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امللخص التنفيذي: 
تستحوذ يف الوقت احلاضر صناديق االدخار واالستثمار على النسبة األكثر من صناديق - 

وأتتــــي  السياديـة  للصناديق  الدولـي  املعهــد  املسجَّلة يف  الصناديق  تصنيفات  َوْفق  السيادية  الثروة 
بعدها صناديق التنمية يف املرتبة الثانية. 

تسهم صناديق الثروة السيادية يف تنويع اقتصادايت البلدان املالكة هلا عب حتويل الفوائض - 
املالية، أو النقدية، لتلك البلدان إىل أصول ذات مردود اقتصادي واستخدامها يف جماالت استثمارية 

)أسهم، وسندات، وعقارات... إخل(. 
ميتلك العراق جتربة سابقة يف إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك عب إنشاء الصندوق - 

العراقي للتنمية اخلارجية الذي أتسس مبوجب القانون رقم )77( لسنة 1974، لكن بعد سقوط 
النظام األسبق اقتصر عمل هذا الصندوق على إدارة مسامهات العراق املالية يف املنظمات واهليئات 
اإلقليمية والدولية، كما كانت هناك حماولة إلنشاء صندوقي سياديي للعراق يف عام 2018، إال 

ما بقيا حباً على الورق من دون تنفيذ عملي. أنَّ
يف نوذج جترييب اتضح أنَّ مرتاكم الفائض يف املوازنة العامة العراقية يف )16( عاماً يساوي - 

)107( تريليون دينار، يف حي بلغ العجز املرتاكم للمدة نفسها )32( ترليون دينار، هذا يعين أنَّ 
حنو أكثر من )74( ترليون دينار هو فائض صاٍف، والذي كان ابإلمكان استثماره لو كان هناك 

صندوق سيادي للعراق.
ينبغي على احلكومة اجلديدة الشروع بصورة جدية على إنشاء صندوق سيادي للعراق، - 

لالستفادة من االرتفاع احلاصل يف أسعار النفط اآلن، والذي يتوقع أن يوفر فائضاً مالياً يتجاوز 
)15( مليار دوالر مع ناية عام 2022. 

هل يجب التفكير مجددًا في إنشاء الصندوق
 السيادي في العراق؟ 

علي عبدالرحيم العبوديّ *

*  ابحث يف االقتصاد السياسي.
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امللخص: 
ذات  اقتصادايت  أقسام؛  ثالثة  على  اإليراد  مصدر  حيث  من  الدول  اقتصادايت  تُقسَّم 
الواحدة(،  السلة  )اقتصادايت  إيرادي أحادي  إيرادية متنوعة، واقتصادايت ذات مصدر  مصادر 
وما بينهما القسم الثالث، ويقع العراق ضمن اجملموعة الثانية، إذ يُعدُّ العراق من الدول شديدة 
الريعية، وذلك العتماده شبه الكلي على اإليرادات املتأتية من بيع النفط اخلام، إذ تشكل اإليرادات 
النفطية بعد عام 2003 حنو أكثر من )%90( من إمجايل إيرادات املوازنة العامة، كما ُتسهم 
بنحو )%60-45( من تكوين الناتج احمللي العراقي )GDP(، ممَّا أدَّى إىل اختالل هيكلي كبري 
يف مصادر متويل املوازنة العامة، ونتيجة للسياسات املتخبطة، وما شهده العراق من ظروف صعبة 
بعد سقوط النظام األسبق عمَّق هذا االختالل؛ لينسحب على جممل املؤشرات االقتصادية، حىت 
أصبحت إيرادات النفط اخلام دالة ملستوى اإليرادات العامة للدولة، وبصوة أعم على دالة ملستوى 

نشاط االقتصاد الوطين.
وتُعدُّ املوارد الطبيعية اليت تتصف ابلنضوب سالحاً ذا حدين؛ ألنَّه يعتمد على طبيعة إدارة 
فتستخدم  سليم  اقتصادي  فكر  ذات  دولة  يف  املوارد  هذه  تظهر  فقد  واستخدامها،  املوارد  هذه 
كقاعدة أساس للنهوض وتنمية اقتصادها الوطين واستدامة ماليتها، وذلك عب ما يسمى »أبمثلية 
ابريتو« اليت تقتضي ختصيص الفائض أو نسبة معينة من إيرادات هذه املوارد يف تطوير القطاعات 
االقتصادية األخرى وتنميتها، وقد هتب الطبيعة املوارد نفسها إىل دولة عاجزة عن تبينِّ فكر اقتصاد 
يساعدها يف استغالل هذه املوارد بطريقة متكنها من تطوير قطاعاهتا االقتصادية واستدامة ماليتها 
وإيراداهتا، ممَّا حتتم عليها تبذير هذه املوارد والوصول إىل مستقبل يسوده التخلُّف والفقر واالنيار. 
اإليرادات  2003، فهذه  بعد عام  العراق  النفط اخلام على  أدرَّها  اليت  الضخمة  اإليرادات  ومع 
العامة  إيراداهتا  مصادر  تطوير  من  املتعاقبة  احلكومات  تتمكن  ومل  استغالاًل صحيحاً،  ُتستغل  مل 

وتنويعها، وبقيت متكئة على إيراد ريعي انضب، ممَّا ينذر مبستقبل خطر.
النفطية ملا قد يواجهها من خطر كبري، إذا مل تتمكن من تنويع  لذا أدركت بعض الدول 
للموارد  األمثل  االستغالل  ملبدأ  وحتقيقاً  سلعة انضبة،  النفط  لعدِّ  ونظراً  العامة،  إيراداهتا  مصادر 
إدارة  أسلوب يف  ابتكار  إىل  اخلليجي  التعاون  النفطية، خاصة دول جملس  الدول  اجتهت معظم 
ا: )عبارة عن جمموعة  اإليرادات النفطية، وذلك عب أتسيس صناديق سيادية، اليت تُعرف على أنَّ
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املالية اململوكة واملدارة بطريقة مباشرة، أو غري مباشرة من قبل احلكومات؛ لتحقيق  من األصول 
أهداف وطنية واملموَّلة أمَّا ابحتياطيات الصرف األجنيب، أو صادرات املوارد الطبيعية، أو فائض 

اإليرادات العامة للدولة()1(. 
لتحقيق االستقرار  املالية  السياسة  أدوات  أداة من  الصناديق يف عدِّها  أمهية هذه  وتكُمن 
املالية  الفوائض  استثمار  يف  مهمة  أداة  تُعدُّ  كما  االقرتاض،  إىل  اللجوء  احتمالية  وتقليل  املايل، 
للدولة، فضاًل عن عدِّها أداة حتوطية من اآلاثر الناجتة عن تقلبات سوق النفط العاملية، واحلفاظ 
ملا أكدته بعض نصوص الدستور العراقي  لذلك، وانطالقاً  على مستقبل األجيال القادمة. وتبعاً 
العراق  صندوق  لتأسيس  الوقت  حان  املثلى،  ابلطريقة  البلد  موارد  استخدام  وجوب  من  الدائم 
السيادي. لكن ما نوع هذا الصندوق؟ ومدى أمهيته للعراق؟ قبل عرض النموذج املقرتحة لصندوق 
الثروة السيادية اخلاص ابلعراق، علينا معرفة آاثر اإليرادات الريعية على العراق، والنماذج الدولية 

املتبعة يف إنشاء صناديق الثروة السيادية.
أواًل: آاثر اإليرادات النفطية على العراق

ميكن حتديد آاثر اإليرادات النفطية على العراق، عب حتليل مؤشرات االقتصاد الكلي، واليت 
أمهها املوازنة العامة، والناتج احمللي اإلمجايل )GDP(، وعلى النحو اآليت:

املوازنة العامة:  منذ أتميم النفط العراقي عام 1972، بدأت أمهية اإليرادات النفطية ابلتزايد، .  
ا مل تكن املورد املتسيِّد على إيرادات املوازنة العراقية)2(، لكن بدأت اإليرادات النفطية ترتبَّع  إال أنَّ
على إيرادات املوازنة العراقية تربُّعاً شبه كامل بعد عام 2003، حىت وصلت مسامهتها إىل )98%( 
من إمجايل إيرادات املوازنة العام يف عامي 2005-2004 )3(، وكما موضح يف جدول رقم )1(.

