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الصنــدوق الكويتــي للتنمية االقتصاديــة العربية هو أول 
مؤسسة إنمائية في الشــرق األوسط تقوم بالمساهمة 
فــي تحقيق الجهــود اإلنمائيــة للــدول العربيــة والدول 
األخــرى الناميــة. ولعل أهم ما تتســم به القــروض التي 
يقدمها الصندوق هو أنها ميســرة تهدف إلى مساعدة 
الــدول النامية فــي تمويــل مشــاريعها اإلنمائيــة، وفي 
تنفيــذ برامج التنمية فيها. كمــا يقوم الصندوق بتقديم 
المســاعدات لتمويــل تكاليــف إعــداد دراســات الجدوى 
الفنيــة واالقتصاديــة للمشــروعات اإلنمائيــة فــي هــذه 
الدول، وتدريــب الكوادرالوطنية فيها. باإلضافة الى ذلك، 
يقوم الصندوق بالمســاهمة في رأســمال المؤسســات 

التنموية الدولية واإلقليمية.

محاور العدد:
• تأسيس الصندوق الكويتي
• هدف الصندوق وأنشطته

• نطاق العمليات والجهات المستفيدة
• أنواع المساعدات التي يقدمها الصندوق

• مجلس إدارة الصندوق
• الدور المحلي للصندوق

• أبرز محطات الصندوق الكويتي 

 2010

الصندوق يطلق مبادرة »كن من المتفوقين« 
والطالبات  الطلبة  تستهدف  والتي 
المتفوقين من المرحلة الثانوية ضمن جهوده 

المحلية.

2011

إنشائه  عام على   50 بمرور  يحتفل  الصندوق 
صاحب  وحضور  رعاية  تحت  ضخمة  باحتفالية 

السمو أمير البالد المفدى.

المصادر:

·	https://www.kuwait-fund.org الموقع اإللكتروني للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
·	http://www.kna.kw الموقع اإللكتروني لمجلس األمة الكويتي
مكتب العالقات العامة واالعالم - الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية	·
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تأسيس الصندوق الكويتي
كان الهــدف مــن إنشــاء الصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
هو مســاندة الــدول العربية والــدول النامية األخرى في 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق  جهودهــا 
المعيشــة  مســتويات  تحســين  علــى  ومســاعدتها 
لشعوبها. هو صندوق مالي كويتي تأسس عام 1961 
في نفس العام الذي شهد استقالل دولة الكويت في 
عهد الشــيخ عبــد اهلل الســالم الصباح، وذلــك بموجب 
المرســوم المــؤرخ 31/12/1961. ويعتبــر أول مؤسســة 

تنموية يتم إنشاؤها من قبل دولة نامية.

هدف الصندوق وأنشطته
يهــدف الصندوق إلى مســاعدة الــدول العربية والدول 
وتتضمــن  اقتصادياتهــا،  تطويــر  فــي  األخــرى  الناميــة 

أنشطته ما يلي:

تقديم القروض.	·

تقديـــم المنـــح علـــى ســـبيل المعونـــة الفنيـــة، إلـــى 	·
جانـــب توفيـــر أنـــواع المعونـــة الفنيـــة األخـــرى.

التمويل 	· مؤسسات  أموال  رؤوس  في  اإلسهام 
اإلنمائي الدولية واإلقليمية، وغيرها من المؤسسات 

اإلنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.

نطاق العمليات والجهات المستفيدة
إن المشـــاريع التـــي يســـهم الصنـــدوق فـــي تمويلهـــا 
تمثـــل أولويـــات الدول المســـتفيدة في إطـــار خططها 
وبرامجهـــا اإلنمائيـــة. وقـــد قـــام الصنـــدوق حتـــى اآلن 
بدعم المشـــاريع فـــي قطاعات مختلفة تشـــمل الزراعة 

والنقـــل والطاقـــة والميـــاه والصرف الصحـــي والتعليم 
والصحـــة، وغيرهـــا مـــن المشـــاريع التـــي تســـهم فـــي 

التنميـــة بوجـــه عام.
يقدم الصندوق مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل:

العامة 	· والمرافق  واإلقليمية  المركزية  الحكومات 
وغيرها من المؤسسات العامة.

