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Abstract:  
have resulted in the real estate mortgage crisis in the united state to 
the global financial crisis, sovereign funds focused attention, and to ask 
about the nature of the role played by the global financial system as a 
result of the growing role and the expansion and diversity of interest and 
activity; especially since many of these funds owned by emerging countries 
aspire to exert influence Geo - a strategic global level. The crisis was an 
opportunity aspire to exert influence Geo - a strategic global level. 
aspire to exert influence Geo - a strategic global level. The crisis was an 
opportunity to highlight possible therapeutic and corrective exercise by 
these funds through the rescue of many banks and faltering financial 
institutions. The respect of sovereign funds  for the Santiago  principles 
increase the transparency of transactions and the adoption of proper 
corporate governance so as to enhance its position in the global financial 
system. 
 

  

  :مقدمة   
اثة الصناديق السيادية؛ إال أا مل تثر االهتمام الذي حظيت به يف أعقاب دبالرغم من عدم ح

  .األزمة املالية النامجة عن أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية

االجتاه األول يعتربها أحد العوامل . ولقد أخذ االهتمام ذه الصناديق اجتاهني خمتلفني

ؤولة عن تفاقم األزمة يف حني يعتربها االجتاه الثاين حال ممكنا من حيث قدرا الكبرية املس

ومن هذا املنظور سعت إىل إشراكها وإدراجها ضمن احللول . على توفري السيولة العاملية

 ما دفع املنظمات الدولية إىل وضع ضوابط ومعايري ألدائها قصد إدماجها يف ووه. املقدمة

  .يل العامليالنظام املا
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  : السيادية وعوامل منوهاقظاهرة الصنادي: أوال

تعترب الصناديق السيادية ظاهرة ليست باجلديدة على الساحة املالية العاملية، حىت وإن عرفت 

حيث تعود هذه الصناديق إىل .  الثالثةةمنوا سريعا يف اية القرن العشرين وبدايات األلفي

، 1953 أنشأت دولة الكويت هيئة االستثمار الكويتية سنة مخسينيات القرن العشرين عند ما

ليتواىل إثر ذلك يف السبعينيات وما بعدها ظهور صناديق أخرى يف سنغافورة واإلمارات 

  . صندوقا53 إىل 2008 حىت وصلت يف منتصف سنة ةالعربية املتحد

 لالستثمار تيباتتر أو  صناديق"ويعرف صندوق النقد الدويل الصناديق السيادية على أا 

 السيادية الثروة صناديق العامة وتنشئ احلكومة .العامة احلكومة متلكها خاص غرض ذات

 لتحقيق إدارا أو تتوىل توظيفها أو باألصول حتتفظ صناديق وهي كلية، اقتصادية ألغراض

 اليةامل يف األصول االستثمار تتضمن استثمارية استراتيجيات ذلك يف مستخدمة مالية، أهداف

 املدفوعات، ميزان فوائض على معتمدة العادة يف السيادية الثروة صناديق وتنشأ .األجنبية

 اإليرادات أو العامة، املالية فوائض أو اخلصخصة، عائد أو الرمسية، األجنيب النقد عملياتأو

  ."جمتمعة املوارد هذه كل أو السلعية، من الصادرات املتحققة

  :(Demarolle,2008)عن غريها من اهليئات املالية األخرى تتميز الصناديق السيادية 

تتميز عن البنوك املركزية من حيث أهدافها، فهي تسعى إىل االستثمار وليس إىل  •

 أصوهلا االستثمار يف األسهم يف ةإدارة السياسة النقدية وسياسة والصرف، ويغلب على حمفظ

 مبستوى معني من السيولة ملواجهة حني أن البنوك املركزية، ولكوا ملزمة باالحتفاظ

وهذا بالرغم من أن بعض الدول . التغريات يف أسعار الصرف، تستثمر أساسا يف السندات

مثل الصني والنرويج توكل مهمة إدارة صناديقها السيادية إىل أقسام يف البنوك املركزية لصاحل 

  وزارة املالية؛

د هذه األخرية تأيت أساسا من تتميز عن صناديق املعاشات العمومية لكون موار •

 االشتراكات من جهة، وهي دف إىل متويل معاشات األجيال القادمة من جهة ثانية؛
تتميز عن املؤسسات العمومية، حيث تأخذ املؤسسات العمومية  شكل شركات  •

واألمر ليس كذلك بالنسبة للصناديق السيادية . جتارية وختضع مبوجب ذلك للقانون التجاري

ووظيفة الشركات األساسية هي إنتاج السلع واخلدمات . هي عبارة عن صناديق استثماراليت 

  .يف حني أن الوظيفة األساسية للصناديق السيادية هي استثمار األصول املالية

  :يتم تصنيف الصناديق السيادية تبعا إىل مصادر دخلها إىل 
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هي : (Jacquet p., N.D) الصناديق  املمولة  عن طريق عوائد املواد األولية .1

ذلك أنه تطرح أمام هذه . صناديق تكوا الدول املصدرة للمواد األولية وأساسا النفطية

الدول إشكالية وترية استغالل هذه املواد اليت يتسم معظمها بقابلية النضوب، وما إذا كان من 

ول يف ولقد وجدت هذه الد. الواجب إبقاء جزء منها يف مكامنها كحق لألجيال الالحقة

فكرة الصناديق حال للمحافظة على نصيب األجيال يف هذه الثروات حبيث يتم إحالل املوارد 

