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 القیمة ةمجھول الكنوز من لالستثمار، العامة الھیئة تدیره الذي الكویتي، السیادي الصندوق أصول تعتبر
 یتمیز الذي - المثال سبیل على -أكبر صندوق سیادي في العالم  ،النرویجي الحكومي التقاعد صندوق بعكس
 .اجغرافی وتوزیعھا استثماراتھ ونوعیة قیمتھ عن االلكتروني موقعھ على باإلعالن شفافیة بأعلى

 
 عادة مالیةال وزیر أن إال السیادي، الصندوق قیمة عن االفصاح عدمب االستثمار لھیئة معلنة أسباب توجد وال
 قدمی حیث للدولة، المالیة الحالة األمة بمجلس سریة جلسة وفي عام، كل من األول الربع في یستعرض ما

 .وأداءه تللكوی السیادي الصندوق أصول فیھا بما والخارجیة، المحلیة الكویتیة االستثمارات أرقام للنواب
 

 والشكوكالغموض 
 

 قبل من اءسو دائم شك موضع في االستثمار ھیئة یضع الكویتي، السیادي بالصندوق یحیط الذي الغموض
 لدوالراتا من البالیین بمئات تحیط التي السریة ظروف في ومتوقع طبیعي أمر وھو المواطنین، أو النواب

 وخارج داخل من واالقتصادیون المختصون یدفع مما الشكوك، زادت الغموض، زاد فكلما العام، المال من
 وھي وقیمتھ، الصندوق أصول لمعرفة الرسمیة غیر أخرى معلوماتیة مصادر عن بحثال الى الكویت

 اسعار تراجع مع خاصة للكویت االقتصادیة القوة لمعرفة االجانب للمستثمرین األھمیة غایة في معلومات
 .والدولیة االقلیمیة السیاسیة والتطورات النفط

 
 لبیان واباالستج منصة بصعوده الصالح أنس المالیة وزیر الطبطبائي ولید. د النائب ھدد سبق، لما ونتیجة
 مستندا أشھر، عشرة خالل أمریكي دوالر ملیار 68 قیمتھ ما الكویتي السیادي الصندوق خسارة أسباب
 .الصحف بعض في نشرت العالمیة الصنادیق لترتیب رقمیة جداول على بذلك

 
 SWF مؤسسة مصدرھا أن یتبین - الصحف عن نقال - الطبطبائي نشرھا التي األرقام مصادر بتتبع

Institute  لىا وبالنظر السیادیة، والصنادیق الحكومات استثمارات دراسة في المتخصصةاألمریكیة 
 الثالث اللخ الكویتي السیادي الصندوق أرقام أن یتضح اإللكتروني، المؤسسة موقع في ةالمنشور البیانات
 .اوتراجع اانخفاض ذكر كما ولیس تصاعدیا انمو حققت السابقة سنوات



 
 
 

 أخطاء في النقل
 

"أرقام دوت  عن موقعالمحلیة الالفت أن أخبار تصنیف أكبر الصنادیق السیادیة في العالم تتناقلھ الصحف 
كوم" المتخصص في األخبار االقتصادیة، والذي بدوره یقوم باالستناد على األرقام المنشورة من مؤسسة 

SWF Institute ولكن المفارقة أن "أرقام دوت كوم" حین نشر جدول التصنیف بنھایة الربع الثاني من .
ار دوالر أمریكي، بینما ذكر موقع المؤسسة ملی 548ذكر أن قیمة الصندوق السیادي الكویتي  2015عام 

 ملیار دوالر! 473أن القیمة 
 

 
Figure a ۲۰۱٥جدول نشره موقع أرقام دوت كوم عن الربع الثاني   

 
تكرر في تصنیف موقع "أرقام دوت كوم" عن الربع الثاني من عام  –في الحساب أو النقل  –وھذا الخطأ 

موقع الملیار دوالر، ولكن  529أن قیمة الصندوق الكویتي  SWF، إذ ذكر الموقع، نقال عن مؤسسة 2016
 ملیار دوالر. 511الرسمي للمؤسسة ذكر أن القیمة 

 
، فجاءت بیانات "أرقام دوت كوم" متطابقة 2017أما بشأن تصنیف الصنادیق بنھایة الربع الثاني من عام 

ملیار دوالر، ولكنھ اعتبر أن  524، إذ بلغت أصول الصندوق الكویتي SWF Instituteمع موقع مؤسسة 
ملیار دوالر، بینما موقع المؤسسة اعتبرتھ نموا في الصندوق،  68أصول الصندوق الكویتي تراجعت بقیمة 

 علما أن جمیع البیانات التي یبني علیھا "أرقام دوت كوم" إحصاءاتھ صادرة من المؤسسة األمریكیة.
 



 
 
 

 
Figure b ٦۲۰۱ الثاني الربع عن كوم دوت أرقام موقع نشره جدول  

 

 
Figure c ۷۲۰۱ الثاني الربع عن كوم دوت أرقام موقع نشره جدول  



 
 
 

 افصاح نادر
 

 لالستثمار امةالع للھیئة نفي بیان في جاء الكویتي، الصندوق أصول لقیمة نوعھ من والنادر الوحید، اإلفصاح
 في ئةالھی قالت إذ الصندوق، استثمارات في أمریكي دوالر ملیار ستة بلغت خسائر من تداولھ تم ما حول
 ،2016 ارسم في المنتھي المالي العام خالل دوالر ملیار بلغت خسائرھا أن الكویتیة األنباء وكالة نقلتھ بیان
 .دوالر ملیار 515 یبلغ األصول إجمالي أن یعني مما أصولھا إجمالي من بالمئة 0.2 یشكل ما وھو

 
 السیادي الصندوق قیمة أن بیاناتھا ذكرت إذ ،SWF Institute مؤسسة ذكرتھ مما جدا قریب الرقم وھذا

 .دوالر ملیار 511 حوالي تبلغ 2016 یولیو في الكویتي
 

 
Figure d للمؤسسة األمریكیة للسنوات الثالثالجدول الرسمي   

 
رغم أن النواب على علم بقیمة أصول الصندوق السیادي الكویتي، ورغم أنھم یملكون أدوات االستفسار 

ابیة، وتحقق مكاسب انتخ سیاسیاالدستوریة للحصول علیھا، إال أن مثل تلك القضایا عادة ما تكون مثیرة 
تعلقة بھیئة االستثمار جاذبة بشكل كبیر في مواقع التواصل فالمواجھة مع وزیر المالیة في ملفات م

الرسمي عن أصول  باإلعالن یرغباناالجتماعي، ویدرك النواب أن ال وزیر المالیة وال ھیئة االستثمار 



 
 
 

، مما یجعل المعركة مفتوحة حتى لو صدر نفي أو توجھ الدولة وفق سیاستھم االقتصادیة الصندوق السیادي
 كما حدث في أكثر من مناسبة حول ذات الموضوع. رسمي

 
 سببیوانتشاره بالصورة التي ذكرت سابقا،  –بافتراض حسن النیة  –تضارب األرقام، أو النقل الخاطئ 

یھ ولن یعف صداع مزمن لوزیر مالیة الكویت ویضعھ في مواجھة سیاسیة مستمرة مع أعضاء مجلس األمة،
د عالج وال یوج الة المالیة للدولة، وعلم النواب سلفا باألرقام الحقیقیة،من ذلك الجلسة السریة لعرض الح

ید تحمل عواقب التصعأو  –أسوة بالصندوق النرویجي  –سوى االنتقال من مرحلة الغموض الى الشفافیة 
 والمساءلة السیاسیة.

 
 

 ** انتھى **
 
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 

 