1. Blundell-Wignall, Yu-Wei Hu, Juan Yermo, Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, 
)OECD Working Papers on Insurance, France: 2008(. p.4. 

2. مظهر حممد صاحل، مدخل يف االقتصاد السياسي للعراق: الدولة الريعية من املركزية االقتصادية إىل دميقراطية السوق، )بغداد: 
بيت احلكمة، 2010(، ص36.

3. حيىي محود حسن، دراسة يف االقتصاد العراقي، )العراق : منشورات مركز العراق للدراسات، 2012(، ص61-63.
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جدول رقم )1( نسبة مسامهة اإليرادات النفطية من إمجايل اإليرادات العامة يف العراق 
بعد عام 2003

السنوات
نسبة مسامهة اإليراد 
النفطي يف إيرادات 

املوازنة العامة
السنوات

نسبة مسامهة اإليراد 
النفطي يف إيرادات 

املوازنة العامة
السنوات

نسبة مسامهة اإليراد 
النفطي يف إيرادات 

املوازنة العامة
200389.1200991.0201583.6
200498.8201095.4201681.4
200598.0201198.6201784.2
200696.0201297.9201886.1
200795.0201397.5201992.2
200895.0201497.5202086.2

واألحباث،  اإلحصاء  )دائرة  السنوي،  االقتصادي  التقرير  العراقي،  املركزي  البنك  املصدر: 
لألعوام 2020-2003(، صفحات متفرقة.

مبستوى  كلياً  ارتباطاً  مرتبطة  العامة  املوازنة  أنَّ  أعاله  اجلدول  من  جلياً  وضوحاً  يتضح 
اإليرادات املتأتية من بيع النفطية اخلام، أي: إنَّ إيرادات املوازنة يف العراق هي اتبعة ملتغريين، أال 
ومها: كمية اإلنتاج ومتوسط سعر برميل النفط يف السوق العاملية، إذ إنَّ حركة أسعار النفط مرتبطة 
ابألحداث االجتماعية والسياسية واالقتصادية على املستوى العاملي، وتبعاً لذلك تتأثر املوازنة العامة 
يف العراق بشقيها النفقات واإليرادات بصورة كبرية ابلصدمات النفطية، ممَّا جعل إيرادات املوازنة 

رهن لتقلُّبات سوق النفط العاملية. 
كان هلذه الصورة من التبعية آاثر اقتصادية سلبية، إذ مع كل صدمة نفطية تواجه املوازنة 
العامة يف العراق عجزاً يف التمويل، ممَّا يدفع احلكومة للجوء إىل االقرتاض من الداخل واخلارج، 
لعام  املالية  تقرير وزارة  َوْفق  مليار دوالر  تبلغ حنو )90(  اليت  املديونية  العراق يف شراك  أوقع  ممَّا 
2021)4(، فضاًل عن ذلك يواجه االقتصاد العراقي ركوداً حاداً مع كلِّ اخنفاٍض يف متوسط أسعار 

4. مجهورية العراق-وزارة املالية، دائرة الدين العام . متوفر على الرابط :
http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/debtreports.aspx 
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النفط عاملياً الذي ينعكس على ارتفاع مستوى البطالة واخنفاض النمو.
اختالل مكوانت الناتج احمللي اإلمجايل )GDP( : ارتفع حجم الناتج احمللي يف العراق .  

وأغلب الدول النفطية يف العقدين األخريين، إال أنَّه ارتفاع صوري وغري حقيقي، إذ يستحوذ قطاع 
الطاقة على النسبة األكب يف هذا الناتج، مع ضعف واضح يف مستوى مسامهة القطاعات اإلنتاجية 
احلقيقية)5(. إذ تبلغ مسامهة القطاع النفطي ابألسعار اجلارية حنو )%45( من إمجايل الناتج احمللي 
العراقي )GDP()6(. ممَّا جعل حجم الناتج احمللي اإلمجايل العراقي الذي هو جمموع ما أنتجه البلد 
يف سنة واحدة منفتحاً واتبعاً إىل مستوى االقتصاد العاملي؛ إذ جند أنَّ انتعاش أسعار النفط اخلام يف 
األسواق العاملية، الذي يُعزى إىل ارتفاع النشاط االقتصادي العاملي، يساهم يف ارتفاع قيمة الناجتة 
احمللي اإلمجايل العراقي مسامهًة ملحوظًة، يف حي أنَّ اخنفاض الطلب على النفط، ومن َثَّ اخنفاض 
سعره يف السوق العاملية يؤدِّي إىل تقليص قيمة )GDP( العراقي بصورة كبرية، وخري برهان على 
ذلك، هو الصدمة املزدوجة األخرية )جائحة كوروان، واخنفاض الطلب على النفط( اليت أدَّت إىل 
العراقي اخنفاضاً   )GDP( النفط اخنفاضاً حاداً؛ ممَّا نتج عنه اخنفاض يف قيمة اخنفاض أسعار 

كبرياً، وكما موضح يف الشكل رقم )1(.
شكل )1( أثر اخنفاض أسعار النفط على قيمة الناتج احمللي العراقي 9102-0202 )ابألسعار 

اجلارية /مليار دينار(

 

اثر اقتصادية سلبية، إذ مع كل صدمة نفطية تواجه املوازنة العامة يف العراق عجزا  يف آ من التبعية    لصورة ا  ه ذ كان هل 
( 90العراق يف شراك املديونية اليت تبلغ حنو )  أوقعا  إىل االقرتاض من الداخل واخلارج، م  ا يدفع احلكومة للجوء  التمويل، م  

يف   اخنفاض    مع كل ِ   حادا    عن ذلك يواجه االقتصاد العراقي ركودا    ، فضال  (4) 2021تقرير وزارة املالية لعام    َوْفقمليار دوالر  
 .واخنفاض النمو  الذي ينعكس على ارتفاع مستوى البطالة   النفط عامليا    أسعارمتوسط 

الناتج احمللي   .2 غلب الدول النفطية يف أالناتج احمللي يف العراق و رتفع حجم  ا( :  GDP)   اإلمجايلاختالل مكوانت 
ه ارتفاع صوري وغري حقيقي، إذ يستحوذ قطاع الطاقة على النسبة األكرب يف هذا الناتج، مع ن  أالعقدين األخريين، إال  

تبلغ مسامهة القطاع النفطي ابألسعار اجلارية حنو   إذ.  (5)احلقيقية  اإلنتاجية ضعف واضح يف مستوى مسامهة القطاعات  
ا جعل حجم الناتج احمللي اإلمجايل العراقي الذي هو جمموع ما م    .(6) (GDP%( من إمجايل الناتج احمللي العراقي )45)

