
 

 

 

 

  



 

 

 

 كأداة للدبلوماسية الخارجية الصندوق الكوييت للتنمية  

بالذكرى   املايض  ديسمرب  يف  الكويت  االقتصادية    60الـاحتفلت  للتنمية  الكوييت  الصندوق  إلنشاء 

الصندوق حقق    ، العربية أن  بيان صحفي  البحر" يف  "وليد  الصندوق  العمليات يف  إدارة  وقال مدير 

التنمية   دعم  يف  ملحوظة  والبرشيةتطورات  تحسني    االقتصادية  يف  ساهمت  مشاريع  خالل  من 

وأضاف أن صندوق التنمية أصبح رشيكاً مع العديد    مستويات التعليم والصحة على مستوى العامل

العامل  اليت    من دول  املساعدات  التنموية من خالل  السنوات األخرية وشارك يف مسرياتها  النامي يف 

 تقدمها الكويت إلقامة مرشوعات تمثل أولوية لدى حكومات الدول املستفيدة

الزراعة والري  مثل    للمرشوعات  بشكل أسايس على تمويل القطاعات التنموية نشاط الصندوق  يرتكز  

  األخرية   السنواتتوسع النشاط يف  و  ،قة والصناعة واملياه والرصف الصحيوالنقل واالتصاالت والطا

   شمل القطاع االجتماعي خصوصاً يف مجايل الصحة والتعليم يل

لدعم ومساعدة الدول العربية والدول    1961عام  حسب املوقع الرسمي للصندوق، فقد أنئش يف  و

يز التعاون والصداقة بني دولة الكويت وسائر تلك   النامية األخرى يف تحقيق النمو االقتصادي ولتعز

ميرسة   قروض  تقديم  طريق  عن  األقطار، 

يع اإلنمائية اليت تتقدم بها الدول إىل   للمشار

الصندوق، باإلضافة إىل ما يقدمه من منح  

رؤوس  ومساعد يف  به  يسهم  وما  فنية  ات 

توطيداً   الدولية  التنمية  مؤسسات  أموال 

بني  املشرتك  دول    للتعاون  وبايق  الكويت 

من    العامل ذاتياً  نفسه  الصندوق  ويمّول 

أرباحه الخاصة، ويف أحيان كثرية يوّجه جانباً  

محلية   مؤسسات  لصالح  األرباح  هذه  من 

 وطنية لدعم التنمية الداخلية 



 

 

 

محلياً   التوازي؛ على  و االجتماعية  مسؤوليته  يز  تعز إىل  الصندوق  من    ، اتجه  العديد  يف  بمساهمته 

األنشطة واملبادرات االجتماعية واالقتصادية املحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما ال يخل  

  ي الذ  تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني حدييث التخرج ، مثل برنامج  بمهمة الصندوق األساسية

عام   بما  2004انطلق  العملية  واملعرفة  الخربة  وإكسابها  الوطنية  الكوادر  تنمية  إىل  يسعى  والذي   ،

بالتعاون مع الرشكات املحلية والعاملية. وقد بلغ  ، ويمكنها من املنافسة يف سوق العمل محلياً وعاملياً 

ويف عام    . ةدرب ومتدرب مت   852حوايل    2021 عام   الربنامج منذ اطالقه وحىت إجمايل عدد خريجي

هدفها تحفري طالب    " كن من املتفوقني"قام الصندوق الكوييت بإطالق مبادرة أخرى بعنوان    2010

والتفوق النجاح  على  من  ،  الثانوية  نخبة  باختيار  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الصندوق  يقوم  حيث 

الدول   لزيارة  وترفيهية  ثقافية  سنوية  رحالت  لهم  وينظم  الصندوق  املتفوقني  معها  يتعاون  اليت 

وتستفيد من مرشوعاته، فيتعرفوا عليها وعلى جهوده التنموية. كما تهدف املبادرة إىل تعريف األجيال  

تمزيهم   على  وتكافئهم  والصديقة  الشقيقة  الدول  عيون  يف  الكويت  دولة  ومكانة  بحجم  الجديدة 

كرث من  يف   و طالبة  طالب    264وزار املتفوقون الذين بلغ عددهم حوايل    وتفوقهم دولة مثل    15أ

جمهورية مرص العربية، اململكة األردنية، أوزبكستان، جمهورية الصني الشعبية، تركيا، لبنان، رسيالنكا،  

