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عزيزي الطالب ...
عزيزتي الطالبة ...
�أن�شئ ال�صندوق الكويتي للتنمية يف بداية ال�ستينيات من القرن املا�ضي،
ك�أول م�ؤ�س�سة تنموية يف املنطقة ،ولتمد يد العون وامل�ساعدة ،وت�ساهم يف
دفع جهود التنمية يف الدول العربية و الدول النامية الأخرى.
كان دافع دولة الكويت لإن�شاء ال�صندوق �إن�سانيا واقت�صاديا يف �آن واحد،
فقد عا�ش الكويتيون قبل ظهور النفط حياة قا�سية نتيجة قلة املوارد،
ولذلك وعندما بد�أت جتني ثمار عائدات النفط ،فكرت يف �أن متد يد
العون وامل�ساعدة للدول العربية ال�شقيقة مل�ساعدتها يف �إجناز م�شروعات
اقت�صادية ت�ساهم يف تغيري حياة مواطنيها نحو الأف�ضل .ومن هنا جاء
ت�أ�سي�س ال�صندوق الكويتي للتنمية لتمويل م�شروعات �إمنائية يف خمتلف
القطاعات كالزراعة والطاقة والنقل واملوا�صالت وتطورت فل�سفة الدعم
الكويتي يف العقود الأخرية ف�شملت قطاعات اجتماعية مهمة مثل التعليم
وال�صحة ونحو ذلك.
ومنذ �إن�شاء ال�صندوق وحتى اليوم ،ا�ستفادت من جهوده وم�ساعداته �أكرث
من  100دولة حول العامل وجتاوز اجمايل مبالغ القرو�ض وامل�ساهمات
املقدمة  5مليار دينار كويتي.

أنشئ الصندوق الكويتي عام 1961
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,,

عزيزي الطالب ...
عزيزتي الطالبة ...
تعالوا نتعرف على هذه اجلهود التي ي�ضطلع بها ال�صندوق الكويتي يف

دول العامل النامي منذ ت�أ�سي�سه قبل �أكرث من ن�صف قرن وحتى الآن وكيف
�ساهمت الكويت كدولة �صغرية امل�ساحة وقليلة ال�سكان يف دعم اجلهود
الدولية للتنمية ،حتى تبو�أت مكانة مرموقة بني دول العامل واملحافل
الدولية املختلفة.
هل تقوم الكويت بدور فعال في مجال المساهمات
اإلنمائية الخاصة بدول العالم النامي؟
دولة الكويت مل تكن �أبداً غائبة بح�سها و�ضمريها عن احتياجات العامل
النامي ،وكانت دائماً ت�ست�شعر احتياجات �شعوب هذه الدول �سواء العربية
منها �أو الإ�سالمية وغريها ،ورغم كون الكويت ذاتها م�صنفة �ضمن الدول
النامية� ،إال �أن ذلك جعلها �أكرث تفهما وادراكا لواقع �شعوب الدول النامية
غري النفطية ،ومل ترتدد يف ا�ستقطاع ن�سبة كبرية من دخلها القومي
مل�ساعدة هذه الدول عرب ال�صندوق الكويتي للتنمية الذي �أن�شئ لهذا
الغر�ض.

وهكذا �أ�صبح ال�صندوق مبثابة القناة الر�سمية لدولة الكويت يف تقدمي

وقد �أعقب ذلك تعديل �آخر يف قانون ال�صندوق وذلك يف عام  ،1981حيث

امل�ساعدات �إىل الدول النامية وتوجيهها يف �أطرها وقنواتها ال�سليمة ،وحتى

متت زيادة ر�أ�س املال �إىل  2.000مليون دينار كويتي ،الأمر الذي مكن

تتحقق �أق�صى فائدة تنموية منها .بحيث يتم توجيهها يف املقام الأول لتنفيذ

ال�صندوق من اال�ستجابة ملزيد من طلبات امل�ساعدة لتمويل امل�شروعات

برامج التنمية والإ�سهام يف حت�سني املعي�شة ل�شعوب الدول ال�صديقة وال�شقيقة،

ومقابلة االرتفاع يف تكاليف العمليات الإمنائية بوجه عام.