 األسواقالنفط اخلام يف  أسعارانتعاش  جند أن   إذ  مستوى االقتصاد العاملي؛  إىل   ا  واتبع ا  منفتح  ةسنة واحد يف البلد  أنتجه
 مسامهة  مجايل العراقي   ارتفاع قيمة الناجتة احمللي اإليساهم يفعزى إىل ارتفاع النشاط االقتصادي العاملي،  العاملية، الذي ي  

أن  ،  ة  ملحوظ  حني  َث    يف  ومن  النفط،  على  الطلب  يؤد ِ   اخنفاض  العاملية  السوق  يف  سعره  قيمة اخنفاض  تقليص  إىل  ي 
(GDP )  وخري برهان على ذلك، هو الصدمة املزدوجة األخرية )جائحة كوروان، واخنفاض الطلب ة كبري   صورةالعراقي ب ،

 اخنفاضا  العراقي    (GDP) ا نتج عنه اخنفاض يف قيمة  م    ا ؛حاد  اخنفاضا  النفط    أسعار ت إىل اخنفاض  على النفط( اليت أد  
 (. 1)رقم  وكما موضح يف الشكل    ،ا  كبري 

 

 
 وزارة املالية، دائرة الدين العام . متوفر على الرابط :-مجهورية العراق 4
 http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/debtreports.aspx 
 .13(، ص2020والبحوث،   اإلحصاءالبنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، )دائرة  5
 . 6(، ص2021)مجهورية العراق: اجلهاز املركزي لإلحصاء،  اإلمجايلللناتج احمللي  األوليةوزارة التخطيط، التقديرات  6
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-2019أثر انخفاض أسعار النفط على قيمة الناتج المحلي العراقي ( 1)شكل 
(مليار دينار/باألسعار الجارية )2020

املصدر: وزارة التخطيط، التقديرات الفصلية واإلمجالية للناتج احمللي اإلمجايل لعام 2020، 
)مجهورية العراق: اجلهاز املركزي لإلحصاء، 2020(، ص5.

اثنياً: أنواع الصناديق السيادية ومصادر متويلها
أدركت الدول النفطية صعوبة إجياد مصادر إيرادية بديلة عن اإليرادات النفطية الضخمة، 
وذلك ملا تشهده قطاعات االقتصاد احلقيقي يف هذه الدول من منافسة شديدة من قبل االقتصادايت 
املتقدمة، وحىت إذا انتفت هذه املنافسة، فمن الصعب جداً أن تدرَّ هذه القطاعات إيرادات مساوية 

5. البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، )دائرة اإلحصاء والبحوث، 2020(، ص13.
6. وزارة التخطيط، التقديرات األولية للناتج احمللي اإلمجايل )مجهورية العراق: اجلهاز املركزي لإلحصاء، 2021(، ص6.
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لإليرادات املتأتية من بيع النفطية، لذا وانطالقاً من فكرة نضوب هذه املورد مستقباًل، اجتهت الدول 
النفطية، واثنيهما-إنشاء صناديق ثروة سيادية  النفطية يف اجتاهي؛ أوهلما-تطوير اإليرادات غري 

الستثمار اإليرادات النفطية الضخمة.
القرن  مخسينيات  يف  الكويت  هي  السيادي  للثروة  صندوق  إنشاء  فكرة  تبىن  َمن  وأول 
العشرين، والذي كان اهلدف منه أتمي مستقبل األجيال القادمة، وأسَّست لُه إدارة مستقلة عن 
إبنشاء صناديق سيادية حىت وصل  تدرجياً  الدول  بدأت  َثَّ  املالية)7(، ومن  املركزي ووزارة  البنك 
عددها يف عام 2021 إىل )98( صندوق سيادي حول العامل)8(، برأمسال جتاوز )10( تريليون 
دوالر)9(. وختتلف أهداف إنشاء صندوق الثروة السيادية من دولة إىل أخرى، وتوجد تقسيمات 
عديدة ألنواع الصناديق السيادية كلٌّ َوْفق رؤيته لزاوية التصنيف، لكن هناك تقسيم عام متفق عليه، 

إذ تُقسَّم صناديق الثروة السيادية على أربعة أنواع، وهي على النحو اآليت)10(: 
صناديق االستقرار املايل: تُنشأ هذه الصناديق للحفاظ على االستقرار املايل للدولة ومحاية . 1

املوازنة العامة واالقتصاد من تقلبات أسعار السلع األساسية، إذ تقوم الدول الغنية ابملوارد الطبيعية، 
النفط والغاز، إبنشائها؛ لعزل املوازنة العامة واالقتصاد الكلي عن تقلبات أسعار تلك  خصوصاً 
املوارد يف السوق الدولية، وذلك عب وضع الفائض من إيراد تلك املوارد الطبيعية يف سنة ما يف 

رأمسال الصندوق، واستخدامه يف سنوات العجز املايل)11(.
صناديق االدخار واالستثمار: تُنشأ هذه الصناديق بدف حتويل األصول غري املتجدِّدة يف . 2

الدولة إىل حافظات أصول أكثر تنوعاً )يف األصول املالية(، فضاًل عن األصول احلقيقة اليت ينبغي 

العلمية  اجمللة   : العاملية، )مصر  التجارب  السيادي يف ضوء  املتوقعة لصندوق مصر  االقتصادية  اآلاثر  إبراهيم حممد،  إيهاب   .7
لالقتصاد والتجارة، اجمللد 49، العدد 3، 2019 (، ص261. 

8. María Peña Mateos, Manuel Muñiz, sovereign wealth funds 2021: Changes and 
challenges accelerated by the Covid-19 Pandemic, ) If SWF : 2021(.p.p. 78-80. 
9. Ibid. p.8. 
10.  James Seward, Mustafa Ulukan, Sovereign Wealth Funds in East Asia, ) World 
Bank Group :2014(.p. 3. look at the link: https://documents1.worldbank.org/curated/
en/356361468248076297/pdf/929320WP0P14840sion0100170140final.pdf

11. سفيتالان تساليك، وآنيا شفرين، دليل الصحفي يف جمال الطاقة والتنمية، تعريب: راتب شعبو، )معهد اجملتمع املنفتح، ب 
.ت(، 95.
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للصناديق السيادية االستثمار فيها بصورة أكب، وعادة ما يطلق على هذه الصناديق، بصناديق 
األجيال القادمة؛ ألن هدفها الرئيس هو مشاركة املوارد الناضبة مع األجيال القادمة)12(.

صناديق االستثمار يف االحتياطي: ويهدف إنشاء مثل هكذا صناديق إىل حتقيق أقصى عائد . 3
ممكن، ومن َثَّ فهي تتحمَّل مزيداً من املخاطر للحد من تكاليف الفرصة البديلة حليازة االحتياطيات 
ا سيادية مملوكة  أنَّ النقدية األجنبية، وهي ختتلف كلياً عن صناديق االدخار واالستثمار ما عدا 
للدولة، إذ يكمن اهلدف منها ختفيض كلفة الفرصة البديلة لالحتياطيات األجنبية الفائضة والعمل 

على استثمارها يف اجملاالت اليت يتوقع أن يتحقق عن طريقها أعلى عائد ممكن.
صناديق التنمية: يتمثَّل اهلدف الرئيس من إنشاء هذه الصندوق يف تشجيع متويل املشاريع . 4

االقتصادية واالجتماعية يف الدولة املالكة للصندوق نفسه؛ للنهوض بواقع القطاعات االقتصادية 
وحتقيق نو يف الناتج احمللي اإلمجايل، وزايدة التوظيف داخل البلد.

