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االقتصادية

التي  الكويتي���ة  املس���اهمة 
الدول���ة وتطرح  تؤسس���ها 
نسبة من أسهمها للبيع في 
املزاد العلني في سوق الكويت 
العمل  املالي���ة بعد  لألوراق 
بحكم هذه الفقرة وتساهم فيها 
احلكومة واجلهات التابعة لها 
بنسبة من أسهمها أو بغير هذه 
املساهمة مع تخصيص باقي 
األسهم لالكتتاب العام جلميع 
القروض  الكويتيني، وتقدم 
لهذه الش���ركات وفقا ألحكام 

الفقرة التالية«:
»وتتولى اجلهة احلكومية 
املكلفة بتأس���يس الش���ركة 
بالتنسيق مع الصندوق حتديد 
الى  القرض ونس���بته  قيمة 
رأسمال الش���ركة في دراسة 
اجلدوى االقتصادية للمشروع، 
مع بيان شروط منح القرض 
وفترة س���داده على ان يتم 
ذلك قبل طرح النسبة املقررة 
من أس���هم الشركة للبيع في 
املزاد العلني، وال يجوز بعد 
ترس���ية املزاد تعديل اي من 
هذه الشروط، ويعتبر باطال 
بطالنا مطلقا كل قرض وكل 
اجراء يتخذ باملخالفة ألحكام 
الفقرتني الثالثة والرابعة من 

هذه املادة«.
وكما س��بق ذك��ره فإن 
التعديل املقترح يش��مل 
زيادة رأسمال الصندوق وذلك 
بتعديل املادة الثالثة من القانون 
رق��م 25 لس��نة 1974 بحيث 

تصبح كما يلي:
»يكون رأسمال الصندوق 
عش��رة آالف ملي��ون دينار 

موزعة على النحو التالي:
أ � ألفا مليون دينار مدفوعة 
بالكام��ل، كما ه��و محدد في 
نهاية السنة املالية 1998/1997، 
تخص��ص ألغ��راض الفقرة 
األولى من امل��ادة الثانية من 

هذا القانون.
ب � ثماني��ة آالف مليون 
دينار يخول وزير املالية أداءها 
دفعة واح��دة او على دفعات، 
تخص��ص ألغ��راض الفقرة 
الثالث��ة من امل��ادة الثانية من 

هذا القانون.
وباالضافة ملا تقدم فإن 
التعديالت املقترحة في 
قانون الصندوق، بحس���ب 
االقتراح بقانون، تشمل تعديل 
املادة الرابعة في القانون رقم 
25 لس���نة 1974 التي جتيز 
للصندوق االقتراض او إصدار 
السندات، وذلك بحيث يكون 
االقتراض او اصدار السندات 
في حدود مثل، بدال من مثلي، 
رأسمال الصندوق، مضافا اليه 
االحتياطي، وعلى ان تخصص 
حصيلة االقتراض او السندات 

صندوق التنمية ردًا على مقترح تعديل أغراضه وزيادة رأسماله لتمويل مشاريع التنمية:
يجسد ثقة نعتز بها لكنه يلقي عبئًا كبيرًا في ظل عدم تقديم قروض مباشرة للقطاع الخاص سابقًا

عبدالوهاب البدرالشيخ د.محمدالصباح

التعديل قد يعطي انطباعًا للدول النامية المستفيدة من المساعدات بأن نشاط الصندوق قد أصبح موجهًا بدرجة كبيرة لعمليات داخل الكويت
التعامل مع القطاع الخاص يتطلب توفير كوادر فنية متخصصة في مجال تقديم القروض لهذا القطاع وإنشاء جهاز خاص لهذا الغرض

احملرر االقتصادي
أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى 
مجلس االمة رد الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية حول التعديالت 
النيابية املقترحة على الصندوق لتعديل اغراضه وتوسيع نشاطه لتمويل املشاريع 
التنموي�ة للدولة وزيادة رأس�ماله. ويوضح الرد الذي يحم�ل توقيع مدير عام 
الصندوق عبدالوهاب البدر عددا من الصعوبات الفنية التي تواجه االقتراح وسبل 
تذليله�ا اضافة الى جملة من البدائل التي حتقق الغاية املرجوة منه. وفيما يلي 