وغريها. السنغال و املغرب، 

، ساهم الصندوق يف دعم ذوي االحتياجات الخاصة يف الكويت  أيضاً ويف إطار املسئولية االجتماعية  

مساهماته يف الحمالت والربامج الخاصة لهذه الفئة سعياً منه إىل تشجيعها ونرش األمل  من خالل  

للتغلب على العقبات والصعوبات اليت تواجههم يف الحياة، وإدماجهم يف املجتمع واألنشطة الدولية  

بإصدا  واإلقليمية  االئتمان  بنك  مع  االتفاق  املحلية؛  التنمية  يف  الصندوق  مساهمات  أبرز  ر  ومن 

  مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات اإلسكانية  500الصندوق الكوييت للبنك سندات بمبلغ  

% من صايف أرباحه السنوية وتحويلها لصالح املؤسسة  25ويقوم الصندوق باستقطاع ما ال يزيد على  

 العامة للرعاية السكنية. 

 للصندوق ممتد  تاريخ 



 

 

 

يف الدول العربية، وإلزتم خاللها بتقديم    محددة   تمويل مشاريع ب،  1961عام  يف  عمل الصندوق    بدأ 

واستمر    دولة عربية.  11يف    مرشوعاً   47مليون دينار كوييت لتمويل    158قروض بلغت قيمتها حوايل  

ية األوىل  دعن   1974يف هذه الوظيفة حىت عام  تعديل القانون الخاص به،  مع  ما وضع خطته التطوير

يدة من  عدد الدول املستف   لريتفع 

من   الصندوق  دولة    11قروض 

عام    54إىل   ،  1981بنهاية 

وارتفعت قيمة القروض املعقودة 

بقيمة  قرضا    217إىل    47  من

 دينار كوييت. مليون   529 تقدر بـ

عام   تعديل  1981ويف  تم   ،

أخرى   مرة  الداخلي  القانون 

يز القدرة املالية وتوسيع نشاط عندما    1991ه حىت عام  للصندوق، ما أسهم يف زيادة رأس ماله وتعز

حيث   الثانية،  الخليج  حرب  الصندوقوقعت  مؤقتاً   تابع  لندن،    نشاطه  الدول  ومن  عدد  وصل 

ارتفعت  حىت  قرضاً، واستمر توسع الصندوق يف التسعينيات    377دولة، بمعدل    64املستفيدة إىل  

ر  المليون دو  22,719مليون دوالر أمرييك إىل    6,022قيمة قروض الصندوق امللزتم بها من حوايل  

املالية   السنة  نهاية    107، استفاد منها  قرضاً   1003القروض    حيث وصل عدد  . األخريةأمرييك يف 



 

 

 

دولة يف    17ودولة يف رشق وجنوب آسيا،    19و دولة إفريقية،    42ودولة عربية،    16دولة، من بينها  

 . والبحر الكارييب الالتينية دولة يف أمريكا  13ووسط آسيا وأوروبا، 

نشأ وحدات لتقديم  أ ، مل يكتفي الصندوق بتقديم الدعم املايل املبارش للدول املختلفة، بل  ذاتهيف السياق  

، مثل دراسات  وتشغيلها إعداد املشاريع وتنفيذها النصح واالستشارات لهذه املرشوعات، فيما يخص 

املق وغختيار  املناقصات،  ووثائق  العقود،  وصياغة  وتبادل  الجدوى  واالستشاريني،  واملوردين  اولني 

 الخربات املشرتكة. 

كما تنوعت جهود الصندوق اإلنمائية يف السنوات األخرية لتواكب التطورات االجتماعية اليت فرضت  

، وفقا لخدة األمم املتحدة.  نفسها على الدول النامية ويف مقدمتها تخفيض نسبة الفقر ايل النصف

الصندوق بتكثيف جهوده يف تمويل مرشوعات يف قطاعي الصحة والتعليم منذ  وتحقيقا لذلك بدأ  

2001عام 



 

 

 

، وقّع ممثلو الصندوق اتفاقية رباعية بمقر االتحاد الدويل للصليب األحمر يف جنيف  ويف مايو الجاري

من  كل  الكوييت   ضّم  األحمر  الهالل  وجمعية  األحمر  والهالل  األحمر  إطار  ،  الصليب  إلنشاء  وذلك 

التعاون يف مجاالت اإلهتمام املشرتكة  ل يز  لتعاون بني األطراف على مدى خمس سنوات بهدف تعز

ويركز االتفاق   ويف البلدان اليت ينشط فيها الصندوق واإلتحاد الدويل وجمعية الهالل األحمر الكويتية. 

