي مطلع ال�سبعينات تطورات عديدة،،،
ب���د�أت منذ ال��ع��ام  1971حيث ب��د�أ ال�صندوق فـي تقدمي املنح
واملعونات الفنية الالزمة ال�ستك�شاف فـي امل�شروعات التي ي�ساهم
فـي متويلها وبلغ اجمايل املنح واملعونات التي قدمها  191منحة
ومعونة بقيمة  89.9مليون دينار كويتي حتى  1يناير .2007

 ..وتطور �آخر فـي الثمانينات
وفـي اطار تنامي دور ال�صندوق الكويتي وا�ست�شعار دولة الكويت
لدوره و�أهميته فانها قامت �أي�ضاً وبعد � 7سنوات من زيادة ر�أ�س
مال ال�صندوق اىل القيام بزيادته مرة �أخرى فـي مار�س 1981
فقد �ضوعف ر�أ�سمال ال�صندوق اىل ملياري دينار كويتي وكانت
عملياته ت�شمل �آنذاك  14بلداً عربياً و 24بلداً �أفريقياً و 13بلداً
�آ�سيوياً ف�ض ً
ال عن عملياته فـي قرب�ص وماطال وبابوا غينيا.

فل�سفة عمل ال�صندوق

�أن�شئ ال�صندوق الكويتي عام 1961
مل�ساعدة الدول العربية �أوال
ثم �شملت جهوده جميع الدول النامية
حرب �أكتوبر..
و�آثارها على ال�صندوق
مت تطور �آخر فـي ال�سبعينات فقد كان العامان 1974 – 1973
حافلني بالن�سبة للدول النفطية ،فقد كانت حرب اكتوبر 1973
فـي ال�شرق الأو�سط مقدمة لزيادة كبرية فـي �أ�سعار النفط،
وكان لهذه الزيادة �أثر بالغ فـي اقت�صاديات الدول املنتجة للنفط،
واملوارد احلكومية منها ،وبالن�سبة للكويت فان ذلك كان يعني �أن
فـي االمكان تخ�صي�ص مبالغ �أكرب لعملياتها خارج البالد وهذا ما
حدث فـي يوليو  1974حني �صادق جمل�س الأمة على قانون مهد
الطريق العادة تنظيم ال�صندوق الكويتي لي�صبح ال�صندوق قادراً
مبوجبه على تو�سيع عملياته لتغطي كل البلدان النامية ولي�س
الدول العربية وحدها ،وفـي الوقت نف�سه زاد ر�أ�سماله امل�صرح به
من  200مليون اىل  1000مليون دينار كويتي.

كانت فل�سفة عمل ال�صندوق الكويتي حم��ددة منذ البداية..
وميكن ايجازها فـي تعبري واحد هو � :أن ال�صندوق الكويتي
ي�ساعد الآخرين على م�ساعدة �أنف�سهم.
فمنذ ب��دء ت�أ�سي�سه ع��ام  1961وه��و يقدم القرو�ض واملنح
واملعونات وامل�ساعدات للدول العربية والنامية ،،مل�ساعدتها
فـي حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل م�ساهمته فـي متويل
امل�شروعات االمنائية بقرو�ض مي�سرة ،باال�ضافة اىل املعونات
الفنية الالزمة لدرا�سة امل�شاريع املزمع القيام بها من كافة
جوانبها الفنية واالقت�صادية واملالية والقانونية للت�أكد من
�سالمتها الفنية وجدواها االقت�صادية و�أثرها االمنائي على
الدول امل�ستفـيدة.
كما ي�شمل ن�شاط ال�صندوق م�شروعات هدفها حماية البيئة
ل�ضمان العي�ش فـي عامل تقل فـيه ن�سب التلوث مما يحقق فر�ص
عي�ش �أف�ضل للجميع.
وتتعدد م�ساهمات ال�صندوق فـي دعم متويل امل�شاريع ذات
العالقة بالبيئة ،وتنعك�س فـي م�شاريع قطاعات املياه وال�صرف
ال�صحي وتوليد الطاقة ،اذ متكن هذه امل�شاريع الدول النامية
من رفع امل�ستوى املعي�شي وال�صحي لل�سكان وحتد من انت�شار
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الأوبئة وت�ساهم فـي توطني ال�سكان وتدعم ا�ستقرارهم وحتد
من هجرتهم من الأرياف اىل املدن.

التعاون امل�ستمر
وقد �سعى ال�صندوق الكويتي من خالل جهوده االمنائية اىل
توثيق التعاون مع الدول امل�ستفـيدة وتعزيز �أوا�صر ال�صداقة
معها ويتمثل ن�شاط ال�صندوق فـي متويل م�شروعات امنائية
ذات �أولوية لدى الدول املقرت�ضة ويتم من خاللها توثيق اوا�صر
ال�صداقة مع ال��دول امل�ستفـيدة ،وف�ض ً
ال عن امل�ساهمة فـي
التمويل فان من �أبرز ما يتميز به عمل ال�صندوق متويل اعداد
درا�سات اجلدوى حول امل�شروعات املختلفة للت�أكد من �سالمتها
الفنية وجدواها االقت�صادية قبل ال�شروع فـي تنفـيذها ،كما
يقوم من خالل جهازه الفني بتقدمي امل�شورة والن�صح للدول
املقرت�ضة فـي كل ما من �شانه �أن يوفر فر�صاً �أف�ضل لنجاح
امل�شروعات ،ومثل هذه اخلدمات الفنية التي يقدمها ال�صندوق
تعزز من مكانته كم�ؤ�س�سة امنائية تهتم بتنفـيذ امل�شروعات على
�أ�س�س فنية واقت�صادية �سليمة وتوفر التدريب والدعم امل�ؤ�س�سي
للجهات امل�ستفـيدة من م�ساهمات ال�صندوق وتعود بالفائدة على
الدول التي يتعاون معها.

مزايا م�ساعدات ال�صندوق
وق��د حر�ص ال�صندوق منذ نِ�ش�أته على تقدمي م�ساعداته
ب�شروط مي�سرة من حيث مدة القر�ض وفرتة االمهال املمنوحة
لبدء ال�سداد ومقدار الفائدة ال�سنوية ،ومييز ال�صندوق عند
حتديده لهذه ال�شروط بني الدول املقرت�ضة �آخذاً فـي االعتبار
عدة عوامل من بينها م�ستوى النمو والتقدم االقت�صادي للدولة
امل�ستفـيدة ومقدرتها املالية وطبيعة امل�شروع املمول ومردوده
االقت�صادري واملايل وفرتة تنفـيذه.
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وال ترتبط قرو�ض ال�صندوق ب�أي قيود للح�صول على الب�ضائع
واخلدمات لتنفـيذ امل�شروعات من م�صادر معينة ،بل ي�صر
ال�صندوق على �أن يتم تنفـيذ عنا�صر امل�شروعات من خالل
املناق�صات العاملية التناف�سية لتمكني املقرت�ض من ار�ساء العقود
على ال�شركات امل�ؤهلة املقتدرة وبالتكاليف املنا�سبة وبالتايل
فان امل�ساعدات املقدمة من ال�صندوق تت�سم باجراءات ب�سيطة
وباتباع �أ�ساليب و�سيا�سات مرنة مع الدول املقرت�ضة.