النص احلرفي للرد:

األقصى احملدد، بحسب النص 
احلالي بنسبة 25% من رأسمال 
الصندوق الذي يبلغ حاليا 2 
مليار دينار كويتي. وإذا أخذنا 
في االعتبار أن الزيادة املقترحة 
في رأسمال الصندوق، بحسب 
االقتراح بقانون، ستخصص 
االقت��راح، لغرض  لهذا  وفقا 
معني ال يشمل تقدمي القروض 
للدول النامية ولتمويل مشاريع 
الرعاية الس��كنية في الكويت 
وم��ا يرتبط بهذه املش��اريع 
م��ن بنية أساس��ية وخدمات 
رئيس��ية ومرافق، فإن معنى 
ذلك أن ما يعادل نصف رأسمال 
الصندوق احلالي سيكون قابال، 
من الناحية النظرية، الستخدامه 
في متويل مش��اريع الرعاية 
السكنية في الكويت واألعمال 
املرتبطة بها التي أشير اليها في 
الفقرة السالفة الذكر. غير انه 
جتدر االش��ارة الى أن الدولة 
لم تلجأ حتى اآلن لالقتراض 
من الصندوق لتمويل مشاريع 
من ذلك القبيل، األمر الذي قد 
يك��ون مرده الى عدم احلاجة 
لذلك واالكتف��اء بتخصيص 
نس��بة من أرب��اح الصندوق 
للمؤسسة  الصافية  السنوية 
العامة للرعاية السكنية فضال 
عن الدعم الذي قدمه الصندوق 
ملوارد  بنك التسليف واالدخار 
عن طريق شراء سندات بقيمة 
500 مليون دينار، كما سبق 
ذكره، ومع ذلك فإنه يخشى 
أن يوح��ي التعدي��ل املقترح 
املش��ار إليه، كأث��ر جانبي له 
ال ش��ك أنه غير مقصود، ملن 
يدقق م��ن الباحثني في األمر 
أو من الدول النامية املستفيدة 
من نشاط الصندوق أن رفع 
احلد األقصى، باألرقام املطلقة، 
الجمالي القروض التي ميكن 
لتمويل املش��اريع  تقدميه��ا 
املش��ار اليه��ا يعن��ي أن في 
النية تخصيص نسبة كبيرة 
من موارد الصندوق لتمويل 
مشاريع داخل الكويت مما قد 
يعزز االنطباع الذي س��بقت 
االش��ارة إليه بتوجيه نشاط 
الصندوق بدرجة كبيرة لعمليات 
محلية. ويؤمل أن يؤخذ ذلك 
في االعتبار، باالضافة ملا ورد 
أع��اله، عند دراس��ة اجلهات 

املختصة لالقتراح بقانون.
وينبغ����ي التنويه بأنه 
في حالة األخذ باالقتراح 
بقان����ون وإجازت����ه من قبل 
التش����ريعية، فإنه  السلطة 
س����يتحتم مراجع����ة النظام 
األساسي للصندوق وتعديله 
مبا ينسجم مع قيام الصندوق 
بتقدمي قروض لشركات من 
القط����اع اخل����اص، ومبا في 
امل����ادة 18 من  ذلك تعدي����ل 
هذا النظام التي تقيد تقدمي 
القروض بالعمل����ة احمللية 
للدولة املستفيدة واملادة 20 
التي تتضمن بعض الشروط 
الت����ي يتع����ني ادراجه����ا في 
التي يبرمها  القروض  عقود 
الصندوق والتي تفترض تقدمي 
القروض لدول كما تفترض، 
كما سبق ذكره، في حالة تقدمي 
الدولة  القرض جلهة غي����ر 
القرض  املستفيدة أن يكون 
بضمان تلك الدولة. وإزاء ما 
س����بقت االشارة إليه من انه 
سيتحتم على الصندوق، في 
حالة اجازة االقتراح بقانون 
من قبل السلطة التشريعية، 
مسك حسابني منفصلني لكل 
من قسمي رأس املال املعدل 
بحس����ب ذلك االقتراح، فقد 
يكون من الضروري تنظيم 
بعض االمور تبعا لذلك، سواء 
في النظام االساسي أو الالئحة 
املالية للصندوق. وبديهي أنه 
سيكون من الضروري ايضا 
وضع سياس����ة وقواعد من 
قبل مجلس ادارة الصندوق 
القروض املش����ار  لعمليات 