الأمر الذي ينعك�س على تقوية �أوا�صر ال�صداقة بني ال�شعب الكويتي و�شعوب
هذه الدول ،وربطها من امل�صالح االقت�صادية والأهداف التنموية امل�شرتكة مما
ي�ساهم �أي�ضا يف تعزيز التي مكانة الكويت يف تلك الدول.
وقد حققت هذه ال�سيا�سة فوائد جمة لدولة الكويت ،حيث اك�سبتها ثقة
واحرتام العامل ،الذي مل يتوانى عن دعمها وم�ساندتها بقوة يف مواجهة الغزو
العراقي الغا�شم لدولة الكويت.
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أكثرمن 100دولةاستفادتمنقروضالصندوق

,,

لكن كيف كانت مسيرة الصندوق ؟
ت�أ�س�س ال�صندوق الكويتي للتنمية بر�أ�س مال قدره  50مليون دينار كويتي
يف  31دي�سمرب  ،1961و �شهد تطوراً مت�سارعاً منذ ذلك الوقت فزاد ر�أ�س
املال إلى  100مليون دينار وثم �إىل  200مليون دينار ،ويف عام  1974قام
ال�صندوق بزيادة ر�أ�س املال �إىل  1.000مليون دينار كويتي ،وكذلك تو�سيع
نطاق عملياته لت�شمل �إىل جانب الدول العربية الدول النامية الأخرى.

نشأة الصندوق الكويتي

واآلن مسيرة الصندوق

ماذا تعرفون

أعزائي الطالب والطالبات ...

عن القروض والمساعدات والدعم الذي يقدمه الصندوق الكويتي

د) الإ�شراف على �إدارة املنح املقدمة من دولة الكويت:

للتنمية اإلقتصادية العربية؟

باال�ضافة �إىل مهامه الأ�سا�سية يقوم ال�صندوق اي�ضا بالإ�شراف على �إدارة

يقوم ال�صندوق الكويتي بتقدمي م�ساعداته املالية على �شكل قرو�ض مي�سرة من حيث �سعر
الفائدة وفرتة الإمهال ومدة �سداد القر�ض وذلك متا�شياً مع �سيا�سة ال�صندوق التي تهدف
�إىل م�ساعدة الدول النامية يف تخفيف معاناة �شعوبها ،ولقد �أ�سهم ال�صندوق من خالل
تقدميه القرو�ض يف متويل العديد من امل�شروعات الإمنائية ذات الأولوية ،والتي �ساهمت

�إيجابيا يف دعم االقت�صاد القومي للدول امل�ستفيدة بوجه عام ،وعلى القطاعات التي
ت�شملها امل�شروعات التي ميولها ال�صندوق بوجه خا�ص.

ب) امل�ساعدات الفنية:
�إ�ضافة �إىل القرو�ض املي�سرة فقد ات�سع ن�شاط ال�صندوق الكويتي ف�شمل تقدمي
امل�ساعدات الفنية لتمويل �إعداد درا�سات اجلدوى االقت�صادية والفنية للم�شروعات
التنموية املختلفة ،مما ي�سهم يف �ضمان تنفيذها على �أف�ضل وجه �إىل جانب تدريب
الكوادر الوطنية املحلية لهذه الدول� ،إ�ضافة �إىل توفري اخلربات املتخ�ص�صة مل�ساعدة
الدول يف �إعداد براجمها الإمنائية.

ج) دعم امل�ؤ�س�سات الإمنائية:
و�إىل جانب القرو�ض املبا�شرة وامل�ساعدات الفنية التي يقدمها ال�صندوق فقد امتد
ن�شاطه �إىل جماالت �أخرى للتنمية مثل امل�ساهمة يف ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات التمويلية
الإقليمية والعاملية ،التي ي�شمل ن�شاطها مناطق معينة مثل جمموعة الدول العربية وكذلك
امل�ؤ�س�سات التمويلية الدولية مل�ساعداتها على متابعة جهودها يف جماالت التنمية املختلفة.

يحر�ض على متابعة تنفيذ امل�شروعات التي متولها منح احلكومة والت�أكد
من ح�سن �سري �إجنازها وحتقيقها لأهدافها ومنافعها.

