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وجه النائب سعدون حماد سؤاال لوزير الدولة 
لشؤون الوزراء روضان الروضان جاء فيه: عندما 
ضحى الشهيد سالم فالح عشبان القحص العنزي 
بحياته فداء لوطنه ودفاعا عن أراضيه، كانت 
دماؤه الزكية هي أقصى ما يقدمه االنسان في 
سبيل بالده او الدفاع عن حقوقها، ولقد حرصت 
الدولة من جانبها على تعويض أسر الشهداء 
واالس���تجابة جلميع مطالبهم باعتبارهم أهم 
الفئات األولى بالرعاية، فقررت ألسر الشهداء ما 
يستحقونه من تعويضات وحقوق، مضيفا: وفي 
ضوء حرص الدولة واستجابتها تقدم املواطن 
محمد فالح عشبان القحص � شقيق سالم فالح 
القحص العنزي يطلب التعويضات عن األضرار 
النفسية التي أصابته باعتباره الوريث الوحيد 

للشهيد الذي كان يتمتع برعايته باعتباره الوحيد في عائلة كان 
يرعاها الشهيد )رحمه اهلل( وذلك اعتبارا من 1992/6/3.

وقال: وقد تكررت مطالبة شقيق الشهيد بالتعويض الواجب 
عن األضرار اال ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات ورغم تقدميها 
لعدد 286 ألف طلب تعويضا توقفت أمام طلب ش���قيق الشهيد 
ولم تستجب له وتقدميه الى جلنة التعويضات باألمم املتحدة 
وجعلت نفس���ها خصما ألسرة الشهيد التي ال حول لها وال قوة 
بدال من ان تكون عونا لها وظلت هذه اخلصومة منذ عام 1992 
حتى تاريخه متداولة في ساحات القضاء نتيجة ملماطلة هيئة 
التعويضات في االستجابة لطلبات أسرة الشهيد، رغم استجابتها 
حلاالت مماثلة قام���ت الهيئة بتقدمي مطالباتها واحلصول على 
موافقة جلنة التعويضات باألمم املتحدة عليها ونتيجة لذلك لم 
يتم صرف اي تعويضات لشقيق الشهيد سالم فالح القحص � 
الوريث الوحيد له وذلك لكي يتحمل شقيق الشهيد معاناة فقد 
أخيه باإلضافة ال���ى معاناة مماطلة الهيئة العامة للتعويضات 
في اتخاذ االجراءات الواجبة والداخلة في اختصاصاتها والتي 
تخلت عنها وابتع���دت عن تفعيلها في حالة الش���هيد املذكور 
بخالف وجوب معاملة كل أس���ر الش���هداء معاملة واحدة دون 

استثناء او متييز.
وتساءل: في ظل تقدمي الهيئة العامة للتعويضات الكثر من 
286 ألف مطالبة بالتعويضات ملاذا استثنت الهيئة تقدمي مطالبة 
التعويضات اخلاصة بالشهيد سالم فالح عشبان القحص دون 
غيرها، وملاذا لم تقم الهيئة باتخاذ االجراءات الواجبة بصفتها 

صاحبة االختصاص دون غيرها مبوجب املرسوم 
بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة 
بتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي؟ 
وفي ظل قيام الهيئة العامة للتعويضات بتقدير 
تعويضات لبعض احلاالت املماثلة الخوة واخوات 
الشهداء وصرف التعويضات املقررة لهم رغم 
عدم انطباق مفهوم األسرة عليهم، ملاذا توقفت 
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن ممارسة 
اختصاصاتها احملددة باملرسوم بالقانون رقم 
1991/6 سالف الذكر بعدم تقدمي مطالبة التعويض 
اخلاصة بالشهيد سالم فالح عشبان القحص الى 
جلنة التعويض باألمم املتحدة أسوة باحلاالت 
املماثلة والتي مت من خاللها صرف التعويضات 
الخوة واخوات الش���هداء؟ ما أسباب التمييز 
الذي اتبعته الهيئة العامة للتعويضات فيما بني الفئة الواحدة 
للشهداء وذلك باملخالفة ملبادئ العدالة واملساواة؟ وما األسانيد 
القانونية التي استندت اليها الهيئة العامة لتقدير التعويضات 
في استمرارها في خلق حالة خصومة مع أسرة الشهيد )الفئة 
األولى بالرعاية( الذي ضحى بدمائه الزكية في س���بيل الوطن 