إليها.

املقترح فإن اجلزء )أ(، الذي 
ميثل في واقع األمر رأسمال 
الصن���دوق احلالي، يجب أن 
الفقرة  يخصص ألغ���راض 
األول���ى م���ن امل���ادة الثانية 
اخلاصة بأغراض الصندوق 
بينم���ا يخصص اجلزء )ب( 
ألغ���راض الفق���رة الثالث���ة 
املقترح إضافتها للمادة الثانية 
املذكورة. ويالحظ أنه لم يرد 
ذكر صريح في هذا التخصيص 
ألغراض الفق���رة الثانية من 
الثاني���ة والتي تنص  املادة 
على أن يدخل ضمن أغراض 
القروض  الصندوق تق���دمي 
للوزارات واملؤسسات العامة 
القائمة على تنفيذ  مشروعات 
الس���كنية بالكويت  الرعاية 
وكل م���ا يرتبط بها من بنية 
اساس���ية وخدمات رئيسية 
ومرافق عامة. ويبدو أن إغفال 
اإلشارة الصريحة ألغراض 
الفقرة الثانية مرده إلى أن هذه 
الفقرة ميكن أن تعتبر كتفسير 
للفقرة األولى من املادة الثانية 
مبوجب القانون رقم 31 لسنة 
2003 ال���ذي أض���اف الفقرة 
الثانية ألغراض الصندوق. 
ويستشف ذلك من بعض ما 
ورد ف���ي املذكرة اإليضاحية 
للقانون املذكور، إذ على الرغم 
من أن هذه املذكرة اإليضاحية 
إلى توسيع أغراض  أشارت 
الصن���دوق مبوجب القانون 
املش���ار إليه إال أنه ورد فيها 
أنه »ملا كان الصندوق الكويتي 
للتنمية إمنا يستهدف مساعدة 
الدول العربية والدول النامية 
عل���ى تطوير مش���روعاتها 
وتعديل اقتصاداتها بتزويدها 
باملساعدات والقروض، فقد كان 
من املنطقي أن متتد خدمات 
الصندوق لدعم مش���روعات 
التنمية وخاصة اإلس���كانية 
الكويت«.  ف���ي دول���ة  منها 
وحت���ت أي ظرف ف���إن عدم 
االشارة الصريحة الغراض 
الفقرة الثانية املشار إليها ال 
ينال منها كجزء من أغراض 
الصندوق بحيث ميكن تقدمي 
قروض بناء على تلك الفقرة 
إذا استدعى األمر ذلك. ومبا 
أن النق���ود بطبيعتها مثلية 
)Fungible( فسيان أن تعتبر أي 
قروض من الصندوق لتمويل 
مشاريع الرعاية السكنية وما 
يرتب���ط بها م���ن أعمال، في 
حالة احلاجة لتلك القروض، 
كقروض مقدمة من اجلزء )أ( 
من رأسمال الصندوق املعدل، 
بحسب االقتراح بقانون، أو من 
االحتياطي العام للصندوق. 
على أنه ما من ش���ك أنه في 
حالة األخذ باالقتراح بقانون 
وصدور قان���ون مبحتواه. 
فإنه سيتحتم على الصندوق 
مسك حسابني منفصلني لكل 
من جزأي رأس املال املش���ار 
إليهما مع ما يترتب على ذلك 
من تعقيد في إعداد احلسابات 

