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ني يف أكرب كيانني اقتصاديّ ب حِلقتواختالالت جرّاء األزمات املتوالية اليت  االقتصاد العاملي اضطرابات   يشهد  
األسوأ م نذ الكساد  (8002)اري حيث ت عترب أزمة الّرهن العقّ  ؛-الواليات املّتحدة األمريكية واالّّتاد األورويب-العامل 

االقتصادي العظيم الّذي ساد يف ثالثينات القرن املاضي، وقد أّدت إىل اختالل البورصات وأسواق الّنقد وأسواق 
يار املؤّسسات املالّية واضطراب واهن امجايو الّنات  الحميي اإمن، كما أّدت إىل تراجع معّدالت الطّاقة واملعادن الّثمينة

ّتحدة األمريكيّ والّنقدية العامليّ 
 
  والعديد من دول العامل. أوروبايف مثّ  ،ةة يف الواليات امل

عن أزمة الّرهن العقاري؛ حيث  ة  منطقة اليورو ال تقّل خطور  عاشتهااليّت  (8022) وال ريب أن أزمة الّديون الّسيادية   
 .استقرار االقتصاد العاملي طالتاليّت ا تداعيات   كانت هلا

عيى الّدول الّتفكري اجلّدي يف استغالل الفوائض املالّية  فرض  ي   ،لالقتصاد العامليغري املستقّر الوضع مثل هذا  إن   
 فرتةيف ال قياسّية   ؛ فقد سّجيت أسعار الّنفط ارتفاعات  روقات واملوارد األخر تيك املرتبطة بالعائدات من الحم خاصة  

 فوائض  إىل ّتقيق ؛ مما أدّ )8002(دوالر أمريكي ليربميل الواحد مع بداية سنة  200املاضية لتصل إىل أكثر من 
صدّ يف الدّ  كبريةة  يّ مال

 
ة، كما سّجيت ما يف ّتسني أداء بعض م ؤّشراتا االقتصاديّ  فط، سامهت إىل حد  رة لينّ ول امل

 ة.  مدفوعاتا وموازناتا العاّمة فوائض مالّية م عترب   موازين  

عيى أهّنا صناديق إليها ة"؛ اليت ي نظر وقد قامت العديد من الّدول بإنشاء هيئات ت عرف بـــــــــــ"صناديق الثّروة الّسياديّ     
؛ العامة أو من الّصادرات الّنفطيةات يّ خار أو استثمار الفائض من امليزاناستثمار م تخّصصة ت نِشئ ها احلكومات ب غية ادّ 

وقد سامهت هذه ا يف األسواق املالّية العاملية أو البنوك واملؤّسسات املالية الّدولية. نمية الحميية أو خارجي  ا يف التّ داخيي  
 ه األنظار إليها.الّصناديق يف متويل العديد من املؤّسسات املالّية املتعثّرة يف أعقاب أزمة الّرهن العقاري؛ مما وجّ 

ة يت فوائض ماليّ ؛ حيث سجّ (8000)عام  "صندوق ضبط املوارد"وعيى غرار باقي الّدول، قامت اجلزائر بإنشاء     
باألسعار الّسائدة يف تيك الفرتة، هبدف ترشيد  ة، مقارنة  قياسيّ  فط إىل مستويات  عتربة نتيجة ارتفاع أسعار النّ م  

  ة وتوجيهها خلدمة االقتصاد الوطين.فطيّ روة النّ استغالل مداخيل الثّ 

ة ظام املاي العاملي؛ من خالل إدارتا ألصول ماليّ يف النّ  ت ؤّدي دور ا هام اة ياديّ روة السّ لقد أصبحت صناديق الثّ     
 ستقِبية، وتفاعال  ول ة يف الدّ سياسيّ  ا إىل إحداث ردود أفعال  ا االستثمارية اليت تزداد انفتاح  ت  ات سياسضخمة؛ وأدّ 

 امل
عهد بالتزام بالتّ  ؛(8002)ة يف أكتوبر عام سياديّ  صندوق ثروة   82نة من مكوّ  قامت جمموعة   ،مع ردود األفعال هذه

ساءلة، عرب التّ ة واحلوكمة الرّ فافيّ الشّ 
 
وة سبة إىل صناديق الثرّ مبادئ غري ميزِمة بالنّ  وقيع عيى جمموعةِ شيدة ومعايري امل

ة صحيحة املمارسات واألهداف االستثماريّ  اليت تعكس بصورة  و ؛ "مبادئ سنتياغو"باسم  ع رِف تة اليت ياديّ السّ 
 بااللتزام هبا وتنفيذها.  ة، وقد قام بعض أعضاء اجملموعة طواعية  ياديّ روة السّ لصناديق الثّ 

 

 مقّدمة



 مقّدمة                                                                                                                                                           

 ب
 

  

يف الّسنوات األخرية، وحصول بعض الّتحّوالت يف ة وحجم أصوهلا الّسياديّ الثّروة ناديق إّن تزاي د عدد ص
ة والّسندات احلكومية وغريها من االستثمارات ذات العائد من االحتياطات الّنقدية األجنبيّ  ؛سياساتا االستثماريّة

أو غري  مباشرة   ذات عائد مرتفع وأقل ضمان ا كالّدخول يف أسواق املال بط رق   إىل استثمارات   ،املنخفض والثّابت نسبّيا
ؤّكدة ليعديد من ، مباشرة

 
ّنفطّية بسبب أزمة اهنيار أسعار الّنفط احلالّية؛ ول الدّ الاقتصاديات ونظر ا لبواِدر االهنيارات امل

ا عن ك ّيها أسباب منطقّية تفِرض عيى ص ّناع الّسياسات االقتصاديّ  ة الّتفكري يف إعادة توجيه فوائضها املالية بعيد 
 ات اخلطرة وذات العوائد غري األكيدة. االستثمار 

ال ب ّد من البحث يف س ب ل االستغالل األمثل ليفوائض املالية ليّدول من خالل صناديق الثّروة  ،وعييه
ذات عوائد أقل خماطرة  الّسياديّة؛ حبيث تضمن مستقبل األجيال القادمة، وكذا توجيه هذه األموال إىل استثمارات  

جربة اجلزائرية فافية واإفصاح يف إطار مبادئ سنتياغو، فالتّ  مبادئ احلوكمة والشّ لك من خالل تبيّن وأعيى مردوديّة، وذ
ة ه غري املستقرّ ض صندوق ضبط املوارد وعوائد  قائص؛ مما ي عر  عاين العديد من النّ يف هذا اجملال مثال ت عترب غري كامية وت  

 ليخطر.

 التّــــــــــــــــــــــــــاي:     رّئيسالالّسؤال ة حبثنا من خالل ومنه ُي كن صياغة إشكاليّ 

إطار مبادئ سنتياغو؟ وكيف ة في ترشيــــــــــــــــد دور صناديــــــــــق الّثروة الّسياديّ الّّلزمة لياسات سّ المــــــــا هي   
 ؟سيادي في إطار هذه المبادئ االنتقال بصندوق ضبط الموارد في الجزائر إلى صندوق   يمكن
  
  الّتالية: فرعّيةال سئيةاألاإجابة عيى من خالل ه اإشكالّية وستتّم معاجلة هذ  

 ة يف االقتصاد العاملي؟الّدور الّذي تضطيع به صناديق الثّروة الّسياديّ  هو ما  

  ة ليفوائض املالية؟ياديّ لتوظيف صناديق الثّروة السّ أمثل السُّبل هي ما  

  راد الّتوصل إليها من خالل وضع مبادئ سنتياغو؟هي ما
 
  األهداف امل

 ؟املنوطة به األهداف صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر هل حّقق 

 ؟سنتياغويف إطار مبادئ  سيادي االنتقال بصندوق ضبط املوارد يف اجلزائر إىل صندوق   كيف ُي كن 

 

 

 إشكالّية البحث

 األسئلة الفرعّية
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  سيتّم اختبار صّحة الفرضّيات الّتالية:، ةاإجابة عيى اإشكاليّ  هبدف

 من خالل استثماراتا  ؛يف االقتصاد العاملي ت عترب صناديق الثّروة الّسياديّة عامل استقرار   :الفرضية األولى
  ؛رةاملتكرّ  مود يف وجه األزماتعطيها القوة ليصّ طويية األجل اليت ت  

  ّط أفضل جماالت حوّ اشئة وصناديق التّ نمية الحميية واألسواق املالية النّ مشاريع التّ  ت عترب انية:الفرضية الث
  سبة لصناديق الثّروة الّسيادية؛االستثمار بالنّ 

  ّوتدابري  ةياديّ روة السّ هم مبادئ سنتياغو يف توضيح طبيعة وأهداف وهيكل صناديق الثّ ات س الثة:الفرضية الث
  ؛ة مفتوحةدوليّ  استثمارية   ليمحافظة عيى بيئة   ل قاعدة  شك  احلوكمة اليت تّتبعها، كما ت  

 :من أجيها؛ أ نشئاألهداف اليت  صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر قحق   الفرضية الّرابعة 

  ّب تعديل ة تتطيّ اجلزائر، من خالل اسرتاتيجيّ ُي كن ّتسني أداء صندوق ضبط املوارد يف  الخامسة: ةالفرضي
 .يف إطار مبادئ سنتياغو ،تهأهداف وهيكل الّصندوق وزيادة شفافيّ 

 

  فـــــــــــــــي: البحثتكمن أمهية     

 ة الّضخمة ليّدول؛س ب ل اإدارة الك فؤة ليفوائض املاليّ والبحث يف ة صناديق الثّروة الّسياديّ ب الّتعريف 

  تعّددة اليّت ُي كن من خالهلا ترشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة؛الّتعريف 
  بالّسياسات امل

  ّة يف طريق احلوكمة العاملية؛مهمّ  ية مبادئ سنتياغو، واليّت ت عترب خطوة  إبراز أمه  

 

 

 

 

 

 

 فرضّيات البحث

 أهّمية البحث
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  إىل: البحثهدف ي   

  ّككل، واإحاطة مبختيف القضايا  سبة لالقتصاد العامليمهيتها بالنّ ة وأالّتعرف عيى صناديق الثّروة الّسيادي
تعيقة هبا؛

 
  امل

  تكّررة والّتخّوف الكبري م ّتعّرفال
 
ة ترشيد ة والبحث يف كيفيّ الّسياديّ الثّروة ناديق ن صعن أسباب االّتامات امل

مال البنوك  يف رأس هذه الّصناديقأقصى لنسب مشاركة  وضع حد  و  عميها؛ من خالل تنويع استثماراتا
ناديق من ِقبل هيئات قيقة هلذه الصّ املراقبة الدّ  ركات األجنبية ووضع قوانني ولوائح إدارتا، وكذاوالشّ 

  متخّصصة، وكل هذا يتجّيى من خالل مبادئ سنتياغو؛

  نتيجة ارتفاع  ،املسّجية ضعيى غرار الفوائ نشئأ  الوقوف عيى أداء صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر الذي
 مرتفعة؛ إىل مستويات   ّنفطأسعار ال

  ّة تضمن االستغالل األمثل ليفوائض الّنفطية ليجزائر، من خالل ترشيد عمل صندوق ضبط حماولة وضع خط
 سيادي.  املوارد واالنتقال به إىل صندوق  

 

 وذلك، ام  ة عمو راسات االقتصاديّ يف الدّ  لاملستعم   وصفي والّتحليليالمنهج المت اتّباع فقد ا لطبيعة البحث، نظر      
الّتشخيص الّسييم والوصف الّدقيق و  ة ومبادئ سنتياغو،هبدف تأصيل وتوثيق كل ما ك تب عن صناديق الثّروة الّسياديّ 

اليت تطرّقت ملوضوع البحث سواء كانت  ملوضوع الّدراسة من خمتيف جوانبه؛ وذلك بالعودة إىل املراجع والبحوث
رتبطة مبوضوع البحث. مباشرة أو غري مباشرة؛

 
 وكذا من خالل ّتييل واستقراء املعطيات والبيانات امل

 