  .الطبيعية بشكل آخر من األصول

ذلك أن : (Jacquet p., N.D)الصناديق املمولة  بفوائض املدفوعات اجلارية .2

فتئ تفي التعاظم احلجم اإلمجايل العاملي من احتياطات العمالت األجنبية للبنوك املركزية ما 

 2007ولقد تزايد حجمها يف سنة . 2008 تريليون دوالر يف سنة 07حبيث جتاوز 

ولقد استطاعت الكثري .  هذا املبلغ4/5ومتلك الدول النامية .  تريليون دوالر1لوحدها ب

، خاصة يف أمريكا الالتينية، بفضل تنافسيتها ةمن الدول غري النفطية حتقيق فوائض مالية هام

صديرية على مستوى األسواق العاملية مبا يفيض عن احتياجات االستثمار احمللي؛ مما دفعها الت

إل حتويل جزء من هذه الفوائض إىل صناديق سيادية، بعد أن وازنت بني االحتفاظ 

 .كاحتياطيات نقدية أو استثمارها مبا حيقق هلا عوائد

دول يف برامج واسعة دخلت الكثري من ال: الصناديق املمولة بعوائد اخلوصصة .3

ففي فرنسا بلغت . خلوصصة القطاع العمومي أدت إل حصوهلا على عوائد مالية ضخمة

ويف اجلزائر ) 2005 يونيو10الشرق األوسط،( مليار دوالر 24عوائد برنامج اخلوصصة 

وتتباين .  مليار دور16 حجم 2008بلغت عوائد اخلوصصة خالل أربع سنوات إىل غاية 

فمنها من يوجهها مباشرة لتمويل امليزانية العمومية، ويف . ول هلذه العوائداستعماالت الد

ونظرا لضخامة  هذه .  بعض األحيان لتمويل برامج إعادة هيكلة االقتصاد وسداد الديون

العوائد وختوفا من أن تقود إىل توسع كبري يف اإلنفاق العمومي يكون أكرب من الطاقة 

 ميكن أن يؤدي إىل حالة من التضخم غري املقدور على التحكم االستيعابية لالقتصاد، والذي

وانطالقا من كون املؤسسات املخوصصة هي ملك عام جلميع األجيال يتم حتويل كل . فيها

 .أو جزء من عوائد اخلوصصة إىل صناديق سيادية

تلجأ بعض احلكومات مباشرة  ملا حتقق فائضا يف : الصناديق املمولة بفائض امليزانية .4

مليزانية العامة للدولة إىل حتويل هذا الفائض الستثماره يف األصول املالية قصد حتيق عوائد من ا

وملا يالحظ تواىل حتقيق هذه الفوائض . جهة، ولتوجيه املعطيات االقتصادية من جهة ثانية
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صد استثمارها وتنميتها بشكل وارتفاع مستواها يتم اللجوء إىل تكوين صناديق سيادية ق

 أفضل
فهيئة استثمار .  أصول هذه الصناديق2/3ثل الصناديق السيادية املمولة بعوائد املواد األولية مت

 من األصول اليت تديرها هذه %25 مليار دوالر، ومتثل لوحدها 875 تدير أبو ظيب

املصدر األساسي ألصول ) خاصة البترول والغاز(وذا تعترب عوائد املواد األولية . الصناديق

صناديق السيادية يف العامل مما جيعل التساؤل عن مدى قدرا على احلصول على أكرب ال

  .األموال مستقبال يف ظل اجتاه أسعار النفط حنو التدهور بفعل األزمة املالية العاملية الراهنة

 منذ 12 صندوقا منها 20 ظهر 2000 يالحظ النمو السريع هلذه الصناديق فمنذ سنة 

  وتقدر مؤسسة ستانلي مورغان عدد الصناديق .(Demarolle, 2008)  فقط2005

فها يوبالرغم من املالحظات  على تصن.  صندوقا53 بـ2008السيادية إىل غاية ماي 

لبعض اهليئات كصناديق سيادية كما هو احلال بالنسبة لصندوق ضبط املوارد اجلزائري، فإن 

  .ذلك يدل على النمو املطرد هلذه الصناديق

  :(banque de France 2008 )لنمو يف عدد الصناديق وأحجامها بــ يفسر هذا ا  

  ارتفاع أسعار البترول ابتداء من تسعينيات القرن العشرين بوترية غري مسبوقة، •

تباطؤ النمو العاملي وانعكاساته على احلساب اجلاري للواليات املتحدة األمريكية  •

 وشركائها التجاريني الرئيسيني األسيويني،
 صيصات االحتياطات وحتويالت الفوائض امليزانية لصاحل هذه الصناديق،تزايد خت •
 .)إخل......تايوان، الربازيل، الصني، اليابان(  سيادية جديدة قظهور صنادي •

 تتجه لالستثمار يف أسواقها احمللية أو يف يوكانت الصناديق السيادية ذات األصل األسيو

  يف رالصناديق السيادية الشرق األوسطية االستثمامناطق جغرافية قريبة منها يف حني  تفضل 

الواليات املتحدة األمريكية أويف اململكة املتحدة لغياب دعائم وفرص االستثمار يف أسواقها 

 والصورة التقليدية الستثمارات .احمللية إال أا بدأت يف االجتاه حنو األسواق األسيوية

