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صندوق الثروة السيادية يف العراق

صندوق الثروة السيادية في العراق
قسم االبحاث

املقدمة
أصبح اللجوء إىل صناديق الثروة السيادية (- )SWFاليت كانت تستعمل يف عدد قليل من
البلدان حول العامل -مسة مشرتكة لدى العديد من الدول يف التمويل الدويل والتنمية االقتصادية ،إذ
تنشئ البلدان اليت تعتمد على تصدير السلع األساسية مثل (اهليدروكربوانت واملعادن) حافظات
لصناديق الثروة السيادية؛ إذ هناك دوافع خمتلفة تدفع البلدان إلنشاء هذه الصناديق ،وهتدف بعض
صناديق الثروة السيادية إىل توفري األموال للسكان الكبار يف السن ،بينما هتدف أخرى يف استثمار
ص ِّم َمت
در الدخل .يف حني ُ
األموال يف برامج التنمية واالستثمار للمساعدة يف تنويع آليات ّ
صناديق أخرى لتخفيف حدة ارتفاع األسعار املفاجئ للبلد ،وتقلب العمالت ،وانعدام االستقرار
االقتصادي الدويل العام.
ُّ
يعد اللجوء حنو استعمال صناديق الثروة السيادية أمراً ذا أمهية كبرية للعديد من البلدان النامية؛
لقدرهتا على مواجهة انعدام االستقرار االقتصادي ،وقد عُزز هذا املفهوم بنح ٍو أكرب يف أعقاب
األزمة املالية اليت شهدها العامل يف عام  ،2008بعد أن خرجت العديد من االقتصادات الناشئة اليت
هلا حقائب اقتصادية كبرية لصناديق الثروة السيادية من تلك األزمة ساملةً نسبياً .ومنذ ذلك احلني
أصبحت صناديق الثروة السيادية وسيلةً لتنويع االقتصادات اليت تعتمد على سلع وحيدة ،ووسيلةً
لتخفيف صدمات العملة وجتنب ما يسمى (ابملرض اهلولندي)((( الذي يعتمد على اقتصاد سلعة
واحدة؛ وابلتايل توسع عدد الدول اليت أعربت عن اهتمامها يف إنشاء صندوق الثروة السيادية.
بعد خروج العراق من حربه ضد تنظيم داعش ،ابتت احلاجة إىل توليد إيرادات لتمويل جهود
إعادة اإلعمار أمراً ملحاً ،وكذلك احلاجة إىل وجود ضمان أبن االقتصاد العراقي الذي يعتمد على
النفط إبمكانه تنويع اقتصاده .ويتيح االرتفاع احلايل يف أسعار النفط للحكومة العراقية الفرصة
لكن اعتماد االقتصاد العراقي على
لتمويل جهود إعادة اإلعمار ،وحتسني البنية التحتية للبالد ،و َّ
السلعة غري املستقرة -نتيجة تقلب أسعار النفط -قد يؤدي إىل اهنيار مفاجئ يف االقتصاد؛ لذا ال
 .1هو العالمة الظاهرة بني ازدهار التنمية االقتصادية؛ بسبب وفرة املوارد الطبيعية واخنفاض قطاع الصناعات التحويلية أو الزراعية؛
مبعىن استنزاف الثروات الطبيعية.
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َّ
بد من وجود آلية قوية لضمان استخدام اإليرادات املتأتية من الثروة النفطية يف اجتاه إعادة البناء؛ مما
يسمح لالقتصاد العراقي أبن يصبح أكثر استدامة ومرونة ضد صدمات األسعار ،ويف هناية املطاف
ينقل ثروة العراق النفطية إىل سكانه.
تبحث هذه الدراسة يف أمنوذج صندوق الثروة السيادية ،واستكشاف خمتلف أنواع صناديق
الثروة السيادية ،وحتليل كيفية ارتباطها مبتطلبات االقتصاد العراقي واحتياجاته .وتستكشف هذه
خيص صناديق الثروة السيادية كما هو حمدد يف
الدراسة أيضاً أفضل املمارسات اليت ح ّددت ملا ُّ
مقارنً بشأن صناديق الثروة السيادية
«مبادئ سانتياغو»((( .وستقدم هذه الدراسة أيضاً ً
حتليال َ
النروجيية والقطرية ملعرفة ما ميكن أن يعتمده صندوق الثروة السيادية العراقي حالياً ،يف الوقت الذي
يستكشف فيه أيضاً عن التحدايت اليت يواجهها العراق ابلنظر إىل صندوق البنك املركزي العراقي
للتنمية ( )DFIالذي أُنشئ يف عام  ،2003وأصبحت منذ ذلك احلني رمزاً ملشكلة الفساد يف
بيد أن أمنوذجه مشابه جداً
البالد .وعلى الرغم من أنه مل يُنشئ ليكون صندوقاً للثروة السياديةَ ،
(((
صندوق للثروة السيادية  ،مما
اج أحياانً على أنه
ٌ
ألمنوذج صندوق الثروة السيادية ،ولذلك أُدر َ
جيعلها دراسة ذات فائدة.
وتوصي هذه الدراسة إبمكانية العمل على أن يكون صندوق الثروة السيادية حالً لقضااي العراق
اخلاصة ابالعتماد املفرط على سلعة واحدة ،والتنويع ،وغياب سياسة اقتصادية قوية .وتشري الدراسة
ّ
إىل أنه من طريق اإلدارة الفعالة والتخطيط من طريق جملس تكنوقراطي ،فإن إبمكان احلكومة العراقية
توجيه ٍ
جزء من عائدات النفط حنو إعادة اإلعمار ،بينما تستخدم املتبقي حنو توليد الدخل من
وجهَ صندوق
طريق االستثمار ،وبناء القدرات للصناعات والشركات احمللية .وتوصي الدراسة أبن يُ َّ
الثروة السيادية تدرجيياً إىل بناء البنية التحتية وصيانتها يف حال حتققت أهداف إعادة اإلعمار.
ومع ذلك ،حتذر هذه الدراسة من عدم تقدمي حلول متكاملة للعلل االقتصادية يف العراق من
طريق إنشاء صندوق الثروة السيادية وحده ،وتشري هذه الدراسة أيضاً إىل العديد من احلاالت اليت مل
در صناديق الثروة السيادية بنح ٍو جيد ،إذ استخدمها السياسيون واحلكومات استخداماً شخصياً.
تُ ْ

 .2املبادئ املبنية على أهداف حتوكم استثمارات الصناديق السيادية من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة يف الدول املصدرة املتلقية
لتلك االستثمارات.
3 .Sovereign Wealth Fund Rankings”, Sovereign Wealth Fund Institute, August
2018 (Last Updated), <https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fundrankings/>, [Accessed 19-October-2018].
4

صندوق الثروة السيادية يف العراق

صندوق الثروة السيادية
تعريفات عامة:
عرف املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية ()IFSWF
يُ ّ
( )SWFعلى النحو اآليت:

(((

صناديق الثروة السيادية

«هي صناديق أو ترتيبات استثمار ذات الغرض اخلاص مملوكة للحكومة العامة .وتعمل صناديق
الثروة السيادية -اليت أنشأهتا احلكومة العامة ألغراض االقتصاد الكلي -على حفظ األصول
أو إدارهتا لتحقيق األهداف املالية ،واستخدام جمموعة من اسرتاتيجيات االستثمار ،اليت تشمل
االستثمار يف األصول املالية األجنبية»(((.
وميكن أن تشمل االستثمارات املذكورة آنفاً كالًّ من األصول الثابتة مثل :العقارات ،والسلع،
واملعادن الثمينة ،أو األصول السائلة مثل :األسهم ،والسندات .وقد تستثمر صناديق الثروة السيادية
أيضاً يف صناديق األسهم اخلاصة ،وصناديق التغطية االحتياطية.
البلد

اسم صندوق الثروة
السيادية

النرويج

صندوق التقاعد
احلكومي-عاملي

الصني

الشركة االستثمار الصينية

قيمة األصول
ابلدوالر
األمريكي

سنة
إنشائها

املصدر

مؤشر لينابورغ-
مادويل للشفافية

1990 1058.05

النفط

10

941.4

2007

غري سلعية

8

األمارات -أبو ظيب هيئة أبو ظيب لالستثمار

683

1976

النفط

6

الكويت

هيئة الكويت لالستثمار

592

1953

النفط

6

الصني – هونغ
كونغ

حمفظة هونغ كونغ
لالستثمارات

522.6

1993

غري سلعية

8

4. Also known as the International Working Group of Sovereign Wealth Funds.
5. “Dealing With Disruption: IFSWF Annual Review 2017”, International Forum
of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2017, pp. 3-4.
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السعودية