حر�ص ال�صندوق منذ ن�ش�أته على تقدمي
م�ساعداته ب�شروط مي�سرة
وجدير بالذكر �أن ال�صندوق ال يقرتح �أبداً م�شاريع حمدده فهو
ي�ستجيب ملطالب احلكومة ،وال يقدم قرو�ضاً اال للم�شاريع التي
تراها احلكومات ذات �أولوية ق�صوى لديها ،وهذه القرو�ض غري
م�شروطة.

القرو�ض �سيادية
وجتدر اال�شارة �أي�ضاً اىل �أن قرو�ض ال�صندوق ال تخ�ضع لالعفاء
فهي قرو�ض �سيادية واملبالغ املت�أخرة يتم �سدادها انطالقاً من

هذا املبد�أ ،ذلك انها تتم مبوجب اتفاقيات ملزمة بت�سديدها
ح�سب جداول زمنية ال�سرتدادها وبلغت جملة القرو�ض امل�سددة
حتى  1يناير  2007حوايل  1670بليون دينار كويتي.

املردود ال�سيا�سي لل�صندوق
بالطبع ك��ان لهذا ال���دور التنموي ال��ذي يقوم ب��ه ال�صندوق
�آثار ايجابية للغاية فاىل جانب �أنه م�ؤ�س�سة اقت�صادية حتقق
�أرباحاً من �أن�شطتها املالية فانها وثقت عالقات دولة الكويت
بالدول الأخرى ،ولهذا التعاون الوثيق جانب �سيا�سي فطاملا �أن
ال�صندوق ي�ساند ق�ضايا التنمية فـي الدول التي يتعاون معها فان
م�صاحلها تقت�ضي م�ساندة ق�ضايا الكويت �سواء كانت اقت�صادية
�أو �سيا�سية ،وهكذا كان لهذا الدور االقت�صادي مردود �سيا�سي
ايجابي لدولة الكويت.
وقد جتلى هذا املردود فـي م�ساندة دول العامل لق�ضايا دولة
الكويت العادلة� ..أثناء حمنة االحتالل.

الت�سعينات ..جهد يتحدى العدوان
م�ساهمات ال�صندوق فـي م�ؤ�س�سات امنائية
من بني اجلهود االمناية التي يقوم بها ال�صندوق الكويتي امل�ساهمة
فـي متويل امل�ؤ�س�سات االمنائية الأخرى التي تعمل فـي جماالت
التنمية املختلفة ..وقام ال�صندوق بدفع هذه امل�ساهمات من �أ�صل
ر�أ�سماله حيث بلغ اجمايل قيمة م�ساهمات ال�صندوق املكتتب
بها فـي امل��وارد املالية للم�ؤ�س�سات االمنائية العربية واالقليمية
والدولية حتى  1يناير  2007حوايل  328.6مليون دينار كويتي،
خ�ص�ص لل�صندوق العربي لالمناء االقت�صادي و االجتماعي منها
 169.7مليون دينار كويتي وللبنك الأفريقي للتنمية  34مليون
دينار كويتي ولل�صندوق الأفريقي للتنمية  59.6مليون دينار كويتي
وللم�صرف العربي للتنمية االقت�صادية فـي �أفريقيا  14.6مليون
دينار كويتي وللم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار  2مليون دينار
كويتي وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية  13.28مليون دينار
كويتي ومل�ؤ�س�سة التنمية الدولية  35.4مليون دينار كويتي وقد مت
دفع ما قيمته  291.7مليون دينار كويتي من تلك امل�ساهمات.

لقد ات�ضح بجالء امل��ردود ال�سيا�سي جلهود ال�صندوق اثناء
االحتالل العراقي الغا�شم ذلك �أن مواقف معظم الدول النامية
كانت م�ؤيدة لدولة الكويت و�شجبت االحتالل و�ساندت دولة
الكويت فـي املحافل الدولية وال تزال ،وكان الفتاً �أن ال�صندوق
خالل هذه املحنة مل يتخلى عن تعهداته و�أوف��ى بالتزاماته،
وبلغ حجم املبالغ امل�سحوبة وفقاً التفاقيات القرو�ض املوقعة
خ�لال تلك الفرتة ح��وايل  151.52مليون دينار كويتي كما
وق��ع ال�صندوق  11اتفاقية قر�ض جديدة �ستة منها لبلدان
عربية وثالثة لبلدان �أفريقية ،وقر�ضان لبلدان �آ�سيوية ،منها
قر�ضاً بقيمة  20مليون دينار كويتي ال�ست�صالح � 400ألف
فدان من الأرا�ضي ال�صحراوية فـي �شمال �سيناء فـي م�صر،
وقر�ضاً بقيمة  30مليون دينار كويتي مل�شروع ال�صرف ال�صحي
فـي دم�شق وقر�ضاً بقيمة  5.7مليون دينار كويتي اىل املغرب
لتمويل م�شروع بناء �سد الوحدة ،وفـي �أفريقيا قدم ال�صندوق
قرو�ضاً تراوحت قيمتها بني  2.9و  5.6ماليني دينار كويتي
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اىل غينيا والنيجر و�أوغندا وكان امل�ستفـيدان الآ�سيويان هما
ال�صني وباك�ستان حيث ح�صلت ال�صني على قر�ض بقيمة 8.6
ماليني دينار كويتي مل�شروع انتاج رقائق الأملنيوم فـي حني تلقت
باك�ستان قر�ضاً بقيمة  6.15ماليني دينار كويتي مل�شروع ت�أهيل
ال�سكك احلديدية ،وخالل ال�سنة املالية  1991 / 1990قدم
ال�صندوق �أي�ضاً  4منح معونات فنية بلغت قيمتها  1.3مليون
دينار كويتي.

ال�صندوق ..بعد التحرير
واذا كان املردود ال�سيا�سي – كما ا�شرنا – لل�صندوق الكويتي
جتلى �أثناء حمنة االحتالل فان ال�صندوق قام بعد �أن نه�ضت
الكويتي من حمنتها ،،ووا�صل جهوده ،وا�ستطاع فـي منت�صف
الت�سعينات �أن يغطي ر�أ�سماله كله من موارده الذاتية )�أرباحه
ال�سنوية( فاملعروف �أن حكومة دولة الكويت قامت خالل الفرتة
من  1962 - 1961حتى العام  1986 – 1985بدفع مبلغ
 970مليون دينار كويتي من ر�أ�س املال املقرر ثم قام ال�صندوق
بتغطية باقي ر�أ�س املال فـي �أرباحه.