الستثمار يف سندات الدين العمومي األمريكية مث الصناديق السيادية الشرق األوسطية،  هي ا

 باعتبارها ذات عوائد مضمونة حىت ولو كانت منخفضة  (Demarolle,2008)األوربية 

 هو السلوك التقليدي لكافة الصناديق السيادية إال أا ةوهذا  يف البداي. إال أا قليلة املخاطر

لشركات الكربى ذات العوائد املالية سرعان ما بدأت تتجه إىل التملك يف املؤسسات وا

 من جممع استثماراا األجنبية املباشرة يف البلدان %75حيث استثمرت قرابة . املرتفعة

  .)2008تقرير االستثمار العاملي، ( املتقدمة 
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  أهم الصناديق السيادية وتقدير حجم أصوهلا
تاريخ 
  اإلنشاء

احلجم   اسم الصندوق  الدولة
  $مليار 

  دمصدر العوائ

  أهم الصناديق السيادية القدمية
  نفط  213  هيئة االستثمار الكويتية  الكويت  1953
  جتارة  110  تيماسك  سنغافورة  1974
  نفط  39  صندوق أالسكا الدائم  الواليات املتحدة  1976
  نفط  AHSTF 17  كندا  1976
  نفط  875   أبو ظيبرهيئة االستثما  اإلمارات العربية  1976
ة االستثمار احلكومية شرك  سنغافورة  1981

  لسنغاغورة
  فائض ميزانية  300

  نفط  290  شركات قابضة عمومية  العربية السعودية  غري حمدد
  نفط  35  وكالة االستثمار لربوناي  بروناي  1983
  نفط  322  صندوق املعاشات احلكومي  النرويج  1990
  صرفاحتياط   SAFE 311  الصني  1997
  نفط  Khazanah Nasional BHD  18  ماليزيا  1993

  2000 الصناديق السيادية املستحدثة منذ
  نفط  50  هيئة االستثمار القطرية  قطر  2000
  نفط  12  صندوق االستثمار النفطي  إيران  2000
  نفط وغاز  Khazanah Nasional KNF  18  كازخستان  2000
  نفط  43  صندوق ضبط املوارد  اجلزائر  2000
اقتطاعات   35  صندوق االحتياط للمعاشات  فرنسا  2001

  اجتماعية
الصندوق الوطين الحتياط   إيرلندا  2001

  املعاشات
  جتارة  29

الصندوق الوطين لالستقرار   تايوان  2001
  لتايوان

  عمالت أجنبية  15

  نفط  10  شركة مبادلة للتنمية الدولية  اإلمارات العربية  2002
  نفط  157  صندوق االستقرار  روسيا  2003
كومي املستقبلي الصندوق احل  استراليا  2004

  ألستراليا
  غري حمدد  54

  نفط  15  صندوق التنمية الوطين  فرتويال  2005
  جتارة  30  شركة االستثمار احلكومية  كوريا اجلنوبية  2005
  نفط  82  هيئة استثمار ديب  ديب  2006
االستقرار صندوق   الشيلي  2007

  االقتصادي واالجتماعي
  حناس  10

  نفط  40  صندوق احتياط النفط  ليبيا  2007
  عمالت أجنبية  200  شركة استثمار الصني  الصني  2007
 ,ARTHUIS Jean, Rapport  d’information sur le rôle des fonds souverains :املصدر

SENAT session ordinaire de  2006-2007,p8.  
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  :أمهية ووزن الصناديق السيادية يف النظام املايل العاملي: ثانيا

 مليار يف 500 مقابل 2008 تريليون دوالر يف منتصف 03ى أكثر من تتوفر الصناديق عل

ويقدر هلا حسب بعض السيناريوهات النمو .  بداية سنوات التسعينيات من القرن العشرين

وهذا ما يسمح هلا بأن تتراوح أصوهلا يف %. 20 و%10مبعدالت سنوية تتراوح ما بني 

 وإن كانت متغريات األزمة املالية العاملية حىت.  تريليون دوالر10-05 ما بني 2012آفاق 

. تبقي السيناريو األقل أقرب إىل الواقع نتيجة تراجع أسعار املواد األولية وعلى رأسها البترول

ويشري تقرير نشرته مؤسسة ستانلي مورغان إىل أن أصول الصناديق السيادية ستصل يف آفاق 

  ).2008برينت سيفني، (  تريليون دوالر 12 إىل 2015

 ورغم هذا احلجم املايل الكبري  للصناديق السيادية، فإا تبقى متواضعة باملقارنة مع بعض 

  :اهليئات املالية العاملة على مستوى األسواق املالية العاملية

 تريليون 16 األصول املدارة من قبل شركات التأمني اليت تدير أكثر من 1/6متثل  •

  دوالر؛

 15من قبل صناديق املعاشات واليت تصل إىل  أكثر من  األصول املدارة 1/7متثل  •

 تريليون دوالر؛
 . تريليون دوالر07احتياطات الصرف العاملية اليت تصل إىل ½ متثل أقل من  •

وهذا ما جيعل الصناديق السيادية يف املرتبة الرابعة من حيث األمهية، رغم كوا حتوز على 