 

  ّثل   تطيب الّدراسة؛م هم ا عيى الّساحة االقتصاديّة العاملّية ي البحث موضوع اُي 

  ّثل موضوع ا من ستجّدةُي 
 
ة" ألول مرّة يف ؛ حيث رغم ظهور مصطيح "ّصناديق الثّروة الّسياديّ املوضوعات امل

، وارتباطه (8002) مؤخر ا خاصة بعد أزمة الّرهن العقاري ن القرن املاضي، إاّل أنّه انتشراخلمسينات م
  ة؛بالفوائض الّنفطيّ 

  ّبعد  يف االقتصاد العاملي؛ خاصة   ت ؤّديههم الذي ة هذه الّصناديق والّدور املحماولة إزالة الغموض حول شفافي
يزمةياديّ تبين العديد من صناديق الثّروة السّ 

 
 .ة مبادئ سنتياغو غري امل

 أهداف البحث

 منهج البحث

 أسباب اختيار الموضوع

 األسباب الموضوعّية
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  رة حول أسباب ونتائ  أزمة الّرهن العقاري قراءات املتكرّ الاالّطالع الّشخصي عيى املوضوع؛ حيث أثارت
 ة  ة، ومن مّث حماولة البحث يف س بل ترشيد دور هذه الّصناديق خاصّ انتباهنا ملوضوع صناديق الثّروة الّسياديّ 

 ة. وأن الّدور املنوط هبا هو توجيه وإدارة أموال حكومات وشعوب وأجيال مستقبييّ 

 

 

مّت اختيار ثالثة من أهّم صناديق الثّروة الّسياديّة يف العامل، واليت متتثل بنسب  متفاوتة ملبادئ سنتياغو؛ بغرض 
، متثّيت هذه الّصناديق يف -اجلزائر–االستفادة من جتارهبا يف معاجلة الّنقائص اليت ي عاين منها صندوق ضبط املوارد 

 روي ، قطر والكويت.صندوق الثّروة الّسياديّة لكّل من النّ 

 

، أي منذ سنة إنشاء صندوق ضبط املوارد إىل ما أمكن 8022إىل غاية سنة  8000امتّدت فرتة الّدراسة من سنة 
 توافره من معيومات وتقارير سنويّة.

 

ة من حيث الثّروة الّسياديّ ا من معيومات فقد مّت تناول موضوع صناديق نويف حدود ما توافر لدي، ناحسب اّطالع
الفعالّية ودورها يف إدارة الفوائض املالّية، وكذا إسهامها يف معاجلة أزمة الّرهن العقاري؛ من خالل عّدة مقاالت، كما 
مّت تناول املوضوع من قبل الباحث "نبيل بوفييح" يف رسالة دكتوراه، واليت انطيقنا منها حماولني تسييط الّضوء عيى 

دارة لالستغالل األمثل؛ من خالل قنوات استثماريّة ليت مل ترّكز عييها الّرسالة، أمّهها مسألة اجلوانب ا
 
توجيه األصول امل

االمتثال ملبادئ سنتياغو؛ حيث حاولنا اقرتاح بعض السّياسات لرتشيد دور صناديق الثّروة مضمونة العائد، ومسألة 
 :اليّت تطرّقت ليموضوع حاول اإشارة لبعض الّدراساتسنوفيما ييي  الّسياديّة يف إطار هذه املبادئ.

 الّدراسات بالّلغة العربّية .أ
، يف (8002) لنبيل بوفييح ة"ة العالميّ ة واالقتصاديّ ة في معالجة األزمة الماليّ "دور صناديق الّثروة الّسياديّ  .1

  .لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 22-22جمية: حبوث اقتصادية عربية، ع

 :وتوّصل إىل الّنتائ  الّتالية  

فعالة يف الّتصدي لألزمة، وذلك عن طريق تدّخالت صناديق  رق األوسط بصورة  سامهت دول منطقة الشّ  -
  ة يف األسواق املالية األمريكية واألوروبية ليحفاظ عيى استقرارها وسيولتها؛الثّروة الّسياديّ 

ةاألسباب الّذاتيّ   

 الّدراسات الّسابقة

 حدود البحث

 الحدود الّزمنّية

 الحدود المكانّية
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ة العاملية، متمّيز يف معاجلة األزمة االقتصاديّ  إفريقيا أن تقوم بدور  ُيكن لدول منطقة الّشرق األوسط ومشال  -
ة يف العامل، وذلك عن طريق مسامهتها يف تنفيذ من إامجاي صناديق الثّروة الّسياديّ  22ظر المتالكها بالنّ 

 .   )8002(ومتويل اخلطّة العاملية ليخروج من األزمة املّتفق عييها يف أفريل 
حاج موسى نسيمه و اس لعبد اهلل بيونّ  ة في ظل أزمة الرهن العقاري"،ة العربيّ ياديّ روة السّ لثّ "واقع صناديق ا .2

-21، حبث مقدم إىل املؤمتر العيمي السادس، كيية العيوم اإدارية واملالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، (8002)

 .ماي 22

 :توّصال إىل الّنتائ  الّتالية  

قدية، وهذا ما أزمة سيولة، لذا كان ومازال احلل الرئيس هلا هو ضّخ الكتية النّ  هن العقاريت عترب أزمة الرّ  -
  ة القيام به؛ياديّ روة السّ حاولت صناديق الثّ 

يف معاجلة  امساعد   عترب عامال  ظام املاي العاملي، إذ ت  متزايدة يف النّ  ة أمهية  ياديّ روة السّ اكتسبت صناديق الثّ  -
  عيد العاملي؛االختالالت املالية عيى الصّ 

مييار دوالر، أي أكثر من نصف  2420ة ضخمة متثل جمتمعة متتيك مخسة دول عربية صناديق ثروة سياديّ  -
صدر الرّ حيث ت عترب عائدات النّ  ؛ة يف العاملياديّ روة السّ جمموع حجم عشرين أوىل صناديق الثّ 

 
ئيس هلذه فط امل

  ؛HSBC,Citigroupضخمة يف العامل مثل:  أسهم شركات  ناديق، واليت استعميت خالل األزمة القتناء الصّ 
ة سات الغربيّ هن العقاري يف االستثمار يف املؤسّ ة خالل أزمة الرّ ياديّ روة السّ ة صناديق الثّ تيخصت اسرتاتيجيّ  -

يف ناديق تستثمر ة باألزمة أصبحت هذه الصّ ر األسواق املالية العربيّ لتأثّ  إىل سيولة مث كنتيجة   اليت هي حباجة  
سات خسائر تها األوىل مل تكن جد فعالة ملالحظة استمرار ّتقيق هذه املؤسّ تيجة أن اسرتاتيجيّ اخل، والنّ الدّ 

  ضخمة؛
ليل والدّ  ،إىل سيولة ة اليت هي حباجة  سات املالية الغربيّ ة يف مساعدة املؤسّ ياديّ روة السّ جناح نسيب لصناديق الثّ  -

  ؛(8002-8002)هو حجم اخلسائر اليت عانت منها خالل سنة 
خاصة العربية يف البنوك الغربية  وبصفة   ،ةياديّ روة السّ ا اخنفاض حجم استثمارات صناديق الثّ يالحظ مؤخر   -

دتا، باإضافة خمة اليت تكبّ ، ويرجع الّسبب الرئيس يف ذلك إىل اخلسائر الضّ (8002) يف هناية سنة خاصة  
مثل  (8002) توجيه هذه الفوائض إىل البورصات الحميية اليت ّتتاج إىل سيولة جراء تأثرها باألزمة يف أكتوبرإىل
  ندوق القطري؛ندوق الكوييت والصّ الصّ 

ة وكأهنا تدف إىل غزو االقتصادات الغربية، ولكن ة العربيّ ياديّ روة السّ ينظر الغرب إىل صناديق الثّ  -
  تت أهنا واجهت خسائر ضخمة بسبب اخنفاض قيمة الدوالر؛اإحصائيات املنشورة أثب

بعد إنشاء  ة، خاصة  تها االستثماريّ جيّ يناديق إىل غموض اسرتاتول الغربية من هذه الصّ ف الدّ يرجع سبب ختوّ  -
سيادي  عترب سادس أكرب صندوق  مييار دوالر، والذي ي   800حبجم  (8002)يادي الصيين سنة ندوق السّ الصّ 

  من حيث احلجم يف العامل.
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يف  ،(2002)المنيف  هة ودورها في إدارة الفوائض الّنفطية"، لماجد عبد اللّ "صناديق الّثروة الّسياديّ  .3
  .، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان22جمية: حبوث اقتصادية عربية، ع

 :وتوّصل إىل الّنتائ  الّتالية  

 نوات قبل أزمة الّرهن العقاري، خاصة  ة خالل السّ ة ليّدول الّنفطيّ بـــــّصناديق الثّروة الّسياديّ اشتّد االهتمام  -
حجم وجماالت ودوافع تيك االستثمارات خارج حدود دوهلا، وخبا هذا االهتمام بعد استفحال األزمة 

  زمة وتداعياتا؛واهنيار أسعار البرتول وتوّقع استمرارها عند مستويات متدنّية بعد انتهاء األ
  يرتبط إىل حّد كبري موضوع صناديق الثّروة الّسياديّة ليّدول الّنفطّية مبوضوع إدارة املالّية العامة يف تيك الّدول؛ -
ة ات  من إدارة واستغالل العائدات الّنفطيّ ة برّمتها، أو صناديق الّثروة النّ ياديّ ي عترب حجم صناديق الثّروة السّ  -

ا بعد اخنفاض فيه، خصوص   مبؤّشرات مالية عاملية عّدة؛ كما أن تقدير أحجامها املستقبيّية مبالغ    مقارنة  ضئيال  
 تعافيها يف األمد املنظور؛  عفط وعدم توقّ أسعار النّ 

عاون إىل خسائر يف استثمارات دول جميس التّ  (8002)أّدت األزمة املالية العاملية اليت استفحيت يف هناية  -
 ة املوّجهة إىل تيك االستثمارات؛مييار دوالر، وبأكثر من حجم الفوائض الّنفطيّ  140 اخلييجي حبواي

صناديق الثّروة الّسياديّة لدول اجمليس فيما يتعّيق بالبنية والّشفافية واملساءلة واحلوكمة، قييم اختيفت معايري ت -
صندوق الّتقاعد احلكومي كثري من أداء ، وأقل بة جمتمعة  وكان أداؤها أقل من متوّسط أداء الّصناديق الّسياديّ 

 .ليّنروي 
اقتصاديات مشال  يف جمية:، (2002)ة واألزمة المالّية الّراهنة" لعبد المجيد قّدي "الّصناديق الّسياديّ  .4

  .يف، اجلزائر، خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشّ 2ا، عيإفريق
 :توّصل إىل الّنتائ  الّتالية  
ة ومكانتها املتنامية يف الّنظام املزيد من االهتمام بصناديق الثّروة الّسياديّ  (8002)أثارت األزمة املالية العاملية  -

  املاي العاملي؛
ف من أدوارها املستقبيّية زاد من الّتخوّ  عن األزمة إاّل أنّ  ة ليست مسؤولة  رغم أّن صناديق الثّروة الّسياديّ  -

ّتصية بوض
 
  مبا يدعم شفافية أدائها وحوكمتها؛ ؛ع إطار لعميهااألحباث امل

ة لدول العامل الثّالث بالّرغم من التزاماتا ومسؤولّياتا العاملية، أشار يف األخري إىل أن صناديق الثّروة الّسياديّ  -
أكرب عن دعم مسرية الّتنمية يف بيداهنا األصيّية؛ كما عييها العمل عيى توسيع  بشكل   فهي مسؤولة  