ودفاعا عن أرضه وترابه؟
ملاذا لم تقم الهيئة العامة للتعويضات مبعاملة جميع حاالت 
الشهداء بعدل ومساواة خاصة حاالت عدم انطباق مفهوم العائلة 
على مستحقي التعويضات عنهم؟ وما أسانيد قيام الهيئة بقبول 
عدد مطالبات مشابهة ومماثلة ورفض طلب أسرة الشهيد سالم 
فالح عشبان القحص، رغم تشابه الظروف حيث ال يقبل التمييز 
بني حاالت الفئة الواحدة؟ وملاذا لم تقم الهيئة بتقدمي حالة الشهيد 
سالم فالح عش���بان القحص للجنة التعويضات باألمم املتحدة 
خالل املهلة التي أقرتها األمم املتحدة لتس���جيل حاالت الشهداء 
واألس���رى وذلك رغم سابقة تسجيل حالة الشهيد املذكور لدى 

الهيئة في تلك الفترة؟
وتس���اءل حماد: ما مدى امكانية القيام بعرض حالة مطالبة 
تعويضات الشهيد املذكور على جلنة التعويضات باألمم املتحدة 
ولو على سبيل االستثناء ومدى امكانية اقرار تلك املطالبة ولو 
على سبيل االستثناء من الهيئة كبديل للخصومة ألسر الشهداء 
ومعونة لهم وتسهيل من الهيئة مراعاة لظروفهم؟ ما احلل الذي 
تقترح���ه الهيئة للتعامل مع هذه احلالة في ظل مراعاة وأحقية 

شقيق الشهيد في التعويض املقرر؟

غادر البالد وفد الش���عبة البرملانية مبجلس األمة برئاس���ة وكيل الشعبة النائب مبارك 
اخلرينج ظهر اول من امس )اجلمعة( متوجها الى العاصمة األردنية )عّمان(، وذلك للمشاركة 
في أعمال االجتماع الس���ادس للجنة التنفيذية لالحت���اد البرملاني العربي واجتماع ممثلي 
الشعب البرملانية األعضاء في االحتاد لدراسة مشروع االتفاقية الدولية املتعلقة بتأسيس 

االحتاد البرملاني الدولي خالل الفترة من 26 الى 27 اجلاري.
ويضم الوفد في عضويته اضافة الى اخلرينج، النائب غامن امليع، ويرافقهما من الشعبة 

البرملانية مبجلس األمة مدير ادارة شؤون املنظمات سامي الشايع.

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية بمجلس األمة إلى عّمان

ردًا على سؤال للنائب الطبطبائي حول مقدار رأسمال الصندوق السيادي الكويتي وحجم أرباحه وخسائره إن وجدت

الشمالي: استثمار االحتياطي العام واحتياطي األجيال القادمة يحاط 
بسياج من السرية والكشف عنه يعرض مصالح البالد العليا للخطر

د. وليد الطبطبائي مصطفى الشمالي

حماد يسأل الروضان عن تمييز هيئة التعويضات
 بين الفئة الواحدة للشهداء

قدمت 286 ألف طلب لألمم المتحدة واستثنت وريث أحد الشهداء

سعدون حماد

املالي����ة مصطفى  أكد وزي����ر 
الشمالي ان الكشف عن استثمارات 
الهيئة العامة لالستثمار من خالل 
املال االحتياطي العام واحتياطي 
االجي����ال القادمة يعرض مصالح 