 10، وأكثر من ) تريليون دوالر2-1.5(ربة ضعف األصول املدارة من قبل صناديق املضا

 مليار 250أضعاف األموال القابلة لإلقراض من قبل صندوق النقد الدويل واليت تصل إىل 

  .دوالر

  : وميكن  هلذه الصناديق وهي ذا احلجم  املسامهة يف النظام املايل العاملي بــــــ

ة هلا، بتحويل جزء من عوائدها قدرا على أداء دور االحتياط بالنسبة للدول املالك •

  لصاحل األجيال املولودة بعد نضوب املواد األولية،

كما هو حال . مساحها بتنويع مصادر الناتج احمللي اخلام بتطوير أنشطة جديدة •

، ديب بتطويرها للسياحة وصناعات التسلية واألنشطة األخرى املرتبطة باملواد صناديق أبو ظيب

 األولية،
د دائمة ومنتظمة للدول املالكة هلا تكون غري مرتبطة باملواد األولية اليت توفريها ملوار •

 مهما بلغ خمزا تبقى قابلة للنضوب،
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بقيامها بدور استقراري بامتصاص الصدمات النامجة عن االخنفاض املؤقت يف أسعار  •

ر املواد املواد األولية، فيسمح تكوين صندوق سيادي بتوفري مداخيل سنوية غري مرتبطة بأسعا

فلقد استطاع صندوق األجيال . األولية ، وتعمل على تغطية الصدمات االقتصادية  السلبية

 القادمة يف الكويت مثال متويل إعادة اعمار الكويت بعد الغزو العراقي،
. املسامهة يف تنمية الدول املستقبلة الستثمارات الصناديق، بتمويل اهلياكل القاعدية •

من أصوهلا % 01لبنك العاملي إىل االقتراح على هذه الصناديق استثمار وهذا ما دفع  رئيس ا

 يف املؤسسات األفريقية بالتعاون مع البنك،
احملافظة على الوظائف اليت توفرها الشركات بدعمها لرؤوس أموال الشركات  •

 املتعثرة،
املسامهة يف زيادة تكامل االقتصاد العاملي وزيادة املشاركة وربط املصاحل  •

 ،)2008ملناعي،ا(
املسامهة يف حتقيق مزيد من االستقرار االقتصادي، يف الدول املنتمية إليها بتنويع  •

االقتصاد بالتوسع يف األنشطة غري النفطية خاصة؛ مبا يعمل على تقليص االعتماد على واردات 

 ).مهران،دت(السلع االستهالكية، ومن مث تأثريات التضخم املستورد 

  :ص الصناديق السياديةاجلدل خبصو: ثالثا

مل تكن الصناديق السيادية تثري اهتمام احملللني والسياسيني قبل نشر تقرير ستانلي مورغان 

حيث . 2015 تريليون دوالر يف أفاق 12حوهلا، والذي يتوقع فيه بأن  أصوهلا ستصل إىل 

لألسواق آثار هذا التقرير خماوف الدول الصناعية من كون الصناديق أصبحت عنصرا مهما 

ولقد بررت الدول الصناعية خماوفها مبجموعة .  العاملية تشكل فئة جديدة من املستثمرينةاملالي

  :من العوامل، أبرزها

الطبيعة اإلستراتيجية الكامنة يف استثمارات هذه الصناديق، والطموحات اجليوسياسية  •

 الصناديق مملوك  ه هذملالكيها، واألخطار احملتملة على األمن القومي، خاصة وأن بعضا من

، وذات طموحات سياسية )2008برينت، (  الصعب مراقبتها نلدول ذات نظم سياسية م

وميكن أن نفهم هذا . واسعة على املستوى العاملي واإلقليمي كالصني، روسيا، فرتويال، ليبيا

دارة  بإ2006التخوف  بالعودة قليال إىل الوراء ملا فازت شركة احتاد موانئ ديب يف ماي 

ستة موانئ أمريكية؛ إذ كان هناك رد فعل حاد وعنيف من الكونغرس دفع ا إىل التخلي عن 

 ملا اشترى VTB مع البنك العمومي الروسي 2006يف سبتمرب ونفس األمر حدث . الصفقة
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 ؛ إذ أثار ذلك موجة من التساؤالت EADSمن رأمسال البنك األملاين الفرنسي % 5.02

 خبصوص  ما إذا كان وراء ذلك دوافع إستراتيجية وسياسية يف فرنسا وأملانيا

(Demarolle,2008) .  وهو ما مت من ذي قبل مع هيئة االستثمار الكويتية يف أواخر

الثمانينيات من القرن العشرين عندما طرحت أسهم بريتيش بتروليوم للبيع يف إطار سياسة 

من رأمسال  % 22 اهليئة حصة بلغت  آنذاك حكومة تاتشر، فاشترتااخلوصصة اليت انتهجته

الشركة لتصبح أكرب مساهم فيها؛ مما أثار القلق  ودفع جلنة االحتكارات واالندماجات 

الربيطانية إىل القيام بتحقيق جنم عنه مطالبة هيئة االستثمار الكويتية بتقليص حصتها إىل أقل 

 بعدم نيتها ةمة الربيطانيورغم أن اهليئة أبلغت احلكو.  1989حبلول أكتوبر %  09.9من 

يف القيام بدور فاعل يف إدارة الشركة استجابت للضغوط السياسية والتنظيمية اليت تعرضت 