وتستحوذ صناديق االدخار واالستثمار على النسبة األكثر من صناديق الثروة السيادية َوْفق 
تصنيفات        الصناديق املسجلة يف عضوية املعهــد الدولـي لصــناديق الثروة السياديـة13∗ لعـام 

2019، وأتتــــي صناديق التنمية يف املرتبة الثانية، وكما موضَّح يف جدول رقم )2(.
جدول رقم )2( الوزن النسيب ألنواع صناديق الثروة السيادية حول العامل 

صناديق النسبة
االستقرار

صناديق صناديق االدخار
االحتياطي

صناديق 
التنمية

اجملموع

1024132370عدد الصناديق
14.334.318.532.9100النسبة املئوية

Source: International Institute of SWFs database for 2019. look at the 
link:https://archive.ifswfreview.org/2019/what-sovereign-wealth-fund

12. املصدر نفسه، 97.
َس عام 2007، متخصص يف دراسة استثمارات  13.∗ معهد صناديق الثروة السيادية )SWF Institute(، هو معهد دويل ُأسِّ

احلكومات والصناديق السيادية العاملية، يرصدها وحيدثها مع التغريات اليت تطرأ عليها دورايً.
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كما ختتلف مصادر متويل الصناديق السيادية وإسرتاتيجيات استثمارها بي دولة وأخرى، إذ 
هناك صناديق ذات متويل سلعي وتشمل: )النفط، والنحاس، والفوسفات، وما شابها(، وصناديق 
وأرابح  العامة،  املوازنة  وفائض  النقدي،  االحتياطي  من  )جزء  وتتضمَّن  سلعي  غري  متويل  ذات 
الشركات العامة(، إال أنَّ نسبة الصناديق املموَّلة من مصدر النفط تتجاوز )%55( من جمموع 
صناديق الثروة السيادية حول العامل، ومعظمها تعود إىل الدول ذات الوفرة النفطية)14(. وكما موضح 

يف الشكل رقم )2(.
شكل )2( تصنيف صناديق الثروة السيادية حسب مصدر التمويل

 

من مصدر النفط تتجاوز   لة املمو  نسبة الصناديق    أن  إال  االحتياطي النقدي، وفائض املوازنة العامة، وأرابح الشركات العامة(،  
وكما موضح   .(13) النفطية  ذات الوفرةعود إىل الدول  ت  معظمهاو ،  امل%( من جمموع صناديق الثروة السيادية حول الع55)

 (. 2)  رقم يف الشكل

 
احلكمة،  بيت   : )بغداد  التنموي،  ودورها  السيادية  الثروة  وخالد شامي انشور، صناديق  ثويين،  فالح حسني  املصدر: 

 44.(، ص2018

 

 : أمهية إنشاء صندوق العراق السيادي اثلثاً 

أصبحت صناديق الثروة السيادية عالمة فارقة يف العالقات االقتصادية واملالية على املستوى العاملي، وذلك عرب 
ضحت ركيزة مهمة من ركائز االستثمار أحتكمها أبصول مالية كبرية، ونفوذها املتعاظم يف كثري من األسواق الدولية، كما  

املال  س أل إحدى املوارد اليت تعكس التنوع يف تطوير بنية ر املالكة هلا وتشك ِ  وإحدى عالمات القوة املالية للبلدان  ، العاملي
تتباين املربرات واألهداف الرامية إىل إنشاء صندوق سيادي واحلقيقة    .الوطين ضمن إطار التفاعل مع النظام املايل العاملي

براز أهم إذلك ميكن مع  وموارد هذه الدولة أو تلك، و صاد  خصوصية اقت علىبعيد   بني دولة وأخرى، وهذا يعتمد إىل حد   
 (. 3)  رقم ح يف الشكلعرب إنشاء صندوق للثروة السيادية، وكما موض    هداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها األ

 
 اإلدارة بالء، كلية  جامعة كر -واثق علي حمي، الصناديق السيادية ودورها يف االقتصاد الكلي لدول خمتارة، رسالة ماجستري، )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  13

 .60-59(، ص2012واالقتصاد، 

57
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املصدر: فالح حسي ثويين، وخالد شامي انشور، صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي، 
)بغداد : بيت احلكمة، 2018(، ص.44

14. واثق علي حمي، الصناديق السيادية ودورها يف االقتصاد الكلي لدول خمتارة، رسالة ماجستري، )وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي-جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، 2012(، ص59 - 60.
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اثلثاً: أمهية إنشاء صندوق العراق السيادي
أصبحت صناديق الثروة السيادية عالمة فارقة يف العالقات االقتصادية واملالية على املستوى 
العاملي، وذلك عب حتكمها أبصول مالية كبرية، ونفوذها املتعاظم يف كثري من األسواق الدولية، 
كما أضحت ركيزة مهمة من ركائز االستثمار العاملي، وإحدى عالمات القوة املالية للبلدان املالكة 
هلا وتشكِّل إحدى املوارد اليت تعكس التنوع يف تطوير بنية رأس املال الوطين ضمن إطار التفاعل 
مع النظام املايل العاملي. واحلقيقة تتباين املبرات واألهداف الرامية إىل إنشاء صندوق سيادي بي 
دولة وأخرى، وهذا يعتمد إىل حدٍّ بعيد على خصوصية اقتصاد وموارد هذه الدولة أو تلك، ومع 
ذلك ميكن إبراز أهم األهداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها عب إنشاء صندوق للثروة السيادية، 

وكما موضَّح يف الشكل رقم )3(.
شكل رقم )3( األهداف الرئيسة إلنشاء الصناديق السيادية

 

 ( األهداف الرئيسة إلنشاء الصناديق السيادية3)رقم  شكل  

 
السيادية،   الصناديق  ماهية  العشماوي،  املاليةاملصدر: شكري رجب  وزارة  املالية،   -)ديب:  والسياسات  الدراسات  قسم 

 . 7(، ص 2022

 النقدية   أو  حتويل الفوائض املالية   عن طريقصناديق الثروة السيادية على تنويع اقتصادايت البلدان املالكة هلا    تساعد 
أو  إخل(،    ...عقاراتو سندات،  و )أسهم،  ود اقتصادي واستخدامها يف جماالت استثمارية  لتلك البلدان إىل أصول ذات مرد

وحتقيق عدالة توزع الثروة بني   ،ادخارية يف الداخل واخلارج مبا حيقق االستخدام األمثل للموارد املتاحة وتنويع مصادر الدخل 
حتقيق االستقرار االقتصادي ودعم عجلة   ، ومن َث  ض هلا االقتصاداألجيال واملسامهة يف مواجهة الصدمات اليت قد يتعر  

 .(14) املالية الدولية وزايدة تكامل االقتصاد العاملي   األسواقعن حتقيق االندماج يف    ، فضال  التنمية

بصورة أوضح يف االقتصادات الريعية وابألخص يف البلدان النفطية ذات املورد الواحد   أمهية هذه الصناديق   ىتتجل  و 
ا تعاين من اختالالت هيكلية انمجة فإّن    ، ومن َث  العتمادها على النفط كمصدر أساسي لإليرادات،  ودول اخلليج  لعراقكا

وأزمات دورية نتيجة التقلبات   ، ضها لصدمات خارجيةا قد يعر ِ ت العامة م  عن هيمنة القطاع النفطي على الصادرات واإليرادا
( دولة من أصل 11ا يربهن هذه األمهية هو إقدام )، وم  (15) ن هباوعدم القدرة على التكه    ،املستمرة يف أسعار النفط عامليا  