جماالت جديدة
ومع حلول نهاية الت�سعينات بد�أ ال�صندوق الكويتي يفكر فـي دخول
جماالت جديدة لتحقيق التنمية االجتماعية فـي البلدان امل�ستفـيدة،
وقد ظهر ذلك بو�ضوح فـي ال�سنوات التي القيت مطلع الألفـية
اجلديدة ،حيث �ساهم ال�صندوق فـي امل�شروعات ال�صحية والتعليمية
وامل�شروعات ال�صغرية ..واعمار املدن املت�ضررة من الزالزل.

والتفاتة اىل الداخل
كما قام ال�صندوق الكويتي �أي�ضاً بااللتفات نحو الداخل،
حيث �ساهم فـي حل امل�شكلة ال�سكانية فـي دولة الكويت،
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حتى  1يناير  2007قدم ال�صندوق
منذ ان�شائه  706قر�ض ًا بقيمة اجمالية
قدرها  3784مليون دينار كويتي
وذلك با�صدار �سندات ل�صالح بتك الت�سليف ،واتخذ العديد
من القرارات من �ش�أنها دعم القطاع اخلا�ص الكويتي والبنوك
الوطنية ،واطلق برناجماً تدريبياً لت�أهيل املهند�سني حديثي
التخرج .كما ا�شرف على اجراء الدرا�سات اخلا�صة بان�شاء
ميناء بوبيان هذه مالمح م�سرية ب�شكل عام ..وفـي ال�سطور
التالية ..نلقي ال�ضوء على م�سرية وجهود ال�صندوق الكويتي
فـي التنمية من خالل م�شروعات ومنحه وم�ساعداته ب�شيء
من التف�صيل.

مراحل فـي امل�سرية
وميكن القول �أن ن�شاط ال�صندوق الكويتي عرب م�سريته مر
بعدة مراحل �أولها فـي الفرتة من  1974 – 1962والثانية من
� 1986 – 1974أما الثالثة منذ  1986وحتى الآن تخللها فرتة
االحتالل الغا�شم عام  ،1990واقت�صرت عمليات ال�صندوق

خالل املرحلة الأوىل على م�ساعدة الدول العربية وغري العربية
وامتدت من �أوا�سط عام  1974حتى  1986وفـيها �أ�سهمت
م�ساعدات ال�صندوق فـي متويل م�شروعات البنية الأ�سا�سية
التي حظيت ب��الأول��وي��ة م��ن ال���دول امل�ستفـيدة ،وق��د تركزت
عمليات ال�صندوق فـي خم�سة قطاعات هي الزراعية ،النقل
واملوا�صالت ،ال�صناعة ،الكهرباء ،املياه واملجاري.
�أما املرحلة الثانية فقد ات�سمت بامتداد ن�شاط ال�صندوق لي�شمل
الدول الأفريقية والآ�سيوية والنامية الأخرى ،فخالل ربع قرن
من م�سرية ال�صندوق )م��ن  1961حتى العام  (1986عقد
ال�صندوق  307اتفاقية قر�ض بقيمة اجمالية قدرها 1399
مليون دينار كويتي.

وم�ساعدات لأكرب دولة
�أما ال�صني فقد ح�صلت على  31قر�ضاً قيمتها  227.7مليون
دينار كويتي اال�شارة اىل �أن �أول قر�ض امنائي قدم اىل ال�صني
احلديثة كان من ال�صندوق الكويتي.
قدم ال�صندوق قر�ضاً بقيمة  5.3ماليني دينار كويتي لتطوير
مطار �شامين ال��ذي انتهى العمل فـيه فـي نوفمرب 1983
وا�شرتك ال�سكان املحليون فـي عملية بناء املطار بكل مراحلها
و�أ�صبح عدد الطائرات التي ت�ستخدمه يومياً �آنذاك  90طائرة
ليكون من اهم املطارات فـي البالد ،وارتفع عدد امل�سافرين
مبقدار � % 30سنوياً.

 191منحة ومعونة حتى  1يناير 2007

امتداد ن�شاط ال�صندوق
و�شمل ن�شاط ال�صندوق قرو�ضاً وم�ساعدات لدول عديدة كالهند
وباك�ستان وبنغالد�ش حيث بلغ اجمايل القرو�ض التي ح�صلت عليها
الهند مث ً
ال  8قرو�ض تبلغ قيمتها حوايل  81.8مليون دينار كويتي،
فـيما ح�صلت باك�ستان على  13قر�ضاً قيمتها  84مليون دينار كويتي
وبنغالد�ش على  19قر�ضاً قيمتها  124.4مليون دينار كويتي.

اىل جانب هذه الن�شاط االمنائية ،،فان �سيا�سة تقدمي املنح
واملعونات الفنية ..التي انتهجها ال�صندوق منذ العام 1971
�ساهمت فـي زيادة جهود التنمية فـي الدول امل�ستفـيدة ومنذ
العام  1971قدم ال�صندوق اجماالً  191منحة ومعونة بقيمة
 89.9مليون دينار كويتي حتى  1يناير  2007من بينها 72
منحة ومعونة للدول العربية بقيمة  45.5مليون دينار كويتي و
 34منحة ومعونة لدول غرب �أفريقيا بقيمة  4.8مليون دينار
كويتي و  19منحة ومعونة لدول و�سط وجنوب �شرق �أفريقيا
بقيمة  3.8مليون دينار كويتي و  18منحة ومعونة لدول �شرق
وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي بقيمة  11.9مليون دينار كويتي و
 15منحة ومعونة لدول و�سط و�آ�سيا و�أوروبا بقيمة  3.7مليون
دينار كويتي و  6منح ومعونات لدول �أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي بقيمة � 759.5ألف دينار كويتي وبذلك يبلغ اجمايل
الدول امل�ستفـيدة من املنح واملعونات  66دولة ا�ضافة اىل 20
م�ؤ�س�سة ا�ستفادت من الدعم امل�ؤ�س�سي الذي يقدمه ال�صندوق
بقيمة  19.3مليون دينار كويتي.
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ومن �أبرز امل�شروعات احلكومية التي وظفت فـيها منح ال�صندوق
م�شروع اال�سهام فـي برنامج االح�لال الكلي للمدار�س التي
ت���أث��رت ب��ال��زالزل فـي م�صر ع��ام  1992والتي بلغت قيمتها
 3.151مليون دينار كويتي ،واعادة بناء قرية ا�سكانية م�صرية
مت�ضررة من ال�سيول فـي م�صر عام  1995التي بلغت قيمتها
 1.7مليون دينار كويتي ،وم�شروع ا�صالح املن�ش�آت املت�ضررة
من الغارات اال�سرائيلية فـي لبنان عام  2000وبلغت حوايل 5
مليون دينار كويتي ،ومنحة �أخرى العادة اعمار اجلنوب اللبناين
بلغت قيمتها  6.4مليون دينار كويتي ومنحة ملوريتانيا لت�أهيل
م�ست�شفى جتكجا بقيمة � 154ألف دينار كويتي تقريباً.