  ).2008برينت سيفني،(هلا، وخفضت مسامهتها يف الشركة 

عدم تطابق إدارات هذه الصناديق مع مبادئ احلكم الراشد والشفافية، وتأثريات ذلك على  •

ذلك أن هذه الصناديق . نكشاف التجاري للدول الصناعية الكربىتطورات األسواق واال

ومن شأن ذلك أن يهز أسس املنطق .  إىل اإلطار القانوين خبالف املستثمرين املؤسسينيرتفتق

 يف هذا دوما زا. الرأمسايل واحلر لألسواق الذي يتناقض مع سيطرة الدولة على ملكية األصول

حيث أن الرمسلة املتراكمة . دة األمريكية للهيمنة املاليةالتخوف هو فقدان الواليات املتح

 classement FT Global 500 )حسب  (2002ألكرب مخسمائة مؤسسة عاملية يف بداية

للدول % 03ألوربا، % 29للواليات املتحدة األمريكية،% 57:توزعت على النحو التايل  

اليات املتحدة األمريكية، للو% 38: أما اآلن فلقد أصبحت النسب كالتايل. الصاعدة

و جزء كبري من ملكية الدول . (VERON 2008)للدول الصاعدة % 17ألوربا، % 32

  .الصاعدة لألصول يتم عن طريق الصناديق السيادية

لقد أدى اجلدل خبصوص الصناديق السيادية إىل بروز عدة مواقف منها، لعل أبرز هذه 

  :املواقف

 قرارا 2008 يناير 30لفدرايل السويسري يف  اختذ الس ا:املوقف السويسري -1

وقدر بأنه  ليس من املستعجل وضع تدابري تشريعية . باملراقبة الدقيقة لنمو الصناديق السيادية

ونصح املصاحل الفدرالية باملسامهة يف املناقشات اجلارية على املستوى الدويل . خاصة ا

 ,Dossierpolitique)جارية هلذه الصناديقواملتعلقة بوضع معايري الشفافية واملمارسات الت

Mai2008). 
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قامت اجلمعية الوطنية الفرنسية  بدراسة واعية الصناديق السيادية : املوقف الفرنسي -2

 ,Assemblée Nationale) تضمن2008 جويلية 30وأصدرت بشأا نصا مت إقراره يف 

2008): 
 مشتركة يف أعمال تدعوة الدول األعضاء يف اللجنة األوربية إىل تقدمي مسامها •

التفكري اجلارية يف إطار صندوق النقد الدويل حول إعداد قواعد باملمارسات السليمة 

  للصناديق،

 ختصيص الدول املالكة للصناديق جزءا هاما من عوائدها ومواردها يعترب من االجيايب •

  ضرورة إبقاء هذه االستثمارات مفتوحة على الشركاء الدوليني،للتنمية احمللية، مع
يعترب من الضروري، يف ظل افتراض استثمار هذه  الصناديق يف دول االحتاد  •

األوريب، أن تتحمل دول االحتاد مسؤولية حتديد وتعريف أساليب مواجهة االستثمارات اليت 

ال التشريعات الوطنية اليت ال تتوافق متس املؤسسات أو القطاعات اإلستراتيجية دف استكم

 .مع القواعد األوربية للمنافسة

أعلن وزير اخلارجية االيطايل بعد عودته من رحلة إىل اإلمارات : املوقف االيطايل -3

العربية املتحدة، بأنه يرحب مبشاركة الصناديق السيادية العربية واألجنبية حبصة ال تتجاوز 

وك االيطالية بشرط أال تكون تلك املؤسسات مدرجة من رأمسال الشركات أو البن% 5

ويف سياق ذلك شكلت إيطاليا جلنة مكونة من . ضمن الئحة املؤسسات اإلستراتيجية للدولة

وزارة االقتصاد واملالية ووزارة اخلارجية واهليئات األخرى املهتمة باالستثمار والسوق املالية 

 21الشرق األوسط،( ديق واحلرص على شفافيتها لدراسة الطلبات املتعلقة باستثمارات الصنا

  ).2008أكتوبر

موقف مشترك من الصناديق  قامت هيئات االحتاد األوريب ببلورة :املوقف األوريب -4

 :ىيقوم عل. السيادية

 مفهوم دالسعي املشترك لتحديد القطاعات احلساسة واإلستراتيجية احملمية واعتما •

  موحد لألمن االقتصادي،

يق رأساملال املخاطرة الداعمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دعم دور صناد •

 اإلستراجتية، وتوفري الظروف املالئمة لتعبئة متزايدة لالدخار الوطين لتمويل املؤسسات،
اعتماد مبدأ املعاملة باملثل بالضغط على الدول املالكة  للصناديق السيادية النفتاح  •

 أكرب أمام استثمارات الدول األخرى،
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شفافية، ( ار الصناديق السيادية على التزام جمموعة من قواعد السلوك إجب •

 ،)إخل...حوكمة
 ARTUIS)إجبار الصناديق السيادية على أن تكون مسؤولة أمام اهليئات الدولية  •

Jean, 2007/2008) 

تتطلب مسامهات الصناديق السيادية موافقة : موقف الواليات املتحدة األمريكية -5

، ولقد عملت الواليات (Maud Louvie-Clerc,2008) اخلارجية جلنة االستثمارات

املتحدة األمريكية على االجتماع مبمثلي الصناديق السيادية لسنغافورة و أبو ظيب دف إقرار 