على   ا  رئيس  اعتمادا  (، واليت تعتمد على اإليرادات النفطية  OPECرة للنفط )منظمة الدول املصد ِ   أعضاء( دولة من  13)

 
 .29واثق علي حمي، الصناديق السيادية ودورها يف االقتصاد الكلي لدول خمتارة، مصدر سبق ذكره، ص 14
 .9(، ص2018فالح حسني ثويين، وخالد شامي انشور، صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي، )بغداد : بيت احلكمة،  15

أهداف 
الصناديق
السيادية

حماية 
االقتصاد 
والموازنة 

العامة ضمن توزيع
الثروة بين 

األجيال

تنويع مصادر
اإليرادات

تعظيم عوائد
احتياطات 
الصرف 
األجنبي

مساعدة 
السلطات 
النقدية في

إدارة 
السياسة 
النقدية

تمويل برامج
التنمية 

االقتصادية
واالجتماعية

تحقيق 
االستدامة 

المالية

تحقيق 
أهداف 
ة إستراتيجي
سياسية 
واقتصادية

قسم  املالية-  وزارة  )ديب:  السيادية،  الصناديق  ماهية  العشماوي،  املصدر: شكري رجب 
الدراسات والسياسات املالية، 2022(، ص7. 
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تساعد صناديق الثروة السيادية على تنويع اقتصادايت البلدان املالكة هلا عن طريق حتويل 
الفوائض املالية أو النقدية لتلك البلدان إىل أصول ذات مردود اقتصادي واستخدامها يف جماالت 
استثمارية )أسهم، وسندات، وعقارات... إخل(، أو ادخارية يف الداخل واخلارج مبا حيقق االستخدام 
األمثل للموارد املتاحة وتنويع مصادر الدخل، وحتقيق عدالة توزع الثروة بي األجيال واملسامهة يف 
مواجهة الصدمات اليت قد يتعرَّض هلا االقتصاد، ومن َثَّ حتقيق االستقرار االقتصادي ودعم عجلة 

التنمية، فضاًل عن حتقيق االندماج يف األسواق املالية الدولية وزايدة تكامل االقتصاد العاملي)15(.
البلدان  الريعية وابألخص يف  الصناديق بصورة أوضح يف االقتصادات  وتتجلَّى أمهية هذه 
النفطية ذات املورد الواحد كالعراق ودول اخلليج، العتمادها على النفط كمصدر أساسي لإليرادات، 
ا تعاين من اختالالت هيكلية انمجة عن هيمنة القطاع النفطي على الصادرات واإليرادات  ومن َثَّ فإنَّ
العامة ممَّا قد يعرِّضها لصدمات خارجية، وأزمات دورية نتيجة التقلبات املستمرة يف أسعار النفط 
ا يبهن هذه األمهية هو إقدام )11( دولة من أصل  عاملياً، وعدم القدرة على التكهُّن با)16(، وممَّ
)13( دولة من أعضاء منظمة الدول املصدِّرة للنفط )OPEC(، واليت تعتمد على اإليرادات 
النفطية اعتماداً رئيساً على إنشاء أكثر من صندوق للثروة السيادية، فضاًل عن الدول العربية النفطية 

األعضاء يف منظمة األوابك )OAPEC(، وكما هو موضَّح يف جدول رقم )3(.

15. واثق علي حمي، الصناديق السيادية ودورها يف االقتصاد الكلي لدول خمتارة، مصدر سبق ذكره، ص29.
16. فالح حسي ثويين، وخالد شامي انشور، صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي، )بغداد : بيت احلكمة، 2018(، ص9.
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جدول رقم )3( الصناديق السيادية للدول العربية وأعضاء منظميت األوبك واألوابك 
لعام 2021  

سنة اسم الصندوقالعضويةالبلد
التأسيس

مصدر 
التمويل

قيمة األصل 
)مليار دوالر(

أبك + أوابكاإلمارات

هيئة أبوظيب لالستثمار

مؤسسة ديب لالستثمار

شركة مبادلة لالستثمار

هيئة اإلمارات لالستثمار

شركة القابضة لالستثمار

شركة ديب العاملية

شركة ديب القابضة

1976

2006

2002

2007

2018

2006

1997

النفط

النفط

النفط

النفط

غري نفطية

النفط

غري نفطية

829

302.16

242.35

86

110

37.34

35.39
صندوق االستثمارات العامةأبك + أوابكالسعودية

مؤسسة النقد العريب السعودي

1971

1952

النفط

النفط

500

455
هيئة االستثمار الكويتيةأبك + أوابكالكويت

مؤسسة اخلليج لالستثمار

1953

1982

النفط

النفط

692

3.54
68.40النفط2006هيئة االستثمار الليبيةأبك + أوابكليبيا

2.71النفط2011هيئة االستثمار السياديةأوبكنيجرياي
21النفط2011صندوق التنمية الوطنيةأوبكإيران

0.02غري متاح1998صندوق اجلابون لالستثمارات أوبكالغابون
2.89النفط2012الصندوق السيادي ألنغوالأوبكأنغوال

صندوق استقرار إيرادات امليزانية أوبكالكونغو
ومحاية لألجيال القادمة

0.002غري متاح2005



14

مركز البيان للدراسات والتخطيط

سنة اسم الصندوقالعضويةالبلد
التأسيس

مصدر 
التمويل

قيمة األصل 
)مليار دوالر(

غينيا 
االستوائية

0.08غري متاح2002صندوق األجيال القادمةأوبك

0.003غري نفطي1998صندوق استقرار االقتصاد الكليأوبكفنزويال
شركة ممتلكات البحرينأوابكالبحرين

صندوق أجيال املستقبل

2006

2006

غري نفطي

النفط

17.67

0.73
0.28غري نفطي2018الصندوق السيادي ملصرأوابكمصر
445النفط2005هيئة قطر لالستثمارأوابكقطر
النفط 2020هيئة االستثمار العمانيةغري عضوُعمان

والغاز
42.62

0.93غري نفطي2003صندوق االستثمار الفلسطيينغري عضوفلسطي
النفط 2009الصندوق الوطين للمحروقاتغري عضوموريتانيا

والغاز
0.09

جنوب 
السودان

غري متاحالنفط2008صندوق استقرار عائدات النفطغري عضو

غري متاحغري نفطي2020صندوق جيبويت السياديغري عضوجيبويت
2.91غري نفطي2011صندوق إمثار املواردغري عضواملغرب

املصدر : إعداد الباحث ابالعتماد على:
  .docu-//:https :2021. متوفر على الرابط  املعهد الدويل للصناديق السيادية تقرير

pdf/356361468248076297/en/curated/org.worldbank.ments1
pdf.929320WP0P14840sion0100170140final/

بياانت حكومية جتميعية جلميع الصناديق، ينظر املوقع الرمسي جلميع الصناديق..  
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تبعاً للجدول يف أعاله، يتضح األمهية الكبى لصناديق الثروة السيادية للدول الريعية، وذلك 
عب اإلقبال الكبري ألعضاء منظمة األوبك واألوابك على إنشاء مثل هذه الصناديق، ومل حيُذ العراق 
إال   ،200317 عام   )DFI( العراق  تنمية  مع أتسيس صندوق  األخرى،  النفطية  الدول  حذو 
أنَّه أشبه ابخلزينة العامة أكثر ما هو صندوق للثروة السيادية. وتكمن أمهية إنشاء صندوق العراق 

السيادي، ابلنقط اآلتية:
أ املايل 	. ابملثبت  يسمى  ما  الصندوق ميكن حتقيق  هذا  إنشاء  املايل: عن طريق  االستقرار 

َوْفق نسبة حمدَّدة  العامة  املوازنة  ها إىل  الصندوق وضخِّ التلقائي، وذلك عب سحب األموال من 
من إمجايل العجز، أي: يُوضع الفائض من املوازنة العامة العراقية يف سنة ما يف رأمسال الصندوق 

السيادي لُتْسَتثمر، وُيَسد عجز املوازنة يف سنة ما من سيولة هذه الصندوق.
أ تنويع مصادر الدخل: وذلك عب استثمار أموال الصندوق يف حمفظة استثمارية متنوعة 	.