مؤسسات التنمية، سواء الدولية منها أو اإلقليمية 	·

التمويل  مؤسسات  األخص  وعلى  المحلية،  أو 
اإلنمائي.

مشتركة 	· بمشروعات  تضطلع  التي  المؤسسات 
المختلطة  والمنشآت  النامية  الدول  من  عدد  بين 
والخاصة ذات الشخصية االعتبارية، والتي يكون لها 
طابع إنمائي وال يقتصر هدفها على مجرد تحقيق 
الربح. ويشترط أن تكون هذه المنشآت تابعة لواحدة 

أو أكثر من الدول النامية وتتمتع بجنسيتها.
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مجلس إدارة الصندوق
يديــر الصنــدوق مجلــس إدارة يتألف من وزيــر الخارجية 

رئيسًا ومن )8( من األعضاء الكويتيين ذوي الكفاءة.

الدور المحلي للصندوق
علـى الرغـم مـن أن الصنـدوق الكويتـي أنشـئ لدعـم 
ومسـاعدة الـدول العربيـة والـدول الناميـة األخـرى علـى 
والصداقـة  التعـاون  وتعزيـز  االقتصـادي  النمـو  تحقيـق 
بيـن دولـة الكويـت وسـائر تلـك األقطـار، إال أنـه وفي ذات 
اإلطـار التنمـوي، اتجـه إلـى تعزيـز مسـؤوليته االجتماعية 
محليا بمسـاهمته في العديد من األنشـطة والمبادرات 
االجتماعيـة واالقتصاديـة المحليـة لدعم جهـود التنمية 
داخـل الكويـت وبمـا ال يخـل بمهمـة الصنـدوق ورسـالته 

األساسـية.
 1- برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين 

حديثي التخرج:
دولــة  فــي  البشــرية  التنميــة  جهــود  دعــم  إطــار  ففــي 
الكويــت، أطلــق الصنــدوق فــي عــام 2004 برنامــج تدريــب 
التخــرج،  حديثــي  والمعمارييــن  المهندســين  وتأهيــل 
إلــى تنميــة الكــوادر الوطنيــة وإكســابها  والــذي يســعى 
الخبــرة والمعرفــة العمليــة بمــا يمكنهــا مــن المنافســة فــي 
ســوق العمــل محليــًا وعالميــًا وذلــك بالتعــاون مــع الشــركات 
المحليــة والعالميــة. وينفــذ البرنامــج علــى 3 مراحــل دراســية 
مختلفــة تتضمــن دراســات وتدريبــات نظريــة وميدانيــة علــى 

العمــل بالشــركات ســواء المحليــة أو العالميــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم حتــى االن تخريــج 23 دفعــة بواقــع 
مهنــدس ومهندســة يعمــل معظمهــم حاليــًا فــي   488

القطــاع الخــاص الكويتــي.

المســتفيدة مــن قروضــه علــى إعطــاء هامــش أفضليــة 
األجنبيــة  للشــركات  وكذلــك  الكويتيــة  للشــركات 
المتآلفــة معهــا لتنفيــذ المشــروعات التــي يمولهــا إلــى 
علــى  واألجنبيــة  الكويتيــة  الشــركات  تشــجيع  جانــب 
اســتخدام المــواد والمنتجــات الوطنيــة وإلزام الشــركات 
والمصرفيــة  الماليــة  بالخدمــات  االســتعانة  الكويتيــة 
االســتعانة  المقترضــة  الــدول  مــع  واالتفــاق  الوطنيــة 
بالخدمــات االستشــارية المتعلقــة بالمنــح والمعونــات 
علــى الشــركات الكويتيــة. وهــو مــا يصــب فــي صالــح 

الوطنــي. االقتصــاد 
5- القضية اإلسكانية:

مــن أهــم وأبــرز مالمــح مســاهمة الصنــدوق الكويتــي 
فــي التنميــة المحليــة هــو دوره فــي دعــم المؤسســة 

العامــة للرعايــة الســكنية.
وهــذا الــدور يعــود إلــى مطلــع العــام 2002 حيــث تــم 

تركيــا، لبنــان، ســريالنكا، المملكــة المغربيــة وجمهوريــة 
الســنغال. 