مؤسسة النقد العريب
السعودي

515.6

1952

النفط

4

الصني

شركة ()SAFE
لالستثمار

441

1997

غري سلعية

4

سنغافورة

مؤسسة حكومة
سنغافورة لالستثمار

390

1981

غري سلعية

6

سنغافورة

تيماسك القابضة

375

1974

غري سلعية

10

السعودية

صندوق االستثمار العام

360

2008

النفط

5

قطر

هيئة قطر لالستثمار

320

 2005النفط والغاز

5

وقد توصل (املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية) إىل تعريف صناديق الثروة السيادية
ابلتنسيق مع اهليئات الدولية مثل :البنك الدويل ( ،)WBوصندوق النقد الدويل ( )IMFيف عام
 ،2008وقد اعتمد منذ ذلك احلني؛ ولذلك فهو ميثل التعريف األكثر شيوعاً واألكثر إقراراً حملتوى
صندوق الثروة السيادية .وإن هذا التعريف يستبعد -عمداً -احتياطيات العمالت األجنبية للبنوك
املركزية (اليت تستخدم يف ميزان املدفوعات ( )BoPأو ألغراض السياسة النقدية) ،وذلك على
وفق (املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية) ،وقد استبعدت الشركات اململوكة للدولة ،وصناديق
التقاعد احلكومية واملوظفون الذين يدارون لصاحل األفراد((( ،ما زال هناك بعض االختالفات بشأن
تعريفات صناديق الثروة السيادية .وكما ذكر آنفاً فإن هذه الصناديق ترتبط عادة ابستثمار األصول
األجنبية وإدارهتا .ومنذ عام  ،2014اعرتف املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية بعدد من
الصناديق اليت ركزت يف االستثمار احمللي .وعلى وفق املنظمة ،تقيّم هذه األموال بدقة للحرص على
مواءمتها مع مهمة صندوق الثروة السيادية وتعريفه((( ،بيد أن هذه الفروق مل يُن َف ْق عليها عاملياً؛
« .6تصنيف صندوق الثروة السيادية» ،مؤسسة صندوق الثروة السيادية ،آب ( ،2018آخر حتديث):
https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/>, [Accessed
19-October-2018].
7. Dealing With Disruption: IFSWF Annual Review 2017”, International Forum
of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2017, p. 4.
8. Ibid, p. 4.
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ولذلك ُّ
يعد بعضهم أن كياانت مثل مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAهي صناديق للثروة
السيادية ( ،)SWFيف حني يرى آخرون أن صالحيتها تتماشى مع املصرف املركزي الذي تكون
موجوداته هي يف الغالب األصول االحتياطية التقليدية(((.
وعلى الرغم من هذه االختالفات الطفيفة يف التعريفات الدقيقة ،إال أن صناديق الثروة السيادية
يُنظر إليها على أهنا تؤدي دوراً مهماً يف إدارة االقتصاد الكلي واالستقرار االقتصادي العاملي .ونظراً
لدمج املالية العامة والسياسة النقدية واحلساابت اخلارجية ،فيُنظر إىل هذه الصناديق على أهنا قادرة
على االستجابة لألزمات على حنو أكثر فعالية ،ومحاية االقتصاد عموماً من التقلبات يف االقتصاد
الدويل .وقد عُِّزز هذا التصور يف أعقاب األزمة املالية العاملية لعام  .2008وعلى الرغم من أن
املستثمرين السياديني قد أتثروا وتعرضوا خلسائر كبرية بسبب اخنفاض أسواق األسهم ،فإن تعافيهم
الحقاً وقدرهتم على اجتياز أسوأ األزمات قدموا الثقة للمستثمرين على املدى الطويل(.((1
كيف ميكن لـصناديق الثروة السيادية التخفيف من لعنة قلة املوارد واملرض اهلولندي؟
ترى نظرية لعنة املوارد أن اقتصادات البلدان الغنية ابلسلع االستخراجية (النفط ،والغاز،
واملعادن ،والفلزات) تتطور بنح ٍو أبطأ من االقتصادات ذات املوارد الطبيعية القليلة أو املعدومة،
وقد يواجهون يف بعض األحيان النمو السليب .فتقرتح النظرية أن السلع االستخراجية -والسيما
النفط -تولد عائدات كبرية من اإلجيارات ،إال أهنا ال تستعني بشرحية كبرية من السكان ،وال
تشجع سالسل التوريد اليت تسهل من عملية التصنيع .وينطبق هذا بنح ٍو خاص على البلدان ذات
املؤسسات املؤسسية الضعيفة اليت من املرجح أن تشارك يف «الريعية» ،وذلك ابستخدام األموال
اليت مت احلصول عليها من امللكية والضرائب على املوارد الطبيعية للحؤول دون االستثمار يف تنمية
االقتصاد .وقد تضع بعض احلكومات أنظمة رفاهية سخية أو تلغي الضرائب للحفاظ على استقرار
السكان ،يف حني قد يتبع آخرون أسلوب فرض احلصار .ومع ذلك ،فإن مثل هذه اهلياكل تؤدي
إىل آتكل العقد االجتماعي بني احلكام وبقية السكان ،وحتول دون حتفيز الطبقة احلاكمة إىل
9. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, p. 35.
10. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and
Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue
231, (November 2013), p. 3.
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البحث عن رفاهية السكان ،بينما تشجع أعضاء الطبقة احلاكمة على االخنراط يف أنشطة فاسدة؛
وهذا يقودان حنو نظرية لعنة املوارد.
إن عائدات املوارد اليت ينبغي أن حتقق الرخاء لبلد ما غالباً ما تفعل العكس ،إذ يعيش أكثر من
( )% 60من أفقر الناس يف العامل يف بلدان غنية ابملوارد ،ويكون دخلهم أقل بكثري من املتوسط
العاملي ،يف حني ُّ
يعد حكامهم من أكثر األشخاص ثراءً يف العامل .وتؤدي مثل هذه الظروف إىل
انعدام االستقرار ،إذ تصبح األسس اليت يبين عليها النظام غري قابلة لالستمرار؛ بسبب صدمات
األسعار ،أو نضوب املوارد ،أو حدوث تطور غري متوقع ال يستطيع النظام مواجهته( .((1ويرى
العديد من االقتصاديني واخلرباء السياسيني أن العراق يعاين من لعنة املوارد ،إذ يظهر البلد عدداً
كبرياً من األعراض املرتبطة بلعنة املوارد مبا يف ذلك اإلنفاق السخي غري املستدام على الرفاهية،
واخنفاض عائدات الضرائب غري النفطية ،ومستوى بناء منخفض يف البىن التحتية على الرغم من
ارتفاع اإلنفاق العام ،وارتفاع مستوايت الفساد.
ويعد «املرض اهلولندي» ظاهرة منفصلة ولكنها ذات صلة بلعنة املوارد ،ويشري املصطلح إىل
تقوية العملة الوطنية بسبب تصدير املوارد الطبيعية أبسعار مرتفعة .ويؤدي ارتفاع قيمة العملة الوطنية
إىل تقليل الرحبية والقدرة التنافسية للصناعات األخرى؛ وهذا يؤدي أيضاً إىل حتول تدرجيي بعيداً
عن قطاعات التصنيع والتجهيز إىل القطاع االستخراجي؛ مما يقلل من تنوع االقتصاد؛ وابلتايل فإن
التآكل التدرجيي للقطاعات غري االستخراجية يزيد من نسبة البطالة .ويف االقتصادات اليت مل تكن
متنوعة منذ البداية ،يظهر املرض اهلولندي نفسه يف شكل فشل مزمن يف تنويع االقتصادات(.((1
يؤدي املرض اهلولندي إىل تشوهات يف أسعار االقتصادات ،فغالباً ما تنمو أسعار السلع
واخلدمات اليت تُنتج حملياً بنحو حاد ،والسيما حينما ال تتوافر املنافسة بني الصناعات؛ مما يؤدي
إىل تفضيل الواردات على اإلنتاج احمللي( .((1وإن انتشار الواردات ميكن أن يعرقل من اإلنتاج
11. Peck, Sarah; Chayes, Sarah. “The Oil Curse: A Remedial Role for the Oil
Industry”, Carnegie Endowment For International Peace, 30-September-2015.
<https://carnegieendowment.org/2015/09/30/oil-curse-remedial-role-for-oilindustry-pub-61445>, [Accessed 25-August-2018].
12. Chirkova, Elena. “How Institutions Affect Development in Resource-Based
Economies”, Carnegie Endowment for International Peace, 19-April-2017,
]<carnegieendowment.org/publications/68715>, [Accessed 26-August-2018
13 Ibid.
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احمللي ،ويف احلاالت القصوى ميكن أن ينتهي االقتصاد أبكمله ابالعتماد على واردات السلع
األساسية .أما يف حالة حدوث صدمة سعرية ،فإن القدرة على استرياد السلع تقل بنح ٍو كبري ،وال
يسلط املرض اهلولندي الضوء يف أمهية احلفاظ على اقتصاد متنوع وتنافسي فحسب ،بل يربز أيضاً
األسباب اليت جتعل جتنب اآلاثر السلبية صعباً جداً.
ويُنظر إىل صناديق الثروة السيادية على أهنا صناديق قادرة على ختفيف آاثر لعنة املوارد واملرض
اهلولندي ألهنا تركز يف تعزيز بنية األصول اخلارجية الصافية لبلد ما بطريقة تتماشى مع السياق
االجتماعي-االقتصادي؛ مما يسمح ابحملافظة على مصطلح االستقرار االجتماعي االقتصادي(.((1
سيبي يف مظا ِّن هذه الدراسة ،فإن صندوق الثروة السيادية يف النرويج يعد أحد األمثلة على
وكما ّ
ذلك ،إذ إن حتويل األموال غري املتجددة الناجتة عن اهليدروكربوانت إىل حمفظة متنوعة من األسهم
واالستثمارات ستولد إيرادات طويلة األجل( .((1وينظر إىل صناديق الثروة السيادية أبهنا ختفف
من خماطر االقتصاد الكلي الناجتة عن تقدير سعر الصرف احلقيقي ،والسيما يف ظل نظام سعر
الصرف الثابت ،وتراجع القطاعات غري اهليدروكربونية ،وعدم تنافسيتها يف اقتصاد الدولة( .((1ويف
الواقعُّ ،
يعد هذا هو السبب الرئيس وراء تقييد استثمارات صناديق الثروة السيادية يف الغالب على
االستثمار اخلارجي وليس احمللي.
ومن الناحية املثالية ،متثل صندوق الثروة السيادية حاجزاً بني القطاع املدر للدخل (مثل قطاع
اهليدروكربوانت) واالقتصاد األوسع؛ مما يسمح لألخري أبن يبقى متنوعاً دون تدفق األموال اليت قد
تقلل من قيمة القطاعات غري اهليدروكربونية .وتعمل صناديق الثروة السيادية كحاجز بني االقتصاد
الوطين واالقتصاد العاملي ،إذ تعمل على احلد من التأثريات املباشرة والفورية لصدمات العمالت،
واخنفاض العائدات ،واألزمات االقتصادية العاملية .وفضالً عن ذلك ،فإن صندوق الثروة السيادية
الذي يُدار بنحو جيد سيمنع الدولة أو املعيّنني يف الدولة من استخدام االحتياطيات يف الصندوق
ألغراضهم اخلاصة.
14. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and
Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue
231, (November 2013), p. 8.
15. Ibid, p. 8.
16. Ibid, p. 8.
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أنواع صناديق الثروة السيادية
ال تتبع مجيع صناديق الثروة السيادية اهليكل أو اهلدف نفسه ،إذ ميكن أن ختتلف خصائص
صندوق الثروة السيادية ابختالف األهداف االقتصادية الكلية للدولة وتوافر املوجودات .وميكن
لبعض صناديق الثروة السيادية معاجلة قضااي متعددة أو أن يكون هلا أهداف وغاايت منفصلة.
معظم الدراسات احمليطة بصناديق الثروة السيادية حتدد نوعني رئيسيني من الصناديق :صناديق
االستقرار ،وصناديق االدخار( .((1وحتدد الدراسات األخرى أنواعاً إضافية من األموال مثل شركات
االستثمار االحتياطية ،وصناديق التنمية ،وصندوق احتياطي للمعاشات التقاعدية(.((1
صناديق االدخار (صناديق االدخار طويلة األجل):
من الشائع أن البلدان الغنية ابملوارد أن ختتار حفظ جزء من ثرواهتا من املوارد يف املستقبل،
وتدرك الدول اليت تتعامل مع السلع املرحبة واحملدودة مثل :املوارد االستخراجية (النفط ،والغاز،
واملعادن) أهنا ستنفد من هذه املوارد يف املستقبل .وحىت من دون وجود اهتمام خبطر نضوب تلك
يغي من نسبة الطلب عليها؛ وابلتايل
املوارد ،فإن تغيري االجتاهات الصناعية أو التجارية ميكن أن ّ
تغي من قيمة العملة يف احملصلة النهائية .فمثالً :أن اخنفاض تكاليف السيارات الكهرابئية وزايدة
ّ
توافر الكوابلت (وهو أمر حيوي إلنتاج البطارايت ملثل هذه املركبات) ،وابالقرتان مع ازدايد الدافع
حنو االبتعاد عن الوقود األحفوري ،من املرجح أن جيعل النفط والغاز أقل رحباً على املدى البعيد
(مع أنه من املمكن وجود ارتفاع قد حيدث على املدى القصري واملتوسط) ،وبغض النظر عما إذا
كان منتجو النفط والغاز يواصلون االحتفاظ ابحتياطيات كبرية(.((1
إن هدف صناديق االدخار -املعروف ابسم صناديق االدخار طويل األجل -هو حتويل الثروة
من املوارد احملدودة إىل أصول مالية متجددة ،وتوليد إيرادات لألجيال املقبلة اليت مل يعد إبمكاهنا
17. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, pp. 35-36.
18 .Allen, Mark; Caruana, Jaime. “Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda”,
International Monetary Fund (IMF), 29-November-2008, p. 5.
19. “How Renewable Energy Will Change Geopolitics”, Stratfor ,27-June-2018,
<https://worldview.stratfor.com/article/how-renewable-energy-will-changegeopolitics>, [Accessed 27-September-2018].
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الوصول إىل (أو االستفادة من) مورد حمدود( .((2وهتدف البلدان -من طريق القيام بذلك -إىل
جتنب (املرض اهلولندي) الناجم عن التدفق السريع لإليرادات يف االقتصاد على املدى القصري؛
مما يؤدي إىل تدهور القطاعات غري اهليدروكربونية إىل جانب لعنة املوارد اليت قد تدمر القدرة
على استمرارية االقتصاد على املدى الطويلُّ .
وتعد هيئة االستثمار الكويتية ( ،)KIAوهي أقدم
(((2
صندوق ثروة سيادي يف العامل ،مثاالً على ذلك  .وتتمتع هذه الصناديق السيادية بشعبية كبرية
يف الدول العربية املنتجة للنفط ،وقد تكون خياراً مناسباً لصناديق الثروة السيادية يف العراق ،والسيما
إذا طبقت جنباً إىل جنب مع صندوق يهتم ابلتنمية.
وميكن للبلدان اليت لديها فائض جتاري مستمر أن تنشئ أمواالً لتنويع احتياطياهتا من العمالت
األجنبية ابالستثمار يف جمموعة واسعة من فئات األصول ،وميكن أن تساعد هذه الصناديق يف
حتقيق عوائد أطول أجالً( .((2وتعد صناديق االدخار هذه متطابقة وظيفياً مع صناديق االدخار
التقليدية ،إال أهنا ختتلف يف املصدر.
ومتثل أموال التوفري واحدة من أفضل اخليارات خللق ثروة على املدى الطويل واألهداف السياسية
املرتبطة هبا .ومع ذلك ،فإن القواعد التشغيلية للرتاكم والسحب ،وكذلك النجاح العام للصندوق
وصالحيته ،تعتمد بنحو كبري على رغبة احلكومة يف احرتام الغرض األصلي للصندوق( .((2وقد
تقيد آليات اإلخفاق املؤسسي وآليات الرقابة من إغراء احلكومة ابحلد من التوفري مىت كان ذلك
مناسباً .ومع ذلك ،فمن غري املرجح أن تنجح هذه اآلليات يف جمتمع يعاين من نسبة فساد مرتفعة
ومعدالت احملاسبة والشفافية أو الرقابة منخفضة.
صناديق املعاشات التقاعدية:
تعمل صناديق املعاشات التقاعدية بنحو مماثل لصناديق االدخار لدرجة أن بعض الكياانت
مثل املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية -تع ّدمها صندوقاً واحداً .وتركز صناديق املعاشات20. “Dealing With Disruption: IFSWF Annual Review 2017”, International
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2017, p. 5
21. Ibid, p. 5.
22. Ibid, p. 5.
23. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, p. 36.
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التقاعدية يف رفع قيمة املال على املدى الطويل مع الرتكيز على بناء رأس املال الذي يساعد الدولة
على الوفاء ابلتزاماهتا املستقبلية اخلاصة ابملعاشات التقاعدية والتخفيف من التدفقات املستقبلية
ِ
اخلاصة ابلتزامات ذات الصلة مبعاشات التقاعد يف امليزانية العمومية للحكومة(.((2
اليت ُح ّددت و ّ
وعلى وفق املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية ،فإن هذه الصناديق ختتلف عن صناديق التقاعد
التقليدية اليت جيب أن تدفع ألعضائها ابستمرار .وليس لدى صناديق املعاشات التقاعدية مثل
هذه االلتزامات وميكنها أن تضع رؤوس أمواهلا يف استثمارات طويلة األجل(ُّ .((2
وتعد صناديق
املعاشات التقاعدية مهمة للبلدان اليت يتوقع أن يرتفع فيها عدد املسنني بنحو كبري؛ مما قد يفوق
عدد السكان العاملني(.((2
ومثاالً على ذلك صندوق التقاعد النيوزيلندي ( ،)NZSFالذي طور حمفظة ضخمة ألصول
السوق يف القطاع اخلاص منذ عام 2001؛ وابلتايل استفادت من السيولة اليت توفرها تلك
االستثمارات .ويستثمر الصندوق يف الربانمج العاملي للحراجة والنقل والبنية التحتية والعقارات،
ويستخدم جملس إدارة صندوق التقاعد النيوزلندي حمفظة لقياس مستوى أداء الصندوق(.((2
ومع ارتفاع عدد الشباب بنحو كبري ،فإن هذا الصندوق ال يقدم أي فائدة على وفق نطاق
احتياجات العراق يف الوقت الراهن .ومع ذلك ،فمن املنطقي أن يواجه العراق ،يف غضون  50سنة
قادمة حتدايت مماثلة لتلك اليت تواجهها العديد من البلدان األوروبية (والياابن) .وإن إنشاء مثل هذا
الصندوق اليوم -ابالقرتان مع نظام ضرييب منقح وإنشاء خطة أتمني وطنية (اليت ليست يف نطاق
هذه الدراسة) -من شأنه أن يساعد احلكومة العراقية على توفري فرص أكرب للشباب يف املستقبل.

24. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and
Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue
231, (November 2013), pp. 5-6.
25. “Dealing With Disruption: IFSWF Annual Review 2017”, International
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2017, p. 5.
26. Ibid, p. 5.
27. Ibid, p. 5.
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صناديق االستقرار
متثل صناديق االستقرار النوع األساس الثاين لصندوق الثروة السيادية .وإن الغرض الرئيس من
هذه األموال هو العمل كوسيلة محاية لالقتصاد بعزل امليزانية عن تقلب أسعار السلع وصدمات
األسعار اخلارجية(((2؛ وعليه فإن مثل هذه الصناديق تعمل على ختفيف بعض التأثريات قصرية
املدى نتيجة لعنة املوارد من طريق ختفيف االختالف بني االرتفاع يف أسعار السلع واخنفاضها وتوفري
االستقرار لالقتصاد الكلي.
تتألف صناديق االستقرار من جمموعات من رؤوس األموال املستمدة من السلع اليت يعتمد عليها
االقتصاد الوطين إال أهنا تعاين من دورات التقلبات .وغالباً ما حتتفظ هذه اجملمعات بنسب كبرية
فضال
من أصوهلا يف استثمارات سائلة؛ من أجل الوصول إىل رأس املال يف غضون مهلة قصرية(ً .((2
عن ختفيف اآلاثر قصرية األجل للعنة املوارد ،فبإمكان صناديق االستقرار أن تساعد يف ختفيف
بعض آاثر املرض اهلولندي بزايدة اإليرادات من االقتصاد األوسع ،وحتقيق التوازن بني املشاركات
االقتصادية لقطاع السلع األساسية (مثل اهليدروكربوانت) وبقية االقتصاد .ومن بني األمثلة على
هذه الصناديق صندوق االستقرار االقتصادي واالجتماعي يف تشيلي ( )ESSFالذي أنشئ يف
عام  .2007وقد جاء إنشاء الصندوق يف وقت مسح لتشيلي -املعروفة بتصدير النحاس -ابخلروج
من أسوأ أزمة اقتصادية عاملية عام .2008
ميكن أن يساعد صندوق االستقرار االقتصاد العراقي الذي يعتمد بنحو كبري على النفط ،ففي عام
 2017مثّل هذا القطاع ( )% 65من إمجايل اإلنتاج احمللي( ،)GDPو( )% 90من عائدات
احلكومة العراقية ،و( )% 100من الصادرات( .((3وهذا األمر يعد حتسناً عن السنوات املاضية ،إذ
28. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and
Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue
231, (November 2013), p. 5.
29. “Dealing With Disruption: IFSWF Annual Review 2017”, International
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2017, p. 6.
30. Iraq Economic Monitor: From War To Reconstruction to Economic Recovery”,
World Bank, Spring 2018, p. 5.
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يف  2014شكل النفط(  )% 90من الناتج احمللي اإلمجايل(((3؛ وعلى هذا ينبغي أن يكون اهنيار
أسعار النفط العاملية بني عامي  2014و ،2018وما جنم عنه من نقص يف اإليرادات الالزمة لتلبية
احتياجات العراقيني ،واحلفاظ على البنية التحتية طوال الوقت يف حماربة تنظيم داعش اإلرهايب دليالً
ويضر برفاهية العراق .ومن شأن إنشاء صندوق
فعاالً على أن األمنوذج احلايل غري قابل لالستمرار ُّ
االستقرار أن يساعد يف ختفيف بعض التأثريات فيما لو اهنارت أسعار النفط مرة أخرى .ومع ذلك
دون إجراء إصالحات يف بعض القضااي األساسية يف االقتصاد العراقي (مثل القطاع احلكومي كبرياحلجم) -فإن مثل هذا الصندوق سيكون منقذاً مؤقتاً ،وقد ال ينقذ االقتصاد من أزمة طويلة األمد.
شركات االستثمار االحتياطية

ُّ
تعد شركات االستثمار االحتياطية حمط خالف إىل حد ما ،مبعىن أنه يُعرتف هبا على أهنا صناديق
الثروة السيادية من قبل املؤسسات الرئيسة مبا يف ذلك املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية ،وإن
اهلدف الرئيس لشركات االستثمار االحتياطي هو تقليل التكاليف السلبية لالحتفاظ ابالحتياطات.
وتسعى شركات االستثمار االحتياطية إىل حتقيق عوائد أعلى من طريق خمصصات عالية يف األسهم
تكامالّ ،أما كصندوق آخر للثروة السيادية فمن
واالستثمارات البديلة(((3؛ ولذلك ،فإن هلا دوراً أكثر ً
احملتمل أن يكون صندوقاً لالدخار أو االستقرار ،أو كشركة استثمار احتياطية .وقد تسمح شركات
االستثمار االحتياطي للدولة مبمارسة سلوك استثماري حمفوف ابملخاطر (ولكن مع عوائد أكرب)
بوجود احتياطي خمصص دون تعريض االحتياطيات األخرى للخطر.
وال ُّ
تعد شركات االستثمار االحتياطي -يف الوقت احلاضر -ضمن مطالب العراق واحتياجاته.
بيد أن احلكومة العراقية تفتقر إىل اخلربة
وعلى الرغم من أن االستثمارات قد حتقق بعض املكاسبَ ،
والتجربة االقتصادية للمشاركة يف مثل هذه االستثمارات من دون تكبد خسائر ال داعي هلا .وفضالً
عن ذلك ،يوصى عادة مبثل هذه الصناديق حينما تكون لدى احلكومة احتياطيات وافرة ،وهو شيء
يفتقر إليه االقتصاد العراقي يف الوقت احلاضر.
31. Feher, Csaba; Mansour, Mario; Aslam, Aqib; Hegazy, Amgad; Basile, Gregory; De Mets, Patrick. “Iraq: Selected Issues”, International Monetary Fund, Vol
17, No 252, (2017), p. 16.
32. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and
Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue
231, (November 2013), p. 6.
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صناديق التنمية
لقد أُنشئت صناديق التنمية وأصبحت ذات شعبية يف ضوء األزمة املالية العاملية يف عام ،2008
وما تبعها من اخنفاض النمو وعوائد االستثمار .وبدالً من االستثمار يف األصول األجنبية ،فإن
صناديق التنمية لديها غرض حملي واضح .واهلدف من هذه األموال هو ختصيص املوارد واإليرادات
(عادة من السلع األساسية) لالستثمار احمللي ،وعادة ما تكون يف البنية التحتية .وإن اهلدف هو
احلصول على حصص يف الشركات احمللية اخلاصة ،والسيما يف الصناعات االسرتاتيجية ،واملساعدة
يف تعزيز منوها وتطورها كجزء من االقتصاد األوسع ،مع حتقيق األرابح يف العائدات املالية( .((3متاماً
كما استخدمت شركة تيماسك السنغافورية وشركة ( )Khazanah Nasionalاملاليزية أرابح
االستثمارات احمللية لبناء حمافظ استثمارية أجنبية(.((3
وقد تع ّكر صناديق التنمية اخلطوط الفاصلة بني ما هو شركة مملوكة للدولة ،وما هو غري ذلك،
وإن الفرق الرئيس هو أن الشركات اليت استثمرها صندوق التنمية هي شركات خاصة .وإن دور
الدولة -من طريق صندوق التنمية -هو مستثمر فقط ،وقد حيصل على عوائد مالية مثل أي
مستثمر آخر؛ وابلتايل ،قد تستخدم إحدى الدول صناديق التنمية لالستثمار يف األصول اليت
تتناسب مع أهدافها االقتصادية الكلية (مثل الصناعات احمللية اليت ترغب يف تطويرها) ،ولكنها ال
متتلك السيطرة املباشرة على هذه األصول كما لو كانت مملوكة للدولة؛ وابلتايل ،فإن صندوق التنمية
الذي يستثمر يف أحد األصول ،ما يزال يدين بتحقيق األهداف االقتصادية (على سبيل املثال
حتقيق الربح) يف حني أن الشركات اململوكة للدولة قد تدين بتحقيق األهداف السياسية للدولة.
قد يكون صندوق التنمية هو األكثر ارتباطاً أبهداف الدولة االقتصادية الكلية .ويف الواقع،
استخدم كل من (تيماسيك و )Khazanah Nasionalوكذلك صندوق االستثمار
االسرتاتيجي اآليرلندي ( ،)ISIFوشركة مبادلة لالستثمار اإلماراتية ،وصندوق االستثمار املباشر
الروسي ( )RDIFقدراهتم يف حتقيق تلك الغاايت( .((3وقد أعرب بعض احملللني عن خماوفهم من
أن صناديق الثروة السيادية (مثل صندوق االستثمار املباشر الروسي وشركة مبادلة) قد وسعت نطاق
تركيزها إىل ما وراء أهداف االقتصاد الكلي إىل أهداف جيوسياسية ،إذ حتولت هذه الصناديق
33. “Dealing With Disruption: IFSWF Annual Review 2017”, International
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2017, p. 7.
34. Ibid, p. 7.
35. Ibid, pp. 7-8.
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السيادية إىل أدوات للسياسة اخلارجية(.((3
ولكونه بلداً حباجة إىل إعادة اإلعمار ،فضالً عن تنمية الصناعات احمللية من أجل التنويع
فيها ،فإن صندوق التنمية مناسب متاماً الحتياجات العراق ،وميكن ملثل هذا الصندوق العراقي أن
يستثمر يف شركات تعمل يف إعادة اإلعمار أو تلك الصناعات اليت عانت بشدة يف أعقاب هجوم
تنظيم داعش (اليت ترتبط يف الغالب ابلزراعة) .وإن االستثمار الذي ميكن أن يستهدف تطوير
البنية التحتية املتدهورة -والسيما يف احملافظات اجلنوبية العراقية مثل البصرة -وسيكون ذا أمهية
كبرية .وميكن أن يكون االستثمار يف التكنولوجيات الناشئة مثل حتلية املياه ،واهلندسة اجليولوجية
للمساعدة يف ختفيف آاثر اجلفاف ونقص املياه قطاعاً مناسباً لصندوق التنمية؛ ألن االستثمار يف
هذه القطاعات سيخلق فرص عمل ،وحيسن املهارات احمللية ،ويساعد على إزالة احلواجز اإلمنائية.
تغي
وجيب أال يغيب عن ابلنا أن نطاق صندوق الثروة السيادية وصالحياهتا ميكن أن يتغريا مع ُّ
أولوايت احلكومة .وابملثل ،قد تنشئ احلكومات صناديق ثروة سيادية متعددة ،كل منها هلا أهدافها
اخلاصة ،أو ميكن أن يُنشأ صندوق الثروة السيادية أبهداف متعددة.