يز تبادل املعرفة لإلستفادة من تجارب وموارد وخربات كل  على ، يف قضايا  طرف  تبادل املعلومات وتعز

الكوارث والتعايف منها، وتوفري اإلستقرار ما    والوقاية من سبل العيش املستدامة، وحفظ السلم،    مثل 

 . على محور العمل اإلنساين والتنمية والسالم بعد األزمات، والعمل

 على رأس األولويات الدول النامية واملتعرثة 

كرث من مائة دولة، إال أن السنوات الخمس املاضية  رغم امتداد عمل الصندوق الكوييت للتنمية يف   أ

النامية أو اليت تعاين من تعرثات اقتصادية وسياسية. و قبل شهر واحد،  شهدت تركزيا نحو البلدان 

مروان  "  مدير عام الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربيةمع    بمرص   وقعت وزيرة التعاون الدويل

بقيم  "، الغانم الفنية    750ة  اتفاقية منحة  الجدوى  دراسات  إعداد  للمساهمة يف  كوييت،  دينار  ألف 

بطول   والسودان  يربط مرص  إنشاء خط سكة حديد  والبيئية ملرشوع  كم، وذلك    570واالقتصادية 

ضمن فعاليات االجتماعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية اليت عقدت بمدينة جدة باململكة  

العربية السعودية. 

يرة املرصية "رانيا املشاط" قالت  أن مرص ترتبط بعالقات قوية مع الصندوق الكوييت    ويف ترصيحات للوز

للتنمية الذي يسهم يف تنفيذ العديد من املرشوعات التنموية يف مرص، السيما ضمن برنامج تنمية شبه  

سهم يف تعزيز  ذي ي ال جزيرة سيناء، وتمثل منح التعاون الفين جزء رئييس من التعاون مع الصندوق  

أفريقيا قارة  ودول  مرص  بني  اإلقليمي  والتكامل  التنموي  مع    . التعاون  التعاون  محفظة  وتضم 

مليون دوالر، الفتة إىل أن محفظة التمويالت اإلنمائية الجاري    48.6منحة فنية بقيمة    14الصندوق  

للتنمية تضم   الكوييت  الصندوق  بقيمة    21تنفيذها مع  بينها مرشوع    مليار  1.1مرشوًعا  دوالر من 

ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، ومرشوع الربط    400استصالح  



 

 

 

الطبيعي يف   الغاز  السعودية، وتوسيع شبكات  العربية  العربية واململكة  الكهربايئ بني جمهورية مرص 

 يف محافظة جنوب سيناء. محافظيت القاهرة والجزية، وإنشاء خمس محطات لتحلية املياه  

جدير بالذكر أن إجمايل عدد املرشوعات اليت ساهم الصندوق الكوييت يف تمويلها بجمهورية مرص العربية  

مليار دوالر لتمويل مرشوعات تنموية يف قطاعات الصحة والنقل    3,643مرشوًعا بقيمة حوايل    54بلغ  

املعدن واملياه والكهرباء والبرتول والرثوة  إىل  والزراعة  باإلضافة  واملياه والرصف الصحي،    ة منح   14ية 

   مليون دوالر.   48.6ومعونات فنية بقيمة حوايل 

قرض ثان بمبلغ  ويف سبتمرب املايض، قالت الحكومة املرصية أن الصندوق الكوييت وافق على منح مرص  

لن الصندوق  كما أع  . "بحر البقر" مليون دينار كوييت لتمويل مرشوع إنشاء منظومة مياة مرصف    55

كتوبر  توقيع عقود الحزم لتمويل الربط الكهربايئ بني اململكة العربية السعودية وجمهورية  ،  2021يف أ

ميجاواط بني الرشكة املرصية لنقل الكهرباء والرشكة    3000مقدار  ،  مرص لتبادل القدرات الكهربائية 

الكهرباء  يوليو    السعودية لنقل  الصندوق على منح مرص قرض  2021ويف  ماليني    5بمبلغ  ، وافق 

مرشوع إنشاء محطىت تحلية مياه بحر ىف مدينىت رفح الجديدة وبرئ    لدعمألف دينار كويىت    500و

 الجديدة.  العبد 

إنها وقعت    ،2021كتوبر  أ يف    قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( فلسطينيا؛  