اخلتامية السنوية.
وكما س��بق ذكره، فإن 
االقتراح بقانون يشمل 
تعديل الفقرة الثانية من املادة 
الثانية ف��ي قانون الصندوق 
وذلك بتخفيض احلد األقصى 
للقروض التي يجوز تقدميها 
بن��اء عل��ى تلك الفق��رة من 
25% من رأس��مال الصندوق، 
كما ورد ف��ي النص األصلي 
للفقرة، إلى 10%. وال ش��ك أن 
التعديل املقترح للفقرة قد أخذ 
في االعتب��ار الزيادة الكبيرة 
املقترحة في رأسمال الصندوق، 
ولكن ال يخف��ى أنه في حالة 
زيادة رأسمال الصندوق إلى 
عش��رة آالف ملي��ون دينار 
كويتي، على نحو ما ورد في 
االقتراح بقانون، فإن نس��بة 
10% من رأس��مال الصندوق 
س��تمثل مليار دينار كويتي 
وذل��ك بدال م��ن 500 مليون 
دينار كويتي على أساس احلد  

في املقام األول باحملافظة على 
حجم مساعدات الصندوق التي 
تستفيد منها وعدم االنتقاص 

من هذه املساعدات.
وفي ض��وء االعتبارات 
املتقدم��ة فقد يكون من 
املناسب إجراء دراسة لتحديد 
الوس��يلة واجله��از األمث��ل 
لتق��دمي القروض للش��ركات 
املساهمة الكويتية التي تضطلع 
باملشاريع االمنائية التي اشار 
إليها االقتراح بقانون وبحيث 
تشمل الدراسة النظر في جميع 
البدائل املمكن��ة، مبا في ذلك 
امكانية إنش��اء جه��از جديد 
مس��تقل للقي��ام بتقدمي تلك 
الق��روض أو أن يعهد للهيئة 
العامة لالستثمار بذلك أو إنشاء 
البنوك  محافظ خاصة ل��دى 
الكويتية بشروط معينة للغرض 
املشار إليه. وميكن للصندوق، 
التعاون بشأن  بطبيعة األمر، 
إجراء هذه الدراسة مع اجلهة 
احلكومية املختصة باألمر. وقد 
يكون من املناس��ب، في حالة 
ما إذا أسفرت الدراسة املشار 
إليها ع��ن التوصية بأن يعهد 
القروض  بتق��دمي  للصندوق 
املتوقع  للشركات املس��اهمة 
تأسيس��ها من قبل احلكومة، 
أن يجري النظ��ر في أن يتم 
إنش��اء حس��اب خاص لدى 
الصندوق، مبوج��ب قانون، 
يتولى الصندوق إدارته لذلك 
الغرض، وبحيث تقوم احلكومة 
بتغذية هذا احلساب من وقت 
آلخر بحس��ب م��ا تدعو إليه 
احلاجة، وذلك بدال من زيادة 
رأسمال الصندوق مما سيترتب 
على حتمل الصندوق ملخاطر 
الناش��ئة عن تقدمي  االئتمان 
القروض للش��ركات املش��ار 

إليها.
وإذا كان قد مت التركيز 
فيما تقدم على ما ورد في 
االقتراح بقانون بشأن إناطة 
القروض للش���ركات  تقدمي 
املس���اهمة، التي ستؤسسها 
احلكومة للقيام مبشروعات 
إمنائية بالصندوق، إال أن هناك 
جوانب أخ���رى في االقتراح 
بقانون ينبغي تناولها. فكما 
يتضح من الفق���رة 2 أعاله، 
فإن االقتراح بقانون يشتمل 
عل���ى تعديل امل���ادة الثالثة 
من قانون الصندوق لزيادة 
رأس���ماله إلى عش���رة آالف 
مليون دين���ار وتوزيعه بني 
جزأين أحدهم���ا )أ( ويبلغ 
مقدره ألفا مليون دينار واآلخر 
)ب( ويبلغ مق���داره ثمانية 
آالف مليون دينار وهو ميثل 
الزيادة املقترحة في رأسمال 
الصندوق. وبحسب التعديل 