واسعة، بدل شراء حصص كبرية  صغرية يف أكرب عدد من املؤّسسات يف قطاعات   اركاتا بشراء حصص  مش
 قييل من املؤّسسات. يف عدد  
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ة في تمويل اقتصادات الّدول الّنفطية: الواقع واآلفاق مع اإلشارة إلى حالة دور صناديق الّثروة الّسياديّ  .5
دكتوراه، فرع نقود ومالية، قسم عيوم الّتسيري، كيية العيم االقتصادية أطروحة  ؛(2010) نبيل بوفليح، الجزائر

 .1 وعيوم التسيري، جامعة اجلزائر

 :وتوّصل إىل الّنتائ  الّتالية  

 ساهم حيث ؛له دةالحمد   األهداف ّتقيق يف ندوقالصّ  جناح بنيي   املوارد ضبط لصندوق اخلاص قييمالتّ  إن -
 كما ،"2000-2009" الفرتة يف ةواخلارجيّ  اخييةالدّ  العمومية املديونية حجم ختفيض يف ومباشرة الةفعّ  بصورة  
 املوازنة عجز متويل يف باشرةامل غريو  املباشرة ومسامهته البرتولية اإيرادات قيمة لفائض ندوقالصّ  امتصاص أن
 أسعار باتتقيّ  عن اجتةالنّ  ةاخلارجيّ  دماتليصّ  ضهاتعرّ  خطر من ومحايتها العامة، املوازنة استقرار إىل  أدّ 
 ؛االقتصادي اإنعاش سياسة تنفيذ بسبب احلكومي اإنفاق حجم ارتفاع يف يةاملتمثّ  اخييةوالدّ  فطالنّ 

 امتصاصه ، إذ أنّ "8002-8000" الفرتة خالل ضخمالتّ  التمعدّ  ختفيض يف املوارد ضبط صندوق ساهم -
 رغم البيد داخل لةاملتداو   قديةالنّ  يولةالسّ  حجم ارتفاع من احلد   إىل  أدّ  البرتولية اجلباية إيرادات قيمة لفائض
 ُيكن الةفعّ  وسيية   املوارد ضبط صندوق عترب  ي   ؛ ومن مثّ الفرتة نفس يف احلكومي اإنفاق حجم ارتفاع

 ؛األسعار استقرار عيى واحلفاظ ضخمالتّ  معدالت ختفيض يف استخدامها ليحكومة
 ةعدّ  من عايني   هأنّ  والنروي  اجلزائر جتربة بني مقارنة إجراء طريق عن ؛املوارد ضبط لصندوق العام قييمالتّ  بنيي   -

 يف واإفصاح فافيةالشّ  ومستويات مويلالتّ  مصادر إىل باإضافة عميه، وجمال حوكمته تشمل نقائص
 وشامية ةجذريّ  وتعديالت   إصالحات   ندوقالصّ  إخضاع احلكومة عيى تفرض نقائص وهي ندوق،الصّ 

 ؛الجملا هذا يف اجلزائر جتربة يزمت   اليت النقائص إزالة بغرض
 يف املتمثية البديية الفرصة ضياع لتكيفة اجلزائر لّتمُّ  إىل يؤد  ي   املوارد ضبط صندوق وتعديل تطوير رفض إن -

 خلطر ندوقالصّ  ضعر  ي   كما إضافية، عوائد ّتصيل أجل من البيد خارج ندوقالصّ  أصول استثمار إمكانية
 .ضخمالتّ  التمعدّ  ارتفاع نتيجة أصوله قيمة تدهور
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؛ (8020(ة كأداة لتسيير مداخيل الّنفط في الّدول العربية" لنبيل بوفليح فعالية صناديق الّثروة الّسياديّ " .6
؛ يف، اجلزائر، جامعة حسيبة بن بوعيي، الشّ 2يف جمية: األكادُيية ليدراسات االجتماعية واإنسانية، ع

  حيث حاول من خالل هذه الّدراسة تقييم جتربة اجلزائر يف اجملال مبقارنتها بالّدول الرّائدة:

   لرتقية وّتسني أداء صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر؛ حيث توّصل إىل الّنتائ  الّتالية: قّدم يف األخري اقرتاحات  

يف الوصول إىل االستغالل األمثل ملداخيل  إنشاء صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر عن رغبة احلكومة ي عرّب  -
  ة واستخدامها خلدمة االقتصاد الوطين؛الثّروة الّنفطيّ 

ة يف هذا اجملال، واليّت تشمل عيى وجه من الّنقائص اليت متّيز الّتجربة اجلزائريّ  جيب الّتنبيه عيى جمموعة   -
 الّصندوق.  اخلصوص أهداف وهيكل وجمال عمل واهليئات املكّيفة بتسيري ومراقبة

ة لمبادئ سنتياغو، أحمد نصير، سليمان زواري دراسة تحليلّية لمدى امتثال صناديق الّثروة الّسياديّ  .7
ة بني م تطّيبات الّتنمية الق طريّة الّسياسات االستخدامّية ليموارد الطّاقويّ  :األول املؤمتر، (8024) فرحات

  .ةوتأمني االحتياجات الّدوليّ 

 إىل الّنتائ  الّتالية: وتوّصال  

حجم أصوهلا، مما يستوجب االمتثال ملبادئ سنتياغو؛ خصوص ا كبري ا تشهد صناديق الثّروة الّسياديّة منو ا يف   -
صّنفة ضمن اجملموعة األوىل والثّانية، وذلك بغرض الّتقييل من خماوف الّدول املتيّقية الستثماراتا، 

 
الّصناديق امل

 العام الحمّيي حول كيفّيات إدارة املال العام؛وكذا طمأنة الرّأي 
هناك تباين  يف درجة امتثال صناديق الثّروة الّسياديّة ملبادئ سنتياغو؛ حيث هناك سّتة صناديق فقط من  -

 ؛8021أصل عشرين صندوق ا متوافقة مع املبادئ، حسب مؤّشر االمتثال لعام 
ضعيف  ملبادئ سنتياغو، وهي حباجة  ليعمل أكثر من أجل ّتسني صناديق الثّروة الّسياديّة العربّية امتثاهلا  -

 درجة امتثاهلا؛ ومن مثّ ّتقيق هدفها الرّئيس واملتمّثل يف تنويع مصادر دخل اقتصاداتا.
  الّدراسات بالّلغات األجنبّية .ب

2.Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles: Where Do They Stand? (2010);  

SVEN BEHRENDT; CARENGIE Middle East Centre; Beirut; Lebanon. 

 إىل الّنتائ  الّتالية: توّصل 
 الكامل طبيقالتّ  عيى أوشكت سانتياغو مبادئ عيى وقّعت اليت 82الـ ياديةّ السّ  روةالثّ  صناديق من فقط أربعة -

 ؛واسع بتأييد ّتظ   مل إذا املبادئ هذه تفشل بأن خطر فثمة طوعيا ، اتفاقا   وباعتبارها. كافة ليمبادئ
 ليبيد ابعالتّ  ةياديّ السّ  روةالثّ  صندوق اعتماد مد  مع كبري حدّ  إىل يتالزم ما بيد يف الدُيقراطية مستو  إن -

 .اإامجالية مشاركته وبني ما، بيد يف االقتصادي طورالتّ  مستو  بني قوي تالزم ِمن ما لكن. سانتياغو مبادئ  
 حر ز، بالتقّدم يِقّروا أن القادة عيى تورونتو، يف املقبية االقتصادية العشرين جمموعة قمة يف -

 حيّثوا أن عييهم امل
 ؛سانتياغو مببادئ أكرب حبزم التقّيد عيى ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق

http://carnegie-mec.org/experts/411
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 ،التنظيمي املاي اإصالح جمال يف تقّدم إحراز إىل العشرين جمموعة قمة ترمي: "التاي إىل هبرندت وخييص -
  ،شامال   العاملي التمويل يف باإصالحات االلتزام يـ ع دّ  حدّ  أيّ  إىل تظهر اختبارية حالة هي سانتياغو ومبادئ
 ".هبا التامّ  التقّيد عيى سانتياغو مبادئ عيى كافة املوقّعني ّتثّ  أن العشرين جمموعة قمة عيىكما أّن 

 

10.Zakia AKLI, Nature du Fond de Régulation des Recettes (FRR) et Son Rôle dans le Financement de 

l’Economie Algérienne sur la Période 2000-2014, Mémoire de Magistère en Sciences Economiques, 

Département des Sciences Economiques, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2015. 

 إىل الّنتائ  الّتالية: توّصيت 
واملتمثّية يف صناديق الثّروة الّسياديّة؛ حيث ختتيف اسرتاتيجّياتا  صعوبة دراسة هذه الكيانات اجلديدة -

االستثماريّة من صندوق  آلخر. كما أنّه ال ُي كن اإحاطة بشكل  كامل مبفهوم هذه الّصناديق؛ حيث يف كّل 
ح لصناديق مرّة نسمع عنها، تتبادر إىل أذهاننا العديد من األشياء، والّدليل غياب تعريف عاملي موّحد وواض

، هذا ما جيعل من الّصعب التأكيد عيى أّن صندوق ضبط املوارد ي صّنف ضمن هذه الفئة من الثّروة الّسياديّة
 ؛الّصناديق

"، هبدف امتصاص فائض اجلباية البرتولّية الذي يفوق FRRمّت بإنشاء "صندوق ضبط املوارد )اإيرادات(  -
سنوي ا، واستغالله يف احلفاظ عيى استقرار املوازنة العامة ليّدولة بالّنظر تقديرات قانون املالية الذي يتم إعداده 

ّيز أسعار الّنفط عيى املد  املتوّسط والبعيد، وقد كان له دور  هام يف متويل العجز  ليّتقّيبات املفاِجئة اليّت مت 
 ؛املوازين وختفيض املديونّية العمومّية

يتم توظيف أمواله يف بنك اجلزائر مبعّدل صندوق ا احتياطي ا وطني ا  ال يتعّد  صندوق ضبط املوارد أن يكون -
ا  ؛فائدة ضعيف جد 

ال بّد من ّتسني أداء صندوق ؛ وضمان مستقبل األجيال القادمة، املوجودة من أجل استغالل الطّاقات -
وتسيريه  ضبط املوارد؛ من خالل إدخال تعديالت جذريّة، ال متس أهداف الّصندوق فقط، طريقة عميه

اليت جيب أن تتبّّن منطق االستثمار طويل والرّقابة عييه؛ لكن من خالل تغيري اسرتاتيجّيته االستثماريّة 
 األجل، بدل االكتفاء بدور االحتياطي.
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 : ؛ حيثاملطروحة، مت تقسيم البحث إىل أربعة فصول   سئيةمن أجل اإجابة عيى األ    

  ؛ومبادئ سنتياغو، عاّمة حول صناديق الثّروة الّسياديةّ المفاهيم لي األّولالفصل خ ّصص  

 استثمارية تدف لرتشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة واإدارة  اقرتاح ثالث سياسات   انيالفصل الثّ يف  حاولنا
  ؛املثيى لفوائضها املالّية

  ؛زائري يف ظّل هيمنة الحمروقاتاجلواقع االقتصاد إىل  الفصل الثّالث مّت الّتطّرق يف  

 ليكشف عن نقاط ضعف الّصندوق،  يف حماولة   ،صندوق ضبط املوارد حالةعبارة عن دراسة  الفصل الّرابع
من شأنه ترشيد دوره  منوذج  والو صول يف األخري إىل من خالل االستفادة من جتارب صناديق أخر  رائدة، 

 .  سيادي يف اجلزائر واالنتقال به إىل صندوق   يف إطار مبادئ سنتياغو

 

يف  بصناديق الّتحّوط واألسواق الّناشئةاخلاّصة  املراجع بالّيغة العربّية حمدوديّةمتثّيت الّصعوبات اليّت واجهتنا يف 
وحمدوديّة  ،العاّمة لالستثمار ، وكذا غياب الّتقارير اخلاّصة جبهاز قطر لالستثمار واهليئةمن البحث مرحية  متقّدمة

عدم متّكننا من توثيق أداء هذه إىل مما أّد  ا يف املوقع اخلاص مبعهد صناديق الثّروة الّسياديّة؛ ماملعيومات اخلاّصة هب
 الّصناديق باألرقام.