,,
الصندوق الكويتي يمول نفسه ذاتي ًا

,,

�أ) القرو�ض:

املنح املقدمة من دولة الكويت للدول العربية والنامية املختلفة .حيث

هل هذه القروض يتم استردادها أم أنها منح ال ترد؟
احلقيقة �أن القرو�ض املعقودة تتم مبوجب اتفاقيات دولية ملزمة ،حتدد
اجلدول الزمني ال�سرتداد قيمتها ،ولكنها تقدم بفائدة منخف�ضة وب�شروط
�سداد مي�سرة ،وت�شكل عوائد و�أرباح �أ�سا�سية لل�صندوق.

,,

الصندوق الكويتي للتنمية هل يشكل عبئ ًا على
ميزانية الدولة؟
ال�صندوق ال يكلف الدولة �شيئا وال ي�شكل عبئا على ميزانيتها ،فهو ميول
نف�سه ذاتيا من �أرباحه اخلا�صة بل ويوجه جانبا من هذه الأرباح ل�صالح
م�ؤ�س�سات حملية وطنية مثل امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية  ..ومع ان
ال�صندوق دوره تنموي يف املقام الأول ولي�س هدفه حتقيق الربح �إال �أنه
ا�ستطاع توظيف موارده املالية لتحقيق و�ضع مايل �ساعده على القيام بالدور
املنوط به.

القروض والمساعدات والدعم

,,

الصندوق ال يش�كل عبئ ًا على ميزانية الدولة

ويف ذات الإطار التنموي ،اجته ال�صندوق �إىل تعزيز م�س�ؤوليته االجتماعية حمليا مب�ساهمته يف
العديد من الأن�شطة واملبادرات االجتماعية واالقت�صادية املحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت
ومبا ال يخل مبهمة ال�صندوق ور�سالته الأ�سا�سية.

برنامج الصندوق الكويتي
لتدريب المهندسين حديثي التخرج
ففي �إطار دعم جهود التنمية الب�شرية يف دولة الكويت� ،أطلق ال�صندوق �أطلق يف عام  2004برنامج
تدريب وت�أهيل املهند�سني واملعماريني حديثي التخرج ،والذي ي�سعى �إىل تنمية الكوادر الوطنية
و�إك�سابها اخلربة واملعرفة العملية مبا ميكنها من املناف�سة يف �سوق العمل حملياً وعاملياً وذلك بالتعاون
مع ال�شركات املحلية والعاملية .وينفذ الربنامج على  3مراحل درا�سية خمتلفة تت�ضمن درا�سات
وتدريبات نظرية وميدانية على العمل بال�شركات �سواء املحلية �أو العاملية.

بادرة «كن من المتفوقين»
يف الإطار نف�سه قام ال�صندوق الكويتي ب�إطالق مبادرة �أخرى يف عام  2010بعنوان «كن من املتفوقني»
هدفها حتفري طالب الثانوية على النجاح والتفوق .حيث يقوم ال�صندوق بالتعاون مع وزارة الرتبية
باختيار نخبة من املتفوقني وينظم لهم رحالت �سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول التي يتعاون معها
ال�صندوق وت�ستفيد من م�شروعاته ،فيتعرفوا عليها وعلى جهوده التنموية.

المشكلة االسكانية
من �أهم و �أبرز مالمح م�ساهمة ال�صندوق الكويتي يف التنمية املحلية
هو دوره يف دعم امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية للتخفيف من عبئ
الطلبات التي تزايدت وتراكمت على مدى ال�سنني.
وهذا الدور يعود �إىل مطلع العام  2002حيث مت االتفاق بني بنك االئتمان
وال�صندوق الكويتي على �أن ي�صدر ال�صندوق �سندات مببلغ  500مليون
دينار للم�ساعدة على تلبية الطلبات.
وثم واعتباراً من العام  2003وبعد تعديل القانون والنظام الأ�سا�سي لإن�شاء
ال�صندوق ا�ستقطاع �سنوياً ن�سبة ال جتاوز خم�سة وع�شرين يف املئة ()% 25
من الأرباح ال�صافية لل�صندوق حتول �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية
لدعم مواردها.

كن من المتفوقين  /تدريب المهندسين
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