بقيمة  اتفاقي  االقتصادية،  للتنمية  الكوييت  الصندوق  مع  لالجيئ    21.5تني  دعما  دوالر،  مليون 

إضافة  ،  مليون دوالر لدعم خدمات الوكالة الرئيسة  20  وقالت الوكالة أن الصندوق سيقدم ،  فلسطني 

. مليون دوالر من أجل الخدمات الصحية وخدمات االستشفاء لالجيئ فلسطني يف لبنان 1,5إىل 

املايض أويف   الصندوق  بريل  وّقع  إضافية  ،  منحة  للطفولة    مع إتفاقية  املتحدة  األمم  منظمة 

وذلك  ألف    340  بمقدار   "اليونيسيف"  أمرييك  والصحية  لدوالر  النظيفة  املياه  توفري  مرشوع  دعم 

ماليني دوالر أمرييك لتمويل    3للقاطنني يف قطاع غزة، حيث سبق وأن قدم الصندوق منحة بقيمة  

. املرشوع 



 

 

 

آالف دينار كوييت بالتعاون    605بقيمة  منحة  ، على  2021وافق الصندوق الكوييت يف ديسمرب  يمنياً؛  

واملجتمعات    مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني لإلسهام يف تمويل مرشوع دعم النازحني داخلياً 

اليمن. بيان    املضيفة يف  الصندوق  يف  الكويله  وأوضح  الزتام  تأيت ضمن  املنحة  بتقديم منحة  أن  ت 

للجمعية العامة لألمم املتحدة   75مليون دوالر املعلن عنها على هامش أعمال الدورة الـ    20مقدارها  

املرشوع تحسني   الصندوق، مؤكدا أن هدف  املتاحة من  املوارد  اليمن من  اإلنساين يف  الوضع  لدعم 

النازحة داخلياً  املعيشية لألرس  إ  الظروف  إمكانيات الوصول  الخدمات األساسية لحوايل  وتحسني  ىل 

ألف نازح يف مواقع متفرقة شبيهة باملخيمات املؤقتة يف عدد من املدن اليمنية بما يف ذلك صنعاء    200

 وعدن والحديدة ومأرب. 

مليون دوالر أمرييك،    20دعًما ملدة عامني بـ  ، عن تقديمه  2021وكان الصندوق قد أعلن يف مارس  

اليمين استجابة   للشعب  العاجلة  اإلغاثية  اإلنسانية  حينها    ، لالحتياجات  يف  املنحة  عن  ير  وأعلن  وز

، خالل مشاركته بأعمال املؤتمر االفرتايض رفيع املستوى  "أحمد نارص الصباح "  الشيخ   الخارجية الكوييت

اليمن   اإلنساين يف  الوضع  بشأن  بدعوة من سويرسا  الذي  للمانحني  بالتعواملنعقد  اون مع  السويد 

املتحدة أن  األمم  الوزير  وقال  جزءاً .  كانت  يف    الكويت  لليمن  املتواصل  دعمها  عرب  الجهود  تلك  من 

كرث من   2015املجاالت اإلنسانية والتنموية، حيث بلغ إجمايل ما قدمته يف تلك املجاالت منذ عام     أ

اإلنساين  850دوالر، منها    ونصف مليار   املجال  الكو.  مليون دوالر يف  تكثيف جهودها  بدأت  ويت يف 

لدعم إعادة إعمار املناطق    التمويلة األويلاالتفاقية  عندما وقعت على    2013نسانية باليمن منذ عام  اإل

عرب إنشاء    2011اليت ترضرت جراء أحداث العنف اليت شهدها عدد من املدن واملحافظات اليمنية عام  

البنية التحتية واملرافق االجتماعية و املباين اإلدارية يف محافظات أبني وعدن ولحج  وتأهيل مشاريع 

وصنعاء وأمانة العاصمة وصعدة وعمران وحجه وشبوة وتعز

مع برنامج  ، عن موافقته على منحة للعراق بالتعاون  2021كتوبر أ أعلن الصندوق الكوييت يف عراقياً؛ 

، لإلسهام يف تمويل مرشوع التكيف  كوييت   ماليني دينار   4مقدارها  ،  األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

برنامج   العراق والكويت، ويقوم  ية  العابرة للحدود بني جمهور الرملية والرتابية  والصمود للعواصف 