 

 محتوى البحث

 صعوبات البحث



لالفصل األو  
ةيادي  الس  الث روة صناديق بللت عريف مدخل 

ومبادئ سنتياغو
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، إذ تعددددد   إ    ددددد  ّ  ليّدددددةة ال حة امل ليّدددددليسدددددد د    ددددد     ددددد  الّسددددد ة ظددددد      ي   ّ الّسدددددالثّددددد    صددددد      عددددد  ت     
 بددديف      ت إ  ز ددد  ات  الدددد ا ّ  ،فطارتفددد س اردددع ر الددد ّ  نتيجدددة    ث  اتددد ؛ حيدددر ت ا مدددد ت مدددل ال ددد ي امل  ددد اخلمسدددي يّ 

ة م ج  اتد  امل ليّدة   ملد ار  اكو ميّدل منطد   رد ا ا    اردتثم ر اثّد      ت  ّصدال ذه  اصبحد   .ةاحتي ط  العمالت األج بيّ 
دد شددد ة،   ددذل  لدد ا الب ددد اي الددد اصددب  تط     االقتصدد  ات ذات األردد ان ال ّ  املددد ا    رات مددل  ا    دد  الّصدددر ددد  معتم 

   ظدد   اصدب ، هت دد  األرد     د   ددذا  . بديف   مد از ل مدد هت   ت   ع   ال قددد نفسدف دفدد ا   ة  تتمتّدفطيّددليدة ريديف ال ّ األ ّ 
غيددددة االحتفدددد   تت وهدددد  د   ا ه  اكو مدددد ت   شددددصددددة ت  تخصّ م   صدددد      ارددددتثم ر   اهندددد ة   دددد  ي   ّ     الّسددددصددد      الثّدددد إ 

لددة مددل االحتي طيدد ت  ّ       م  تودد ي ت دد  الّصدد مدد  ،   دد       ددلاالرددتثم ر   دد  املدد ا الطّ  ألريدد ا ة ددد مل ج  ات امل ليّدد
 .ةاألج بيّ رييف   مل مص  ر العم ة  ا ة  ليّ ال ّ 

الّ  ر  خاللمل الريم  ،  يل  ي  امل يل ال ّ ظ م ال ّ متزا      ال ّ  امهية   الثّ    الّسي   ّة ص       ق  ا تسبد
إذ  ؛  مل الّسي لة نإن  ذ املسّرس ت املتعّث  عتب  ب ل  م  مل ه  خّ دع  ، "8002"الّ  ل الع  ري ازمة الّذي اّ تف اث  ء 

مل  متزا      دذل  اصبحد م  ع ا تم م   ،هت  حة  ت خس ا   ة الد توبّ س ت امل ليّ ر مهد   إن  ذ الع    مل املسرّ 
إليه  انظ ر  دّجه     اا  ح هل دسبب ا  ل ال ّ  ،ةش  عيّ ي ر ت  اهلي  ت التّ    ار ان امل ل  ص نع  السّ  ّ م  قبل 

س س           ء تزا   احج مه   اتّ صّ ال ذه ة خم  ف دشأي  ل املت  يّ   ر ال ّ ست  اصبحد حير  ؛اجملتمع الّ  يل
 يل  ص   ن العمل ال ّ ة، م      جمم  ة ري ريّ  امد دأي هل  ادع    ات   م   .ةت  االرتثم ر ّ  ررتاتيجيّ اس نش طه   ت  ّ 

تسع  نإ ف ء  ،ةلالجتم س    ع مب  ئ ط  يّ ة ي   ّ     السّ  ب ص      الثّ امل  جمم  ة  د نإ  هتة إ   يل    ال ّ ال ّ 
 .؛    هتد ددددددد"مب  ئ ر تي ري "     هم  ل  ذه الصّ  ف  الت  ت هتية   فالشّ 

ة  ت  االرتثم ر ّ ة  ان ا ه   اررتاتيجيّ ي   ّ الّث    السّ  ريتم مل خالل  ذا الفصل الّتطّ ن إ  م  ية ص      
األرب ب الد   د إ    عه ؛ مل خالل  يو ه     امهّيته    االقتص   الع مل ،   ذا الّتع ف     مب  ئ ر تي ري    

 املب حر الّت لية:
  
 ة؛االستثماريّ اتها ة واستراتيجيّ روة الّسياديّ ل: مفهوم وأنواع صناديق الثّ المبحث األوّ  -
 ة في االقتصاد العالمي؛روة الّسياديّ صناديق الثّ ومكانة اني: دور الثّ  بحثالم -
 ف عليها(.تعار  الث: مبادئ سنتياغو )المبادئ والممارسات الم  الثّ  بحثالم -

 

 تمهيد
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عار سالرتفاع أ ظهرت احلاجة إليها نتيجة  ، مبثابة صناديق استثمار حكومّية صناديق الثّروة الّسياديّة تُعترب
ا على الدصّ  لدى دصّدرة ل،  وذااملالّنفط يف البلدان ا ادرات من املواد األولية غري البلدان اليت غدا تطوُّرها ُمعتِمد 

صناديق الثّروة مفهوم إىل  يتم الّتطّرقوس الّنفطية وتتمّتع يف الوقت نفس، بفائٍض ذبري يف موازين مدفوعاهتا.
   من خالل املطالب الّتالية:وأنواعها املختلفة واسرتاتيجّياهتا االستثماريّة الّسياديّة

 وأهميتها وأهدافها؛ صناديق الث روة الس يادي ةل: مفهوم المطلب األو   -
 ؛صناديق الث روة الس يادي ةاني: أنواع المطلب الث   -
 .الس يادي ةصناديق الث روة ة لات االستثماري  الث: االستراتيجي  المطلب الث   -

 
 

 وبأمهّيتها الّتعريف هبا  صناديق الثّروة الّسياديّةنشأة وتطّور إىل  طلبمن خالل هاا امل سيتم الّتطّرق 
 إنشائها. املرجّوة من هدافاألو 

 

 صناديق الث روة الس يادي ةوتطور نشأة  .1

 :1مراحل  ذاآليت أربع يف صناديق الثّروة الّسياديّة إجياز املراحل اليت مّرت هباكن يُ 

 "1591 سنةالمرحلة األولى: "ابتداء من  .أ

  "KIA""اهليئة العاّمة لالستثمار ة إنشاء هيئة االستثمار الكويتيّ حني مّت   3591 سنة اهاه املرحلة من تأبد
ا ذانت ذالك؛ حيث أن ة حقيقي بل جمّرد هيئة  لكن مضمون  ا مل تكن عبارة عن صندوق ثروة سياديّ واليت شكلي  

ية من عائدات الّنفط وذاا تقليص اعتماد الكويت على هدفها اخلاص ذان يتمّثل يف استثمار الفوائض املتأتّ 
الّتاباب يف األسعار  ومن مّث حتويل يؤّدي إىل تقليل ا مموغري املتجّددة   داجلامدة القابلة للّنفا حتيايّياتاال

ومنا ذلك احلني  ثابت وخماير منخفضة. مالية معظمها أوراق مالية ذات عائدٍ  عائدات الّنفط إىل استثماراتٍ 
 متعّددة. املي  منت وانتشرت يف بلدانٍ جديدة يف االقتدصاد الع ذكياناتٍ   صناديق الثّروة الّسياديّةظهرت 

                                                           
1 Massimiliano Castelli, Fabio Scacciavillani, The New Economics of Sovereign Wealth Funds, John Wiley & 

Sons Ltd, United Kingdom, 2012, p:31.  

 ةاتها االستثماري  وأنواعها واستراتيجي   صناديق الث روة الس يادي ةل: مفهوم المبحث األو  

 

 وأهم يتها وأهدافها صناديق الث روة الس يادي ةل: مفهوم األو   طلبالم
 

  صناديق الث روة الس يادي ة: مفهوم أواًل 
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يف البلدان اليت هلا فوائض من صادرات  صناديق الثّروة الّسياديّةظهور العديد من بالّسبعينات  متّيزت فرتةذما 
دصف األّول من الّتسعينات(. يف هاه الفرتة فط اخلام  واستمّرت حّّت النّ الّنفط )واليت منت مع الزّيادة يف أسعار النّ 

 .روة ومكافحة الّتقلبات الّدوريةعلى استبدال الثّ  صناديق الثّروة الّسياديّةزت دوافع إنشاء معظم ترذّ 

 "4002" انية: بدأت في أواخر الت سعينات، وانتهت في عامالمرحلة الث   .ب

يف البلدان  الّسياديّةصناديق الثّروة متزايدة من  أعدادٍ  مّت إنشاءالّنفطية   صناديق الثّروة الّسياديّةباإلضافة إىل 
ة  اليت استفادت من الفوائض اهلائلة يف ميزاهنا الّتجاري من الدّصادرات من الّسلع املدصّنعة؛ من خالل اآلسيويّ 

 ات العملة. جتميع وإدارة احتياييّ 

 "4002-4009" المرحلة الث الثة: غط ت الس نوات .ج

ا لدى اجلمهور )وليس ا واسع  ألّول مرّة وأثار انتباه   صناديق الثّروة الّسياديّةعندما مّت صياغة مدصطلح 
صناديق الثّروة لة الستثمارات ا تغيري يف موقف الّدول املستقبِ يف هاه املرحلة لوحظ أيض    املشتغلني باملالية فقط(

 رب عت  ا  فهي تُ دائي  عِ  صناديق الثّروة الّسياديّةحنو وج، تّ ال؛ حيث حّارت من أن يكون الّسياديّة
ُ
قرض األخري مبثابة امل

 ة؛ة واملدصرفيّ مة االضطرابات املاليّ ملساعدهتم على مقاو 

 "4002"من  المرحلة الر ابعة: ابتداءً  .د

  يف هاه املرحلة  8030 سنةواليت استمرت إىل غاية   رابعة مرحلة   "8002"العاملّية األزمة املالية فتحت 
  بشكلٍ  اا أّدى إىل تراجع استثماراهتممحتاول الّتعامل مع اخلسائر يف ذّل مكان   صناديق الثّروة الّسياديّةذانت 

 ذبري.

 اتٍ واسرتاتيجيّ  مع أهدافٍ   8005 سنة يف الّندصف الثّاين من لّسوقا إىل افعلي  صناديق الثّروة الّسياديّة عادت 
ذبري أهنا أصبحت اآلن أحد الالعبني   حد    وقد أثبتت إىل ةلة تتماشى مع الّتغريات يف املالمح االقتدصاديّ معد  

 وتعاونية. ةٍ للّتدصرف مبسؤوليّ  على استعدادٍ  أهّناالرّئيسيني يف األسواق املالية الّدولية  و 

 :1من الّدوافع إىل أربعة أنواعٍ  صناديق الثّروة الّسياديّةيستند قرار إنشاء و 

 ة؛ماليّ  حتويل املوارد الطّبيعية إىل أصولٍ  استبدال الث روة: -
فوائض احلساب اجلاري الاي ال يكن تدصحيح، على املدى القدصري من خالل رفع سعر  مرونة:الفائض  -

 الدّصرف؛
 لالستيعاب املؤّقت لفوائض احلساب اجلاري و/أو أسعار الّسلع؛ مكافحة الت قل بات الد ورية: -

                                                           
1 Massimiliano Castelli, Fabio Scacciavillani, The New Economics of Sovereign Wealth Funds, op cit; p:34. 
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 ة.للّدورة االقتدصاديّ اير تدفّقات رأ  املال املساير خمويرتبط بتقليل  الت أمين الذ اتي: -
 صناديق الث روة الس يادي ةتعريف  .4

مكن
ُ
اإلحاية بشكٍل ذامل مبفهوم صناديق الثّروة الّسياديّة  نظر ا لغياب تعريٍف عاملي موّحٍد  إنّ، من غري امل