إعالن مبادئ مشترك حيدد املبادئ الواجب احترامها من هذه الصناديق، حيث تضمن 

  :(Demarolle,2008)ذلك

  ن احملرك الستثمارات الصناديق هو الدوافع التجارية فقط،االلتزام بالتصريح بأ •

 النشر السنوي لوضعية االستثمارات وختصيص األصول، •
 نشر أهداف استثمار الصناديق السيادية، •
 نشر تشريعات البلدان املنشئة  للصناديق وتلك املتعلقة مبراقبتها، •
 اعتماد ونشر سياسة تسيري املخاطر، •
 ادلة مع القطاع اخلاص،االلتزام باملنافسة الع •
 .احترام معايري بلد االستقبال •

  :موقع الصناديق السيادية من األزمة املالية الراهنة: رابعا

 تعترب األسوأ يف تاريخ األزمات منذ ألزمة مالية 2007االقتصاد األمريكي منذ سنة تعرض 

وكان ).2008 أكتوبر 13 كان، -دومينيك ستراوس( من القرن العشرين تأزمة الثالثينيا

هلذه األزمة تداعياا على خمتلف االقتصاديات نتيجة الترابط بني االقتصاد األمريكي وباقي 

فالدوالر األمريكي .  األكرب ة باعتبار الواليات املتحدة األمريكية القوة االقتصاديتاالقتصاديا

من جهة ثانية، إذ هو العملة املرجعية لنظام بريتون وودز من جهة ولوزن االقتصاد األمريكي 

 إمجايل الناتج احمللي العاملي، فضال عن كونه أكرب مستورد وثاين مصدر بعد منطقة 1/5ميثل 

  .اليورو

وهناك  إقرار واسع  بأن األزمة املالية العاملية الراهنة هي أزمة سيولة يف جوهرها، وأنه ال 

 األمريكية إلقاء مسؤولية ةتحدمسؤولية للصناديق السيادية فيها، حىت وإن حاولت الواليات امل

األزمة بطريقة غري مباشرة على االقتصاديات النفطية واألسيوية، حيث امت هذه الدول 
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بتعميق مشكلة اختالل موازين املدفوعات الدولية باستخدامها للفوائض التجارية اليت حققتها 

يف تقبل األخطار والبحث يف سنوات االزدهار لزيادة احتياطاا من النقد األجنيب وإفراطها 

  .عن العائد

. بل على العكس،  لقد سامهت الصناديق السيادية يف إعادة رمسلة املؤسسات املالية املتعثرة

 مليار دوالر يف 76.83ففي ظرف ستة أشهر استثمرت فيها الصناديق السيادية ما قيمته 

خلها كان ميكن للخطر  ولوال تد.(Demarolle, 2008) رأمسال املؤسسات املالية الغربية

لقد أصبحت الصناديق اخلاصة وصناديق . أن يكون أكثر أمهية) أثر العدوى( النظامي لألزمة

املضاربة ورأمسال املخاطرة تعاين من نقص فادح يف السيولة، مما جعل الصناديق السيادية تقوم 

  .بتوفري جزء من هذه السيولة

 إىل االستفادة من فرصة تدهور األصول  يف الدول ويف ظل األزمة مل تتجه  الصناديق السيادية

أو إىل / الصناعية، بل على العكس أعاد الكثري منها توجيه أمواله حنو توظيفات أقل خماطرة و

وهذا بسبب  ضعف األداء يف الدول الصناعية، والحتياجات التمويل املتزايدة  . أسواقها احمللية

ملت صناديق قطر، الكويت، روسيا على دعم أسواقها فلقد ع. يف دوهلا األصلية بفعل األزمة

وهذا ما دفع إىل االهتمام بدور هذه . (Banque de France, 2008)املالية احمللية 

 أزمة القروض الرديئة يف ذلك بتفاقمالصناديق يف األسواق املالية العاملية، حيث تزايد 

 .2008 وبدايات 2007أواخر
سؤولني يف الدول الصناعية الصناديق السيادية إىل االستثمار وتكرس هذا االهتمام بدعوة امل

فلقد صرح وزير األعمال الربيطاين بأن على أوربا أن ترحب بالصناديق السيادية؛ ألا . فيها

القدس ( حتتاج إىل استثمارات من دول غنية باألموال للمساعدة يف دعم اقتصادياا

ر األول الربيطاين إىل القيام جبولة إىل دول وهو ما قاد الوزي). 2008مارس 11العريب،

ولقد مت . اخلليج إلقناعها بضرورة  ضخ مزيد من السيولة واالستثمار يف االقتصاد العاملي

تثمني الدور الذي أدته الصناديق السيادية من قبل رؤساء دول وحكومات جمموعة الثمانية 

ذا بعض الصناديق خبصوص شفافيتها غداة قمتهم بطوياكو،  ونئتها بااللتزامات اليت اخت

املتزايدة، مع اإلشادة جبهود صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الرامية 

ويف . إىل حتديد املمارسات السليمة للصناديق السيادية من قبل دول مستفيدة من استثماراا

نمية االقتصادية حول الصناديق السيادية هذا اإلطار حيا الرؤساء تصريح منظمة التعاون والت

وسياسات دول االستقبال املعتمدة غداة اجتماع جملس املنظمة على مستوى الوزراء 

(Présidence de la république Française,8 juillet2008).  
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  جدول مبسامهة الصناديق السيادية يف إعادة رمسلة البنوك