)أسهم، وسندات، وعقارات، وتكنولوجيا... إخل(.
أ نو الناتج احمللي )GDP(: يساعد هذه الصندوق يف نو الناتج احمللي، وذلك أما عب 	.

األرابح اليت يدرها من استثماراته يف اخلارج، أو عب متويل وتنمية املشاريع االقتصادية يف الداخل.
أ احلد من اللجوء إىل االقرتاض: وذلك عب استخدام نسبة من رأمسال هذه الصندوق لسد 	.

العجز يف املوازنة العامة للحكومة.
أ االندماج مع النظام املايل العاملي: ميكن هذه الصندوق النظام املايل احمللي من االندماج 	.

واإلفادة من سياسات وتكنولوجيا النظام املايل العاملي، وذلك عب دخوله كمستثمر، أو شريك مع 
الشركات العاملية.

أ تطوير مشاريع الطاقة: يواجه قطاع الطاقة يف العراق، خاصة الصناعة النفطية والكهرابء 	.
مشكلة التمويل، لذا اعتادت احلكومات أن تلجأ إىل شركات متويل أجنبية اليت عادة ما تفرض 
شروطها غري العادلة على احلكومات، لذا ميكن هلذا الصندوق أن حيل حمل التمويل األجنيب وبسعر 

خصم أقل.
17.للمزيد ينظر: مظهر حممد صاحل إدارة أخطار صندوق االستقرار، )سلسلة إصدارات شبكة االقتصاديي العراقيي، 2014(.



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

رابعاً: النموذج املقرتح لصندوق العراق السيادي
ميتلك العراق جتربة سابقة يف إنشاء الصناديق السيادية، وذلك عب إنشاء الصندوق العراقي 
ذات  مالية  1974، كمؤسسة  لسنة   )77( رقم  القانون  مبوجب  َس  ُأسِّ الذي  اخلارجية  للتنمية 
شخصية معنوية مستقلة إدارايً ومالياً، برأمسال قدره )50( مليون دينار عراقي، وأصبح )200( 
مليون دينار يف عام 1979، ومن مهامه وضع السياسات العامة الستثمار أموال الصندوق وتقرير 
الصندوق حلسابه  القروض وتقرير ما يقرتضه  التنمية وبراجمها، وإقرار شروط  املسامهة يف مشاريع 
ومتابعة عالقات العراق املالية واخلارجية املتعددة األطراف والثنائية وكل ما يتعلَّق إبدارة مسامهاته 
املنظمات والصناديق واهليئات والشركات الدولية واإلقليمية والعربية املشرتكة وكلما له عالقة ابتفاقات 
القروض اخلارجية واالتفاقات الضريبية مع اخلارج18. لكن بعد سقوط النظام األسبق اقتصر عمل 
هذا الصندوق على إدارة مسامهات العراق املالية يف املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية، وبعض 
ما  املهام اإلدارية19، كما كانت هناك حماولة إلنشاء صندوقي سياديي للعراق عام 2018، إال أنَّ

بقيا حباً على الورق من دون تنفيذ عملي20.
عن  فيختلف كثرياً  السيادي،  العراق  الورقة إلنشاء صندوق  هذه  املقرتح يف  النموذج  أمَّا 
حول  السيادية  الصناديق  شهدته  الذي  الكبري  للتطوُّر  نظراً  اخلارجية؛  للتنمية  العراق  صندوق 
لصندوق  الرئيسة  الفكرة  تتلخص  إذ  واألهداف،  التمويل  ومصادر  احلوكمة  حيث  من  العامل 
واحد،  آٍن  يف  واستثمار  استقرار  صندوق  أوهلما-هو  نقطتي،  يف  املقرتح  السيادي  العراق 
الكبرية،  احلكومة  ملشاريع  امليسرة  القروض  بتقدمي  يقوم  ودويل؛  حملي  صندوق  واثنيهما-هو 
خضوع  الثانية  النقطة  وتتطلَّب  متعدِّدة.  استثمارية  حمفظة  َوْفق  خارجية  ابستثمارات  ويقوم 
املعتمدة من قبل  العامل  السيادية حول  الصناديق  الدولية احلاكمة لعمل  للمبادئ  العراق  صندوق 
21)24( سانتياغو  مبادئ  أمهها  ومن   ،)IFSWF( السيادية  الثروة  لصناديق  الدويل   املعهد 

18.وزارة املالية، نبذة عن الصندوق العراقي للتنمية اخلارجية، )جهورية العراق، اتريخ الوصول 23/6/2022(. متوفر على الرابط: 
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/AboutFund.aspx

19.لنجة صاحل محه طاهر، صناديق الثروة السيادية: دراسة قانونية مقارنة، )بريوت: مركز الرافدين للحوار، 2021(، ص145.
20.املصدر نفسه، ص 165-167.

21*. أدَّى التوسع يف إنشاء صناديق سيادية، خاصة من قبل الدول النامية، وتوسع عملها دولياً، واختالف أهدافها ومضامينها، 
الوالايت املتحدة ودول االحتاد  إىل إاثرة قلق عديد من املؤسسات النقدية الدولية والبلدان املستضيفة هلذه الصناديق، خصوصاً 
األورويب، لذا ُدِعَي إىل وضع نوع من الضبط املؤسسي واملايل لعمل هذه الصناديق، عن طريق إجياد إطار قانوين ومؤسسي وهيكل 
للحكمة وإدارة املخاطر، وعلى َوْفق ذلك اتفقت هذه الدول وابلتعاون مع صندوق النقد الدويل وحبضور ممثلي عن الصناديق 
الثروة السيادية الدولية عام 2008 على وضع مبادئ عامة حتكم عمل هذه الصناديق، وعرف هذه املبادئ مببادئ سانتياغو 24.
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متويله  ومصادر  الصندوق  أهداف  من حيث  الصندوق  وشفافية  واحلوكمة  اخلاصة ابإلفصاح   ،∗
وحجم االستثمارات وقيمة رأس املال22.

اهليكل التنظيمي وحوكمة الصندوق: يتكوَّن اهليكل التنظيمي لصندوق العراق السيادي .  
من ستة أجزاء، وكما موضَّح يف املخطَّط رقم )1(.