 عّدة تعاريف  نوجز أمّهها فيما يلي:وواضح هلاه الدّصناديق؛ حيث هناك 

على أهّنا صناديق أو  صناديق الثّروة الّسياديّةيعّرف صندوق الّنقد الّدويل  تعريف صندوق الن قد الد ولي: -
هّمتها االحتفاظ وحتت سيطرهتا  مُ   مملوذة للحكومة  دةحمد   ترتيبات استثمار عاّمة ذات أغراضٍ 

يّات باألصول وإدارهتا ألهداف اقتدصاديّة ذّلية متوّسطة ويويلة املدى  ويتم إنشاء تلك الدّصناديق من عمل
أو عائدات صادرات الّسلع  و/ة العامة   أو فوائض املاليّ ات الّتخدصيصالدّصرف األجنيب أو عوائد عمليّ 

 .1ةأجنبيّ  ةٍ ماليّ  يف أصولٍ  ق تلك الدّصناديق اسرتاتيجّيات استثمار تشتمل على استثماراتٍ وتطب  
تعّرف منّظمة الّتعاون االقتدصادي والّتنمية  :"OECD"تعريف منظ مة الت عاون االقتصادي والت نمية  -

على أهّنا: "وسائط استثمار مملوذة للحكومة  يتم متويلها من موجودات الدّصرف  صناديق الثّروة الّسياديّة
 .2األجنيب"

 ا استثمارية نيابة  استثماريّة تُدير حمافظ   هي أدوات   صناديق الثّروة الّسياديّة :"Dewenter"تعريف ديونتر  -
ا ما يتأّتى من عائداهتا من البرتول مثل صناديق دول جملس عن حكوماهتا  ورأمساهلا االستثماري غالب  

أو استمرار تدّفق الفوائض من احلسابات اجلارية  مثل الدصني أو الّتعاون اخلليجي  روسيا أو الّنرويج  
 .3سنغافورة

أُنشئت   ة مملوذة للّدولةهي صناديق استثماريّ  صناديق الثّروة الّسياديّة :"Zhang"تعريف زهانق  -
ذبرية من   من جمموعةٍ  الفائضة من الّنقد األجنيب. هاه الدّصناديق هي جزء   حتيايّياتالستثمار اال

 .4ةمبا يف ذلك صناديق الّتقاعد احلكوميّ   ةة الّسياديّ األدوات االستثماريّ 
رأمسالية مملوذة  جمّمعاتٍ  نا ععموم   الثّروة الّسياديّةصناديق يُعرّب مدصطلح  :"Helleiner" تعريف هيلينر -

 .5ا  خارج البالدة  على األقل جزئي  من قبل الّدولة  واليت تستثمر بفعاليّ 
 

                                                           
1 International Monetary Fund, Sovereign Wealth Funds: A Work Agenda, working paper, Washington, 2008, 

p:4. 
2 OECD, Rapport du Comité de l’Investissement, 2008, p:3. 
3 Dewenter, K. L., HAN, X., MALATESTA, Firm Values and Sovereign Wealth Fund Investments, Journal of 

Financial Economics, 2010, Volume 98, Issue 2, p: 256–278 
4Zhang, M., HE, F, China‘s Sovereign Wealth Fund: Weakness and Challenges, Development Economics 

Working Papers, East Asian Bureau of Economic Research,.China, 2009, Volume 17, Issue 1, p: 101 – 116. 
5 Helleiner, E., Lundblad, The Geopolitics of Sovereign Wealth Funds: An Introduction, Geopolitics, 2008, 

Volume 14,Issue 2, p: 300–304. 

https://ideas.repec.org/s/eab/develo.html
https://ideas.repec.org/s/eab/develo.html
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استثمارية مملوذة من قبل احلكومة   هي ذيانات   صناديق الثّروة الّسياديّة :"Bahgat"تعريف بهجت  -
يويلة األجل من املوجودات من  شكل استثماراتٍ  تأخا عادة  ة متنّوعة  وهي أُنشئت ألغراض اقتدصاديّ 

 .1الّنقد األجنيب يف الّشرذات القابضة يف اخلارج
حملّية مملوذة وُمدارة  ا أصول  من األصول الّدولية وأحيان   "قنوات   يعرّفها بأهّنا: :"Truman"تعريف ترومان  -

 .2متنّوعة"ة ة وماليّ اقتدصاديّ  من قبل احلكومات لتحقيق أهدافٍ 
مو  : "Mc Kinsy"تعريف معهد ماك كينزي  -

ُ
البنوك  احتياييّاتلة من يعرّفها بأهّنا: "تلك الدّصناديق امل

 .3املرذزية  هتدف إىل تعظيم العائدات املالّية مبُحّددات خماير معّينة"

حُمّدد ملا ُيكن اعتباره صندوق ا سيادي ا؛ حيث  أنّ، ال يوجد تعريف   ابقة خنلص إىلالسّ  عريفاتمن خالل التّ 
ير يف تقد واختالفٍ  صعوبةٍ ؛ وهاا ما يؤّدي إىل يطغى على معظمها الطّابع العام  وتفتقر إىل الّدقة والوضوح

 أصول هاه الدّصناديق جُمتمعة .
  ذما فقط ستثماراالألغراِض تنشأ هبدف االّدخار وليس ُيكن أن ُنالحظ أّن صناديق الثّروة الّسياديّة 

يّة تقوم بتوظيف ُيكن أن تستثمر أصوهلا يف الّداخل؛ يف حني رّذزت ُمعظم الّتعاريف على ذوهنا صناديق استثمار 
 أمواهلا يف اخلارج.

 :سبق ُيكن تعريف صناديق الثّروة الّسياديّة ذما يلي اانطالق ا ممّ 
 

 استثمارات   فيعادًة  أموالها تُوظ ف )هيئات( استثماري ةكيانات "صناديق الث روة الس يادي ة عبارة عن  
ٍ  أل ، داخلي ة أو خارجي ة، يتم  إنشاؤهاطويلة األجلمتوس طة و  ة أو اد خارية، تُدار من قبل استثماري   غرا
 ، ويتم تمويلها من الفوائض الُمحق قة في ميزان المدفوعات أو الموازنة العام ة للد ولة".الحكومة

 
 إجياز أهم خدصائص صناديق الثّروة الّسياديّة فيما يلي:ُيكن و 

 ؛متلكها احلكوماتأو اّدخاريّة هي صناديق استثمارية  صناديق الثّروة الّسياديّة -
 ؛وموجهة من قبل احلكومة مراقبة   صناديق الثّروة الّسياديّةتكون  -
 ؛ة يويلة األجلبتسيري األصول املاليّ  صناديق الثّروة الّسياديّةتقوم  -
 ي.نة على صعيد االقتدصاد الكلّ معيّ  إىل حتقيق أهدافٍ  دصناديق الثّروة الّسياديّةلاالستثمارية  اتياسسّ ال ترمي -
 
 
 

                                                           
1 Bahgat, G., Sovereign Wealth Funds: An Assessment, Global Policy, 2010, Volume 1, Issue 2, p: 162–171. 
2 Truman, E, Sovereign Wealth Funds : The Need For Greater Transparency And Accountability, Policy 

Brief, Peter’s institute for international economics, Washington, 2007, p: 3. 
3 MC KINSEY, The World’s New Financial Power Broker, 2007, p:1. 
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 :1ة من خالل الّنقاط الّتاليةُيكن اإلشارة إىل أمهية صناديق الثّروة الّسياديّ 
ة استثماريّ  ة استثماراٍت عرب احلدود منا سنواٍت يويلة  باعتبارها مؤّسساتٍ الّسياديّ تُدير صناديق الثّروة  -

 ُمستقرّة؛
تلقية لرأ  املال؛ساعدت استثماراهُتا على تشجيع الّتنمية االقتدصاديّ  -

ُ
دصّدرة وامل

ُ
 ة يف البلدان امل

مهّية  حموريّة يف املساعدة على حتسني تعمل صناديق الثّروة الّسياديّة يف بلدان موينها ذمؤسساٍت تُعل ق عليها أ -
 إدارة األموال العامة وحتقيق االستقرار االقتدصادي الكّلي  ويف دعم الّنمو عايل اجلودة؛

بات درة اليت تتمتع هبا على جتاوز تقلّ ة بنفٍع ذبري أيض ا على األسواق العاملّية  فالقُ تعود صناديق الثّروة الّسياديّ  -
 ؛يف معظم الظّروف حُتقق لألسواق املالية العاملية قدر ا ذبري ا من الّتنوعة الّدورات االقتدصاديّ 

فضل وعلى هاا األسا  يُ   رفط ضد خسائر تقلبات أسعار الدصّ حوّ التّ ُتساهم صناديق الثّروة الّسياديّة يف  -
والر أجنبية خمتلفة من بينها العمالت الرئيسة املتمثلة يف الدّ  دولية بعمالتٍ  احتيايّياتول اخلرباء أن متتلك الدّ 

 ؛األمريكي واليورو والني الياباين واجلني، اإلسرتليين

لة يف احلساب اجلاري من ميزان املدفوعات مع العامل اخلارجي حال متويل االختالالت احملتم  ُتساهم يف  -
 ؛حدوثها

ب ة اليت يكن للحكومة االستثمار فيها  وجتنّ ع احملافظ املاليّ لتنوّ ظر ممكن بالنّ  حتقيق أذرب عائدٍ ُتساهم يف  -
 نقدية. ندوق يف حالة االحتفاظ هبا على شكل سيولةٍ اخنفاض قيمة أصول الدصّ 

 

ستقبلا يتمّثل يف نقل الثّروة إىل ا مشرتذ  هدف   صناديق الثّروة الّسياديّةإّن جلميع 
ُ
  باإلضافة إىل جمموعٍة من امل

 األهداف األخرى نوجزها فيما يلي:

  استقرار مستوى الّدخل؛ -
 مجع مّدخرات لألجيال القادمة؛ -
 ة؛متويل املعاشات الّتقاعديّ  -
 حتسني األداء؛ -

                                                           
 انظر: 1

املالية العاملية وذيفية عالجها من منظور النظام االقتدصادي الغريب واإلسالمي  جامعة اجلنان    مؤمتر حول: األزمة الص ناديق الس يادية واألزمة العالمية الر اهنةعبد اجمليد قدي   -
   و:1  ص: 9002آذار  31-31يرابلس  لبنان  

- Caroline Bertin Delacour, Les fonds souverains : Ces nouveaux acteurs de l’économie mondiale, Editions: Les 

Echos et Eyrolles, 2009, p: 34-38. 

  صناديق الث روة الس يادي ة أهم ية: ثانًيا
 

  صناديق الث روة الس يادي ة أهداف: ثالثًا
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 تنويع االقتدصاد. -

يف البداية صناديق ا ما تتداخل هاه األهداف وتتكامل  جتتمع أو ختتلف مع الوقت؛ ومن مّث أُنشئت غالب  
 لغرض حتقيق االستقرار قد تتطّور إىل صناديق اّدخار أو صناديق معاشات.

 استقرار مستوى الد خل .1

؛ ومن مّث حتقيق استقرار الّسلع األساسّيةإن اهلدف األساسي من صناديق االستقرار هو مكافحة تقلب أسعار 
كبرية يف الفاجئة و املقلبات لتّ با اخدصوص  فط النّ و   عموم االّسلع األساسّية سوق  وتّتسم الّدخل من صادراهتا.