القروض للشركات املساهمة 
القائمة باملشاريع  الكويتية 
املشار إليها، والتي متثل جزءا 
القطاع اخلاص، سيلقي  من 
عبئا كبي����را على الصندوق 
الذي لم يس����بق ل����ه تقدمي 
القروض للقط����اع اخلاص 
عل����ى نحو مباش����ر ومع ان 
الصندوق قد اكتسب خبرة 
كبيرة في متويل املش����اريع 
االمنائية من خالل القروض 
امليسرة املقدمة للدول النامية 
او بضمانها كما ان لديه كوادر 
تتوافر له����ا القدرة والكفاءة 
لتقييم املشاريع املقدمة إليه 
من تلك الدول اال ان التعامل مع 
القطاع اخلاص يتطلب توافر 
ك����وادر فنية متخصصة في 
مجال تقدمي القروض للقطاع 
اخلاص، بل ان االمر سيقتضي 
في حالة اجازة االقتراح من 
قبل السلطة التشريعية انشاء 
له����ذا الغرض  جهاز خاص 
ضمن الصندوق خاصة في 
ضوء حج����م العمليات الذي 
يتعني على الصندوق القيام 
به بحسب االقتراح بقانون 
املشار إليه، وفضال عما تقدم 
فإنه يجدر التنويه بأن قروض 
الصندوق لتمويل املشاريع 
في ال����دول النامية تقدم اما 
لهذه الدول او بضمانها على 
نحو ما تش����ير إليه الفقرة 
األول����ى من املادة الثانية في 
قانون الصندوق وتفترضه 
املادة 20 من النظام األساسي 
للصندوق، ومن املستبعد ان 
يتأت����ى للصندوق احلصول 
الدولة بالنسبة  على ضمان 
للق����روض املطلوب تقدميها 
وفق����ا لالقت����راح بقان����ون 
للشركات املساهمة الكويتية 
مما يعني تعرض الصندوق 
ملخاط����ر االئتمان الناش����ئة 
عن تقدمي قروض لش����ركات 
من القطاع اخل����اص ويثير 
التساؤل بش����أن الضمانات 
التي ميك����ن احلصول عليها 
لتأمني تلك القروض، ومن جهة 
أخرى، ف����إن قيام الصندوق 
بتوجيه موارد ضخمة متثل 
اربع����ة اضع����اف رأس����مال 
الصندوق، احلالي، بحسب 
التعديل املقت����رح، لعمليات 
محلية قد يعط����ي انطباعا 
للدول النامية املستفيدة من 
مساعدات الصندوق االمنائية 
وللجهات األخرى التي تقوم، 
على الصعيد الدولي، برصد 
الرسمية  التنمية  مساعدات 
بأن نشاط الصندوق قد اصبح 
موجها بدرجة كبيرة لعمليات 
داخل الكويت، بيد انه ما من 
شك في ان الدول النامية تعنى 

في مش��اركة القطاع اخلاص 
بفعالية ف��ي تنمية االقتصاد 
الوطني واداء الدور املرجو منه 
في هذا الصدد، وقد اشارت 
املذك��رة االيضاحية لالقتراح 
بقانون املش��ار إلي��ه الى ان 
هنالك ع��ددا من القوانني مبا 
في ذلك قان��ون اصدار خطة 
الذكر، تشير  السالفة  التنمية 
لقيام الدولة بتأسيس شركات 
مساهمة لالضطالع مبشاريع 
امنائية وبحيث تؤس��س هذه 
الش��ركات وفق��ا لنمط معني 
م��ن حي��ث طرح نس��بة من 
اسهم هذه الش��ركات للمزاد 
العلني وطرح نسبة 50% منها 
لالكتتاب العام. وقد اوضحت 
املذكرة ان من الضروري ان 
تك��ون تلك املش��اريع جاذبة 
للمس��تثمرين كما اش��ارت 
الى اهمية تيسير كل عناصر 
النجاح لتلك املشاريع خاصة 
عندما تظهر دراسات اجلدوى 
اخلاصة بها حاجتها للتمويل 
بق��روض حكومية ميس��رة، 
وبحس��ب ما ورد في املذكرة 
االيضاحية فقد ُرؤي ان يكون 
الصندوق ه��و اجلهة املكلفة 
بتقدمي هذه القروض امليسرة 
باعتباره اجلهة احلكومية االكثر 
تخصصا من خ��الل خبراته 
املتراكم��ة في هذا املجال منذ 