مرحلة جديدة
�أدركت الكويت بعد التحرير �أن دوالً عديدة وقفت معها وقت
ال�ضيق مع �أنها مل تكن لها عالقة �سابقة بالكويت �أو بال�صندوق،
فقررت �أنه حان الوقت ليو�سع ال�صندوق جمال عملياته ويتوجه
اىل تلك البلدان.
فبد�أت بذلك مرحلة جديدة فـي عمل ال�صندوق الذي ت�ستفـيد
من جهوده حتى الآن  101دولة على م�ستوى العامل من �أق�صاه
اىل �أق�صاه.

من ال�شرق اىل الغرب
ففـي امريكا الالتينية عقد ال�صندوق قرو�ضاً مع كثري من الدول
هناك مثل �سانت كت�س ح�صلت على خم�سة قرو�ض �أحدهم
بقيمة  2مليون دينار كويتي مل�شروع مياه ال�شرب ،و�سانت
وف�سنت ح�صلت على ثالثة قرو�ض �أحدهم بقيمة مليون دينار
كويتي ملحطة كهرباء كني هول ،وهندوار�س التي ح�صلت على
خم�سة قرو�ض �أحدهم بقيمة  7.3مليون دينار كويتي ال�صالح
�سد الكويوالر وحت�سني �شبكة ال��ري ،وفـي عام  1994خطى
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�أ�صبح ال�صندوق فـي يوليو  1974قادر ًا
على تو�سيع عملياته لت�شمل كل البلدان
النامية ولي�س العربية وحدها
ال�صندوق �أوىل خطواته فـي التعاون مع جمهورية الأرجنتني من
خالل متويل م�شروع تطور الطرق االقليمية فـي والية �سانتافـي
مببلغ وقدره حوايل  10.6مليون دينار كويتي.

اململكة املغربية
بني اململكة املغربية وال�صندوق الكويتي �صفحات تعاون مثمرة
منذ عام  1966وحتى الآن ،حيث بلغ اجمايل قيمة القرو�ض
املقدمة حوايل  321مليون دينار كويتي لتمويل  32م�شروع
�ساهمت فـي اجناز امل�سرية التنموية فـي اململكة املغربية.
ويعد م�شروع الطريق ال�سريع فا�س – وج��ده م�شروع قام
ال�صندوق بتمويله فـي الآونة االخرية باململكة املغربية.

اجلمهورية العراقية
عالقة ال�صندوق الكويتي بالعراق تعود اىل عام  1970عندما
وقع ال�صندوق �أول قرو�ضه حلكومة جمهورية العراق بقيمة
 2.6مليون دينار كويتي لت�شييد املحطة الكهرومائية على �سد
�سامراء ،وتالها ابرام قر�ضاً ثانياً مب�شروع انتاج اال�سمنت فـي
ال�سماوة ب�أم ق�صر بقيمة  3.8مليون دينار كويتي ا�ضافة اىل
قر�ض ملنظومة كهرباء الب�صرة فـي مايو من عام  1990مت الغائه
نتيجة للعدوان على دولة الكويت فـي الثاين من �أغ�سط�س من
العام نف�سه.

اجلمهورية اللبنانية
لطاملا كانت العالقات الكويتية اللبنانية حميمة وي�سودها
التفاهم والتعاون الوثيق ،وقد انعك�س هذا التميز فـي عالقة
ال�صندوق الكويتي بلبنان منذ �أن �أبرم �أول قر�ض مع احلكومة
اللبنانية فـي عام  1966بتمويل حمطة كهرباء جونية ،وتتابعت
بعدها امل�شروعات التي �ساهم ال�صندوق فـي متويلها وبلغت 15
م�شروعاً حتى الآن ،بلغ اجمايل قيمة قرو�ضها حوايل  133مليون
دينار كويتي ،اىل جانب  7منح من ال�صندوق بقيمة اجمالية تبلغ
حوايل  2.7مليون دينار كويتي و  6منح من حكومة دولة الكويت
بقيمة اجمالية تبلغ حوايل  108.5مليون دينار كويتي.

فل�سطني
قدم ال�صندوق عام  2000منحة تبلغ قيمتها حوايل  7.4مليون
دينار كويتي لتغطية تكاليف ان�شاء وترميم بع�ض املراكز ال�صحية
والتعليمية بالتعاون مع ال�صندوق العربي لالمناء االقت�صادي
واالجتماعي ،هذا اىل جانب منحة حكومة دولة الكويت بادارة
ال�صندوق والتي قدمته عام  1993والبالغ قيمتها حوايل 7.6
مليون دينار كويتي �أي�ضاً.

وترجمة ل�ضرورة الوقوف مع ال�شعب العراقي ال�شقيق العادة
اعمار بالده ،و�سعياً لتثبيت ركائز اال�ستقرار فـي العراق الأمر
الذي من �ش�أنه ا�شاعة الأم��ن واال�ستقرار فـي ربوع املنطقة،
واال�سهام فـي حتقيق رخائها وازدهارها ،بعد �سقوط النظام
ال�صدامي فقد �أ�صدر جمل�س ال��وزراء فـي دولة الكويت قرار
يق�ضي باعتماد مبلغ  17.8مليون دينار كويتي يخ�ص�ص لبناء
م�ؤ�س�سات تعليمية و�صحية فـي خمتلف مناطق العراق وتكليف
ال�صندوق الكويتي للتنمية بتنفـيذها.
كما كلف ال�صندوق الكويتي بادارة منحة ا�ضافـية قيمتها 17.8
مليون دينار كويتي مقدمة من حكومة دولة الكويت.

غرينادا
فـي اطار العالقات املتميزة التي جتمع الكويت وغرينادا �أبرم
ال�صندوق الكويتي وغرينادا اتفاقيات قرو�ض تبلغ قيمتها
حوايل  8.14مليون دينار كويتي وذلك منذ عام  1994كما قدم
ال�صندوق معونات فنية بقيمة حوايل � 299ألف دينار كويتي.
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حوايل  17مليون دينار كويتي.
كما قدمت دولة الكويت منحة الن�شاء املركز الثقافـي اال�سالمي
بقيمة تبلغ � 77.30ألف دينار كويتي.

جمهورية ال�سنغال

امل�شروعات ال�صغرية وال�صحة والتعليم
جماالت جديدة فـي التنمية الب�شرية
�أدخلها ال�صندوق الكويتي
جهود فـي �أفريقيا
وفـي اطار العالقات املتميزة التي جتمع ال�صندوق بقارة �أفريقيا
بد�أ ال�صندوق الكويتي ن�شاطه مع جمهورية رواندا املتحدة عام
 1975حيث وقع �أول اتفاقية له لتنمية مزارع ال�شاي وت�صنيعه
وقد بلغ عدد القرو�ض التي �أبرمها ال�صندوق مع جمهورية رواندا
 5قرو�ض تبلغ قيمتها االجمالية  10.4مليون دينار كويتي ،كما قدم
ال�صندوق معونة فنية تبلغ قيمتها حوايل � 93ألف دينار كويتي.