وقال املدير العام    األمم املتحدة للمستوطنات البرشية بمسؤولية اإلدارة واإلرشاف على تنفيذ املرشوع



 

 

 

إىل التعرف على املسببات الرئيسة اليت تؤدي إىل تكون    إن املرشوع يهدف   " روان الغانم "م للصندوق  

إمكانيات   ورفع  لحماية  والكيميائية  والجيولوجية  املناخية  النواحي  من  والرتابية  الرملية  العواصف 

وأوضح الغانم    التكيف والصمود يف املناطق اليت تعاين من هذه العواصف واستيعاب آثارها السلبية 

ليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والرتابية من منطقتني  ان املرشوع سيساهم يف تق 

ية العراق وتقع حوايل   كيلومرتا شمال الحدود    250محددتني يف محافظيت مثىن وذي قار يف جمهور

% من إجمايل الرمال واألتربة اليت تتساقط  40الكويتية تؤثر مبارشة على الكويت وتشكل نسبة حوايل  

 على الكويت

يّ  االقتصادية  ؛  اً سور للتنمية  الكوييت  الصندوق  املايض،وّقع  كتوبر  أ املفوضية    يف  مع  منحة  اتفاقية 

مليون دوالر أمرييك لإلسهام يف دعم مرشوع تطوير    1.9السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بقيمة  

،  شخصاً   لف أ   85يستفيد منه نحو    . ومن املتوقع أن الخدمات الصحية لالجئني السوريني يف األردن

عامني غضون  يف  املرشوع  أعمال  جميع  تنفيذ  املتوقع  ومن 

السامية يف عام   للمفوضية  العربية قدم  االقتصادية  للتنمية  الكوييت  الصندوق  منحة    2016وكان 

ماليني دوالر لإلسهام يف دعم خطة االستجابة ألزمة الالجئني السوريني يف لبنان، كما قدم    3قدرها  

  2020و  2018مليون يف عامي  2.6ماليني دوالر والثانية بقيمة  10ألوىل بقيمة الصندوق منحتني ا

 للمساهمة يف تحسني الظروف املعيشية لالجئني السوريني يف شمال العراق

نوفمرب   استجابة  ،  2020ويف  أجل  من  أمرييك  دوالر  ماليني  بأربعة  الكوييت  الصندوق  ساهم 

ة  يالصح  يف الخدمات   م لألطفال والعائالت األكرث هشاشةالهادفة لدعلجائحة كورونا،    "اليونيسف "

عمل    2015منذ عام  دعمت  الكويت  . جدير بالذكر أن  والتغذية، والتعليم، واملياه والنظافة األساسية 

يا بتقديم قرابة  مليون دوالر أمرييك لتمويل برامج املنظمة 20اليونيسف من أجل األطفال يف سور

 الدبلوماسية بوابة العالقات 

متصل،   سياق  معيف  بالتعاون  املحامني  جمعية  الكوييت  نظمت  نقاشية  الصندوق  حلقة  للتنمية، 

كد    على إنشائه  60ملنتسبيها حول دور الصندوق الكوييت للتنمية بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ   وأ



 

 

 

ت، حيث يعمل  الحضور على أن أهمية الصندوق تأيت من مردوده السيايس واالقتصادي على الكوي 

أداة ملد جسور الصداقة واإلخاء مع الدول النامية ويدعم السياسة الخارجية للكويت

التواصل   أدوات  أهم  أصبح  العربية،  االقتصادية  للتنمية  الكوييت  الصندوق  أن  إذاً  القول  يمكن 

الخ العمل  يادة  بر الكويت  اشتهرت  وبعدما  املختلفة،  الدول  لدى  وصورتها  للكويت  ريي  الخارجي 

كرب الداعمني للدول النامية يف   واإلنساين عرب جمعياتها ومنظماتها الخريية الشعبية، باتت اليوم أحد أ

 . القارات املختلفة 

ورغم أن الصندوق يدر أرباحاً للدولة، ويوّجه بعض أنشطته نحو التنمية املحلية على التوازي، إال أن  

للعالقا وواجهة  دبلومايس  كذراع  األساسية  يف  مهتمه  الكويت  لدولة  كثرية  آفاق  يفتح  الخارجية  ت 

الخارجية  املتوازنة    سياستها  سياستها  بفضل  األخرية  السنوات  يف  العربية  الدول  احرتام  نالت  اليت 

 وسعيها لحل املشاكل الداخلية بالخليج والرشق األوسط. 
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