تأسيسه.
اناط����ة  ان  ش����ك  وال 
تقدمي القروض لتمويل 
املش����اريع االمنائية املشار 
إليه����ا بالصن����دوق تنطوي 
على ثقة غالية من الس����ادة 
اعضاء مجلس االمة مقدمي 
االقتراح، وهي ثقة يعتز بها 
الصندوق اميا اعتزاز ويقدرها 
كل التقدير. وقد يكون لقيام 
الصندوق بتقدمي هذه القروض 
بعض اجلوان����ب االيجابية 
من حيث االستجابة لدعوة 
البعض لقيام الصندوق الى 
جانب ال����دور الذي يضطلع 
به في خدمة سياسة الكويت 
اخلارجية من خالل القروض 
الت����ي يقدمها  واملس����اعدات 
النامية، بدور مباشر  للدول 
ف����ي االس����هام ف����ي التنمية 
االقتصادية عل����ى الصعيد 
احمللي فضال عن اسهامه في 
تدعيم موارد املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، من خالل 
النسبة التي تقتطع من ارباحه 
السنوية الصافية لصالح تلك 
املؤسس����ة ودعم موارد بنك 
التسليف واالدخار من قبل 
الصندوق عن طريق ش����راء 
س����ندات بقيمة 500 مليون 
دينار اصدرها له البنك، غير 
ان اضطالع الصندوق بتقدمي 

بنسبة 60% ألغراض الفقرة 
الثالثة املضافة للمادة الثانية 
بحسب االقتراح بقانون، وتبعا 
للتعديل املقترح للمادة الرابعة 

فهي ستكون كما يلي:
»يج���وز للصن���دوق ان 
يقترض او يصدر سندات في 
حدود مثل رأسماله، مضافا 
إليه االحتياطي وذلك بالشروط 
واألوضاع التي يقررها رئيس 
مجل���س ال���وزراء بناء على 
اقتراح مجلس اإلدارة، على 
ان تخص���ص 60% من قيمة 
القرض او السندات ألغراض 
الفقرة الثالثة من املادة الثانية 

من هذا القانون«.
وم���ن املفهوم ف���ي ضوء 
الزي���ادة الكبي���رة املقترحة 
لرأسمال الصندوق، بحسب 
االقت���راح بقانون، تخفيض 
النحو  احلد األقصى، عل���ى 
املش���ار إليه، لالقتراض من 

قبل الصندوق.
ويجدر بالذكر ان الصندوق 
لم يسبق له اللجوء لالقتراض 
لتمويل عملياته، بل اقتصر في 
ذلك على موارده الذاتية، علما 
بأن االقتراض قد يؤثر على 
معدالت الفائدة التي يحددها 
الصندوق ويستوفيها على 
القروض التي يقدمها للدول 
النامية التي حتتاج بطبيعة 
األم���ر للتموي���ل بش���روط 