جنسية   البنك
  الصندوق السيادي  البنك

نسية ج
الصندوق 
  السيادي

املبلغ مبليار   التاريخ
  دوالر

  2.05  25/07/2007  سنغفورية  تيماسك  بريطانية  باركاليس
  3.08  25/07/2007  صينية  بنك التنمية الصيين  بريطانية  باركاليس

هيئة االستثمار   بريطانية  باركاليس
  6.94  31/10/2008  قطرية  القطرية، حتدي

ستثمار هيئة اال  بريطانية  باركاليس
  4.84  31/10/2008  قطرية  القطرية

هيئة االستثمار أبو   أمريكية  سييت غروب
  7.5  26/11/2007  إمارتية  ظيب

شركة االستثمار   أمريكية  سييت غروب
  6.9  15/01/2008  سنغافورة  احلكومية لسنغاغورة

  أمريكية  سييت غروب
هيئة االستثمار 

الكويتية، الوليد بن 
  طالل

  5.6  15/01/2008  كويتية

القرض 
هيئة االستثمار   سويسرية  السويسري

/16/100  قطرية  القطرية وأخرون
2008  8.71  

  4.4  24/12/2007  سنغفورية  تيماسك  أمريكية  مرييل لينش

  أمريكية  مرييل لينش
شركة االستثمار 
الكورية، هيئة 
  االستثمار الكويتية

كورية، 
  6.6  15/01/2008  كويتية

  0.6  24/02/2008  سنغفورية  تيماسك  أمريكية  مرييل لينش
  0.9  28/07/2008  سنغفورية  تيماسك  أمريكية  مرييل لينش
مورغان 
شركة االستثمار   أمريكية  ستانلي

  5.58  19/12/2007  صينية  الصينية

شركة االستثمار   سويسرية  يو يب إس
  9.75  10/12/2007  سنغفورية  احلكومية لسنغاغورة

  1.77  10/12/2007  شرق أوسطية  صناديق غري حمددة  سويسرية  يو يب إس

  ايطالية  يوين كريدي

البنك املركزي 
اللييب،هيئة االستثمار 
اللييب،بنك ليبيا 

  اخلارجي

  1.61  17/10/2008  ليبية

  76.83          اموع
SOURCE : Banque de France, Bilan et perspectives des fonds souverains, 
focus, 28  Nov2008, p13 
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وقد يكون هذا التكفري .  املواقف نوعا من التكفري عن اامات سابقة  للصناديقوتعترب هذه

  القيودوهلذا جيب أال تنسي  املواقف اجلديدة الصناديق السيادية. ظرفيا مرتبطا باحلاجة إليها

استثماراا من جهة، واملخاطر اجلديدة  على مستوى أسواق الدول  على املفروضة احلمائية

 جهة ثانية، لتفكر جيدا يف االهتمام باالستثمار على مستوى أسواق الدول الصناعية من

  .النامية

فلم تتم مالحظة  اخنراط أي . كما مل تبادر الصناديق السيادية إىل استغالل ظروف األزمة

. صندوق سيادي  يف إدارة أية مؤسسة مالية، ومل يرغب أي منها يف التمثيل يف جمالس إداراا

مملوكة للحكومات إال أا كانت دائما من حيث نشاطاا وبراجمها خاضعة ورغم كوا 

  .لقوانني ولوائح الدول اليت تعمل فيها

 خسائر من جراء األزمة املالية ، خاصة اخلليجية منها إىلةباملقابل، تعرضت الصناديق السيادي

 12زيرة، اجل(  مليار دوالر 400قدرا جملة االيكومنست بـ . العاملية الراهنة

 من حجم اخلسائر اليت حتملها االقتصاد العاملي بسبب %4وهو مبلغ ميثل ). 2008نوفمرب

احلياة (ر تريليون دوال10األزمة حسب تقدير بنك أجنلترا، الذي قدر هذه اخلسائر بنحو 

 2007  من جمموع الناتج القومي لسنة % 60وميثل هذا املبلغ ). 2008أكتوبر 29

السعودية، قطر، الكويت ،  ( ر مليار دوال670ذات الصناديق السيادية للدول اخلليجية  

. والزالت األسواق املالية العاملية تعاين من هبوط يف أسعار األوراق املالية).اإلمارات العربية

وامتدت األزمة إىل القطاع احلقيقي باإلعالن عن إفالس بعض املؤسسات الكبرية أو تعرض 

 إىل صعوبات، مما يؤثر على عوائد هذه -قطاع السيارات مثال–ها قطاعات اقتصادية بكامل

  .الصناديق

  :صندوق النقد الدويل والصناديق السيادية: خامسا
 مستوى األسواق املالية العاملية، عمل  ى أمام النمو املتزايد للصناديق السيادية وزيادة دورها عل

 هذه الصناديق ضمن قواعد النظام صندوق النقد الدويل على إجياد آليات متكن من إدماج

وهكذا قامت اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية بدعوة من الصندوق  يف . املايل العاملي