خمطط رقم )1( اهليكل التنظيمي املقرتح لصندوق العراق السيادي

 

، (24نتياغو )ا، ومن أمهها مبادئ س (IFSWFاديق الثروة السيادية )من قبل املعهد الدويل لصن  املعتمدة  حول العامل
من حيث أهداف الصندوق ومصادر متويله وحجم االستثمارات وقيمة رأس   اخلاصة ابإلفصاح واحلوكمة وشفافية الصندوق 

 .(20) املال

ح ، وكما موض  ن اهليكل التنظيمي لصندوق العراق السيادي من ستة أجزاءيتكو    صندوق: ال حوكمة  اهليكل التنظيمي و  .1
 . (1)رقم   طيف املخط  

 

 

 

 العراق السيادي( اهليكل التنظيمي املقرتح لصندوق  1)رقم  خمطط  

 
 
 
 
 
 
 

 . املصدر: من إعداد الباحث

 
    ومضامينها، إىل إاثرة قلق عديد من املؤسسات    أهدافهاى التوسع يف إنشاء صناديق سيادية، خاصة من قبل الدول النامية، وتوسع عملها دوليا ، واختالف  أد

إىل وضع نوع من الضبط املؤسسي واملايل لعمل هذه   يَ عِ د    ذاالوالايت املتحدة ودول االحتاد األورويب، ل  صوصا  النقدية الدولية والبلدان املستضيفة هلذه الصناديق، خ
هذه الدول وابلتعاون مع صندوق النقد الدويل وحبضور  تق ذلك اتفقفْ ارة املخاطر، وعلى وَ طار قانوين ومؤسسي وهيكل للحكمة وإدإ إجياد ن طريقالصناديق، ع

 . 24على وضع مبادئ عامة حتكم عمل هذه الصناديق، وعرف هذه املبادئ مببادئ سانتياغو  2008مثلني عن الصناديق الثروة السيادية الدولية عام 
20 more see :International Working Group of Sovereign Wealth Funds, Sovereign Wealth Funds 
Generally Accepted Principles and Practices " Santiago Principles, (IWF: October 2008). At the link:   
https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf 

 مجلس إدارة الصندوق 

 المدير التنفيذي 

قسم اإلعالم  
 والعالقات العامة 

قسم ضبط التمويل  
 واستقرار الموازنة 

قسم المراقبة  
 والتدقيق 

  تثمارقسم إدارة االس 
 والخارجية  الداخلية

املصدر: من إعداد الباحث.
أ جملس إدارة الصندوق: هو السلطة العليا يف الصندوق، ويتكون من سبعة أعضاء برائسة 	.

وزير املالية، إذ يتكوَّن جملس اإلدارة من )وزير املالية رئيساً، وحمافظ البنك املركزي، ووزير النفط، 
ووزير التخطيط، وثالثة أعضاء من اخلباء يف القانون واالقتصاد واالستثمار(.

أ واخلارجية، 	. الداخلية،  الصندوق  استثمارات  إدارة  يف  وخيتص  االستثمارات:  إدارة  قسم 
ومتابعته، وتوجيهه.

22.more see :International Working Group of Sovereign Wealth Funds, Sovereign 
Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices “ Santiago Principles, 
)IWF: October 2008(. At the link:  https://www.ifswf.org/sites/default/files/
santiagoprinciples_0_0.pdf
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أ املركزي 	. البنك  عاتق  على  وتقع  الصندوق،  أبعمال  القائم  املدير  هو  التنفيذي:  املدير 
العراقي.
أ ويكون حتت 	. وتدقيقها،  الصندوق  مراقبة حساابت  يف  املختص  والتدقيق:  املراقبة  قسم 

اإلشراف املباشر لديوان الرقابة املايل وجملس النواب العراقي.
أ قسم ضبط التمويل واستقرار املوازنة: املختص يف حتصيل إيرادات الصندوق من مصادرها 	.

وَوْفق النسبة احملدَّدة، وإدارة عجز املوازنة العامة.
أ قسم اإلعالم والعالقات العامة: املختص يف تنسيق عالقات الصندوق الداخلية واخلارجية 	.

مع املؤسسات املالية الدولية وصناديق الدول األخرى.
وينبغي حتديد مهام ومسؤوليات كل جهة مكلَّفة إبدارة الصندوق من إدارة ورقابة وتدقيق، 

لذا ينبغي أن خيضع هذا الصندوق للحوكمة، وذك َوْفق املخطط رقم )2(.
خمطط رقم )2( حوكمة صندوق العراق السيادي املقرتحة

                                                      

 

ن جملس برائسة وزير املالية، إذ يتكو   أعضاءجملس إدارة الصندوق: هو السلطة العليا يف الصندوق، ويتكون من سبعة   .أ
من اخلرباء يف القانون   أعضاء  ةاإلدارة من )وزير املالية رئيسا ، وحمافظ البنك املركزي، ووزير النفط، ووزير التخطيط، وثالث

 . واالقتصاد واالستثمار(
 .واخلارجية، ومتابعته، وتوجيهه  الداخلية،ة االستثمارات: وخيتص يف إدارة استثمارات الصندوق  قسم إدار  .ب
 .العراقيالبنك املركزي    ، وتقع على عاتقعمال الصندوقاملدير التنفيذي: هو املدير القائم أب . ج
لديوان الرقابة ، ويكون حتت اإلشراف املباشر  وتدقيقها  قسم املراقبة والتدقيق: املختص يف مراقبة حساابت الصندوق  .د

 .جملس النواب العراقياملايل و 
، وإدارة ةدالنسبة احملد    َوْفققسم ضبط التمويل واستقرار املوازنة: املختص يف حتصيل إيرادات الصندوق من مصادرها و  .ه

 . عجز املوازنة العامة
 الدولية   مع املؤسسات املالية الصندوق الداخلية واخلارجية  قسم اإلعالم والعالقات العامة: املختص يف تنسيق عالقات   .و

 . األخرىوصناديق الدول  

ينبغي أن خيضع   افة إبدارة الصندوق من إدارة ورقابة وتدقيق، لذ كل جهة مكل    ومسؤوليات  حتديد مهام  وينبغي
 . (2) رقم  ق املخطط  فْ هذا الصندوق للحوكمة، وذك وَ 

 

 

 

 ( حوكمة صندوق العراق السيادي املقرتحة 2)  رقم   خمطط

 

 نصف سنوي عن الصندوق   أوتقرير سنوي                                                                  
 دارة الصندوق                        تشريعات حول كيفية إ  إصدار          

 

 تقدمي تقارير فصلية وسنوية عن الصندوق                                                                 

 تعليمات حول استثمارات الصندوق   إصدار              

 السلطة التشريعية )البرلمان(

 للصندوق )وزارة المالية( المالكةالجهة 

 إدارة الصندوق )البنك المركزي العراقي وأقسام الصندوق (

املصدر : فالح حسي ثويين، وخالد شامي انشور، صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي، 
)بغداد : بيت احلكمة، 2018(، ص272.
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ومبادئ .   السيادية،  للصناديق  الدويل  املعهد  لقواعد  حتقيقاً  ومهامه:  الصندوق  أهداف 
سانتياغو، ينبغي حتديد -وبوضح- األهداف واملهام اليت يضطلع با صندوق العراق السيادي، 

وعلى َوْفق اآليت:
أ أهداف الصندوق: إنَّ الغرض من إنشاء صندوق العراق السيادي هو حتقيق مجلة من 	.