36. Karasik, Theodore; Ereli, Adam. “Nations Are Wielding Their Sovereign
Wealth Funds as Tools of Power”, Foreign Policy Magazine, 11-January-2018,
<https://foreignpolicy.com/2018/01/11/nations-are-wielding-their-sovereignwealth-funds-as-tools-of-power/>, [Accessed 29-September-2018].
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حوكمة الصناديق واملمارسات اجليدة
مبجرد تنفيذ صناديق الثروة السيادية ،يصبح من املمكن أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً إبدارة االقتصاد
الكلي .وميكن أن تكون للموجودات اليت يديروهنا والعائدات اليت يقدموهنا أتثريات كبرية على املالية
العامة والسياسات املالية والنقدية ،واحلساابت اخلارجية ،وربط امليزانية العمومية؛ لذلك ،من املهم
أن يكون لدى صندوق الثروة السيادية إدارة سليمة وشفافة ،وأطر قانونية قوية ،وأهداف واضحة،
وضوابط وتوازانت فعالة .وإذا افتقرت هذه الصناديق إىل التمويل ،فستكون بعيدة كل البعد عن
حل املشكالت االقتصادية للبلد ،وقد تتكبد خسائر فادحة وتؤدي إىل تفاقم الفسادُّ .
وتعد قطر
مثاالً مفيداً يف هذا الشأن ،إذ خلق التدخل الكبري لعائلة آل اثين امللكية يف صندوق الثروة السيادية
يف قطر تضارابً يف املصاحل بني األهداف الوطنية للصندوق وأهداف العائلة املالكة .يف نظام مبهم
وفاسد ،ميكن أن تؤدي اآلليات اليت هتدف إىل إقامة احلواجز وفصل عائدات صناديق الثروة
السيادية عن االقتصاد األوسع إىل تقييد املواطنني العاديني من حماسبة الدولة يف حالة التقصري(.((3
ويكمن اخلطر األكرب فيما لو كان االختالس واملمارسات الفاسدة األخرى شائعة داخل احلكومة،
ففي روسيا مت اعتقال انئب وزير املالية يف عام  2007بتهمة اختالس  43مليون دوالر ،األمر
الذي دفع بعض احملللني للتساؤل عن إمكانية الدولة يف منع صندوق الثروة السيادية من الوقوع
فريسة ملمارسات مماثلة.
ويف وقت مبكر من عام  ،2008كانت هناك خماوف بني املستثمرين واملشرعني من أن اإلدارة
لصناديق الثروة السيادية ليست شفافة وال مسؤولة أمام املستثمرين أو املنظمات املالية الدولية مثل:
صندوق النقد الدويل ،أو البنك الدويل .ومع وضع هذا يف احلسبان ،أنشأ املنتدى الدويل لصناديق
الثروة السيادية (- )IFSWFاملعروف يف ذلك الوقت ابسم جمموعة العمل الدولية لصناديق
الثروة السيادية -سلسلةً من «املبادئ واملمارسات املقبولة عموماً » يشار إليها عادة ابسم «مبادئ
سانتياغو»(.((3
37. Anders. “The Truth About Sovereign Wealth Funds”, Foreign Policy
Magazine, 3-December-2007, <https://foreignpolicy.com/2007/12/03/the-truthabout-sovereign-wealth-funds/>, [Accessed 19-October-2018].
38. “Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and Practices
‘Santiago Principles’”, International Working Group of Sovereign Wealth Funds,
October 2008, p. 1.
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مبادئ سانتياغو
صيغت هذه املبادئ واملمارسات املقبولة عموماً من طريق االعرتاف ابملخاوف اخلاصة ابلنمو
السريع للصناديق السيادية يف الكمية واحلجم .وأشارت اجملموعة إىل أمهية بيان أن ترتيبات صناديق
الثروة السيادية قد أقيمت بنحو صحيح ،وأن االستثمارات قد استندت إىل منطق اقتصادي ومايل
سليم( .((3وفيما أييت األهداف التوجيهية لصناديق الثروة السيادية:
•وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية مالئمة ،وإدارة للمخاطر مناسبة،
وحتمالً للمسؤولية.
•التأكد من تطبيق املتطلبات القانونية ،والتشريعية ،ومتطلبات اإلفصاح يف الدول اليت تستثمر
هبا الصناديق السيادية.
•التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر على وفق اعتبارات اقتصادية ،وأهداف مرتبطة
ابألخطار والعوائد املالية.
•املشاركة يف احلفاظ على نظام مايل عاملي مستقر ،وحرية تدفق وانتقال األموال واالستثمارات(.((4
لقد استخلصت هذه املبادئ من ممارسات صناديق الثروة السيادية املوجودة مسبقاً ،ومن مث
موازنتها مع املعايري واملمارسات الدولية املقبولة بشأن احلوكمة والشفافية ،مع ضمان أن تبقى
هذه الصناديق انجحة مالياً .وتبدو هذه املبادئ واقعية جداً ،كجهد تعاوين بني أعضاء اجملموعة
واملؤسسات الدولية .وأقرت الوثيقة اليت تشرح مبادئ سانتياغو أبن بعض املبادئ سيكون من
الصعب تنفيذها ،والسيما من جانب األعضاء اجلدد األقل خربة ،وأشار إىل أنه قد تكون هناك
حاجة إىل مرحلة انتقالية أو إطار زمين متعدد السرعات(.((4
وتضم مبادئ سانتياغو  24مبدأً ،وهي كما أييت:
1 .1يكون اإلطار القانوين الذي يستند إليه صندوق الثروة السيادية سليماً وداعماً لفعالية
تشغيله ،وحتقيق أهدافه املعلنة.
39. Ibid, pp. 3-4.
40. Ibid, p. 4.
41. Ibid, pp. 4-5.
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 يضمن اإلطار القانوين سالمة الوضع القانوين لصندوق الثروة السيادية واملعامالت اليتجيريها .ويفصح عن أهم مواصفات األساس واهليكل القانونيني لصندوق الثروة السيادية،
وكذلك العالقة بني كل صندوق وغريه من كياانت الدولة.
2 .2يتحدد بوضوح غرض السياسة من إنشاء صندوق الثروة السيادية ويفصح عنه علناً.
3 .3حيثما يكون ألنشطة صندوق الثروة السيادية انعكاسات اقتصادية كلية وحملية مباشرة
كبرية ،تُنسق هذه األنشطة تنسيقاً كامالً مع السلطات املالية العامة والسلطات النقدية
احمللية؛ بغية ضمان االتساق مع السياسات االقتصادية الكلية الشاملة.
4 .4توضع سياسات أو قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة ومعلنة بشأن املنهج العام
لصندوق الثروة السيادية حيال عمليات التمويل والسحب واإلنفاق.
يُفصح علناً عن مصدر متويل صندوق الثروة السيادية ،ويُفصح أيضاً عن املنهج العام لسحب
األرصدة من صندوق الثروة السيادية واإلنفاق منه نيابة عن احلكومة.
5 .5تُبلّغ اجلهة املالكة على أساس يومي ابلبياانت اإلحصائية ذات الصلة بصندوق الثروة
السيادية ،أو إاتحتها لإلدراج يف املكان املناسب ،مع جمموعات البياانت االقتصادية الكلية
حسب االقتضاء.
6 .6يعمل صندوق الثروة السيادي يف ظل إطار سليم للحوكمة حيدد تقسيماً واضحاً وفعاالً
لألدوار واملسؤوليات مبا يسهل املساءلة واالستقاللية التشغيلية يف إدارة الصندوق سعياً إىل
حتقيق أهدافه.
7 .7حتدد اجلهة املالكة أهداف صندوق الثروة السيادي ،وتتوىل تعيني أعضاء جهازه احلاكم
طبقاً إلجراءات واضحة التحديد ،ومتارس اإلشراف على عملياته.
8 .8يعمل اجلهاز احلاكم مبا حيقق مصاحل صندوق الثروة السياسية ويكلف مبهمة واضحة املعامل
ومينح السلطة واالختصاص الكافيني ألداء وظائفه.
مستقل ،ويف
9 .9يتوىل فريق اإلدارة التشغيلية لصندوق الثروة السيادية تنفيذ اسرتاتيجياته بنح ٍو
ّ
إطار مسؤوليات واضحة التحديد.
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ابلنص عليه يف التشريع
1010يتحدد بوضوح إطار املساءلة عن عمليات صندوق الثروة السيادية ّ
أو امليثاق املعين أو غري ذلك من الواثئق التأسيسية أو يف اتفاقية اإلدارة.
	 11.يـَُع ّد تقرير سنوي مصحوب بكشوف مالية عن عمليات صندوق الثروة السيادية وكيفية
أدائه ،وذلك يف الوقت املقرر ،وطبقاً للمعايري احملاسبية الدولية أو القومية املعمول هبا ،ومع
مراعاة متطلبات االتساق.
 1212ختضع عمليات صندوق الثروة السيادية وكشوفه املالية للتدقيق السنوي طبقاً للمعايري
احملاسبية الدولية أو القومية املعمول هبا.
1313تتحدد بوضوح املعايري املهنية واألخالقية الواجبة ،وحياط علناً هبا أعضاء اجلهاز احلاكم
لصندوق الثروة السيادية وإدارته وموظفيه.
 1414يرتكز التعامل مع أطراف اثلثة لغرض إدارة عمليات صندوق الثروة السيادية إىل أسس
اقتصادية ومالية ،وتراعى فيه قواعد وإجراءات واضحة.
 1515تدار عمليات صندوق الثروة السيادية وأنشطته يف البلدان املضيفة طبقاً ملتطلبات التنظيم
واإلفصاح املرعية يف البلدان اليت يزاول نشاطه فيها.
 1616يُفصح علناً عن إطار احلوكمة وأهدافها ،وكذلك عن كيفية إدارة صندوق الثروة السيادية
على أساس من االستقاللية التشغيلية عن اجلهة املالكة.
 1717يُفصح علناً عن املعلومات املالية ذات الصلة بصندوق الثروة السيادية لتوضيح توجهه
االقتصادي واملايل ،حىت يتسىن له املشاركة يف استقرار األسواق املالية الدولية ،وتعزيز الثقة
يف البلدان املتلقية الستثماراته.
 1818تتسم السياسة االستثمارية لصندوق الثروة السيادية ابلوضوح واالتساق مع أهدافه
احملددة ،واملخاطر اليت يتعرض هلا ،ودرجة حتمله هلا ،واسرتاتيجيته االستثمارية حسبما
حددهتا اجلهة املالكة أو احلاكمة ،وترتكز إىل مبادئ سليمة إلدارة احلافظة.
أ) يسرتشد صندوق الثروة السيادية بسياسته االستثمارية يف تقنني مدى انكشافه للمخاطر
املالية وإمكانية استخدامه للرفع املايل.
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ب) تعاجل السياسة االستثمارية مدى إمكانية االستعانة مبديرين داخليني وخارجيني أو أحدمها
لالستثمار ،وأنواع أنشطتهم ،وطبيعة السلطة املخولة هلم ،والعملية املتبعة يف اختيارهم ،ومراقبة
أدائهم.
فصح علناً عن توصيف لسياسة االستثمار املعتمدة لدى صندوق الثروة السيادية.
ج) يُ ُ

1919هتدف القرارات االستثمارية اليت يتخذها صندوق الثروة السيادية إىل تعظيم العائد املايل
املعدل حسب املخاطر ،مبا يتوافق مع سياسته االستثمارية ،واستناداً إىل أسس اقتصادية
ومالية.

أ) إذا كانت قرارات االستثمار ختضع العتبارات أخرى خبالف االعتبارات االقتصادية واملالية،
نص بوضوح على هذه االعتبارات ضمن سياسة االستثمار ويُفصح عنها علناً.
ويُ ّ
ب) تدار إدارة أصول صندوق الثروة السيادية على وفق الطريقة السليمة واملقبولة عموماً يف
جمال إدارة األصول.
2020ال جيوز لصندوق الثروة السيادية السعي ملعرفة معلومات سرية أو اكتساب نفوذ من طريق
احلكومة مبفهومها األوسع ،أو استغالل مثل هذه املعلومات أو النفوذ يف التنافس مع
الكياانت اخلاصة.
2121ينظر صندوق الثروة السيادية إىل حقوق ملكية املسامهني على أهنا عنصر أساس يف
قيمة استثمارات أصوله ،وإذا اختار أن ميارس حقوق ملكيته فعليه القيام بذلك على حنو
يتسق مع سياسته االستثمارية ،وحيمي القيمة املالية الستثماراته .ويفصح صندوق الثروة
السيادية علناً عن منهجه العام جتاه األسهم املاحنة حلقوق التصويت يف الكياانت املدرجة
يف البورصة ،مبا يف ذلك العوامل األساسية املرشدة ملمارسته حقوق امللكية.
2222يستند صندوق الثروة السيادية إىل إطار حيدد خماطر عملياته ويقدرها ويديرها.
	-يتضمن إطار إدارة املخاطر معلومات موثوقة ونظماً إلبالغ البياانت يف الوقت املقرر؛
مما يتيح مراقبة املخاطر ذات الصلة وإدارهتا يف ظل مستوايت مقبولة وآليات للرقابة ،واحلوافز،
فصح علناً عن
ومدوانت لقواعد السلوك ،وختطيط الستمرارية العمل ،ووظيفة تدقيقية مستقلة .ويُ ُ
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املنهج العام املعتمد إلطار إدارة املخاطر.
2323تقاس أصول صندوق الثروة السيادية وأداؤه االستثماري (سواء على أساس مطلق أو
مقارن مبعايري قياسية إن وجدت) وترفع تقارير بشأهنا ملالكها طبقاً ملبادئ ومعايري واضحة
التحديد.
2424جيري صندوق الثروة السيادية بنحو مباشر أو من طريق طرف ينوب عنه عملية مراجعة
منتظمة لتطبيق املبادئ واملمارسات املتعارف عليها(.((4
من الواضح أن الكثري مما يوصف يف مبادئ سانتياغو خاص مبسائل احلكم ،مثل :وضع
حدود مؤسسية واضحة ،وهياكل مؤسسية قوية ،وإطار قانوين واضح ،وحتديد دقيق للواجبات أو
املسؤوليات ،وفصل واضح بني السلطات.
وإن القصد من هذه املبادئ هو توفري الضوابط والتوازانت بشأن اإلغراءات اليت قد جترب احلكومة
إىل استخدام األموال خارج نطاق صندوق الثروة السيادية ،أو استخدامها لتعويض األضرار النامجة
عن سوء احلكم( .((4والواقع أن هذا األمر واضح ابلنظر إىل اهلدف الرئيس لصناديق الثروة السيادية
كونه وسيلة حلماية االقتصاد الوطين من نزوات االقتصاد العاملي وتوفري تيار إيرادات اثبت ميكن
التنبؤ به وقادر على التكيف مع هذه التغريات .حينما ينخرط صندوق الثروة السيادية يف سلوك
استثماري حمفوف ابملخاطر ،جيب أن تكون خماطر الصندوق مبثل هذا السلوك حمصورة بنح ٍو حمكم
حبيث تكون اخلسائر ابلقدر الذي ميكن حتمله.
وقد يشكل احلجم اهلائل لألموال املشاركة يف صناديق الثروة السيادية هدفاً مغرايً لألفراد الذين
يتطلعون إىل إثراء أنفسهم أو تعزيز الرعاية .فاإلطار املؤسسي القوي ،واألساس التكنوقراطي
للحكم ،وفصل السلطات ونظام من الضوابط والتوازانت قد ال يوقف تلك األفعال ،بل سيقيدها
فقط.
ويف الواقع ،هناك اتفاق واسع على أن املؤسسات القوية والشفافة والتكنوقراطية متتلك املفتاح
خاصاً بصندوق الثروة السيادية أم ال وقد يكون لصناديق
لتفادي لعنة املوارد ،سواء أكان ذلك ّ
الثروة السيادية جاذبية خاصة ،بيد أهنا لن تكون قادرة على توفري التنمية االقتصادية املستدامة
 .43مثل العجز الضرييب لعدم وجود قانون ضرييب قوي.
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مبفردها إذا مل تتوافر اإلدارة املالية السليمة(.((4
وتشري الدكتورة كارول انكلي يف حبثها الذي قدمته لألمم املتحدة إىل أن العديد من صناديق
الثروة السيادية يف العامل العريب (الشرق األوسط ،ومشال أفريقيا ،واخلليج) «غري واضحة إىل درجة أنه
ال توجد وسيلة ملعرفة مقدار ما قد يضيع بسبب سوء اإلدارة أو من الذي يستفيد من استثمارات
هذه الصناديق ،على الرغم من أن معظم أصحاهبا وافقوا طواعية على التمسك مببادئ سانتياغو
من مجيع النواحي املادية( .((4قد متنح هذه الصناديق االنطباع ابالستقرار ،وقد تفلت من األزمات
املالية بسبب حجمها اهلائل ،لكن أفضل قصص النجاح قد يصفها احملللون أبهنا «سراب» ألهنم
يالحظون أنه اندراً ما يكون هناك أي استثمار حقيقي أو أي بناء للقدرات( .((4وقد يكون اجلزء
األكرب من حمفظتهم مثرياً لإلعجاب يف البداية ،ولكن مع عدم وضوح طبيعة املكاسب واخلسائر
واإلنفاق ،سيفقد املستثمرون الثقة تدرجيياً.

44. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, p. 34.
45. Ibid, p. 38.
46. Behrendt, Sven (ed); Kodmani, Bassma. “Managing Arab Sovereign Wealth
in Turbulent Times - and Beyond”, Carnegie Endowment for International Peace,
April 2009, pp. 15-16.
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Chart Title

4

املكسب التجاري

3

املساعدة على التواصل مع اجلهات املعنية

2

1

الشرعية احمللية

التأثري اإلجيايب للسمعة

(((4

دراسة احلالة
سيدرس هذا البحث دولتني يتخذمها مثاالً لدراسة احلالة ،مها( :النرويج ،وقطر) .إذ إن لدى كال
البلدين قطاعات هيدروكربونية قوية جداً ،منحت هلم ثروة كبرية .وإن كال البلدين ال تتوافر فيهما
موارد غري هيدروكربونية (مثل األراضي الصاحلة للزراعة) .وفضالً عن ذلك ،فقد استفاد البلدان من
ثروهتما من املواد اهليدروكربونية يف صناديق الثروة السيادية .ويف حني أن االقتصاد النروجيي قد تنوع
بنحو جيد نسبياً ،ويفتخر البلد بسجل قوي من التنمية والشفافية ،فقد فشل االقتصاد القطري
47. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue 231,
(November 2013), p. 326.
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بنحو عام يف االستفادة من ثروة البالد املواد اهليدروكربونية بتفعيل قطاعات أخرى .وما يزال معظم
القطريني يعتمدون على املال من قطاع اهليدروكربوانت ،ويعد صندوق الثروة السيادية اخلاص هبم
من بني أقل التصنيفات مرتبة من حيث الشفافية.
النرويج
ُّ
تعد النرويج من الدول املعروفة املنتجة للنفط ،اليت جتنبت أسوأ آاثر لعنة املوارد واألمراض اهلولندية
وحافظت على موقعها بني البلدان اخلمسة املصدرة للنفط والغاز عاملياً .وعلى الرغم من احلجم
الكبري وأمهية النفط يف االقتصاد النروجيي ،بيد أن املواد اهليدروكربونية ال تشكل سوى ()% 67
من الصادرات النروجيية ،و( )% 22من الناتج احمللي اإلمجايل النروجيي .ومتتاز البالد بقطاع قوي
للصيد ،والشحن ،وإنتاج السبائك احلديدية( .((4ونتيجة لذلك ،يـَُع َّد االقتصاد النروجيي متنوعاً إىل
حد ما على الرغم من العائدات الكبرية الناجتة عن اهليدروكربوانت.
والسمة األكثر متيزاً إلدارة النرويج ملركباهتا اهليدروكربونية -بل يف نظامها االقتصادي العام -هي
فرض الضرائب اليت تعد األعلى يف العامل .وخيضع قطاع اهليدروكربوانت لضرائب كبرية ،إذ يبلغ
معدل الضريبة عام  .((4()% 55( 2018ومتتلك النرويج مجيع املوارد الطبيعية ،وال تستخرج من
طريق بيع هذه احلقول أو أتجريها إىل الشركات ،ولكن من طريق عملية ترخيص حتتفظ فيها الدولة
ابحلصة األكرب .يف معظم األحيان ،ويتم التعامل مع هذا من طريق شركة ( )Statoilاململوكة
للدولة .وختصص النرويج تراخيصها للتنقيب عن اهليدروكربوانت واستخراجها بعملية إدارية( .((5يف
حني ال ُّ
يعد هذا النظام األكثر شفافية ،إذ جيب على املتقدمني للحصول على ترخيص يف النرويج
لتلبية معايري احلد األدىن مبا يف ذلك اخلربة التكنولوجية ،وحراس األمن حلاالت الطوارئ مثل تسرب
النفط؛ مما حيسن من شفافية النظام .وتشرتك النرويج مع العراق يف فرض معايري القبول املسبقة(،((5
48. “Norway”, The European Commission, 16-April-2018 (Last Updated), <ec.
europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/norway/index_en.htm>,
[Accessed 29-September-2018].
49. “Main Tax Features 2017-2018”, Norwegian Ministry of Finance, 2017, p. 16.
50. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, pp. 12-13
51. Ibid, p. 20.
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اليت تتطلبها أيضاً اجلزائر وليبيا .ولدى البلد وثيقة توجيهية يشار إليها ابسم «الوصااي العشر للنفط»
اليت أطلعت على السياسات اهليدروكربونية النروجيية ودعمتها منذ السبعينيات( .((5وقد مسحت هذه
اجملموعة من املبادئ التوجيهية للحكومة النروجيية ابالحتفاظ ابلرتكيز اإلداري واالستمرارية املؤسسية
مر السنني ،ممّا أفضى إىل عملية صنع قرار مستقر نسبياً لإلنفاق النفطي؛ وهذا يتناقض مع
على ّ
الدول العربية املصدرة للنفط ،إذ ال يتوافر لدى أي منهم مبدأ شامل ملطالب بالدهم واحتياجاهتا
ملا خيص ثروهتا النفطية .ويف حالة العراق ،فإن البلد ال ميتلك قانوانً هيدروكربونياً مقنناً على الرغم
من أنه مطلوب دستورايً(.((5

إن وجود نظام تنظيمي وضرييب متقن بنح ٍو قوي ومستمر مينح النرويج وسائل دعم دولة الرفاه
الشاملة ومينحها أيضاً الرؤية إلنشاء آليات تبين القدرة على الصمود يف مواجهة التطورات غري
املتوقعة ،وتبقى مسؤولة أمام مواطنيها يف اإلنفاق الضرييب .وتستخدم البالد أرابحها الضريبية لدعم
برامج البنية التحتية ،وبرامج الرعاية السخية اليت تستهدف على وجه التحديد بناء القدرات (مثل
التعليم ،والتدريب على املهارات).
وفضالً عن تعديل امليزانية على أساس سنوي للتكيُّف مع احلقائق االقتصادية املتغرية ،فقد
مسح النظام للنرويج ببناء أكرب صندوق سيادي يف العامل هو (صندوق الدولة العاملي للمعاشات
التقاعدية) ،وتقدر قيمته أبكثر من تريليون دوالر يف األصول ،مبا يف ذلك ( )% 1.3من خمزوانت
النفط العاملية واألسهم(.((5
صندوق املعاشات التقاعدية العاملي

إن صندوق املعاشات التقاعدية العاملي -املعروف أيضاً ابسم صندوق النفط (أوجليفونديت)-
هو األداة الرئيسة يف النرويج الستثمار فائض اإليرادات يف قطاع البرتول النروجيي .والغرض الرئيس
للصندوق هو حتقيق املساواة بني األجيال ،وحتويل املورد غري املتجدد إىل حمفظة متنوعة من األصول
املالية اليت ستولد تدفقات للدخل من مدفوعات الفوائد ،وأرابح األسهم ،وقيمة األصول املقدر
52 .Ibid, pp. 20-21.
53. Ibid, p. 20.
54. Norway’s Sovereign Wealth Fund Passes the $1trn Mark”, The
Economist, 21-September-2017, < https://www.economist.com/finance-andeconomics/2017/09/23/norways-sovereign-wealth-fund-passes-the-1trn-mark>,
[Accessed 29-September-2018].
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لألجيال املقبلة؛ ولذلك فهو صندوق معاشات ،وصندوق لالدخار يف الوقت نفسه.
يستثمر صندوق املعاشات التقاعدية يف جمموعة واسعة من األوراق املالية خارج النرويج؛ مما
حيميه الصندوق بنح ٍو فعال من التقلبات يف االقتصاد النروجيي ،ويشري هيكل الصندوق املخصص
إىل أن االقتصاد النروجيي حممي من أي حالة من عدم االستقرار ،أو أي استثمار سيّئ اليت ميكن
أن يضرا ابلصندوق(.((5
وقد أدار الصندوق جملس األمناء وأشرف عليه منذ عام  ،2004ويشرف اجمللس على عدد من
القضااي مبا يف ذلك أخالقيات االستثمار ،واملخاطر املرتتبة من االستثمار .فهو ال يستثمر يف أسهم
الشركات وديوهنا ،وحيجم عن االستثمار يف الشركات املشاركة يف -أو تسهيل -تعذيب اآلخرين،
اليت تفرض قيوداً على احلرية وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان( .((5وقد منا الصندوق بنسبة
( )% 3.8سنوايً منذ عام  ،1999وعلى الرغم من أن الزايدة كانت أقل من مؤشرات األسهم
العاملية األخرى ،فقد كانت أكثر استقراراً مقارنة ابملؤشرات األخرى(.((5