ميسرة.
وال يخف��ى ان الغ��رض 
التعديل  األساس��ي من 
املقترح في قانون الصندوق 
هو توفير قروض للشركات 
املساهمة الكويتية املشار إلى 
تأسيس��ها من قبل الدولة في 
الفقرة الثالثة املقترح إضافتها 
للم��ادة الثاني��ة م��ن قانون 
الصن��دوق وتوفي��ر موارد 
اضافي��ة للصندوق مبقدار 8 
للقيام بتقدمي  مليارات دينار 
هذه الق��روض وفقا لألحكام 
ال��واردة في الفق��رة الرابعة 
املقترح اضافتها ايضا للمادة 
املذكورة، وال شك ان التعديل 
املقت��رح يهدف ف��ي جوهره 
لتشجيع وتفعيل دور القطاع 
اخلاص في تنفيذ املش��اريع 
االمنائية سواء في مجال البنية 
التحتي��ة واخلدمات العامة او 
االسكان على النحو الذي تهدف 
التنمية للس��نوات  إليه خطة 
2011/2010 � 2014/2013 كم��ا 
اشارت اليه املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقان��ون. ومن هذه 
الزاوية ف��إن اجلهود الرامية 
لتلبي��ة احتياج��ات القط��اع 
اخلاص للتمويل لتمكينه من 
القيام بتلك املش��اريع جديرة 
باملساندة لتحقيق الغاية منها 

تتن���اول ه���ذه املذك���رة 
موضوع االقتراح بقانون، 
السادة  الذي تقدم به بعض 
أعضاء مجلس األمة، بتعديل 
القانون رقم 25 لسنة 1974 
بإع���ادة تنظي���م الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، ويش���تمل االقتراح 
بقانون، على تعديل أغراض 
املادة  الصندوق احملددة في 
الثانية م���ن القانون رقم 25 
لس���نة 1974 املذكور وزيادة 
رأس���مال الصن���دوق مببلغ 
ثمانية آالف ملي���ون دينار 
كويتي ليصبح عشرة آالف 
مليون دينار كويتي، ويتضمن 
التعدي���ل املقت���رح ألغراض 
الصن���دوق إجراء تعديل في 
الفقرة الثانية من املادة الثانية 
في القان���ون املذكور، والتي 
أضيف���ت من قب���ل مبوجب 
القانون رقم 31 لسنة 2003، 
وذل���ك بحي���ث يصبح احلد 
األقصى للقروض التي يجوز 
تقدميها، بناء على تلك الفقرة، 
للوزارات واملؤسسات العامة 
القائمة على مشاريع الرعاية 
السكنية بالكويت وما يرتبط 
بها من بنية أساسية وخدمات 
رئيس���ية ومرافق عامة %10 
من رأسمال الصندوق بدال من 
25%. كم���ا يتضمن االقتراح 
بالقان���ون إضاف���ة فقرتني 
جديدتني، ثالثة ورابعة، للمادة 
املذك���ورة املتضمنة  الثانية 
ألغراض الصندوق وبحيث 
تصبح امل���ادة، بعد تعديلها، 
بحسب االقتراح املشار إليه، 
كما يل���ي: »غرض الصندوق 
هو مس���اعدة الدول العربية 
والدول النامي���ة في تطوير 
اقتصادياتها ومدها بالقروض 
الالزمة لتنفيذ برامج التنمية 
فيها، وذلك طبقا للنظام الذي 
يقرره رئيس مجلس الوزراء«، 
ومبا يتفق مع املصالح العليا 
للكويت ويخدم سياس���تها 

إقليميا ودوليا.
»كما يدخل ف���ي أغراضه 
تق���دمي القروض لل���وزارات 
واملؤسس���ات العامة القائمة 
على تنفيذ مشروعات الرعاية 
الس���كنية بالكويت وكل ما 
يرتبط بها من بنية أساسية 
وخدمات رئيس���ية ومرافق 
عامة، على أال يجاوز رصيد 
هذه القروض في اي وقت %10 
من رأسمال الصندوق، ومتنحه 
هذه القروض وفقا لإلجراءات 
الس���ارية في شأن القروض 
التي يقدمها الصندوق للدول 

األخرى.
»ويدخل كذلك في أغراضه 
القروض للش���ركات  تقدمي 
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