 ميزانيات جيعل ماهو و  ؛غرياتالّدول اليت يعتمد اقتدصادها على تدصدير هاه املواد نتائج هاه التّ تتحّمل   و األسعار
 ظروف   فيها ممنتظمة )تتحكّ  غري دخولٍ  وبني سنوات ةعدّ  مدى على ثابتة بني نفقاتٍ  متوازنة غري الّدول هاه

 ة(.خارجيّ 

 حمل وحتلّ  مسؤولة   غريات  وتكونة الّدول املالكة من هاه التّ ستخدم صناديق االستقرار حلماية اقتدصاد وماليّ وتُ 
 األسعار تكون عندما اإليرادات تنمو هاه .ةالطبيعيّ  املوارد أسعار يف قلباتالتّ  لتفادي ومتكررة ةمستقرّ  عائدات

 على درةالقُ  ناديقالدصّ  هلاه يكون حبيث ؛عوائد عنها أشكاهلا وينتج مبختلف استثمارات يف فوظّ وتُ  مرتفعة
 .اخنفاضها أوقات يف ولةللدّ  ةمويليّ التّ  االحتياجات وتغطية فطالنّ  برميل سعر يف ما اخنفض استيعاب

؛ ةاخلارجيّ جارة ة ذثرية االعتماد على التّ ا على الّدول اآلسيويّ أيض  مستوى الّدخل استقرار اهلدف من ينطبق 
ضمن سالسة يوهاا   غريات يف شروط املبادلةادرات أو من التّ صناديق االستقرار من هبوط الدصّ  حتميحيث 

 عزهلا عن دورات االقتدصاد.من خالل ة رائب للّدول املعنيّ ة والضّ عائدات امليزانيّ 

 جمع مد خرات لألجيال القادمة .4
؛ دةاملتجد   غري ةالطبيعيّ  املوارد من العائدات على للحفاظ (خاراالدّ  قيداصن) خراتاملدّ  صناديق إنشاء يتم

 تتميز موارد) هبا لةالدصّ  ذات املوارد وذاا اخلام املواد األمر واقع ففي .املستقبل ألجيال خراتمدّ  تكوينمن مّث و 
 العدالة حتقيق سبيل يف ههاوج  تُ  خريةاأل هاه جعلت  هتاااقتدصاد يف ولالدّ  بعض عليها تعتمد واليت(  ضوببالنّ 

 ستخدمتُ  .اضبةالنّ  املوارد هاه دستنف  تُ  عندما وذلك  املستقبل أجيال احتياجات لتلبية األجيال بني واملناصفة
 بتحويل األجيال  عرب مناصفة   املوارد إيرادات لتخدصيص األجيال بدصناديق اأيض   واملعروفة خراتاملدّ  صناديق

  ستثمارلال يبظ أبو جهاز أهداف من خرآ هدف   وهاا .دائمة ةٍ ماليّ  أصولٍ  إىل جديدللتّ  قابلة غري أصول
1جوالنروي وقطر وليبيا الكويت منذل  وصناديق

. 

 

                                                           
1 Caroline Bertin Delacour, op cit, p :35. 
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 إىل األرض باين يف ثروة حتويل أو مايل  أصلٍ  إىل (فطالنّ )حقيقي  أصل حتويل على اهلدف هاا وينطوي 
 ياتمبسمّ  اهلدف هاا اختات اليت البلدان يف ةسياديّ  ثروة صناديق إنشاء خالل من وذلك األرض  على ثروةٍ 

 وجهاز ان عمّ  يف احلكومي االحتياط صندوق أو الكويت يف القادمة األجيال احتيايي ذدصندوق خمتلفة وقواعد
 استقرار صناديق خالف للمستقبل  اإليرادات من جزءٍ  خارادّ  إىل ناديقالدصّ هتدف هاه و  .لالستثمار ظيب أبو

القابلة ة الّدول اليت يعتمد اقتدصادها على املواد األوليّ  واج،ت؛ حيث تابقالسّ  اجلزء يف إليها املشار العائدات
ا يف ثراء يل الاي ذان سبب  املورد األوّ  دة عند استنفامع احلاجة إىل تلبية احتياجات األجيال املستقبليّ للّنضوب 

 ولة.الدّ 

تقوم بتحويل  ؛ حيثمتوازن بني األجيال بشكلٍ خار بتقسيم عائدات املوارد الطبيعية تسمح صناديق االدّ و 
تجّددة إىل أصولٍ 

ُ
االستعداد روة اليوم و مفروض لتنمية الثّ  ُمستدامة  فهي تتمّثل يف عملية اّدخارٍ  األصول غري امل

 لغد.للّتحّديات اليت جيلبها ا

 ةتمويل المعاشات الت قاعدي   .1

أُنشئت هاه الدّصناديق من قد و ة  قاعديّ املعاشات التّ  التزاماتإىل متويل  صناديق الثّروة الّسياديّة بعضهتدف 
ة لشيخوخة األشخاص؛ نتيجة  لتزايد الّنمو الّديغرايف دفع املعاشات الّتقاعديّ يف أجل مواجهة العجز يف املستقبل 

املالّية يف ظل بيئة ديغرافّية  حتيايّيات. فعند تراذم االيف املستقبل والُقدرة على تغطية ُمتطّلبات الّتمويل املتعّلقة هبا
 هاه الفوائض لالستفادة منها عندما تكون هناك احتياجات  مواتية  ُيكن استغالل هاه الظّروف واستثمار 

متزايدة؛ نتيجة  لتأثري الّشيخوخة. ذما ُيكن أن ُيستخدم لضمان الّتوازن املايل ألنظمة معاشات الّتقاعد من مّدة 
لضمان االستدامة املالّية. ومن  شرتاك ومعّدالت اإلحالل وتوزيع أفضل للموارد بني األجيالاالشرتاك ومعّدالت اال

صندوق الّتقاعد اجلديد بني هاه الدّصناديق: صندوق الثّروة الوينّية الّروسي  صندوق املستقيل األسرتايل  
العاّمة لشيلي وصندوق احتيايي  لنيوزيلندا  الدّصندوق الويين للمعاشات األيرلندي  صندوق تقاعد االحتياييات

 املعاشات الفرنسي.

ليس لديها التزامات معاشات تقاعديّة واضحة   صناديق الثّروة الّسياديّةِخالف ا لدصناديق املعاشات الّتقاعديّة  
ل من مسامهات املوظّفني أو الّشرذات؛ حيث هتدف قواعد متويلها لتمكينها من تغطية االحتياجات وال مُتو  

 .1 بذذٍن من الس لطات العليا يف الّدولةاملستقبلّية يف الظّروف االستثنائّية  ومتنع عملّيات الّسحب إاّل 

 تحسين األداء .2

لتعظيم عائدات االحتيايّيات األجنبّية  ذما هو احلال يف الّشرذات  صناديق الثّروة الّسياديّةهتدف بعض 
 ة.وق الّنقد الّدويل؛ يتم إنشاؤها لتحسني أداء االحتيايّيات األجنبيّ االستثماريّة لالحتيايّيات. ووفق ا لتعريف صند

                                                           
1 Caroline Bertin Delacour, op cit, p : 35-36. 
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  وتتّم إدارهتا الّنقد األجنيب على ُجزٍء ضرورّي من السّياسة الّنقدية وإدارة أسعار الدّصرف احتيايّياتوتشتمل 
زدوج املتمّثل يف الّسالمة والّسيولة. وينبغي أن تُغّطي عادة  ما ال 

ُ
بعنايٍة فائقة على املدى القدصري لتحقيق اهلدف امل

 احتيايّياتيقّل عن ثالثة أشهر من واردات أو مقدار الّديون اخلارجّية قدصرية األجل للبالد. أّما اجلزء املتبّقي من 
وحتقيق ا هلاه  ات الّرمسّية.يّ فُيمكن أن تُدار برشادٍة أذرب من اإليار الكالسيكي املتمّثل يف االحتيايالّنقد األجنيب  

يف أصوٍل ذات خماير عالية ومتنّوعة. وهاا هو الغرض الستثمارها  صناديق الثّروة الّسياديّةالغاية يتم وضعها يف 
تثمار احلكومّية لسنغافورة وصندوق شرذة االستثمار من صندوق شرذة االستثمار الدّصينّية  وصندوق شرذة االس

 .1الكوريّة

 تنويع االقتصاد .9

خّططي البلدان الّنفطية اعتماد ا  اقتدصادات تعتمد 
ُ
ذبري ا على إنتاج وتدصدير الّنفط  وهو ما ُيّثل هاجس ا مل

احنسار دوره بسبب الّتطّور الّتقين الّتنمية فيها؛ ما جعلهم ُُيّططون لعدصر ما بعد الّنضوب )سواء نضوب ا يبيعي ا أو 
للمدصادر البديلة(  لالك ذان هدف الّتنويع االقتدصادي  أي تنويع مدصادر الّدخل الويين أو تنويع مدصادر 

وخدصوص ا يف  الّدخل احلكومي؛ بتطوير القطاعات واإليرادات غري الّنفطّية  هدف ا ُمعلن ا ملعظم البلدان الّنفطّية
من الّناتج احملّلي اإلمجايل  وإيرادات،  %00و 30ُيشّكل قطاع الّنفط يف بُلدان، ما يرتاوح بني اخلليج العريب  الاي 

وعلى الّرغم من مراحل الطّفرات والرّذود اليّت مّرت هبا  من اإلنفاق احلكومي والدّصادرات الّسلعّية. %50و 20بني 
الّندصيب األذرب من الّناتج احملّلي اإلمجايل واملالّية  اقتدصادات بلدان اخلليج  ما يزال الّنفط وإيرادات، يستحوذ على

العاّمة وميزان املدفوعات لدى ُمعظمها. هاا ما جعل البلدان الّنفطّية تّتبع مسارين متالزمني يف بعض األوقات  
البُنية  ة لتطوير؛ حيث يتمّثل املسار األّول يف استخدام جزٍء من العائدات الّنفطيّ ني يف أوقاٍت أخرىوُمستقل  

الئمة لظروفها
ُ
ُست خدم للّتنمية احمللّية األساسّية الاّلزمة لتنمية القطاعات اإلنتاجّية واخل دمّية امل

  وذلك اجلزء امل
ُيتلف باختالف الُبلدان واختالف الظّرف الّزمين أيض ا. أّما املسار الثّاين  فيتمّثل يف اّدخار جزٍء من اإليرادات 

نميتها باالستثمار الّداخلي و/أو اخلارجي  لُتشّكل دخال  بديال  للّنفط عند نضوب، يف األجل الّنفطّية اآلنّية  وت
  .2الّطويل

الغرض من صناديق  وة؛ وهاا هاسرتاتيجيّ  هناك صناديق ثروة سياديّة أخرى هتدف ألن يكون لديها مشارذة  
واالقتدصاديّة أو تعزيز ل املشاريع االجتماعّية الّتنمية اليت عرّفها صندوق الّنقد الّدويل بأهّنا "صناديق لتموي

حتمل بالبلد"
ُ
وُيكن أن تّتخا شكل حيازات ألسهم عقارات مملوذة  .الّسياسات الدّصناعية لتحفيز منّو الّناتج امل

الدّصناديق متويل الُبنية هاه احليازات ذراع ا قوي ا هلا داخلي ا. وُيكن هلاه للّدولة األصلّية اليت تُعّزز سيطرهتا  وتُعترب 
بلدها. وعلى سبيل املثال ينطبق هاا  ةالّتحتّية والّشرذات االستثماريّة واالستثمار يف القطاعات االسرتاتيجّية لتنمي

                                                           
1 Caroline Bertin Delacour, op cit, p : 13-12. 

ص:   9002  14جملة حبوث اقتدصاديّة عربّية  مرذز دراسات الوحدة العربّية  بريوت  ع   النفطية الفوائض إدارة يف ودورها السيادية الثروة صناديقمنيف وآخرون  عبد اهلل ماجد  2 
953. 
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وق وصند "KNB"يف سنغافورة  وصندوق خزانة ماليزيا  " Temasek"اهلدف على صندوق "تيماسك" 
قطر  جهازو  "ICD"بادلة للّتنمية يف أبو ظيب  ومؤّسسة ديب لالستثمار م عودية  وشرذةاالستثمارات العامة يف السّ 

   .QIA"1"الستثمار ل

وخللق هاا الّتنويع االقتدصادي  يتطّلب االضطراب املايل واالقتدصادي يف العامل   على صعيد الّدول العربّية
العريب إعادة الّنظر جاري ا يف الّتوّج، االسرتاتيجي الستثمارات،  هبدف جعل االقتدصادات العربّية أذثر تكي ُّف ا يف 