(((5

55. Grigoryev, Vladimir; Movchan, Andrey; Zotin, Alexander. “Managing the
Resource Curse”, Carnegie Endowment for International Peace, p. 104.
56. Ibid, p. 104.
57. Ibid, p. 104.
58. “Market Value”, Norges Bank Investment Management, 21-August-2018
(Last Updated), <https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/>, [Accessed
19-October-2018].
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وقد منح الصندوق فوائد كبرية للنرويج ابالقرتان مع مدونة ضريبية شاملة وسياسات هيدروكربونية
ذات توجه وطين وإطار بريوقراطي شفاف له أهداف واضحة .وجتدر اإلشارة إىل أن البالد أقل
اعتماداً على النفط بني الدول األخرى املنتجة للنفط بنح ٍو ملحوظ .حىت يف الوقت الذي جتاوز
الناتج احمللي اإلمجايل السنوي لكل شخص ( )60دوالراً يف عام  ،2016كان حوايل ( )20ألف
دوالر فقط مرتبطًا بسوق اهليدروكربوانت .ولدى البالد تكافؤ شرائي مرتفع جداً ،وتسجل نتائج
جيدة على مستوايت املساواة .وعلى الرغم من أن األجور املرتفعة والتكاليف املرتفعة للمنتجات
االستهالكية (ال تقتصر على السلع اخلاضعة للضرائب مثل الكحول والتبغ فحسب ،بل أيضاً املواد
يعوض يف الغالب مبستوايت
الغذائية) قد قللت من القدرة التنافسية النروجييةَ ،
بيد أن ذلك كان ّ
الرخاء والتعليم العالية(.((5
ويلتزم الصندوق مببادئ سانتياغو بنح ٍو كامل ،ويقول اخلرباء يف الشفافية واحلكم أن البالد قوية
فيما خيص اآليت(:((6
● بنية قوية ذات أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوح.
● أدوار وأهداف ومقاصد حمددة بوضوح.
● التكامل مع نظام امليزانية.
● اسرتاتيجية إدارة أصول سليمة.
● قواعد تشغيل واضحة.
ويع ّد االلتزام هبذه املبادئ السبب وراء جناح صندوق الثروة السيادية يف النرويج وقدرته العامة
على جتنب لعنة املوارد واألمراض اهلولندية.
وما تزال هناك بعض املخاوف على استمرارية االقتصاد النروجيي على املدى البعيد ،وعلى
العموم ،يبقى االستثمار األجنيب يف النرويج أقل من منافسيها ،وقد أظهر تراجعاً يف السنوات
59. Grigoryev, Vladimir; Movchan, Andrey; Zotin, Alexander. “Managing the
Resource Curse”, Carnegie Endowment for International Peace, pp. 104-105.
60. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, pp. 37-38.
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األخرية .ويظهر التصنيع اجتاهاً مماثالً ،إذ تبلغ نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير للتكنولوجيات
اجلديدة ( )% 1.4من الناتج احمللي اإلمجايل ،وهو مبلغ أقل بكثري مقارنة مع نظرائه يف اإلقليم.
وكان متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل يف النرويج ( ،)% 1.73وعلى الرغم من استقراره ،إال
أنه أظهر أيضاً عالمات للركود .وما يزال إنتاج النفط والغاز يظهر أرقاماً جيدة ،إال أنه من املتوقع
أن تتقلص احتياطيات اهليدروكربوانت النروجيية يف أثناء العقود املقبلة؛ وسيشكل االنتشار املتزايد
للطاقة املتجددة واالبتعاد عن املنتجات النفطية تعقيداً آخر(.((6
وبصرف النظر عما سبق ،فقد مت االستشهاد ابألمنوذج احلايل لالقتصاد النروجيي بسبب األمنوذج
الضرييب لتحقيق الرفاه املدعوم من عائدات النفط ،كونه السبب يف بقاء البالد صامدة أمام العديد
من تقلبات أسعار النفط على مر السنني .ومل يسمح األمنوذج للحكومات النروجيية املتعاقبة بنقل
عائداهتا إىل البنية التحتية فقط ،بل قد خلقت اآلليات املؤسسية القوية وقوانني املساءلة من طريق
تلك الضرائب سلسلة من الضوابط وا لتوازانت اليت أبقت نسبة الفساد ومعدالت جتنب دفع
الضرائب منخفضة أيضاً .يف حني أن لدى العراق اختالفات واضحة عن النرويج ،فذلك ما جيعل
التطبيق الدقيق لألمنوذج النروجيي غري ممكن ،إال أهنا تقدم دروساً أساسية للعراق.
قطر
تتمتع دولة قطر ذات الكثافة السكانية القليلة (أقل من  2.5مليون نسمة) واملساحة الصغرية
( )11500كيلومرت مربع ،بثروة اقتصادية كبرية ،إذ سجلت انجتاً إمجالياً حملياً يبلغ ()167.61
مليار دوالر يف عام  ،((6( 2017وأتيت هذه الثروة من احتياطي قطر الكبري من النفط والغاز.
وابلفعل ،فإن الناتج احمللي اإلمجايل للبلد البالغ ( )206.22مليار دوالر يف عام  2014عاىن
إىل حد كبري منذ اهنيار أسعار النفط يف العام نفسه ،إذ سجل إمجايل الناتج احمللي ()164.64
مليار دوالر يف عام  ،2015و( )152.45مليار دوالر يف عام  .2016وتستورد البالد مجيع
سلعها تقريباً مبا يف ذلك االعتماد الكبري على اإلمدادات الغذائية .فضالً عن القضااي اخلاصة ابلتأثر
بصدمات األسعار ،وقد ُسلِّط الضوء يف ضعف االقتصاد القطري جتاه الصدمات يف عام 2017
حينما أطلقت اململكة العربية السعودية ،والبحرين ،واإلمارات العربية املتحدة حصاراً على قطر.
61. Grigoryev, Vladimir; Movchan, Andrey; Zotin, Alexander. “Managing the
Resource Curse”, Carnegie Endowment for International Peace, pp. 104-107.
62. “Qatar GDP”, Trading Economics, 2018, <https://tradingeconomics.com/
qatar/gdp>, [Accessed 2-October-2018].
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وقد جنت البالد -اليت ص ّدرت الكثري من سلعها االستهالكية -من الفوضى السياسية ،وجلأت إىل
حتويل طريق وارداهتا من سلطنة عمان واهلند ،واستبدال مصادر وارداهتا اخلليجية بتلك الواردات
من إيران وتركيا(.((6
كانت البالد على علم ابخلطر الذي ميثله اقتصادها املعتمد على سلعة واحدة .ويف عام
 ،2008أعلنت الدولة عن «رؤية قطر الوطنية لعام  »2030اليت هتدف إىل «حتويل قطر إىل
جمتمع متقدم قادر على حتقيق التنمية املستدامة» حبلول عام  .((6( 2030وتستلزم أركاهنا األربعة:
التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،واإلنسانية(.((6
ُّ
ويعد اجلانب االقتصادي ذا أمهية خاصة ،وحتدد احلكومة القطرية أهدافها االقتصادية على
النحو اآليت:
•اإلدارة االقتصادية السليمة اليت تضمن النمو االقتصادي املعقول واملستدام الذي يضمن
مستوى معيشة مرتفعاً ،واستقراراً مالياً واقتصادايً ،ومعدالت تضخم منخفضة.
•االستثمار املعقول للنفط والغاز ،وحتقيق التوازن بني االحتياطيات واإلنتاج.
•التنويع االقتصادي املستدام الذي يقلل تدرجيياً من االعتماد على الصناعات اهليدروكربونية،
ويعزز القدرة التنافسية(.((6
تؤدي هيئة االستثمار القطرية ( )QIAدوراً مهماً يف هذا األمر ،وعلى الرغم من أن اهليئة اليت
أتسست عام  2004تقدم رؤية وطنية لعام  ،2030إال أهنا جزءٌ ال يتجزأ من جهود اململكة
63. “Turkey, Iran Help Qatar Thrive, One Year Into Saudi-led Blockade”,
Haaretz, 18-June-2018, <https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/
qatar-crisis-turkey-iran-help-tiny-emirate-thrive-one-year-into-saudi-led-blockade-1.6177992>, [Accessed 2-October-2018].
64. “Development Pillars”, Ministry of Development Planning and Statistics, 2018, <https://www.mdps.gov.qa/en/qnv/Pages/default.aspx>, [Accessed
02-October-2018].
65. Ibid.
66. “Economic Development”, Ministry of Development Planning and
Statistics, 2018, <https://www.mdps.gov.qa/en/qnv/Pages/default.aspx>,
[Accessed 02-October-2018].
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لتنويع اقتصادها ،وبناء آليات مستدامة لتوليد اإليرادات .ويف  ،2017قُ ِّدرت قيمة أصول هيئة
االستثمار القطرية مببلغ  335مليار دوالر( ،((6على الرغم من أنه ليس أكرب صناديق الثروة السيادية
يف العامل أو حىت اخلليج ،لكنّه -مقارنة مع عدد سكاهنم القليلُّ -
يعد أمراً عظيماً.
هيئة االستثمار القطرية
ِ
ُسس صندوق الثروة السيادية القطري املعروف (ابسم هيئة االستثمار القطرية) ( )QIAيف
أّ
عام  2005إلدارة فوائض النفط والغاز يف البالد .وكانت مهمتها الرئيسة إدارة احتياطات قطر
من أجل خلق قيمة طويلة األجل للدولة واألجيال القادمة(((6؛ ولذلك تصنّف على أهنا صندوق
توفري بعيد األمد.
يتمثل اهلدف طويل األمد هليئة االستثمار القطرية ( )QIAيف دعم تطوير االقتصاد القطري
التنافسي ،وتسهيل التنويع االقتصادي ،وتنمية القدرات احمللية ،وتصنف يف هناية املطاف كمؤسسة
استثمارية ذات مستوى عاملي وشريك مفضل يف االختيار للمستثمرين واملمولني وأصحاب
املصلحة( .((6ويتمثل الرتكيز الرئيس الستثماراهتا يف القطاعات املصرفية والعقارية يف البلدان
األجنبية ،والسيما يف اململكة املتحدة إذ متتلك حمفظة عقارية كبرية( ،((7وهو مستثمر رئيس يف
البنوك األجنبية مثل بنك ابركليز وكريدي سويس ،وقد واصل استثماراته هناك حىت بعد انسحاب
البنوك األخرى منه(.((7
تلتزم تقارير اهليئة (مببادئ سانتياغو) ،وتصف أهدافها على وفق مخسة مبادئ توجيهية ،هي:
67. Sergie, Mohammed. “The Tiny Gulf Country With a $335 Billion Global
Empire”, Bloomberg, 12-January-2017, <https://www.bloomberg.com/news/
articles/2017-01-11/qatar-sovereign-wealth-fund-s-335-global-empire>,
[Accessed 2-October-2018].
68. “About”, Qatar Investment Authority, 2018, <https://www.qia.qa/About/
OurMission.aspx>, [Accessed 2-October-2018].
69. Ibid.
70. McSparren, Jason; Besada, Hany; Saravade, Vasundhara. “Qatar’s Global
Investment Strategy for Diversification and Security in the Post-Financial Crisis
Era”, Centre of Governance, May 2017, P. 11
71. Setser, Brad; Ziemba, Rachel. “GCC Sovereign Funds: Reversal of
Fortune”, Council of Foreign Relations, January 2009, pp. 23-24.
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● النزاهة لتطبيق أعلى معايري السلوك األخالقية واملعنوية واملهنية يف كل من تعهداهتا.
● الرتكيز على حتقيق «مهمتها النبيلة» نيابة عن الشعب القطري.
● رايدة األعمال ،وتشجيع هنج مرن حىت مع منو مؤسسة االستثمار القطرية.
● التميُّز يف مجيع جوانب تعهداهتا.
● احرتام األشخاص الذين يعرتف هبم كأصل قيّم ،وابلتايل خلق بيئة حمرتمة يف مكان العمل(.((7

رئيس جملس اإلدارة يف اهليئة هو انئب أمري دولة قطر ،عبد هللا بن محد بن خليفة آل اثين ،وهو
شقيق األمري احلايل ،الشيخ متيم بن محد آل اثين .انئب الرئيس هو عضو آخر يف العائلة املالكة
امسه أمحد بن جاسم آل اثين .ويشغل عدد آخر من أفراد عائلة آل اثين مناصب أُخر من بينها
منصب الرئيس التنفيذي.
تقدم هيئة االستثمار القطرية تفاصيل قليلة نسبياً بشأن التوزيع الدقيق ملهام هؤالء املسؤولني،
مع توجيهات قليلة نسبياً للمسؤوليات اخلاصة يف إدارة الصندوق( ،((7ال تنشر هيئة االستثمار
القطرية معدالت أو تفاصيل واضحة عن حمفظتها أو أصوهلا؛ مما جيرب احملللني على تقدير األعداد
الدقيقة املعنية.
يفتقر الصندوق إىل تقدمي التفاصيل حينما خيص األمر بكشف الطريقة اليت يتجنب هبا تضارب
املصاحل الذي ينشأ عن وجود العديد من أعضاء جملس اإلدارة املنتمني إىل العائلة املالكة نفسها.
ويف الواقع ،وقد استثمر أمري قطر السابق ،الشيخ محد بن خليفة آل اثين عدداً من األصول؛ مما
أدى إىل حدوث تساؤل عن مدى انفصال مصاحل العائلة عن مصاحل هيئة االستثمار القطرية(((7؛
لذلك ،من غري املستغرب أن تشري الباحثة كارول إىل أن هيئة االستثمار القطرية قد «فشلت»
ابلشفافية؛ مما يوحي أبهنا تتبع (مبادئ سانتياغو) ابالسم فقط(.((7
72. “About”, Qatar Investment Authority, 2018, <https://www.qia.qa/About/
OurMission.aspx>, [Accessed 2-October-2018].
73. Ibid.
74. Setser, Brad; Ziemba, Rachel. “GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune”, Council of Foreign Relations, January 2009, p. 24.
75. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, pp. 37-38.
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إن آاثر هذه السياسات واضحة ،والسيما يف حماولتها لتوسيع أصوهلا بسرعة ،وكانت هيئة
االستثمارات القطرية على استعداد لتحمل املخاطر واالستثمار يف حمفظات مركزية ،وكانت حقيقة
أن معظم استثماراهتا يف اململكة املتحدة أو يف األسواق اليت اندجمت بنح ٍو كبري يف نظام لندن جزءاً
منها ،إذ تضررت من األزمة املالية عام  2008العديد من الصناديق السيادية اخلليجية األخرى.
ومل يكن انتعاشها -يف هناية املطاف -نتيجة لالستثمارات احلكيمة ،بل بسبب ارتفاع أسعار النفط
والغاز؛ مما يعين أنه بدالً من محاية االقتصاد القطري من األزمات املالية الدولية ،وقد تركت هيئة
االستثمار القطرية نفسها عرضة للقوى نفسها اليت كان من املفرتض أن توفر احلماية منها(.((7
العنوان :حمفظة هيئة قطر االستثمارية املقدرة

(((7

ومن املؤسف أن األمور مل تتغري كثرياً هليئة االستثمار القطرية ،إذ بدأت اهليئة ابالستثمار يف
حمافظها اآلسيوية يف اآلونة األخرية فقط على الرغم من إعالن آسيا كسوق مستهدفة قبل عقد من
الزمن( .((7ويبدو أنه غري معروف عن اجتاهات األسواق الناشئة وفرص االستثمار يف مشال وشرق
76. Setser, Brad; Ziemba, Rachel. “GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune”, Council of Foreign Relations, January 2009, p. 24
77. Ibid, p. 24.
78. McSparren, Jason; Besada, Hany; Saravade, Vasundhara. “Qatar’s Global
Investment Strategy for Diversification and Security in the Post-Financial Crisis
Era”, Centre of Governance, May 2017, P. 10.
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أفريقيا على الرغم من وجود عالقات طويلة األمد مع عدد من الدول ،مثل :السودان ،وجيبويت،
وإثيوبيا ،ونيجرياي ،وكينيا ،والصومال( ،((7وابلنظر إىل أن حلفاء قطر ،مثل :تركيا ،واحللفاء السابقني
مثل اإلمارات العربية املتحدة ،يتسابقون من أجل بناء أتثريهم االقتصادي والسياسي يف تلك
املنطقة(.((8
وفضالً عن ذلك -وعلى الرغم من اهلدف الذي وضعته هيئة االستثمار القطرية (( )QIAوالرؤية
الوطنية القطرية لعام  )2030املتمثل يف تنويع االقتصاد ،وحتسني الظروف وزايدة االستدامة -فإن
قطر ما تزال متأخرة يف كل هذه اجلوانب .وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
ابملقارنة مع لوكسمبورغ ،وسويسرا ،والنرويج ،فإن مستوايت التنمية البشرية يف قطر تبقى أقرب إىل
اإلمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية السعودية اليت يقل فيها الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد
بكثري؛ مما دفع الباحثة كارول إىل اإلشارة إىل قطر أبهنا «أكثر ثراء من مستوى تقدمها»(.((8

79. Ibid, pp. 10-11.
80. “In the Race Between Turkey and the UAE, Somalia Wins”, Stratfor,
14-August-2017, <https://worldview.stratfor.com/article/race-between-turkeyand-uae-somalia-wins>, [Accessed 4-October-2018].
81. Nakhle, Carole. “Towards Good Governance Of the Oil and Gas Sector in
the MENA”, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
1-December-2017, pp. 43-44.
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مستوى الدخل للفرد الواحد

مصدر البياانت :البنك الدويل2017 ،
** أحدث بياانت متوافرة عن ليبيا من عام 2011

(((8

وعلى الرغم مما يقرب من عشر سنوات من اجلهد املبذول لتنويع االقتصاد ،إالَّ أنه ما تزال البالد
تعتمد على اهليدروكربوانت .وكذلك حتتل دول اخلليج -مبا فيها قطر -مرتبة أعلى يف استهالك
الكهرابء ،وكثافة الطاقة ،وممارسات التبذير ،مثل :إحراق الغاز (الذي حيتل فيه العراق أعلى
مرتبة)(((8؛ مما يشري إىل أن اهليدروكربوانت ال تستخدم بكفاءة وفعالية.
ترتبط مسألة التأخر يف التنمية البشرية ترتبط بقضية موجودة ليس فقط يف قطر بل يف منطقة
اخلليج أال وهي (طبيعة االستثمارات) .ويشري احملللون إىل أن العديد من استثمارات صندوق الثروة
السيادية اخلليجية تذهب إىل األصول املالية اليت ال تضيف إىل القدرة اإلنتاجية أو السلع الرأمسالية،
ولكنها تدور فقط حول األصول املوجودة .وهذا يعين أنه على الرغم من االستثمارات اليت تبلغ
قيمتها مليارات الدوالرات ،إال أنه ال يوجد سوى القليل من التطور الفعلي .وإن هذه االستثمارات
اليت يقدموهنا ما هي إال «سراب»؛ إذ مبجرد أن ُتلَّص من احملافظ االستثمارية ،فإن األرقام الناجتة
82. Ibid, p. 44.
83. Ibid, pp. 40-42.
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تكون واقعية(.((8
خاصة هبيئة االستثمارات القطرية هي املخاطر من ترك املصاحل املختلفة؛
تربز قضااي أخرى ّ
فهذه تبعدان عن الغرض األساس وراء إنشاء صندوق للثروة السيادية .وقد تلقت هيئة االستثمار
القطرية (واالستثمارات القطرية األوسع نطاقاً) إدانة يف اململكة املتحدة؛ بسبب متويل قطر املزعوم
لتنظيم داعش اإلرهايب واجلماعة السورية جبهة النصرة (املعروفة اآلن ابسم حركة حترير الشام)(.((8
وقد ظهرت تكهنات أبن هذه االدعاءات كانت مدفوعة بسبب النزاع على امللكية بني عائلة
كال االدعاءين يلقيان اللوم على هيئة االستثمار القطرية،
امللياردير ابركلي ،وعائلة آل اثين( .((8وإن ً
إذ يربط أحدمها الصندوق ابجلماعات اإلرهابية؛ مما يوحي أبن الصندوق ميكن أن يكون رهينة ملا
يُعرف ابخلالف العائلي.
ُّ
وتعد أمثلة كل من النرويج وقطر مفيدة للعراق فيما جيب القيام به وجتنبه .على الرغم من أن
ظروف العراق (مثل مستوى السكان أو مستوى التنمية) ختتلف عن ظروف هاتني الدولتني ،إال
أهنما تقدمان نظرة اثقبة لالجتاه الذي جيب أن يتخذه صندوق الثروة السيادية العراقي .وجيب تذكر
هذه الدروس جنباً إىل جنب مع الدروس املستفادة من صندوق تنمية العراق.