3- التنمية المجتمعية:
وفــي إطــار المســئولية االجتماعيــة للصنــدوق، ســاهم 
فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  دعــم  فــي  الصنــدوق 
ــت مــن خــالل مســاهماته فــي الحمــالت والبرامــج  الكوي
تشــجيعها  إلــى  منــه  ســعيًا  الفئــة  لهــذه  الخاصــة 
والصعوبــات  العقبــات  علــى  للتغلــب  األمــل  ونشــر 
التــي تواجههــم فــي الحيــاة، وإدماجهــم فــي المجتمــع 

واإلقليميــة. الدوليــة  واألنشــطة 
4- دعم ومساندة القطاع الخاص:

ــدور المحلــي للصنــدوق أيضــًا هــو  ومــن أهــم مالمــح ال
ذلــك الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر للقطــاع الخــاص 
فــي  عديــدة  نواحــي  فــي  ذلــك  ويتجلــى  الكويتــي، 
مقدمتهــا حرصــه فــي عقــوده التــي يبرمهــا مــع الــدول 

2- بادرة »كن من المتفوقين«:
بإطــالق  الكويتــي  الصنــدوق  قــام  نفســه  اإلطــار  فــي 
مــن  »كــن  بعنــوان   2010 عــام  فــي  أخــرى  مبــادرة 
المتفوقيــن« هدفهــا تحفيــر طــالب الثانويــة على النجاح 
والتفــوق، حيــث يقــوم الصنــدوق بالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة باختيــار نخبــة مــن المتفوقيــن وينظــم لهــم 
رحــالت ســنوية ثقافيــة وترفيهيــة لزيــارة الــدول التــي 
يتعــاون معهــا الصنــدوق وتســتفيد مــن مشــروعاته، 

التنمويــة. فيتعرفــوا عليهــا وعلــى جهــوده 
الجديــدة  األجيــال  تعريــف  إلــى  المبــادرة  تهــدف  كمــا 
الــدول  عيــون  فــي  الكويــت  دولــة  ومكانــة  بحجــم 
تميزهــم  علــى  وتكافئهــم  والصديقــة  الشــقيقة 

. قهــم تفو و
ــر 2016  ــن بلــغ عددهــم حتــى يناي وزار المتفوقــون الذي
حوالــي )167( طالبــًا وطالبــة عــددا كبيــرا مــن الــدول 
األردنيــة،  المملكــة  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  مثــل 
جمهوريــة أوزبكســتان، جمهوريــة الصيــن الشــعبية، 
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واالدخــار  التســليف  )بنــك  االئتمــان  بنــك  بيــن  االتفــاق 
يتملــك  أن  علــى  الكويتــي  والصنــدوق  ســابقًا( 
الصنــدوق ســندات لصالــح البنــك بمبلــغ 500 مليــون 
اإلســكانية. الطلبــات  تلبيــة  علــى  للمســاعدة  دينــار 

وثــم واعتبــارًا مــن العــام 2003 وبعــد تعديــل القانــون 
يتــم  والنظــام األساســي إلنشــاء الصنــدوق، علــى أن 
اســتقطاع ســنويًا نســبة ال تجــاوز خمســة وعشــرين فــي 
المئــة )25%( مــن األربــاح الصافيــة للصنــدوق تحــول إلــى 
ــة الســكنية لدعــم مواردهــا.  المؤسســة العامــة للرعاي
وقــام الصنــدوق حتــى مايــو 2016 بتحويــل مبلــغ 262 
الواجــب ســدادها  المبالــغ  مــن  مليــون دينــار كويتــي 
لصالــح المؤسســة العامــــة للرعايـــة السكنيـــة، وإلــى 
جانــب ذلــك فــإن مجمــوع مــا ســيتم ســداده للمؤسســة 
بعــد اعتمــاد الحســابات الماليــة األخيــرة ســيصل إلــى 