البالد العليا للخطر.
جاء ذلك في رد الوزير الشمالي 
على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي 
الذي طلب فيه معلومات عن مقدار 
رأسمال الصندوق السيادي الكويتي 
ومق����دار ما ضخ ف����ي الصندوق 
السيادي الكويتي في كل من االعوام 
2007 و2008 و2009، وحجم االرباح 
للصندوق في كل من االعوام 2007 
و2008 و2009، وحجم اخلسائر في 
رأس����ماله للسنوات 2007 و2008 
و2009 واسباب خسائر الصندوق 
الكويت����ي ان وجدت  الس����يادي 
خس����ائر، وقيمة استثمار الهيئة 
الكويت،  العامة لالستثمار داخل 
وقيمة ارباح اس����تثمارات الهيئة 
العامة لالستثمار داخل الكويت، ان 
وجدت االرباح، وما قيمة خسائرها 
داخل الكويت ان وجدت؟ وما اسباب 

اخلسائر؟ 
وجاءت اجابة الشمالي مفصلة 
كالتالي:  ان استثمار االحتياطي 
القادمة  العام واحتياطي االجيال 
الت����ي تتعاون  هو من املس����ائل 
السلطتان التشريعية والتنفيذية 
في احاطة املعلومات عنها بسياج 
من السرية، منها ان هذه املعلومات 
تطرح على مجلس االمة س����نويا 
في جلسة سرية ودون توزيع اي 
بيان مكتوب عنها على االعضاء، 
بل يكتفى بتالوة بيان احلالة املالية 
للدولة والذي يشمل كافة املعلومات 
عن هذه االستثمارات، وعن سياسة 
وقواعد وبرامج االستثمار، وهو 
البيان الذي تلقيه احلكومة سنويا 
إعماال للمادة 150 من الدس����تور، 
ويقوم االعضاء مبناقشته بعد هذه 
التالوة، وهو ما يجري في مجلس 
الوزراء ايضا قبل عرض هذا البيان 

على مجلس االمة.
ومن اجلدير بالذكر ان هذا البيان 
متت تالوته ومناقشته قبل نظر 
امليزانية العامة للدولة وامليزانيات 
امللحقة بها وامليزانيات املستقلة، 
حيث مت عرض كامل احلالة املالية 
للدولة واالحتياطيات ونتائج هذه 
االحتياطيات واالم����وال املخولة 

للهيئة ادارتها في 3 /6/ 2010.
واض����اف ان االخ����الل به����ذه 
الضمانات والكشف عن استثمارات 
الهيئ����ة في االجابة عن االس����ئلة 
البالد  البرملانية يعرض مصالح 
العليا للخطر، وه����و االمر الذي 
يضع ضابطا وقيدا على السؤال 
البرملاني نص����ت عليه املادة 122 
من الالئحة الداخلية ملجلس االمة 
حيث تتطل����ب من بني ما تتطلبه 
ف����ي الس����ؤال اال يتضمن اضرارا 
باملصلحة العليا للبالد، واكدت عليه 
احملكمة الدستورية في تفسيرها 
للمادة 99 من الدستور بقرار رقم 
2 لسنة 1986 وقرار التفسير رقم 

3 لسنة 2004.
وزاد بقوله: طبقا الحكام املواد 
6 و19 و21 و23 و78 و81 من القانون 
رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان 
احملاسبة يقوم الديوان بالرقابة على 
حسابات الهيئة التي تشمل فيما 
تشمل فحص االوجه التي تستثمر 
فيها اموال الدولة ومراجعة حسابات 
االستثمارات وإبداء ما يعن له من 
مالحظات في هذا الشأن فضال عن 
فحص ومراجعة احلساب اخلتامي 
للهيئة كل سنة، ومراجعة حسابات 
االرباح واخلسائر، كما يقوم الديوان 
كذلك بفحص ومراجعة حسابات 
كل شركة او مؤسسة يكون للهيئة 
حصة ف����ي رأس مالها ال تقل عن 
50% وتعرض تقارير الديوان على 