لتنويع استثماراهتا على حنٍو أذثر دقّة  ة  مواجهة تّيارات االقتدصاد العاملي. وينبغي أن تستنبط الّدول العربّية وسيل
الّتفكري يف االسرتاتيجّيات االستثماريّة اليت متنح  زجغرافي ا وعرب خمتلف القطاعات الدّصناعّية  ذما ينبغي هلا أن تُعزّ 

ىل الّنظر يف الكيفّية ذما حتتاج إ  األولويّة للمدصاحل االقتدصاديّة للمنطقة العربّية أّوال وُتشّجع الّتنمية االقتدصاديّة فيها.
 ق من خالهلا هاه االستثمارات يف املستقبل.اليت ُيتار هبا العامل العريب تنظيم األدوات اليت حُتق  

 

؛ وفق ا ملدصدر دخلها  وفق ا للغرض من نشأهتا  من املعايري وفق ا جملموعةٍ  الثّروة الّسياديّةصناديق كن تدصنيف يُ 
؛ ذما تُوّضح، بيانات وإىل عّدة أنواع ناذرها فيما يلي وفق ا جملال عمل الدّصندوق ووفق ا لدرجة االستقاللّية 

 .(1-1)رقم الّشكل 

 

 :2ملدصادر دخلها إىل أربعة أنواع ذاآليتوفق ا  يتم تدصنيف صناديق الثّروة الّسياديّة 

 ة نفطي ة(ة )صناديق سيادي  لي  لة عن طريق عوائد المواد األو  مو  ناديق المُ الص   .1

أساس ا من  ىأتّ تة  أي أّن مواردها تلية وخدصوص ا الّنفطيّ هي صناديق ُتكوهنا الّدول املدصدرة للمواد األوّ  
 ةبقابليّ  معظمها يت سم اليت املوارد هاه استغالل وترية ةأمام هاه الّدول إشكاليّ نّ، ُتطرح ألوذلك  ؛ةصادراهتا الّنفطيّ 

 ولهاه الدّ  وجدت وقد .لقادمةا لألجيال ذحق   يف مكامنها منها جزءٍ  إبقاء الواجب من ذان إذا وما ضوب النّ 
 بشكلٍ  ةاملوارد الطبيعيّ  إحالليتم  حبيث روات؛الثّ  هاه يف األجيال ندصيب على للمحافظة حال   ناديقالدصّ  فكرة
والدّصندوق   "QIA" ةالكويتيّ  االستثمار هيئة صندوق ناديقالدصّ  هاه بني األصول. ومن من آخر

  ."GPFG"الّنروجيي

                                                           
1 Caroline Bertin Delacour, op cit, p: 38. 

 .9-3  ص: مرجع سابقعبد اجمليد قدي   2 

  صناديق الث روة الس يادي ة أنواع: المطلب الث اني
 

 وفًقا لمصدر دخلها صناديق الث روة الس يادي ة أنواع: أواًل 
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 صناديق الث روة الس يادي ة: أنواع (1-1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :باالعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحثة، 

 .9-3: ص  9002 آذار 31-31 لبنان  يرابلس  اجلنان  جامعة واإلسالمي  الغريب االقتدصادي النظام منظور من عالجها وذيفية العاملية املالية األزمة: حول مؤمتر الرّاهنة  العاملية واألزمة الّسيادية الدّصناديق قدي  اجمليد عبد -
 .22: ص  9030 شتاء-9002 خريف  12-14: العددان عربية  اقتدصادية حبوث جملة العاملية  واالقتدصادية املالية األزمة معاجلة يف الّسياديّة الّثروة صناديق دور بوفليح  نبيل -

ريق الص ناديق الممو لة عن ط
 عوائد المواد األو لية

الص ناديق الممو لة بفوائض 
 الجارية المدفوعات

وائد الص ناديق الممو لة بع
 الخوصصة

ائض الص ناديق الممو لة بف
 الميزاني ة

 

االد خارصناديق   

 

 صناديق االستقرار

 

 صناديق الت نمية

 

شركات استثمار 
 حتياطي اتاال

 

 تاحتياطي اصناديق 
 طوارئ الت قاعد

 

يةصناديق سيادي ة محل    

 
ةصناديق سيادي ة دولي    

لطةصناديق سيادي ة ُمخت   
 

ة صناديق سيادي  
 غير مستقل ة

ة صناديق سيادي  
امستقل ة نسبي    

 

ادي ةأنواع صناديق الث روة الس ي  

 وفًقا لمجال عمل الص ندوق

 

 وفًقا للغٍر من نشأتها

 

 وفًقا لدرجة االستقاللي ة وفًقا لمصدر دخلها
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 لة بفوائض المدفوعات الجاريةناديق الممو  الص   .4

 الدّصناديق من وعالنّ  هاا أن العلم مع الدّصرف  اتيّ واحتياي جاريالتّ  امليزان فائض يف مواردها أساس ا تتمثل    
ات يّ احتياي من العاملي اإلمجايل احلجم أن ذلك ني.والدصّ  سنغافورة غرار الّنفطية  على غري الّدول يف موجود  

 تزايد وقد .8002يف سنة  تريليون دوالر 7 جتاوز تعاظم؛ حبيث ما سرعان املرذزية للبنوك األجنبية العمالت
 من الكثري استطاعت ولقد املبلغ. هاا 3/9ومتلك الّدول الّنامية  دوالر. تريليون 1      :ب 2007 سنة يف حجمها

 مستوى على ةالّتدصديريّ  بفضل تنافسّيتها تينية الاّل  أمريكا يف خاصة   ة هامّ  مالية فوائض حتقيق الّنفطية غري الّدول
إىل  الفوائض هاه من جزءٍ  حتويل إىل دفعها مما ي احمللّ  احتياجات االستثمار عن يفيض مبا ةالعامليّ  األسواق
عوائد  هلا ققّ يُ  مبا استثماره أو ةنقديّ  ذاحتيايياتٍ  باملال االحتفاظ وازنت بني أن بعد سياديّة  ثروةٍ  صناديق

  .1ةمعترب  

 ناديق الممو لة بعوائد الخوصصة الص   .1

 ةماليّ  عوائد على حدصوهلا أّدى إىل مما القطاع العمومي؛ خلوصدصة واسعة برامج الّدول من ذثري   دخلت    
ومنها من ة  لتمويل امليزانية العموميّ  مباشرة   ههاوجّ  من فمنها ؛العوائد هلاه الّدول استعماالت تباينوت ضخمة.

 إىل تقود أن من وختّوف ا  العوائد هاه ونظر ا لضخامة .يونالدّ  وسداد هيكلة االقتدصاد إعادة برامج لتمويل وّجهها
 من حالة إىل ييؤدّ  أن يكن والاي لالقتدصاد  ةاقة االستيعابيّ الطّ  من أذرب يكون العمومي اإلنفاق يف ذبري توسُّعٍ 

  املؤّسسات ذون من وانطالق ا  في، حكمالتّ  على املقدور غري ضخمالتّ 
ُ
 متّ  ؛األجيال جلميعا عام   اخوصدصة ملك  امل

 سياديّة. صناديق ثروةٍ  إىل اخلوصدصة من عوائد جزءٍ  أو ذل حتويل

 ة لة بفائض الميزاني  ناديق الممو  الص   .2

 يف الستثماره الفائض هاا حتويل إىل ولةللدّ  امليزانية العامة يف فائض ا ققحتُ  عندما مباشرة   احلكومات بعض تلجأ    
 حتقيق توايل ظالح  يُ  وملا .ثانية جهةٍ  من ةاالقتدصاديّ  املعطيات جهة  ولتوجي، من حتقيق عوائد قدصد ةاملاليّ  األصول

 بشكلٍ  وتنميتها استثمارها قدصد سياديّة تكوين صناديق ثروةٍ  إىل الّلجوء مستواها  يتم وارتفاع الفوائض هاه
 ."GPFG"الّنروجيي الدّصندوق مثل أفضل 

 

 

 
                                                           

  9030شتاء -9002  خريف 12-14  جملة حبوث اقتدصادية عربية  العددان: في معالجة األزمة المالية واالقتصادية العالمية صناديق الث روة الس يادي ةدور   نبيل بوفليح 1 
 .22ص: 
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 :1إىل مخسة أنواع حسب الغرض من الّنشأة صناديق الثّروة الّسياديّةويل قد الدّ يدصن ف صندوق النّ 

 صناديق االستقرار .1

ولة واالقتدصاد ذكل  وحتقيق استقرار سعر صرف ق يف محاية املوازنة العامة للدّ يدانالدصّ  ههدف هايتمثل  
 فط؛عن تقلبات أسعار الّسلع وخاصة النّ اشئة بات ميزان املدفوعات النّ عمالهتا مقابل تقلّ 

 صناديق احتياطي األجيال القادمة )صناديق االد خار(  .4

 فظة أصول أذثر تنّوع ا؛حموهتدف إىل حتويل األصول غري املتجد دة إىل   

  حتياطي اتشركات استثمار اال .1

ز احملت  ف ظ هبا لدى البنك املرذزي  وتتميّ ة وهي اليت ال تزال أصوهلا ُتدرج يف الغالب ضمن فئة األصول االحتياييّ  
من تكاليف الفرصة البديلة   احلدّ حتمُّل املزيد من املخاير يف سبيل حتقيق عوائد أعلى  ومن مث  يف برغبتها املتزايدة 

 لألجيال أخرى ُتدّر دخال   وهاا حتّسب ا لنضوب املوارد الطّبيعية واحلاجة إىل بناء أصولٍ  ؛الّدولية حتيايّياتحليازة اال
 ؛ما ُيدصطلح علي، ب     )العدالة بني األجيال(وهو القادمة؛ 

 نمية صناديق الت   .2

وهي اليت تساعد يف العادة على متويل املشاريع ذات الّشقني االجتماعي واالقتدصادي  واليت يكن أن تُعّزز منو  
 ؛اتج احملتمل يف االقتدصاد املعينالنّ 

 قاعد طوارئ الت   احتياطي اتصناديق  .9

وتغطي هاه الدّصناديق التزامات الّتقاعد الطارئة غري احملّددة يف املوازنة العامة للّدولة )من مدصادر أخرى خبالف  
 اشرتاذات األفراد يف معاشات الّتقاعد(.

 

 

 

                                                           
1 Driss Agardi et Alain Alcouffe, Fonds Souverains et Gouvernement d’Entreprise, Un Etat des Lieux, LIREE 

CNRS /UTI, 2008, p :2. 

 وفًقا للغٍر من نشأتها صناديق الث روة الس يادي ة أنواع: ثانًيا
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 :1وفق ا جملال عملها إىل الّسياديّةصناديق الثّروة ُتدصّنف  

 يرتّذز نشايها االستثماري واالّدخاري داخل البلد؛ صناديق سيادية محلي ة: .1
 يرتّذز نشايها االستثماري واالّدخاري خارج البلد؛ صناديق سيادي ة دولي ة: .4
 يرتّذز نشايها االستثماري واالّدخاري داخل وخارج البلد يف الوقت نفس،. :سيادي ة مختلطةصناديق  .1

 

 :2وفق ا لدرجة استقاللّيتها إىل صناديق الثّروة الّسياديّةف ُتدصن   

مباشرة من قبل احلكومة  وال تتمّتع باستقاللية  هي صناديق ُمدارة بدصفةٍ  ة غير مستقل ة:صناديق سيادي   .1
ساءلة واإلفدصاح؛

ُ
 القرار. تتمّيز معظم هاه الدّصناديق بعدم خضوعها للرّقابة املستقّلة وامل

غري مباشرة من قبل احلكومة؛ حيث يتم  هي صناديق ُمدارة بدصفةٍ  صناديق سيادي ة مستقل ة نسبي ا: .4
أهم ما ُيّيزها أهّنا تتمّتع  .ة يف إدارهتاأخرى على غرار البنك املرذزي واهليئات املستقلّ  إشراك جهاتٍ 

ساءلة واإلفدصاح.
ُ
 باالستقاللية الّنسبية يف اخّتاذ القرار  ذما أهنا ختضع للرّقابة املستقّلة وامل

 

 

 

يف العشريّة األوىل من القرن  دصناديق الثّروة الّسياديّةنستعرض فيما يلي معامل االسرتاتيجّيات االستثماريّة ل
 الواحد والعشرين.