جمهورية موري�شو�س
كان م�شروع �شامبني الكهربائي هو �أول م�شروع ي�ساهم ال�صندوق
الكويتي فـي متويله فـي موري�شو�س ،ومنذ عام  1980وحتى
الآن مل تتوقف م�ساعدات ال�صندوق ،حيث بلغ اجمايل القرو�ض
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تعترب ال�سنغال من �أكرث الدول امل�ستفـيدة من قرو�ض ال�صندوق
الكويتي فـي غرب �أفريقيا ففـي � 1976/12/30أبرم ال�صندوق
مع ال�سنغال �أوىل اتفاقياتة بقر�ض قيمته حوايل  1.2مليون
دينار كويتي مل�شروع الرثوة احليوانية فـي �شرق ال�سنغال.
وبلغ عدد القرو�ض املقدمة لل�سنغال  23قر�ض بقيمة اجمالية
تقدر بحوايل  77.3مليون دينار كويتي ،كما قام ال�صندوق بادارة
منحة قدمتها دولة الكويت جلمهورية ال�سنغال بقيمة اجمالية
تبلغ  1.5مليون دينار كويتي ،كما قدم ال�صندوق  3معونة فنية
ومنحة لتمويل درا�سات خمتلفة بلغ اجمايل قيمتها � 702ألف
دينار كويتي.

بوركينا فا�سو
وا�ستكمال لن�شاط ال�صندوق فـي �أفريقيا �أبرم ال�صندوق الكويتي
وبوركينا فا�سو  11قر�ض بلغت قيمتها االجمايل  36.161مليون
دينار كويتي ذلك منذ عام  1983كما قدم معونة فنية درا�سة
جدوى مل�شروع طريق واغادوغو بوبوديال�سو بقيمة حوايل 300
�ألف دينار كويتي ،باال�ضافة اىل منحة �أخرى من حكومة دولة
الكويت بقيمة  2.1مليون دينار كويتي.

جماالت جديدة فـي التنمية الب�شرية
ا�سهاماً من ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية فـي

مكافحة البطالة والفقر فـي جمهورية م�صر العربية �ساهم
ال�صندوق فـي متويل برنامج عمليات ال�صندوق االجتماعي
للتنمية الثالث وبقيمة اجمالية ت�صل اىل  20مليون دينار كويتي،
وتعد هذه اخلطوة واحدة من �أجنح اخلطوات التي يقوم بها
ال�صندوق الكويتي فـي جمال التنمية الب�شرية على اعتبار �أنها
من �أهم مقومات عمليات التنمية.
ذلك �أن متويل امل�شروعات ال�صغرية من �ش�أنه امل�ساعدة على
اي��ج��اد فر�ص عمل ج��دي��دة للخرجني اجل��دد م��ن اجلامعات
واملعاهد واملدار�س ،توفـري التمويل للم�شروعات املتناهية ال�صغر
التي ت�ساعد فـي زيادة دخول ذوي الدخل املحدود من الأ�سر
والأفراد ،اىل جانب متويل م�شروعات الأ�شغال العامة ال�صغرية
كثيفة العمالة لتح�سني البنية الأ�سا�سية فـي املناطق النائية
وغريها التي حتتاج لذلك ولزيادة فر�ص العمل.
كما ي�ساهم فـي دعم الأ�سر خا�صة التي تعولها املر�أة لتمكينها
من القيام ب�أن�شطة مدرة للدخل ،ا�ضافة اىل تدريب وت�أهيل
�أ�صحاب امل�شاريع مبا يخدم م�صلحة املجتمع امل�صري ويعزز
اقت�صاده.
وي�سعى ال�صندوق الكويتي كذلك من خالل م�ساهمه فـي �أن�شطة
ال�صندوق االجتماعي للتنمية اىل ن�شر الوعي للمحافظة على
البيئة والتوعية ال�صحية واال�سهام فـي تنمية املجتمع امل�صري
من خالل توفـري الدعم امل�ؤ�س�سي للجمعيات العاملة فـي هذا
املجال ودع��م اجلهود فـي جم��االت رعاية الأمومة والطفولة
وتنظيم الأ�سرة واقامة ف�صول حمو الأمية ومدار�س املجتمع.

ً
عربيا
دعم التعليم والنقل لتحقيق التنمية
ت�أكيداً لدور ال�صندوق فـي حتقيق خطط التنمية فـي الدول
العربية عمل ال�صندوق على متويل م�شاريع ت�أهيل البنى التحتية
فـي اجلمهورية اللبنانية ،ومن �أبرز هذه امل�شاريع تلك املتعلقة

بت�شييد الطرق ال�سريعة ،والأبنية التعليمية ،والتي قاربت قيمتها
جمتمعة حوايل  37.7مليون دينار كويتي.
فعلى �صعيد الطرق ال�سريعة مول ال�صندوق  3م�شاريع ت�شييد
طرق ملداخل بريوت اجلنوبية وال�ساحلي ال�شمايل وال�شرقي مع
احل��دود ال�سورية ،وتهدف هذه امل�شاريع اىل فك االختناقات
املرورية عند مداخل مدينة بريوت لت�سهيل حركة املرور احلالية
واملتوقعة م�ستقب ً
ال ،ولتلبية الطلب على النقل املحلي والدويل
للركاب والب�ضائع بني مدينة بريوت وجبل لبنان والبقاع والبلدان
العربية املجاورة من خالل ازالة االختناقات املرورية وحت�سني
كفاءة الطرق احلالية لتعمل بكامل طاقتها الت�صميمية مما
�سي�ؤدي خلف�ض تكاليف ت�شغيل املركبات وزمن الرحلة وتكلفة
النقل.
�أما فـيما يتعلق بان�شاء الأبنية التعليمية فـي اجلمهورية اللبنانية
فقد عمل ال�صندوق الكويتي على امل�ساهمة فـي متويل م�شروع
الأبنية التعليمية فـي بريوت مببلغ  15.4مليون دينار كويتي
لدعم خطة النهو�ض الرتبوي بتوفـري الأبينة التعليمية الالزمة
وجتهيزها بالكامل ملقابلة االحتياجات احلالية واملتوقعة ملدينة
بريوت وفقاً للمعايري النموذجية للأبنية التعليمية.
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ويوفر ه��ذا امل�شروع  22مدر�سة جديدة فـي مدينة بريوت
ت�ستوعب ح��وايل � 34أل��ف طالب وطالبة فـي كافة املراحل
الدرا�سية قبل اجلامعة اىل جانب ت�أثيث هذه املدار�س وتوفـري
جميع التجهيزات الالزمة لها.