حوالــي 312.5 مليــون دينــار كويتــي.
أبرز محطات الصندوق

 1961
للتنمية  الكويتي  الصندوق  إنشاء  مرسوم  صدور 
دينار  مليون   50 قدره  مال  برأس  العربية  االقتصادية 

كويتي في 31 ديسمبر 1961.

1962
لتمويل  السودان  جمهورية  مع  اتفاقية  أول  توقيع 
دينار  ماليين   7 بقيمة  السودان  مشروع سكك حديد 

كويتي في 25 مارس 1962.

 1974
الدول  بقية  ليشمل  الصندوق  عمليات  نطاق  توسيع 
النامية. زيادة رأس مال الصندوق من 200 مليون د.ك 

إلى  1.000 مليون د.ك.

 1990
المكتب  بأداء مهامه من خالل  الصندوق  استمر 
الغزو  فترة  خالل  المتحدة  المملكة  في  المؤقت 
بالتوقيع  وقام  الكويت،  لدولة  الغاشم  العراقي 
مليون    117.8 بقيمة    جديدة  اتفاقيات   7 على 

دينار كويتي.
 1992

توقيع أول اتفاقية مع دولة التينية وهي جمهورية 
كويالر  سد  اصالح  مشروع  لتمويل  الهندوراس 
دينار  مليون   7.3 بقيمة  الري  شبكة  وتحسين 

كويتي.
 2001

قطاعي  لتشمل  الصندوق  عمليات  توسعة 
التي  القطاعات  إلى  باإلضافة  والتعليم  الصحة 
األساسية  البنية  على  الماضية  الفترة  في  ركزت 

والزراعة والطاقة وغيرها.
 2003

إلنشاء  األساسي  والنظام  القانون  تعديل 
الصندوق استقطاع سنويًا نسبة ال تجاوز خمسة 
وعشرين في المئة من األرباح الصافية للصندوق 
السكنية  للرعاية  العامة  المؤسسة  إلى  تحول 

لدعم مواردها.
2004

برنامجه  يطلق  للتنمية  الكويتي  الصندوق 
وتدريب  )تأهيل  بعنوان  الخاص  التدريبي 
المهندسين والمعماريين حديثي التخرج( لدعم 

جهود التنمية المحلية.

 1975
وهي  عربية  غير  أفريقية  دولة  مع  اتفاقية  أول  توقيع 
جيتشية  كاراجو  مشروع  لتمويل  راوندا  جمهورية 
دينار  مليون  بقيمة  وتصنيعه  الشاي  مزارع  لتنمية 

كويتي.
وهي  عربية  غير  آسيوية  دولة  مع  اتفاقية  أول  توقيع 
ماليزيا لتمويل مشروع احياء منطقة بالونغ بقيمة  6.8 

مليون دينار كويتي.

 1977
جمهورية  وهي  أوروبية  دولة  مع  اتفاقية  أول  توقيع 
 – نيقوسيا  الجديد  الطريق  مشروع  لتمويل  قبرص 

ليماسول بقيمة 1.1 مليون دينار كويتي.

 1981
إلى   د.ك  مليون   1.000 من  الصندوق  مال  رأس  زيادة 

2.000  مليون د.ك.

1986
للتنمية يبدأ بتمويل نفسه ذاتيًا  الكويتي  الصندوق 
بعد أن دفعت الحكومة 970  مليون دينار كويتي من 
وقام  كويتي(،  دينار  مليون   2000( المقرر  المال  رأس 
الصندوق بتغطية باقي رأس المال من موارده الذاتية 

واستثماراته.