اللجنة املختصة مبجلس االمة.
وقال ايضا: كم����ا تقدم الهيئة 
العام لالستثمار الى وزير املالية 
كل ستة اشهر طبقا للمادة 7 من 
قانون حماية األموال العامة رقم 1 
لسنة 1993 بيانا كامال عن أوضاع 
األموال املستثمرة لديها، وحالتها 
واألرصدة غير املستثمرة، ويوافي 
الوزير الديوان بتقرير شامل خالل 
شهري يناير ويوليو من كل عام 
عن األموال املستثمرة في اجلهات 
التي يشرف عليها من واقع البيان 
سالف الذكر وبيان هذه اجلهات، 
كما يعد الديوان تقريرا مبالحظاته 
لعرضه على جلنة حماية األموال 
العامة مبجلس االمة، وهي آليات  
دستورية وقانونية توفر للسيد 
العضو م����ا يريد االط����الع عليه 
ومعرفت����ه من معلوم����ات أخرى 
بخالف ما تقدم ذكره بالنسبة الى 

استراتيجية استثمارات احتياطي 
األجيال القادمة وآليات تنفيذها.

واضاف الشمالي: يعتبر تنويع 
االس����تثمار عنصرا أساس����يا في 
العامة لالستثمار  االستراتيجية 
لتقليل املخاطر، والتنويع اما أن 
يكون جغرافيا مثل الواليات املتحدة 
األميركية وكندا وآسيا وأوروبا أو 
من خالل األصول )أسهم وسندات(، 
كما يراعى التوزيع على عدد مدراء 
احملافظ اخلارجية، وقد وضعت 
اللجن����ة التنفيذية قواعد صارمة 
تتحكم بقيمة املبالغ التي تسلم الى 
كل مدير محفظة بحيث ال تتعدى 
هذه املبالغ النسب احملددة، والتي مت 
وضعها من قبل الشركة االستشارية 

.Mercer

استثمار طويل األجل

وقال الوزير الشمالي: كما أن 
الهيئة العامة لالستثمار باعتبارها 
مستثمرا طويل األجل تعمل وفق 
ه����دف محدد م����ن حي����ث العائد 
واملخاطرة، علما بأن درجة املخاطرة 
التي يتم قياسها وفقا لالنحراف 
املعياري للعائد في الفترات املختلفة 
التي مت فيها هذا املقياس هي في 
حدود النسب املعتمدة من مجلس 

االدارة.
واضاف في رده: تقوم اخلطوات 
التنفيذية الستراتيجية الهيئة على 
أساس توزيع جغرافي لالستثمارات 
يتم حتديده في ضوء معدالت منو 
األسواق باالضافة الى توزيع نوعي 
وقطاع����ي بغ����رض الوصول الى 
األهداف املطل����وب حتقيقها وفقا 
لالستراتيجية العامة للهيئة العامة 
لالستثمار ولالقتصاد الكويتي على 

وجه العموم.
وتباشر الهيئة العامة لالستثمار 
عملياتها االستثمارية في األسواق 
اخلارجية وفق استراتيجية فنية 
ومنهجية ثابتة، وهي في األغلب 
األعم من حاالت استثمارات طويلة 
األجل وفقا لنوع األصول موضوع 

االستثمار.
ومما ال شك فيه ان االزمة املالية 
التي شهدتها االسواق العاملية اثرت 
سلبا على معظم املؤسسات املالية 
وصناديق الثروة الس����يادية، اال 
انه ونتيجة لالجراءات التي قامت 
بها الهيئة منذ مدة طويلة ومنها 