االهتمام بالتنمية اخلليجية
وخليجياً وقع ال�صندوق الكويتي ومملكة البحرين فـي �أغ�سط�س
 2004اتفاقية متويل م�شروع م�ست�شفى امللك حمد العام
باملحرق تبلغ قيمة م�ساهمة ال�صندوق فـيه حوايل  20مليون
دينار كويتي ،ويهدف اىل تطوير وتو�سيع خدمات الرعاية
ال�صحية فـي مملكة البحرين وخا�صة فـي جزيرة املحرق ملواجهة
االحتياجات املتزايدة خلدمات الرعاية ال�صحية الثانوية وبوجه
خا�ص اخلدمات العالجية ال�سريرية.
ويتكون م�شروع م�ست�شفى امللك حمد العام باملحرق من ان�شاء
وجتهيز م�ست�شفى حكومي وملحقاته مب�ساحة تقدر بحوايل 43
�ألف مرت مربع وب�سعة تبلغ حوايل � 300سرير قاب ً
ال للزيادة
اىل � 500سرير م�ستقب ً
ال ،وي�شمل التمويل تنفـيذ الأعمال
املدنية واملعمارية والكهربائية وامليكانيكية اخلا�صة بامل�ست�شفى
والأعمال الأخرى الالزمة له والتجهيزات مبا فـي ذلك املعدات
الطبية والأثاث الطبي وغري الطبي الالزم.

ال�صندوق ومواجهة الكوارث
وي�ساعد ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية الدول
املنكوبة من خالل قرو�ض ومنح ومعونات فنية يقدمها القامة
م�شاريع من �ش�أنها م�ساعدة هذه الدول فـي التغلب على الأ�ضرار
الناجمة ع��ن تعر�ضها ل��ك��وارث الطبيعة واحل���روب حتقيقاً
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للت�ضامن والتكامل العاملي ،وكمثال على تنفـيذ ال�صندوق لهذا
الدور ميكن اال�شارة اىل امل�ساهمات التالية :

ت�أهيل البنى التحتية الرتكية
قدم ال�صندوق الكويتي م�ساعدات للحكومة الرتكية لتمويل
برنامج اعادة اعمار وتنمية املناطق املت�ضررة من الزالزل فـي
تركيا ،وت�شمل تلك امل�ساعدات متويل م�شروعات الن�شاء الطرق
وحمطات ال�صرف ال�صحي فـي املناطق املت�ضررة من الزالزل.
وقد �أ�سهم م�شروع الطرق فـي توطني املت�ضررين من الزالزل،
بتوفـري البنية الأ�سا�سية الالزمة لربط مناطق اال�سكان الدائم
اجلديدة فـي مدينة ا�سطنبول ومقاطعة كوجلي مع �شبكة الطرق
املحلية والقومية ،كما يهدف امل�شروع اىل مقابلة الزيادة فـي
حركة املرور على الطرق الرئي�سية فـي املنطقة.
ويت�ألف امل�شروع من �أعمال ان�شاء �أو حت�سني الطرق امل�ؤدية اىل
مناطق اال�سكان الدائم فـي مقاطعة كوجلي ومدينة ا�سطنبول
بطول  25كيلومرتاً وحت�سني املقطع الأول من طرق �أزميت –

والثالثة فـي �أرملتو ،ا�ضافة اىل ان�شاء �أربع �شبكات ملياه ال�صرف
ال�صحي فـي هذه البلديات الأربع ،وان�شاء ثالث م�صبات بحرية
للمياه املعاجلة اخلارجة عن املحطات ،وخم�س حمطات �ضخ
ملياه ال�صرف ال�صحي.
وتقدر التكاليف االجمالية للم�شروع بحوايل  7.7مليون دينار
كويتي.

طرق و�شبكات مياه البو�سنه والهر�سك

التعليم والنقل فـي قائمة م�شاريع
ال�صندوق التنموية
يلوا بطول  20كيلو مرتاً بحيث ي�صبح طريقاً �سريعاً ذا حارتني
مرورتني فـي كل اجت��اه مع ان�شاء التقاطعات النظامية على
م�ستويني اىل جانب ان�شاء اجل�سور و�أعمال ال�صرف ،وتقدر
التكاليف االجمالية للم�شروع بحوايل  8.5مليون دينار كويتي.
وميول ال�صندوق �ضمن اطار الربنامج املذكور ،ت�أهيل �شبكات
ال�صرف ال�صحي الذي يهدف اىل حماية ال�صحة العامة والبيئة
فـي املناطق الواقعة على ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي لبحر مرمره
والتي ت�أثرت من ال��زالزل التي �ضربت تركيا فـي عام 1999
وامتدت �آثارها لت�شمل من�ش�آت البنية الأ�سا�سية مبا فـي ذلك
بع�ض من�ش�آت ال�صرف ال�صحي.
ويتكون امل�شروع من ان�شاء ثالث حمطات معاجلة بيولوجية
ملياه ال�صرف ال�صحي �أحداهما فـي �سنارجيك لتخدم بلديتها
وبلدتي ت�شفـيكا وك��وج��اواري ،بينما تقع الثانية فـي ا�سنكوى

وقدم ال�صندوق الكويتي ثالثة قرو�ض الحتاد البو�سنة والهر�سك
تقدر قيمتها بحوايل  14.3مليون دينار كويتي ،يهدف �أولها اىل
توفـري التمويل الالزم لعمليات بنك االعمار والتنمية بالبو�سنة
والهر�سك من خ�لال قر�ض بلغت قيمته ح��وايل  6.1مليون
دينار كويتي لتمويل م�شروعات اال�ستثمار واعادة بناء القدرات
االنتاجية ،وتوفـري فر�ص عمل جديدة فـي االحتاد للتخفـيف من
حدة البطالة املتف�شية وما لذلك من �آثار ايجابية النعا�ش القطاع
اخلا�ص وتن�شيط االقت�صاد الوطني.
ي�ضاف اىل ذلك متويل ال�صندوق الكويتي مل�شروع حت�سني �أربعة
طرق واعادة ت�شييد ج�سر امل�صلى فـي مو�ستار الذي مت تدمريه
�أثناء احلرب الأهلية ،وي�شمل امل�شروع تنفـيذ  4طرق طولها
االجمايل  20كيلومرت وج�سر طوله حوايل  66مرتاً فـي مدينة
مو�ستار الواقعة على احلدود الكرواتية وبكلفة تقارب  3مليون
دينار كويتي.
كما يدعم ال�صندوق م�شروع توفـري مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي
الذي ي�شتمل على �أعمال اعادة ت�أهيل وتطوير �شبكتي مياه ال�شرب
فـي مدينتي �سراييفو وت�سازين من خالل تو�سعة ال�شبكات القائمة
وت���أم�ين م�صادر مائية جديدة وكذلك تطوير �شبكة ال�صرف
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ال�صحي ومعاجلة مياه املجاري فـي مدينة �سربرينيك حلماية
ال�صحة العامة ودرء املخاطر البيئية التي تنجم عن التلوث ،وتبلغ
تكلفة هذا امل�شروع حوايل  5.2مليون دينار كويتي.

�أفغان�ستان� ...شركاء فـي اعادة االعمار
تاكيداً لدوره التنموي واالن�ساين قدم ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية فـي مار�س  2002منحة بقيمة  9مليون
دينار كويتي للم�شاركة فـي اعادة اعمار �أفغان�ستان وتاهيل البنى
التحتية التي دمرتها احلروب ،خ�ص�ص منها  4.5مليون دينار
كويتي لدعم �صندوق اعادة اعمار �أفغان�ستان ،فـيما خ�ص�صت
الـ  4.5مليون دينار كويتي الأخرى مل�شروع اعادة ت�أهيل وان�شاء
طريق قندهار – �سنب بولداك ،ويهدف امل�شروع اىل ت�سهيل
حركة النقل بني �أفغان�ستان وباك�ستان واىل امل�ساهمة فـي توفـري
�سبل عمل املواطنني فـي املناطق التي مير بها م�سار الطريق.