األهداف، من أبرزها)23(:
• واستثمار 	 العام  اإلنفاق  استقرار  عب  واملايل،  االقتصادي  االستقرار  حتقيق  يف  املسامهة 

الفوائض املالية.
• عدُّ الصندوق أداة بديلة عن التمويل والقروض اخلارجية.	
• احلد من االعتماد على اإليرادات النفطية، وتنويع الدخل القومي. 	
•  تعظيم االدخار املوجَّه لألجيال القادمة من املورد الناضب )النفط( وحتقيق مبدأ العدالة 	

يف توزيع الثروة بي األجيال.
• تنشيط سوق العراق لألوراق املالية وذلك عب دخول الصندوق كمستثمر يف السوق، ممَّا 	

سيخلق حافزاً ودافعاً قوايً جلمهور املدخرين احملليي الستثمار أمواهلم داخل العراق.
• مساعدة السلطات االقتصادية وخاصة السلطة النقدية على امتصاص السيولة غري املرغوب 	

فيها ابالقتصاد وتوظيفها مبا يسهم يف خلق فرص تنموية ترتقي ابالقتصاد العراقي. 
• احلكومة 	 الزام  عب  التشغيلي  اإلنفاق  وابألخص  العام  اإلنفاق  يف  التوسُّع  مجاح  كبح 

بتحويل الفوائض املالية إىل رأمسال الصندوق.
أ مهام الصندوق: أمَّا مهام الصندوق فتتلخص ابآليت:	.
• رسم السياسات اخلاصة ابستثمار أموال الصندوق، وحتديد طبيعة احملفظة االستثمارية، مبا 	

حيقِّق أعلى مردود مايل، ويكون ذلك عب حتديد نسبة )%30( من رأمسال الصندوق لالستقرار 

التنموي، مصدر سبق ذكره،  السيادية ودورها  الثروة  ثويين، وخالد شامي انشور، صناديق  : فالح حسي  ينظر كلٌّ من   .23
ص263-262. ومظهر حممد صاحل، السياسة النقدية للعراق، )بغداد : بيت احلكمة، 2012(، ص 240.
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املايل، و)70( خيصص لالستثمار وتقدمي القروض.
• العمل على التوفيق والتنسيق بي سياسات املوازنة العامة للدولة وسياسات الصندوق على 	

املستوى الداخلي.
• الرقابة على مصادر إيرادات الصندوق وَوْفق النسبة احملدَّدة لكل مصدر.	
• التنسيق وإدارة العالقات املالية للصندوق مع كلٍّ من املؤسسات الدولية وصناديق الثروة 	

السيادية األخرى.
• تقدمي القروض للمشاريع احلكومية الكبرية.	
• امتصاص األزمات املالية، وذلك عب االحتفاظ بسيولة نقدية ال تتجاوز )%30( من 	

رأمسال الصندوق للظروف الطارئة.
مصادر متويل الصندوق: ميكن أن ميول صندوق العراق السيادي املقرتح من ثالثة مصادر، . 	

وهم كاآليت:
أ اإليرادات النفطية: نظراً إىل أنَّ اهلدف الرئيس من إنشاء الصندوق هو التحوُّط من أخطار 	.

االعتماد على مصدر انضب، أال وهو النفط، فضاًل عن االستعداد إىل حقبة ما بعد النفط، فتكون 
الرئيس يف متويل الصندوق)24(، وذلك بتخصيص )%20( على  النفطية هي املصدر  اإليرادات 

أساس شهري أو سنوي من إيرادات بيع النفط العراقي إىل صندوق العراق السيادي.
أ الفائض من املوازنة العامة: أمَّا املصدر الثاين لتمويل الصندوق السيادي للعراق فيكون من 	.

حتويل الفائض السنوي املتحقق يف املوازنة العامة لسنة ما إىل رأمسال الصندوق، بوصفه صندوقاً 
لالستقرار املايل. واحلقيقة أنَّ املوازنة العامة يف العراق بعد عام 2003 دائماً ما تبدأ بعجز خمطَّط، 

وتنتهي بفائض فعلي يف كثري من السنوات. وكما هو موضَّح يف اجلدول رقم )4(.

24. عدانن حسي اخلياط، وآخرون، اقتصادايت املوازنة العامة، ج2، )عمان: دار األايم للنشر والتوزيع، 2015(، ص119.
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جدول رقم )4( عجز املوازنة العراقية لألعوام 2020-2004 وفائضها

إمجايل اإليرادات الفعلية     السنوات
)مليار دينار(

إمجايل النفقات الفعلية 
)مليار دينار(

الفائض/العجز

)مليار دينار(
2005-2010350,508.0317,228.733,279.3

2011108,807.878,757.630,050.2
2012119,817.5105,139.514,678.0
2013113,840.1119,127.5-5,287.4
2014105,609.8112,181.1-6,571.3
201566,470.270,397.5-3,927.3
201654,409.252,303.12,106.1
201777,335.975,490.11,845.8
2018106,596.880,873.225,723.6
2019107,567.0111,723.6-4,156.6
202063,199.776,082.4-12,882.7

املصدر: إعداد الباحث، وابالعتماد على:
البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، )دائرة اإلحصاء واألحباث، -2005. 1

2021(، صفحات متفرقة.
مجهورية العراق، قانون املوازنة االحتادية، )جريدة الوقائع العراقية، أعداد متفرقة، -2005. 2

.)2021
إذ يتضح من اجلدول يف أعاله أنَّ مرتاكم الفائض يف املوازنة العامة العراقية يف )16( عاماً 
يساوي )107( ترليون دينار، يف حي بلغ العجز املرتاكم للمدَّة نفسها )32( ترليون دينار، هذا 
يعين أنَّ حنو أكثر من )74( ترليون دينار هو فائض صاٍف، كان ابإلمكان استثماره لو كان هناك 

صندوق سيادي للعراق.
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السيادي  العراق  الثالث يف متويل صندوق  العراقي: أييت املصدر  املركزي  البنك  ج. أرابح 
من أرابح البنك املركزي العراقي، وذك عب ختصيص )%50( شهرايً أو سنوايً من أرابح بيع انفذة 

العملة يف البنك املركزي.
أمَّا رأس املال املطلوب إلنشاء صندوق العراق السيادي فيمكن حتصيله عب نسبة من فائض 
احتياطي البنك املركزي، الذي جتاوز االحتياطي املطلوب كغطاء للعملة احمللية25∗، إذ بلغ أكثر من 
)70( مليار دوالر، ويتوقَّع أن يصل إىل حنو )90( مليار دوالر ناية عام 2022، َوْفق تصرحيات 

وزير املالية العراقي)26(.
ختاماً، ينبغي على احلكومة اجلديدة الشروع وبصورة جدي على إنشاء صندوق سيادي 
للعراق، لالستفادة من االرتفاع احلاصل يف أسعار النفط اآلن، والذي يتوقَّع أن توفر فائضاً مالياً 
يتجاوز )15( مليار دوالر مع ناية عام 2022، َوْفق تقديرات املستشار املايل للحكومة)27(، إذ 
ميكن االستفادة من هذه الوفرة املالية ووضعها كرأمسال أويل للصندوق واستثمارها مبا حيقِّق مصدر 
دخل إضايف لإليرادات النفطية، كما ميكن االستفادة من جتربة الدول النفطية يف كيفية استثمار 

وتوظيف صناديقها السيادية.

25∗. حيسب احلد األدىن لالحتياطي النقدي لدولة ما عب معادلة تقوم على تقسيم حجم النقد املعروض للتداول يف البلد ابلعملة 
احمللية على االحتياطي املتحقق فعاًل من العملة األجنبية. ينظر يف ذلك: البنك املركزي العراقي، توضيح حول االحتياطي األجنيب 
يف البنك املركزي، )مجهورية العراق: 2020(. متوفر على الرابط: https://cbi.iq/news/view/1507. كذلك البنك 

املركزي العراق، تقرير اإلنذار املبكر، )مجهورية العراق، 2021(، ص6. 
https://www.ina.iq/156822--90-. :26. نقاًل عن: وكالة األنباء العراقية 25/5/2022. متوفر على الرابط

.html
27. نقالً  عن: جريدة الصباح، )العدد، 5435، 2022(، ص5.