هذا وق����د اقترحت الدراس����ة 
توزيعا قطاعيا لستة دول رئيسية 
فق����ط العتب����ارات تتعلق بتنوع 
اقتصادياته����ا وهي الس����عودية، 
الكويت، مصر، املغرب  االمارات، 

وتونس.
كما اقترحت الدراسة وضع حد 
اعلى لقيمة االموال املستثمرة في 
الدول العربية خالل العشر سنوات 
املقبلة مببلغ 17 مليار دينار حتى 
ال تزيد نسبتها على احلد املناسب 

الجمالي استثمارات الكويت.
ان الطبيعة التنموية لكثير من 
اصول محفظة استثمارات الهيئة 
في الوطن العربي حتتم النظر الى 
االداء االستثماري على انه محصلة 
لعدد من املنافع التي حتققها هذه 

االصول.

قيمة مضافة

ومت ترتيب هذه املنافع تاريخيا 
حسب التسلس����ل التالي: القيمة 
املضافة التي حتققها هذه االصول 
لالقتصاد احمللي في الدول املضيفة، 
والنم����و في قيم����ة االصول على 
املدى الطويل، واملنافع املباش����رة 
التي حتققها هذه االصول نتيجة 
ارتفاع قيمتها السوقية والتوزيعات 
النقدية واملنح، واضاف الشمالي 
اال ان وتيرة النمو في اقتصاديات 
الدول العربية ال تستوعب حجم 
االستثمارات التي ميكن توظيفها 
بالس����رعة املطلوبة، لذلك اقترح 
املستش����ار »مجموعة بوس����طن 
لالستشارات« وضع حد اعلى حلجم 
االستثمارات التي توظف في الوطن 
العربي مبا يضمن حتقيق التوازن 
املطلوب، الن االدوات االستثمارية 
التي تفي باملعايير املش����ار اليها 
وباحلجم املطل����وب ال تتوافر اال 
في االسواق العاملية وباالحرى في 
اسواق الدول املتقدمة اقتصاديا.

وعليه ف����إن الهيئة تؤكد على 
وجود منظومة استثمارية متكاملة 
العمل مبوجبها الستثمار  سيتم 
جزء من اصول االحتياطي العام في 
الوطن العربي وجزء في االسواق 
العاملية وجزء محليا في الكويت، وال 
توجد عالقة بني هذه االستثمارات 
سوى انها ضمن منظومة استثمارية 
واحدة تهدف الى تنمية االحتياطي 
العام واحتياطي االجيال املقبلة.

وعن االس����تثمار في الصناعات 
النفطية والبتروكمياويات وملاذا 
ال يتم اس����تثمار االموال في هذا 
القط����اع الصناع����ي احلي����وي، 
قال الش����مالي: نتفق مع العضو 
ف����ي ان النف����ط يعتب����ر عنصرا 
رئيس����يا في بناء قاعدة صناعية 
متطورة، خاصة صناعة التكرير 
والبتروكيماويات وما يسبقها وما 
يتبعها من صناعات مكملة، وان 
من بني اغراض مؤسسة البترول 
الكويتي����ة اعماال للم����ادة الثالثة 
من املرسوم بقانون رقم 6 لسنة 
1981: ممارسة صناعة الكيماويات 
الهيدروكربونية مبا في ذلك صناعة 
الكيماوي����ات البترولية وتخزين 
منتج����ات هذه الصناع����ة ونقلها 
وتوزيعها وتس����ويقها واملتاجرة 
فيها، وممارسة اخلدمات املتعلقة 
ب����كل ما تقدم مبا في ذلك تصميم 
وانشاء وصيانة وتشغيل املصانع 
واملنشآت والوس����ائل واالدوات 
واملعدات واملهمات والتس����هيالت 
الالزم����ة لها الدارة املش����روعات 
القائم����ة، والقي����ام بالدراس����ات 
البحوث وتقدمي اخلبرات  واعداد 
االس����تثمارية في جميع املجاالت 
املرتبطة بأغراضها، واضاف من بني 
ما مت انشاؤه من صناعات النفط 
البتروكيماويات ومصنع  مصنع 
البولي يروبلني ومصنع االسمدة 
ومصنع تعبئة الغاز ومصنع امللح 
والكلورين التابع لشركة صناعة 

البتروكيماويات.