84. Behrendt, Sven (ed); Kodmani, Bassma. “Managing Arab Sovereign Wealth
in Turbulent Times - and Beyond”, Carnegie Endowment for International Peace,
April 2009, pp. 15-16.
85. No Ally of Britain Should Allow the Funding of Terror”, The Telegraph,
2-November-2014, <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
qatar/11202656/No-ally-of-Britain-should-allow-the-funding-of-terror.html>,
[Accessed 4-October 2018].
86. Donaghy, Rori. “Was a London property dispute behind a Telegraph campaign
against Qatar?”, Middle East Eye, 15-June-2015, <https://www.middleeasteye.
net/news/barclay-brothers-telegraph-campaign-against-qatar-and-battle-threelondon-hotels-367590621>, [Accessed 4-October-2018].
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العراق ..حملة عامة واالحتياجات والتوصيات
حملة عامة:
يعاين االقتصاد العراقي من عدد من القضااي الرئيسة اليت جتعله يعيش عجزاً كبرياً
مقابل انجته احمللي اإلمجايل؛ إذ تقدر ميزانية عام  2018أن الدولة ستحقق إيرادات قدرها
( )91,643,667,236,000دينار عراقي أي حنو ( 91.63مليار دوالر) ،مقابل نفقات
تصل إىل ( )104،158،183،734،000دينار عراقي ( 104،108مليار دوالر) .يبلغ العجز
الناتج ( )12،514،516،498،000دينار عراقي ( 12.514مليار دوالر)( .((8وميكن إرجاع
العديد من النفقات والعجز الناتج عن ذلك إىل احلرب ضد تنظيم داعش ،واحتياجات إعادة اإلعمار
يف املدن الكربى ،مثل :املوصل ،والفلوجة ،والرمادي ،اليت دمرت يف أعقاب احتالل التنظيم هلا.
ومما يزيد من تعقيد هذه القضااي اعتماد االقتصاد العراقي على اهليدروكربوانت؛ إذ تستشهد
ميزانية عام  2018إبيرادات النفط والغاز املقدرة بـ( )77.160.219.640.000دينار
عراقي ،واإليرادات غري النفطية مببلغ ( )14.683.574.556.000دينار عراقي؛ مما تسلط
الضوء على مدى اعتماد االقتصاد العراقي على إنتاج النفط( .((8ومتثل نسب  2018حتسناً عن
عام  2014اليت مثلت أسعار النفط املرتفعة بنحو ( )% 90من الناتج احمللي اإلمجايل للبالد(.((8
ويقدر صندوق النقد الدويل أن القطاع غري اهليدروكربوين سينمو يف السنوات املقبلة بسبب إعادة
اإلعمار واالستهالك الداخلي الناتج .ومع ذلك ،فهو يقدر أيضاً أن هذه املكاسب ميكن أن
تتعرض للتهديد بسبب انعدام االستقرار السياسي أو االقتصادي املستمر( .((9وحقيقة األمر أن
العراق لديه نظام ضرييب ال يكاد يذكر ،وأن ما تبقى منه قد تالشى على مر السنني بسبب الدخل
املرتفع من النفط ،وهو ما حيد من مصادر اإليرادات بنح ٍو أكرب.
87. “Text of the General Budget of the Federal Republic of Iraq for fiscal year
(2018)”, Iraqi Ministry of Finance, 2017, p. 3.
88. Ibid, p. 3.
89. Feher, Csaba; Mansour, Mario; Aslam, Aqib; Hegazy, Amgad; Basile,
Gregory; De Mets, Patrick. “Iraq: Selected Issues”, International Monetary
Fund, Vol 17, No 252, (2017), p. 16.
90. “Iraq Economic Monitor: From War to Reconstruction and Economic
Recovery”, The World Bank, Spring 2018, pp 19-20.
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إىل جانب االفتقار إىل نظام ضرييب قويُّ ،
يعد الفساد قضية رئيسة أخرى يواجهها العراق ،إذ
(((9
حتتل البالد املرتبة ( )169من أصل ( )180يف مؤشر مدركات الفساد  ،و( )168من أصل
( )190يف ترتيب تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام  .((9( 2018ومتنع مستوايت الفساد ثقة
املستثمرين وجتعل تقدمي اخلدمات واحلوكمة أكثر حتدايً ،وتؤدي يف كثري من األحيان إىل تبديد
اإليرادات األفضل استخداماً يف مكان آخر.
صندوق تنمية العراق:
أنشئ صندوق التنمية العراقي بواسطة سلطة التحالف املؤقتة ( )CPAيف أعقاب أحداث
عام  2003يف العراق بعد هجوم الوالايت املتحدة وحلفائها .وكان الصندوق صندوقاً سيادايً من
الناحية الفنية ،لكنه كان خمتلفاً من حيث إن مصادره هي األصول اليت استويل عليها واملكتسبة
من حساابت صدام حسني وأسرته ،وكذلك األموال املرتبطة بربانمج النفط مقابل الغذاء .وعلى
الرغم من اتفاق السالم الشامل الذي يشري إىل أمهية الشفافية واملساءلة حول استخدام األموال
لصاحل الشعب العراقي ،فقد بُ ّددت الكثري من األموال مبا كان يشار إليه بـ «الثقب األسود لعدم
املسؤولية» .ومن أصل  23مليار دوالر ،اختفى حوايل ( )8.8مليار دوالر( ،((9وعلى وفق تصريح
شهود العيان استخدم املسؤولون األمريكيون والعراقيون هذه األموال ألغراضهم اخلاصة(.((9
ويؤكد بيان التوضيحات الصادر عام  2014من السفارة العراقية يف الوالايت املتحدة أن
الصندوق ما يزال قائماً حبلول ذلك الوقت( .((9وابملثل ،تتضمن وثيقة صندوق النقد الدويل لعام
 2017إشارة إىل ميزان املدفوعات ل ـ «صندوق تنمية العراق وحساابت اليت حلت حمله» .وعلى
91. “Iraq”, Transparency International, 2018, https://www.transparency.org/
country/IRQ, [Accessed 5-October-2018].
92. “Iraq Economic Monitor: From War to Reconstruction and Economic
Recovery”, The World Bank, Spring 2018, p. 9.
93. “Development Fund for Iraq”, Global Policy Forum, <https://www.
globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/development-fund-for-iraq.html>,
[Accessed 5-October-2018].
94. “So, Mr Bremer, Where did all the money go?”, The Guardian, 7-July-2005,
<https://www.theguardian.com/world/2005/jul/07/iraq.features11>, [Accessed
5-October-2018].
95. “Clarification on status of the Development Fund for Iraq”, Embassy of the
Republic of Iraq, 5-June-2014, <www.iraqiembassy.us/article/clarification-onstatus-of-the-development-fund-for-iraq>, [Accessed 5-October-2018].
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وفق الوثيقة ،فلم ُتَر أي دفعات لصندوق التنمية العراقي ومجيع األرقام كانت ابطلة .وهذا يشري
إىل أن صندوق التنمية العراقي -إذا كان ما يزال موجوداً -غري نشط( .((9وإن معظم االستفسارات
األخرى بشأن صندوق التنمية العراقي تقودان إىل مصادر ذات صلة بـ «صندوق العراق االجتماعي
للتنمية» ،وهو برانمج املساعدات الذي قدمه البنك العاملي ( ،)WBوليس صندوقاً للثروة
السيادية(.((9
ُّ
ويعد مصري صندوق التنمية العراقي مثاالً حيتذى به يف السبب وراء كون وجود صندوق الثروة
السيادية ال يعد حالً ملشكالت البلد إذ ما يزال هناك العديد من املشكالت اهليكلية األخرى مثل
الفساد ،وإن أي حماوالت جديدة إلنشاء صندوق سيادي عراقي سوف يقع فريسة للقضااي نفسها
ما مل يتم تنفيذ تدابري مكافحة الفساد املناسبة ،مثل محاية األموال وإنفاذ املساءلة.
االحتياجات:
من أجل حتديد نطاق صندوق الثروة السيادية العراقي ومهمته ،فإن أول ما حنتاجه هو حتديد
ما الذي يسعى العراق إىل احلصول عليه من هذه املبادرة.
وإن أول احتياجات العراق وأكثرها إحلاحاً هي إعادة البناء وإعادة التطوير .إذ دمر تنظيم
داعش مناطق كثرية يف غرب العراق ومشاله ،اليت حتتاج إىل إعادة اإلعمار على نطاق واسع .ومع
ذلك ،فإن األجزاء اجلنوبية والشرقية من العراق اليت مل متسها احلروب األخرية شهدت تراجعاً مستمراً
يف بنيتها التحتية منذ حرب اخلليج عام  ،1991حينما فرض احلصار على العراق .أزمة مياه البصرة
واالحتجاجات اليت تلت ذلك ليست سوى جزء من مشكالت البنية التحتية اليت يواجهها العراق.
وحتتاج العديد من قطاعات العراق اليت ترتاوح بني الرعاية الصحية والزراعة إىل إعادة تطوير .ولذلك
على صندوق الثروة السيادية العراقي أن يضع يف اعتباره خماوف إعادة اإلعمار والتنمية.
وإن التحدي الكبري اآلخر الذي يواجه العراق هو تنوع اقتصاده ،وكما ذكر مسبقاً يف هذه
الدراسة ،فيمكن للحكومات استخدام صناديق الثروة السيادية لالستثمار يف قطاعات االقتصاد
96. “Iraq: Letter of Intent, Memorandum of Economic Financial Policies, and
Technical Memorandum of Understanding”, International Monetary Fund, 23July-2017, P. 37.
97. “What is the Iraq Social Fund for Development?”, The World Bank, 6-February-2018, <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2018/02/06/whatis-the-iraq-social-fund-for-development>, [Accessed 5-October-2018].
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اليت تتناسب واحتياجات االقتصاد الكلي للبالد .وضمن هذا السياق ،جيب أن يستهدف صندوق
الثروة السيادية العراقي «بناء القدرات» للصناعات احمللية .ويقدر البنك الدويل أن االستهالك
املرتبط إبعادة اإلعمار سيسمح للقطاع غري اهليدروكربوين ابلنمو يف السنوات املقبلة .ومثل هذه
القطاعات -كالبناء -ميكن أن تساعد يف بدء قدرات التصنيع العراقية احمللية للتوسع تدرجيياً مع
منو قاعدة العمال املاهرين .وهناك قطاع آخر املتمثل ابلزراعة الذي عاىن كثرياً بسبب تنظيم داعش
يف الشمال والغرب ،فضالً عن حاالت اجلفاف يف مجيع أحناء البالد(.((9
ومثة اعتبار آخر طويل األجل هو ارتفاع عدد الشباب يف البلد .لدى العراق عدد كبري
من الشباب ،وتبلغ أعمارهم يف املتوسط  20عاماً( .((9ويواجه البلد ارتفاع معدالت البطالة
بسبب عدم وجود التنمية .ويف الوقت نفسه ،يشري متوسط العمر املرتفع إىل أن سكان العراق
املسنني سوف يتزايد يف العقود املقبلة .وهكذا ،يواجه العراق حتدايً يف االقتصاد الكلي والتحدي
الدميوغرايف ،املتمثلني بتوفري فرص العمل والتنمية لشباب اليوم ،وتوفري الرعاية واملعاشات للمسنني
يف املستقبل .وعلى الرغم من أن مسألة شيخوخة السكان ليست ملحة ،بيد أنه من املهم أن يؤخذ
ابحلسبان وأن ُيطط لذلك.
وال خيفى أن الفساد يعد عامالً هيكلياً حامساً جيب معاجلته ،إذ إن إنشاء صندوق الثروة
السيادية وحده ليس حالً ملكافحة الفساد .ومع ذلك ،ميكن بناء صندوق الثروة السيادية ليكون
مرانً ضد الفساد من طريق تقييد الوصول إىل احتياطياته وحفظ كل سحب يف حساب صارم.
وإبمكان صندوق الثروة السيادية «أن يكون مثاالً حيتذى به»؛ مما يسمح بتنفيذ سياسات مكافحة
الفساد يف القطاعات األخرى.