قرى ومدار�س فـي م�صر
�أ�شرف ال�صندوق الكويتي على منحة اعادة ت�أهيل املدار�س امل�صرية
التي ت�ضررت من زلزال �أكتوبر  1992والتي قدمتها دولة الكويت
جلمهورية م�صر العربية لال�سهام فـي متويل اعادة تاهيل هذه
املدار�س ،والبالغ قيمتها  3.15مليون دينار كويتي لتمويل وتنفـيذ
 30مدر�سة ابتدائية واعدادية فـي عدد من املحافظات.
كما قدمت دولة الكويت منحة �أخرى جلمهورية م�صر العربية
بلغت قيمتها  1.7مليون دينار كويتي لال�سهام فـي متويل اعادة
بناء القرى التي دمرتها �سيول عام .1994

ال�صندوق ومكافحة الأوبئة والأمرا�ض البيئية
كما �أن ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية ي�ساعد مبكافحة
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اهتم ال�صندوق الكويتي بالتنمية
املحلية و�ساهم فـي دعم اجلهود املبذولة
حلل م�شكلة اال�سكان والبطالة وغريها
الأوبئة البيئية كمر�ض عمى النهر ،ويعترب وب��اء عمى النهر
الذي ي�سمى �أي�ضاً “�أونكو�سركيا�سي�س” من الأمرا�ض الطفـيلية
اخلطرية ،ي�ؤدي بكثري من امل�صابني به اىل فقدان الب�صر فقداناً
تاماً ،وق��د �سمي الوباء “بعمى النهر” لأن الذبابة ال�سوداء
ال�صغرية ناقلة املر�ض تنت�شر بالقرب من الأنهار.
وفـي منت�صف ال�ستينات �أعربت دول غرب �أفريقيا التي تعاين
من الوباء اهتماماً بالقيام بحملة ملكافحة املر�ض ،وبالتعاون
مع منظمات دولية �أ�صدرت درا�سة جدوى فـي عام  1968م
تو�صي بتنفـيذ برنامج مكافحة “وباء عمى النهر” فـي دول غرب
�أفريقيا ،مت التو�صل خالل عمليات الربنامج اىل عالج للمر�ض
عن طريق التطعيم وتطوير �أدوية خا�صة ،باال�ضافة اىل مكافحة
مناطق تكاثر يرقات الذبابة ال�سوداء.
كما و�ضعت خطط تنموية العادة توطني ال�سكان فـي املناطق

الأحمد اجلابر ال�صباح – رحمه اهلل – �أمري دولة الكويت �آنذاك
فـي عام  1990لتخفـيف مديونية الدول النامية ،قام ال�صندوق
بامل�ساهمة فـي املبادرة اخلا�صة بالدول الفقرية املثقلة بالديون
” “HIPCوالتي تهدف اىل ت�سوية م�شكالت الديون لدى الدول
الفقرية.

التي نزحوا عنها وت�شجيع الهجرة املعاك�سة ،حتى ال تفقد
فر�ص تنمية الأرا�ضي اخل�صبة التي تعتمد على الأنهار وميكن
ا�ستغاللها ب�شكل اقت�صادي جمد.
بد�أت العمليات الفعلية للربنامج فـي عام  1974م حيث قدر
عدد امل�صابني فـي تلك الدول �آنذاك ب�أكرث من  2مليون �شخ�ص،
واكتمل اجناز الربنامج فـي نهاية عام  2002م وبنجاح كبري.
وتقدر املبالغ التي مت �صرفها على الربنامج االول ) 1974م –
 2002م( بحوايل  560مليون دوالر �أمريكي بينما تبلغ تكلفة
الربنامج الثاين ) 1996م –  2015م( بحوايل  180مليون
دوالر �أمريكي ،وي�ساهم فـي توفـري هذه املبالغ عدة جهات منها
م�ؤ�س�سات تنموية وحكومات باال�ضافة اىل املنظمات التنموية
غري احلكومية و�شركات خا�صة.
املبادرة اخلا�صة بالدول الفقرية املثقلة بالديون “”HIPC

امتداداً جلهود دولة الكويت فـي تخفـيف عبء الديون عن الدول
الفقرية ،والتي متثلت فـي مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ جابر