طاقة استيعابية

واذا كان العض����و ف����ي حاجة 
الى مزي����د م����ن املعلومات حول 
ه����ذا املوضوع من حي����ث الطاقة 
االستيعابية للكويت للصناعات 
النفطية وجدواها االقتصادية، فإنه 
ميكن الرجوع ف����ي هذا االمر الى 

وزير النفط.
وعن السؤال حول ان لم يكن 
هناك اقتصاد آمن الس����تثماراتنا 
ومالذ آمن ألموالنا، فلماذا ال يترك 
النفط ف����ي باطن االرض لالجيال 
القادم����ة، ويتم حتديد مس����توى 
االنتاج بقدر ما نحتاج، وذلك حتى 
يتم التقليص من حجم الفوائض 
النفطي����ة وبالتالي التقليص من 
حجم االم����وال الت����ي ال جند لها 

االستثمارات اآلمنة؟ قال الشمالي: 
ان االقتراح املقدم من العضو هو 
اقتراح غير قابل للتنفيذ، خاصة 
ان����ه ال ميكن التنبؤ باملس����تقبل، 
فاملستقبل بال خارطة وبال حدود 
آمنة امام التق����دم العلمي املذهل، 
الذي يبشر العالم كل يوم باختراع 
جديد ومبص����ادر جديدة للطاقة، 
فضال عن االسباب التالية: يعتبر 
النفط سلعة استراتيجية تنفرد 
دون سائر السلع بوضع خاص، 
بل تخضع لسياسة عامة تراعى 
فيها فضال عن العوامل االقتصادية 
اآلنية اعتبارات كثيرة منها وعلى 
رأس����ها االمن القومي للبالد، وقد 
انشئت منظمة األوپيك عام 1960 
وهدفها الرئيسي كما نص ميثاقها 
هو تنس����يق وتوحيد السياسات 
البترولية للدول االعضاء من اجل 
معاجلة قضيتي حصص االنتاج 
واالسعار ثم اضيف الى هذا الدور 
دور آخر هو احلفاظ على نصيب 
عادل للدول االعضاء من السوق 
العاملي، ومن خالل منظمة أوپيك 
والق����رارات التي تصدرها توضع 
سياسة جماعية واضحة اللتزام 
الدول االعضاء في املنظمة بحصص 
االنتاج واالسعار حلماية مصاحلها 
ال����دول الصناعية  في مواجه����ة 
املستوردة للنفط، وتسعى الدول 
املس����توردة للنفط منذ عام 1973 
ال����ى التقليل م����ن اعتمادها على 
النفط كمص����در للطاقة من خالل 
الوكالة الدولية للطاقة ومن خالل 
التالية:  السياس����ات واالجراءات 
وضع القيود على التبريد والتدفئة 
الوقود والتخلص من  واستهالك 
عدد من الصناعات كثيفة االستخدام 
ابتكار املعدات  للطاقة، وتشجيع 
واالدوات املنزلي����ة التي حتد من 
اس����تهالك النفط، افس����اح املجال 
الحالل مصادر الطاقة االكثر وفرة 
البت����رول، وتنمية مصادر  محل 
الطاقة البديل����ة واملتجددة ورفع 
كفاءة الوقود الالزم النتاج الكهرباء 
والتوس����ع في الطاقة الكهربائية  
املولدة نوويا او من مساقط املياه 
مبا يترجم حرص الدول الغربية 
على حماية البيئة، ويعكف العلماء 
على دراسة انواع اخرى من مصادر 
الطاقة الطبيعية واملتجددة كبديل 

عن النفط.