98. “With ISIS Gone, Farmers Struggle to Revive What Was Once Iraq’s Breadbasket”, Haaretz, 29-June-2018, <https://www.haaretz.com/middle-east-news/
iraq/with-isis-gone-farmers-try-to-revive-what-was-once-iraq-s-breadbasket-1.6318202>, [Accessed 5-October-2018].
99. “Iraq Demographics Profile 2018”, IndexMundi, 20-January-2018, <https://
www.indexmundi.com/iraq/demographics_profile.html>, [Accessed 5-October
2018].
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توصيات:
توصي الدراسة إبنشاء صندوق الثروة السيادية فقط إذا متكنت من تلبية املتطلبات واالحتياجات
املذكورة آنفاً .وكما ذكران مراراً وتكراراً هبذه الدراسة ،فإن حماولة إنشاء صندوق الثروة السيادية جملرد
أن هذا ما فعله منتجو النفط اآلخرون سيجعل الصندوق جزءاً من املشكلة ،وليس احلل.
وتوصي أبن تعمل احلكومة العراقية على إنشاء صندوق ثروة سيادي متعدد األغراض أو صناديق
ثروة سيادية خمتلفة األغراض .وقد يؤدي إنشاء عدة صناديق إىل إنشاء طبقة إضافية من التأمني يف
بيد أنه قد يؤدي إىل زايدة احلمل اإلداري.
حالة حدوث خطأ ما يف االستثمارَ ،
ومبا أن تنويع االقتصاد وإعادة اإلعمار واستعادة البنية التحتية متثل االحتياجات األساسية
توجه األموال
للعراق ،وينبغي للصندوق أن يكون يف املقام األول صندوق للتنمية؛ وهبذه الطريقة ،لن ّ
حنو مشاريع إعادة اإلعمار وإعادة التطوير فحسب ،بل سيكون إبمكان الصندوق املساعدة على
تنمية القدرات الصناعية احمللية من طريق االستثمار فيها .ومع بروز أساس تدريب العمال املاهرين،
ميكن لالستثمارات أن تستهدف صناعات أكثر تطوراً مبا يتماشى مع األهداف االقتصادية الكلية
للحكومة العراقية؛ وبذلك ،قد يصبح العراق رائداً يف التقنيات الناشئة مثل حتلية املياه ،اليت استشهد
هبا كحل حمتمل ألزمة املياه يف البصرة والعراق بنحو أوسع(.((10
وميكن أن يتعاون صندوق التنمية مع صندوق االدخار طويل األجل وصندوق احتياطي
توجه مجيع تلك األموال حنو خلق قيمة طويلة األجل ،ودعم األجيال
املعاشات التقاعدية؛ إذ ّ
الالحقة وأصحاب املعاشات التقاعدية .وميكن استخدام بعض هذه العائدات من أجل االستثمار
حملياً يف الصناعات اليت تناسب أهداف االقتصاد الكلي للحكومة العراقية ،وميكن أيضاً استخدام
جزء من هذه األموال يف بناء حمفظة تستهدف بنح ٍو خاص يف دعم السكان املسنني.
إن تنفيذ هذه الصناديق ورؤية التغيريات اليت ستحدث ،ستكون مسعى متوسطاًإىل طويل
املدى .لكن يف هذه األثناء ،سيبقى االقتصاد العراقي معتمداً على اهليدروكربوانت وسيتعرض
لصدمات األسعار يف حالة حدوث اهنيار للنفط .لتجنب آاثر هذا االهني ا ر ،يوصي الباحث
100. MacDonald, Alex. “How locals are turning Basra’s poisoned rivers into
drinking water”, Middle East Eye, 1-October-2018, <https://www.middleeasteye.net/news/water-basra-1860957290>, [5-October-2018].
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إبنشاء صندوق لتحقيق االستقرار .ومن املفرتض أن يكون هذا الصندوق منفصالً عن األموال
املوجهة للتنمية ،وذات قيمة طويلة األجل ،وسيكون هدفه األساس هو محاية االقتصاد العراقي من
االهنيارات يف أثناء حتركه لتحقيق أهدافه.
وجيب أن نضع يف احلسبان مثال النرويج ،وكيفية إدارهتا لثرواهتا اهليدروكربونية ،إذ تعد النرويج
مثاالً واضحاً على االمتثال ملبادئ سانتياغو ليس فقط شكلياً بل أيضاً من الناحية التطبيقية ،وإن
الطريقة اليت جتعل النرويج حتقق عائداهتا من املواد اهليدروكربونية تكون من الضرائب والرتخيص بدالً
شامل للنظام
من اإلجيارات ،جيب أن تؤخذ ابحلسبان أيضاً .سيتطلب مثل هذا النهج إصالحاً ً
مسعى طويل األجل؛ وابلتايل ،قد حتتاج صناديق الثروة السيادية
االقتصادي العراق ،والذي سيكون
ً
على املدى القصري -إىل أن تبعد نفسها من النظام احلايل .فإن إنشاء خارطة طريق لالنتقال منالريعية إىل نظام الرتخيص والضريبة سيزيد من الثقة.
وجيب تعلم الدروس من النرويج وقطر فيما خيص حتديد األدوار واهلدف ،وجتنب تضارب
املصاحل .إذ إنه يف صندوق النفط يف النرويج تكون أدوار املسؤولني واضحة ،وكذلك أهدافها.
وقد مسح إنشاء ذاكرة مؤسسية ،وصياغة جمموعة حمددة من القيم واملبادئ مبحيط واضح للنرويج
ابالحتفاظ برتكيزها املؤسسي على تكوين الثروات .ومن انحية أخرى ،لدى دولة قطر أهداف
ومبادئ ،إال أهنا ليست مذكورة بنحو واضح ،وغالباً ما تشري إىل ُم ٍثل ،أو استخدام كلمات منمقة
بدالً من تقدمي جمموعة واضحة من املبادئ التوجيهية .وإن تضارب املصاحل الناتج عن املشاركة
الكبرية لعائلة آل اثين يف إدارة الصندوق يعين أن املصاحل العائلية ومصاحل الدولة األخرى ميكن
أن تتضارب مع مصاحل وأهداف صندوق الثروة السيادية؛ مما يؤدي إىل إحلاق الضرر هبا يف كثري
من األحيان .ونظراً ملستوايت الفساد يف العراق -فضالً عن أمهية الطائفة والعرق والقبيلة واالنتماء
احلزيب -فمن احملتمل أن تظهر قضااي مماثلة يف صندوق سياسي عراقي .وكما أشران آنفاً ،فإن معاجلة
هذه القضااي دون إجراء إصالحات أوسع سيكون صعباً.
توصي هذه الدراسة أبن حيذو العراق حذو النرويج يف إدارة صندوق الثروة السيادية اخلاص هبا
وخصص هلذا الغرض مبفرده؛ لكونه مؤسسة حديثة بدالً من كوهنا مؤسسة
بواسطة بنك أُنشئ ّ
موجودة من قبل ،فإن «بنك االستثمار العراقي» ميكن أن ينظر إىل توظيف أفضل اخليارات املمكنة
جمللس إدارته .وجيب أن يقود هذا اجمللس من التكنوقراط من ذوي اخلربة يف األعمال املصرفية يف
كل من السياق العراقي والسياق العاملي .وإن امتالك اخلربة يف جملس اإلدارة حنو قطاع واحد لن
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جيعله قادراً على التعامل مع مطالب الطرف اآلخر واحتياجاته .على سبيل املثال ،سيجد جملس
اإلدارة الذي يتمتع ابخلربة الكاملة يف التمويل العاملي صعوبة يف تصفح املشهد املايل للعراق؛ وهلذا
قد يكون مناشدة املغرتبني العراقيني خياراً قابالً للتطبيق.
وإن واحدة من أكثر السمات املميزة لصندوق النفط النروجيي هي جملس األخالقيات ،إذ يتوىل
اجمللس مسؤولية ضمان استثمار الصندوق ألمواله يف الشركات اليت ال تنتهك حقوق اإلنسان أو
االخنراط يف املمارسات البيئية املدمرة أو انتهاك مبادئ املسؤولية االجتماعية( .((10وبينما قد ال
تتجاوب هذه القضااي مع السياق العراقي على الفور ،إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن العديد من هذه
القضااي متيل إىل االرتباط الوثيق ابلفساد .وعلى هذا النحو ،فإن جملس األخالق (رمبا مع الرتكيز
على مكافحة الفساد) سيكون جزءاً حيوايً من جملس إدارة صندوق الثروة السيادية .وسيكون
من األفضل احلصول على موظفني هلذا اجمللس من مؤسسات مثل هيئة النزاهة يف العراق؛ بسبب
خربة اللجنة يف هذه األمور ابلفعل .ومع ذلك ،جيب توخي احلذر لضمان عدم تسييس صندوق
الثروة السيادية .إن حتقيق هذه األهداف ميكن أن يضمن عدم إنفاق األموال يف املكان املطلوب
فحسب ،بل سيكون إبمكان العراق أن يتجنب االهتامات اليت وجهت إىل قطر ملا خيص كيفية
استخدام أمواهلا يف دعم اإلرهابيني .وجيب أن تكون الشفافية واملساءلة شرطني مسبقني لالستثمار
احمللي لصندوق الثروة السيادية ،فهما ستعمالن حافزين ملكافحة الفساد على نطاق أوسع .وإذا
أصبح صندوق الثروة السيادية قصة جناح يف املساءلة ،فيمكنه أيضاً حشد رأس املال السياسي
واإلرادة إلصالح النظام االقتصادي األوسع.
ومتثل النرويج مثاالً على كيفية استثمار األموال يف صندوق الثروة السيادية؛ ومع بدء العراق
يف بناء حمفظة صناديق الثروة السيادية ،فإنه بال شك سيجذب العديد من الشركات اليت تبحث
عن االستثمارات .ويربز املثال القطري أنه ميكن لالستثمارات السامة أو املركزة أن تسبب الضرر
مبصداقية صناديق الثروة السيادية .ويزداد اخلطر يف العراق إذ ما تزال املهارات األساسية لالستثمار
يف السوق العاملية منخفضة.
وتوصي هذه الدراسة يف الرتكيز على االستثمارات احمللية يف الوقت احلايلِّ ،
وتشد ُد على أن
القطاعات احمللية يف العراق هي يف حاجة ماسة إىل التنمية ،وإن عدم معرفة العديد من العراقيني
بنظام االستثمار العاملي يعين أن االستثمار احمللي سيسمح بصنع سياسة أكثر استنارة .ومع ذلك
101. “Responsibility”, Norges Bank Investment Management, <https://www.
nbim.no/en/responsibility/>, [Accessed 19-October-2018].
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مبا أن احلفاظ على التنوع املايل يع ّد أمراً حيوايً ليتجنب صندوق الثروة السيادية األزمات -فإنهجيب جتنب استثمار مجيع األموال يف األسواق احمللية منذ البداية .وبدالً من ذلك ،ينبغي جمللس
اخلرباء الفنيني تقييم االستثمارات اآلمنة واالستثمار فيها .وتُ ُّ
عد القدرة على التنبؤ واإليرادات الثابتة
نعمة على املدى الطويل ،وميكن حصر مبلغ صغري (ال يزيد عن ( )% 15من املبلغ املخصص
لالستثمارات األجنبية) يف جتربة استثمارات ذات خماطر أكرب؛ مما يساعد ذلك على بناء املعرفة
واخلربة احمللية والذاكرة املؤسسية .وتعتمد املدة اليت يستغرقها هذا بنحو كامل على كيفية تطور
العملية .فمن النرويج -اليت اتبعت هذا املسار -مل يستثمر الصندوق خارج األسواق العامة ألكثر
من  12عاماً ،وحىت يف ذلك الوقت كان على الربملان النروجيي املوافقة على ختصيص ()% 5
وفضال عن ذلك ،فإن رأس املال احملدد ملثل هذا الصندوق سيحتاج
لسوق العقارات العاملي(ً .((10
إىل أن يقيمه خرباء عراقيون لديهم معرفة قوية مبيزانيات احلكومة ومتطلباهتا .وسيتعني أيضاً إجراء
هذا التقييم ابالقرتان مع حتليل لسياق العراق املعاصر ،ابلنظر إىل تقلب األوضاع السياسية واألمنية
يف العراق ،فضالً عن تقلب أسعار النفط العاملية.

102. Al-Hassan, Abdullah; Papaionnaou, Michael; Skancke, Martin; Chih Sung,
Cheng. “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management”, International Monetary Fund (IMF), Vol 13, Issue 231,
(November 2013), p. 19.
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استنتاج:
لقد شهدت السنوات العشر املاضية منواً سريعاً يف صناديق الثروة السيادية من حيث احلجم
والكمية .ومع ذلك ،فإن العديد من صناديق الثروة السيادية ال حتقق جناحاً إال بسبب احلجم اهلائل
لألصول اليت تدعمها ،مثل اهليدروكربوانت .وعلى الرغم من أن هذا مينحها القدرة على حتمل
األزمات االقتصادية وزايدة املالمح االقتصادية لبلداهنا ،إال أن نظرة أدق عليها تبني أن العديد من
صناديق الثروة السيادية تفشل يف حتقيق أهدافها املعلنة لتنويع اقتصاداهتا ،وبناء القدرات احمللية ،اليت
تساعد يف جتنب قضااي مثل لعنة املوارد واملرض اهلولندي .وتظهر دراسات احلالة اخلاصة ابلنرويج
وقطر أن صندوق الثروة السيادية ال يشفي بلداً يعاين من مثل هذه املشكالت ،بل إن املؤسسية،
والشفافية ،واملساءلة ،هي ما تساعد على فعالية عمل هذه الصناديق.
ونظرت هذه الدراسة يف فكرة ما إذا كان إبمكان العراق أن يستفيد من وجود صندوق الثروة
السيادية اخلاص به بينما ينتقل إىل إعادة إعمار بنيته التحتية بعد احلرب وتنويع اقتصاده بعيداً عن
االعتماد املفرط على املواد اهليدروكربونية .وتوصلت هذه الدراسة إىل أن العراق ميكن أن يستفيد
فعالً من صناديق الثروة السيادية ،والسيما الصناديق اليت تعطي األولوية للتنمية وبناء القدرات مع
محاية االقتصاد العراقي من نقاط الضعف احلالية.
وتكرر هذه الدراسة التأكيد على أن إنشاء صندوق الثروة السيادية ليس كافياً لتحريك العراق
ّ
لتخطي نقاط الضعف فيه؛ وإن عدم االعرتاف بذلك سيؤدي إىل حتول الغرض من إنشاء الصندوق
لكونه حالً ملشكلة ما ،إىل مشكلة إضافية .وإن الصندوق أداة ميكن أن تساعد يف محاية اقتصاد
العراق ،وستكون مبنزلة أداة إلعادة اإلعمار ،وإعادة التطوير والتنويع ،بل حىت مكافحة الفساد.
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