  إىل إقامة حوار مع البلدان األعضاء قصد وضع جمموعة من القواعد اليت 2007أكتوبر 

لنقد الدويل يف ذات وعمل صندوق ا. حتكم املمارسات يف جمال إدارة الصناديق السيادية

  .الوقت  ذا اخلصوص مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 لتحديد جمموعة من املبادئ 2008 ماي 01 وتبعا لذلك مت تأسيس جمموعة عمل دولية يف

الطوعية تسمح بفهم أوضح لإلطار املؤسسي الذي ترتكز عليه الصناديق السيادية ونظام 
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. ارية، مبا يدعم احملافظة على مناخ استثماري منفتح ومستقرحوكمتها وعملياا االستثم

وعقد لذلك جلسات عمل يف واشنطون، سنغافورة وسنتياغو أين توصلت إىل اتفاق أويل 

وأصبحت هذه املبادئ تسمى مببادئ سنتياغو وعددها . 2008 سبتمري02حول مبادئها يف 

موعة العمل الدولية لصناديق الثروة جم(أربعة وعشرون مبدأ طوعيا تغطي ااالت التالية 

  :)2008السيادية، 

 الكلية؛ السياسات االقتصادية مع واالتساق واألهداف القانوين اإلطار •
  احلوكمة؛ وهيكل املؤسسي اإلطار •
 .املخاطر وإدارة االستثمار إطار •

 :هو املبادئ من هذه الغرض وكان
 إدارة وسالمة املالئمة لتشغيليةا الضوابط يكفل للحوكمة وسليم شفاف هيكل  إرساء 1-

 واملساءلة؛ املخاطر
 فيها تستثمر اليت البلدان يف املرعية واإلفصاح التنظيم متطلبات بكافة االلتزام  ضمان 2-

 الثروة صناديق
 السيادية؛

 واملالية االقتصادية املخاطر تراعي السيادية الثروة صناديق استثمارات أن من  التأكد 3-

 ائد؛الع واعتبارات
 األموال رؤوس تدفق وحبرية مستقر عاملي مايل بنظام االحتفاظ على  املساعدة 4-

  .واالستثمارات

ورغم أمهية هذه املبادئ ومشاركة بعض الصناديق السيادية يف صياغتها وإعدادها، فإا تنطلق 

ا بعيدة يف إدارامية للصناديق بأذا  عن الشفافية وقواعد احلكم الراامن رؤية ا شد، وهي

  .تشكل ديدا ألسس النظام املايل العاملي

ومت يف نفس الوقت إلزام الصناديق السيادية مببادئ االستثمار  املعتمدة من قبل منظمة التعاون 

  :  واملتمثلة يف(ocde,2008)والتنمية االقتصادية 

ايا أقل حبيث جيب أال يتم إخضاع املستثمرين األجانب إىل أنظمة مز: عدم التمييز •

ومبا أن منظمة التعاون والتنمية . من تلك املمنوحة للمستثمرين الوطنيني، يف نفس الظروف

 الدول األعضاء تكون ملزمة االقتصادية حتمي مباشرة استثمارات الصناديق السيادية يف

  بتوسيع حرية االستثمار إىل كل دولة عضو يف صندوق النقد الدويل،
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ن املعلومات حول قيود االستثمار األجنيب كاملة حبيث جيب أن تكو: الشفافية •

 ومتاحة للجميع،
تلتزم الدول األعضاء باإللغاء التدرجيي للقيود على حرية انتقال : التحرير التدرجيي •

 رؤوس األموال على أراضيها،
 تلتزم الدول األعضاء بعدم وضع قيود جديدة،: احملافظة على الوضع القائم •
تزم كل دولة عضو بتمكني كل الدول األعضاء من تل:التحرير من جانب واحد •

 .تدابري التحرير اليت تباشرها وعدم ربطها بالتدابري املعتمدة من الدول األخرى
من املفيد اإلشارة إىل أن هذه املبادئ مت وضعها للشركات متعددة اجلنسيات، علما بأنه مت 

ويتم التغاضي . العام الثالثتسجيل صعود متزايد هلذا النوع من الشركات اململوكة لدول 

عن جزء من هذه املبادئ ملا يتعلق األمر حبماية مصاحل الدول الكربى مثل التعامل مع مبدأ 

الشفافية، فالدول الصناعية  ال تعلن بشكل شفاف عن خمزوا االستراتيجي من النفط إال عند 

  .رغبتها يف التأثري على السوق النفطية

  :اخلامتة
مة املالية العاملية على إلقاء املزيد من الضوء واالهتمام بالصناديق السيادية، لقد أسفرت األز

ورغم أن الصناديق ليست مسؤولة عن األزمة، . وعلى مكانتها املتنامية يف النظام املايل العاملي

إال أن التخوف من أدوارها املستقبلية زاد من األعمال املتصلة بوضع إطار لعملها مبا يدعم 

إال أن الصناديق السيادية املنتمية باخلصوص إىل دول العامل الثالث .  أدائها وحوكمتهاشفافية

ا العاملية فهي مسؤولابالرغم من التزامابشكل أكرب عن دعم مسرية التنمية يف ة ومسؤوليا 

ى وان تتفاد. بلداا األصلية، ومتكني األجيال القادمة من االستفادة من مثار النمو االقتصادي

تركيز مسامهاا يف عدد قليل من املؤسسات بشراء حصص كبرية، بل تعمل على توسيع هذه 

  .املشاركات بشراء حصص صغرية يف أكرب عدد من املؤسسات يف قطاعات واسعة
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