تخفيض نس����بة االس����تثمار في 
االس����هم وزيادة نسبة االستثمار 
في السندات، وكذلك زيادة النسبة 
املسموح بها في االستثمار في النقد 
عن احلدود املسموح بها واملعتمدة 
من مجلس ادارة الهيئة كان لها اكبر 
االثر في تخفيف حدة االنخفاض 
في مع����دل اداء احتياطي االجيال 
املقبلة، كما قال ايضا والهيئة على 
استعداد لتزويد العضو باملعلومات 
التي يريد الوقوف على حقيقتها 
بالنس����بة الى اي موضوع محدد 
او واقعة بذاته����ا، وهو املقصود 
من السؤال البرملاني الذي حددته 
احملكمة الدستورية بحكمها الصادر 
بجلستها املعقودة بتاريخ 2005/4/11 
في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 
تفسير دستوري والذي قررت فيه 
»ان املقصود بالسؤال البرملاني هو 
طلب بيانات او استفهام عن امر 
محدد يريد السائل الوقوف على 
حقيقته او استفسار عن مسألة، او 

موضوع معني او واقعة بذاتها«.
وحول ما اثبتت االزمة املالية 
العاملي����ة ان االقتص����اد االميركي 
واالوروب����ي العامل����ي غير مأمون 
وغير مستقر فلماذا ال يتم جلب 
االموال من اخلارج واس����تثمارها 
داخل الكويت وفي دول اخلليج؟

الهيئة  الش����مالي تول����ي  قال 
العامة لالستثمار اهتمامها بالسوق 
احمللي، من خالل تعاونها مع شركاء 
استراتيجيني في القطاع اخلاص، اذا 
ما توفرت لديهم املعرفة واخلبرة 
والكفاءة، باعتب����ار ان ذلك يوفر 
قيمة مضافة تنعكس ايجابا على 
الوطني وعلى تشغيل  االقتصاد 
عمال����ة محلية وطني����ة، وبالقدر 

الذي يساعد على تقدمي الشركات 
العاملة في القطاع اخلاص انتاجها 
وخدماتها بج����ودة عالية، وعلى 
مساعدة الهيئة في حتقيق اغراضها 
وتنمية عوائد استثماراتها، وباألخذ 
في االعتبار ان الطاقة االستيعابية 
للسوق احمللي والسوق اخلليجي 
محدودة، واضاف كما تعمل الهيئة 
على االستثمار في االسواق العربية، 
باعتبارها اسواقا ناشئة تعكس 
معدالت منو مرتفعة، وهو ما تشهد 
به التقارير التي تعدها املؤسسات 
وشركات البحوث العاملية، في ظل 
النمو املتوق����ع القتصاديات هذه 
الدول، كما تبني هذه التقارير ان 
معدل تدفقات االستثمارات االجنبية 
لالس����واق العربية اصبح يشكل 
رافدا لتلك االس����واق مما يعكس 
جاذبية تلك االس����واق للمستثمر 
االجنبي، وزاد بقوله ان االسس التي 
اعتمدت عليها استراتيجية الهيئة 
هي ان تكون استثمارات االحتياطي 
العام في ال����دول العربية طويلة 
االج����ل وحتقق حتوط����ا طبيعيا 
عند انخفاض اسعار النفط او عند 
انكماش االقتصاد الكويتي ال سمح 
اهلل، وبناء على الدراسات التحليلية 
القتصاديات الدول العربية كمنطقة 
استثمارية ودرجة املخاطر مقابل 
املتوقعة، فقد مت تقسيم  العوائد 
الى  اصول احملفظة االستثمارية 
ثالثة مجموعات اساسية موزعة 

على الدول العربية كما يلي:
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بنسبة 45%، ودول شمال افريقيا 
بنس����بة 52% »مص����ر، اجلزائر، 
املغرب، ليبيا، تونس والسودان«، 

والدول العربية االخرى %3.

غامن امليع مبارك اخلرينج