وت�أتي م�ساهمة ال�صندوق الكويتي فـي هذه املبادرة من خالل
اعادة جدولة القرو�ض امل�ستحقة على الدول الفقرية امل�ؤهلة
لال�ستفادة من املبادرة �شام ً
ال املت�أخرات املرتبطة بها على فرتة
زمنية ت�صل اىل � 40سنة مبا فـي ذلك فرتة امهال ت�صل اىل
� 16سنة وب�سعر فائدة ال يزيد عن �سعر الفائدة الأ�صلي لهذه
القرو�ض وال تقل عن � 0.5%سنواياً ،وقد بلغ عدد الدول التي
ا�ستفادت من م�ساهمة ال�صندوق فـي هذه املبادرة حتىالآن 15
دولة �أفريقية.
على الرغم من �أن ن�صف امل�شاريع التي ميلوها وي�ساهم فـيها
ال�صندوق الكويتي تتوزع على  16دولة عربية من �أ�صل 101
دول��ة على م�ستوى العامل ،اال �أن الكويت مل تكن بعيدة عن
م�ساهمات ال�صندوق ،فهناك عدد من اخلطوات والتحركات
املحلية امللمو�سة ومنها تقدمي احلوافز لت�شجيع م�شاركة القطاع
اخلا�ص الكويتي فـي تنفـيذ امل�شروعات التي ميولها ال�صندوق
فـي دول العامل اىل جانب اعطاءه هام�ش الأف�ضلية لل�شركات
الكويتية ولل�شركات الأجنبية املت�آلفة معها وت�شجيع ال�شركات
الكويتية والأجنبية على ا�ستخدام امل��واد واملنتجات الوطنية
والزام ال�شركات الكويتية اال�ستعانة باخلدمات املالية وامل�صرفـية
الوطنية ،وك��ذل��ك االت��ف��اق م��ع ال���دول املقرت�ضة لال�ستعانة
باخلدمات املالية وامل�صرفـية الوطنية وح�صر تنفـيذ االعمال
واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة باملنح واملعونات على ال�شركات
الكويتية وال�شركات الكويتية املت�آلفة مع �شركات الأجنبية.
وبلغ عدد امل�شاريع التي نفذت من قبل �شركات كويتية و�شركات
مت�آلفة منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق حتى  1يناير  2007ما ميثل
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 158م�شروعاً من اجمايل م�شروعات ال�صندوق تعدت قيمتها
 209مليون دي��ن��ار كويتي ت��وزع��ت على  239م��ق��اول ومورد
وا�ست�شاري.
كما �ساهم ال�صندوق فـي حل امل�شكلة اال�سكانية بعد �أن �أ�صدر
�سندات بقيمة  500مليون دينار كويتي ل�صالح بنك الت�سليف
واالدخ��ار على مدى خم�س �سنوات منذ  2002وبواقع 100
مليون دينار �سنوياً ،ا�ضافة اىل ا�ستقطاع �سنوي ي�صل فـي
�أق�صى درجاته اىل  25%من �صافـي �أرباح ال�صندوق الكويتي
وتخ�صي�صها لدعم مدار امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية.
وميول ال�صندوق برنامج تدريب املهند�سني الكويتيني حديثي
التخرج لت�أهيلهم للدخول فـي القطاع اخل��ا���ص م��ن خالل
تخ�صي�ص ما يزيد عن مليون دينار كويتي �سنوياً لدعم الربنامج
الذي ي�شرف �أي�ضاً ال�صندوق على تنفـيذه امياناً منه بدوره فـي
تنمية املوارد الب�شرية التي تعد �أ�سا�س التنمية.
وينق�سم برنامج ت�أهيل املهند�سني حديثي التخرج والذي ت�صل
مدته قرابة � 13شهراً اىل ثالث مراحل الأوىل منها تهدف
لتقوية امل��ه��ارات الأ�سا�سية للخريجني م��ن خ�لال جمموعة
حما�ضرات مكثفة وور�ش عمل على مدى � 3شهور� ،أما املرحلة
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الثانية فهي مرحلة تدريب عملي يلتحق املتدرب خاللها ب�شركات
عاملية لتعميق ادراكهم للأ�ساليب الهند�سية احلديثة والك�سابهم
خربات من خالل ما ين�سب اليهم من مهام على مدى � 6شهور،
فـيما تخت�ص املرحلة الثالثة بتدريب املهند�سني ميدانياً ب�شركات
كويتية ليطبقوا املهارات التي اكت�سبوها فـي املرحلتني ال�سابقتني
عرب عدد من املهام التي ت�سند اليهم.
�أما �أحدث حتركات ال�صندوق الكويتي املحلية فهو اجنازه لتكليف
حكومة دولة الكويت متويل وادارة اعداد الدرا�سات اخلا�صة
بان�شاء ميناء جديد فـي جزيرة بوبيان ،حيث عر�ضت نتائج هذه
الدرا�سات وتو�صياتها على جمل�س ال��وزراء الذي وافق عليها
و�أقر متويل البنية الأ�سا�سية للجزيرة وامليناء ،ويعد ميناء بوبيان
حافزاً ودافعاً للتنمية ال�شاملة للجزيرة لت�شمل �أي�ضاً الأن�شطة
املرتبطة بامليناء كاملنطقة احلرة وامل�ستودعات واملدينة ال�صناعية
وجمموعة الأن�شطة االقت�صادية والرتفـيهية واالجتماعية التي
�ست�ستفـيد من مركز اجلزيرة اال�سرتاتيجي فـي �شمال اخلليج
العربي الذي ميثل  5%من م�ساحة دولة الكويت ،لتتحول بعدها
بوبيان اىل حمطة رئي�سية فـي منظومة النقل االقليمية ،ومركز
للأن�شطة االقت�صادية الفعالة فـي املنطقة.

بيانات �أ�سا�سية عن ال�صندوق الكويتي حتى 2007 /3/31
القيمة
د .ك (مليون)

ر�أ�س المال المقرر والمدفوع:

2000

قيمة القرو�ض
(U.S.$مليون)
6800

�إجمالي االحتياطيات:

1809

6150

�إجمالي قيمة القرو�ض المعقودة:

3854

13103

�إجمالي الم�سحوبات من القرو�ض:

3076

10458

�إجمالي الم�سدد من القرو�ض:

1696

5765

قيمة منح ال�صندوق

87

298

قيمة المعونات الفنية

8

28

قيمة منح حكومة دولة الكويت

220

747

م�ساهمات ال�صندوق فـي الم�ؤ�س�سات الإنمائية )مدفوع(

305

1006

بيانات �أ�سا�سية حتى 2007/03/31

عدد القرو�ض

716

عدد الدول الم�ستفـيدة من القرو�ض

101

عدد منح ال�صندوق

154

عدد المعونات الفنية

42

عدد منح حكومة دولة الكويت

32

عدد الدول والم�ؤ�س�سات الم�ستفـيدة من منح ال�صندوق

71

عدد الدول والم�ؤ�س�سات الم�ستفـيدة من المعونات الفنية

36

عدد الدول والم�ؤ�س�سات الم�ستفـيدة من منح حكومة دولة الكويت

23
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التوزيع اجلغرافـي و القطاعي لإجمايل قرو�ض ال�صندوق حتى 2007/03/31
عدد القرو�ض

القيمة
د.ك (مليون)

قيمة القرو�ض
(U.S.$مليون)

الدول العربية

272

2037

6926

دول غرب �أفريقيا

123

387

1314

دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي

139

782

2660

دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا

98

300

1021

دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا

50

252

858

دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

34

95

322

املجموع

716

3835

13.102

الدول

التوزيع الجغرافـي لإجمالي القرو�ض
(الن�سبة المئوية)

التوزيع القطاعي لإجمالي القرو�ض
(الن�سبة المئوية)

 %52.9الدول العربية

 %35.2النقل

 %20.3دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي

 %23.6الطاقة

 %7.8دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
 %6.5دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
 %10.0دول غرب �أفريقيا
 %2.5دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 %13.5الزراعة
%9.0

ال�صناعة

 %10.3المياه وال�صرف ال�صحي
%2.7

االت�صاالت

%2.7

بنوك التنمية

%2.4

االجتماعي

�	%0.6أخرى
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التوزيع اجلغرافـي للمنح واملعونات حتى 2007/03/31
عدد الدول

الدول

عدد المنح و المعونات

القيمة
د.ك (مليون)

قيمة القرو�ض
(U.S.$مليون)

الدول العربية
دول غرب �أفريقيا
دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
دول �شرق وجنوب �آ�سيا و املحيط الهادي
دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
امل�ؤ�س�سات
املجموع
التوزيع الجغرافي للمنح والمعونات
حتى 2007/3/31
(الن�سبة المئوية)

التوزيع القطاعي للمنح والمعونات
حتى 2007/3/31
(الن�سبة المئوية)

 %52.9الدول العربية

 %35.2النقل

 %20.3دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي

 %23.6الزراعة

 %7.8دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
 %6.5دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
 %10.0دول غرب �أفريقيا
 %2.5دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 % 21.47امل�ؤ�س�سات

 %13.5الطاقة
%9.0

ال�صناعة

 %10.3المياه وال�صرف ال�صحي
%2.7

االجتماعي

%2.4

الدعم الم�ؤ�س�سي

�	%0.6أخرى
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نطاق عمليات ال�صندوق الكويتي للتنمية العربية
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