 

 قبل أزمة الر هن العقاري .1

يف ظّل مناٍخ داخلي  مالئٍم ومسانٍد هلا إىل حد  بعيد  بالّنظر إىل االستقرار  صناديق الثّروة الّسياديّةعِملت 
ستمر

ُ
دّعم بالرّتاذم امل

ُ
اهتا  مما انعكس على سلوذها االستثماري؛ حيث لالحتياييات الّدولّية القتدصاد الّداخلي امل

منها  يف  ّلي أو يف منايق جغرافّية قريبةٍ ذات األصل اآلسيوي إىل االستثمار احمل صناديق الثّروة الّسياديّةاجّتهت 
للّشرق األوسط االستثمار يف الواليات املّتحدة األمريكّية أو يف اململكة  صناديق الثّروة الّسياديّةحني فّضلت 

ّتحدة يف أدوات استثمارية عمومّية )سندات اخلزينة(  لغياب مرتكزات وفرص االستثمار يف أسواقها احمللّية
ُ
 .3امل

                                                           
 .300: ص ،9035 ،31مجل ة اقتصادي ات شمال إفريقيا، الشلف، ع من منظور  إسالمي،  صناديق الث روة الس يادي ةدور   جعفر هيّن حمّمد 1 

 املدصدر نفس،. 2 
 .1ص: مرجع سابق  عبد اجمليد قّدي   3 

 وفًقا لمجال عمل الص ندوق صناديق الث روة الس يادي ة أنواع: ثالثًا
 

 وفًقا للدرجة االستقاللي ة صناديق الث روة الس يادي ة أنواع: رابًعا
 

  صناديق الث روة الس يادي ةل االستراتيجي ات االستثماري ة: المطلب الث الث
 

 صناديق الث روة الس يادي ةل االستراتيجي ات االستثماري ة: أواًل 
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الّشرق أوسطّية هي االستثمار يف سندات الّدين  صناديق الثّروة الّسياديّةالدّصورة الّتقليديّة الستثمارات إّن 
 ها مضمونة رغم أهنا منخفضة وبأقل خماير.عوائد  أّن ة  باعتبار العمومي األمريكّية واألوروبيّ 

من الّدول الغنّية وذات معّدالت الّنمو إّن القاعدة الّتقليديّة لالستثمار الّدويل  هي انتقال رؤو  األموال 
للّدول الّنفطية  صناديق الثّروة الّسياديّةأعلى  إال أن استثمارات  املنخفضة إىل الّدول الّنامية ذات معّدالت منو  

 ة  منباألسا  خُتالف تلك القاعدة؛ حيث ارتفعت الّتدفّقات الرّأمسالية من الّدول الّنامية إىل الّدول الدّصناعيّ 
8003مليار دوالر سنة  300  إىل أزيد من 8003مليار دوالر سنة  300حوايل 

. وتتوزّع استثمارات دول جملس 1
ة  الّتعاون اخلليجي على سبيل املثال  بني الّسندات احلكومية وأسواق املال العاملّية؛ فضال  عن االستثمارات العقاريّ 

سبة واهلدف من إنشاء صندوقها الّسيادي. ذالك احلال بالنّ وختتلف نسب ذلك تبع ا السرتاتيجّية ذّل دولة  
؛ حيث تراذمت هاه الّسندات 2من أرصدهتا يف سندات اخلزينة األمريكّية %20و %30للدّصني اليت استثمرت بني 

التّفاق بني الواليات املّتحدة األمريكية والدّصني  هبدف الّسماح هلاه األخرية بتدصدير سلعها للواليات  نتيجة  
 املّتحدة األمريكّية  مقابل إلزام الدّصني بتمويل عجز ميزانّية الفيدرالية من خالل شراء سندات دين أمريكّية.

 خالل أزمة الر هن العقاري .4

تعثّرة  ففي ظرف سّتة أشهر  صناديق الثّروة الّسياديّةلقد سامهت 
ُ
يف إعادة رمسلة املؤّسسات املالية امل

. واجلدول 3مليار دوالر يف تدعيم رأ  مال املؤّسسات املالية الغربّية 30,21استثمرت هاه الدّصناديق ما قيمت، 
 :املوايل يوّضح ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .74ص: عبد اجمليد قّدي  املرجع السابق   1 

 املدصدر نفس،. 2 
  .31  ص: 9039  ديسمرب 2/30الّسياديّة )دراسة حتليلّية(  جمّلة العلوم اإلدارية واالقتدصاديّة  قسنطينة  ع عبد احلق بوعرتو   االسرتاتيجّيات االستثمارية لدصناديق الثّروة  3
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 خالل الفترة المتعث رة في رسملة المؤس سات المالية  صناديق الث روة الس يادي ةمساهمة نسبة : (1-1)جدول رقم 
"4002-4002" 

 %الوحدة:                                                                                                             

 المبلغ الت اريخ ةصندوق الث روة الس يادي   البنك
 8,09 89/03/8003 الّسنغافوريتيماسك  باركليز البريطاني

 1,08 89/03/8003 بنك التّنمية الدّصيين باركليز البريطاني

 0,53 13/30/8002 هيئة االستثمار القطريّة باركليز البريطاني

 3,23 13/30/8002 هيئة االستثمار القطريّة باركليز البريطاني

 3,9 80/33/8003 جهاز أبو ظيب لالستثمار سيتي غروب األمريكي

 0,5 39/03/8002 شرذة االستثمار احلكومية الّسنغافورية سيتي غروب األمريكي

 9,0 39/03/8002 هيئة االستثمار الكويتّية سيتي غروب األمريكي

 2,33 30/30/8002 هيئة االستثمار القطرية وآخرون القٍر الس ويسري

 3,3 83/38/8003 تيماسك الّسنغافوري ميريل لينش األمريكي

 0.0 39/03/8002 شرذة االستثمار الكورية وهيئة االستثمار الكويتّية ميريل لينش األمريكي

 0,0 83/08/8002 تيماسك الّسنغافوري ميريل لينش األمريكي

 0,5 82/03/8002 تيماسك الّسنغافوري ميريل لينش األمريكي

 9,92 35/38/8003 شرذة االستثمار الدّصينّية مورغان ستانلي األمريكي

 5,39 30/38/8003 شرذة االستثمار احلكومية السنغافورية يو بي أس الس ويسري

 3,33 30/38/8003 صناديق شرق أوسطية يو بي أس الس ويسري

 3,03 33/30/8002 مؤسسات مالية ليبية يوني كريدي اإليطالي

 30,21 / / المجموع

Source: Banque de France, bilan et perspective des fonds souverains, focus, 28 nov 2008, p: 31. 

إىل  هاعلى الّرغم من تعّرضلقد سامهت صناديق الثّروة الّسياديّة يف متويل العديد من املؤّسسات املتعثّرة؛ 
 300اخلليجّية مثال  خبسارة قدرها  الثّروة الّسياديّةصناديق يت ؛ حيث ُمنِ "8002"خسائر هاّمة جرّاء األزمة املالية 

  وهو ما يدّل على أمهّية وزن تلك الدّصناديق يف املؤّسسات املالية الغربّية واألمريكّية باألسا . 1مليار دوالر
 :واجلدول املوايل يُوّضح ذلك

 

 

 

                                                           

 .8مرجع سابق  ص: عبد اجمليد قّدي  1 
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 4002لدول الخليج سنة  صناديق الث روة الس يادي ةخسائر  (:4-1)جدول رقم 

 %الوحدة:                                                                                                           

أبو ظبي  الص ندوق 
 لالستثمار

هيئة االستثمار 
 الكويتي ة

هيئة االستثمار 
 القطري ة

مؤس سة الن قد 
 الس عودية

إجمالي دول 
 مجلس الت عاون

الحكومي الت قاعد 
 الن رويجي

 333 190 30 83 53 321 الخسائر

 10 83 38 33 10 30 معد ل الخسارة

دارية واالقتدصاديّة  قسنطينة عبد احلق بوعرتو   االسرتاتيجّيات االستثمارية لدصناديق الّثروة الّسياديّة )دراسة حتليلّية(  جمّلة العلوم اإلالمصدر:   
.93  ص: 8038  ديسمرب 5/30ع    

 

فرصة تدهور قيمة األصول يف البلدان املتقّدمة  بل  صناديق الثّروة الّسياديّةيف ظّل األزمة  مل تستغل 
أقل خمايرة أو العودة إىل االستثمار احملّلي؛ حيث جلأت إىل دعم أسواقها احملّلية مثل:  ظّلت تستثمر يف جماالتٍ 

ة إىل اإلسراع يف الّدعوة إىل رفيعي املستوى يف الّدول الدّصناعيّ   األمر الّاي دفع باملسؤولني 1قطر  الكويت وروسيا
 دصناديق الثّروة الّسياديّةلالستثمار يف بلداهنم. ذما ُقّدرت االستثمارات املباشرة ل دصناديق الثّروة الّسياديّةالرّتحيب ب

من  8/1 مثّلت الّدول الدّصناعّية  8003ة مليار دوالر حسب جلنة األمم املّتحدة للّتجارة والّتنمية يف هناي 15           ب
 .2جمموعها

ومّت تسليط   "8002-8003"حمّط اهتمام الّدوائر الغربّية خالل األزمة  صناديق الثّروة الّسياديّةلقد ذانت 
األمر الّاي دفع بدصندوق الّنقد الّدويل إىل تشكيل ما ُيسّمى ب       "جمموعة العمل الّدولّية حول  ؛األضواء عليها

تُراعي مدصاحل الّدول الرّاعية هلا  دصناديق الثّروة الّسياديّة"  ب غية إجياد أُيُر عمل تطّوعّية لصناديق الثّروة الّسياديّة
تلقّية الستثماراهتا  وتتمحور تلك األُ 

ُ
ساءلة باألسا  مة  احُلكيُر حول قضايا الّشفافيّ وامل

ُ
ا أنّ،   ؛الرّاشد وامل علم 

وهتدف إىل  دصناديق الثّروة الّسياديّةمعيار ا  ُعرفت مببادئ سنتياغو ل 83انبثقت عن هاه اجملموعة الئحة تضّمنت 
زام بكّل ُمتطّلبات الّتنظيم إرساء هيكل شّفاف للحوذمة يكفل سالمة إدارة املخاير  تأذيد املساءلة وضمان االلت

ستقِبلة الستثماراهتا  وسيتم الّتطرق بالتف
ُ
يل ملختلف اجلوانب اخلاّصة مببادئ دصواإلفدصاح املرعّية يف الّدول امل

 سنتياغو يف املبحث الثّالث من هاا الفدصل.

  بعدما 8005ذبري يف الّندصف األّول من سنة   مبرحلة تغريٍُّ  صناديق الثّروة الّسياديّةبشكٍل عام  مّرت 
مضى   رّذز االهتمام على إدارة املخاير أذثر من أّي وقتٍ بشكٍل حاّد  وت   أصبحت عائدات االستثمار سالبة  

اسرتاتيجّية إىل حني توافر قدٍر أذرب من الوضوح بشأن الّنظام  برزت بعض ضغوط الّسيولة وتأّجلت قرارات  و 
ستقبلي العاملي واجّتاه،

ُ
 .3امل

                                                           
1 Christohpe Portman, The Economic Significance of Sovereign Wealth Funds, Economic Outlook, 8002, Vol 32 

Issue 1, p: 35. 
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 بعد أزمة الر هن العقاري .1

  فعلى الّرغم صناديق الثّروة الّسياديّةذبري حترُّك وتطّور   ّناع الّسياسة يف الّدول الكربى يُراقبون حبارٍ إّن صُ 
ذاهتا  من الّدور املمّيز الاي أّدت، يف حتقيق االستقرار املايل خالل األزمة واالستقرار االقتدصادي للّدول املالكة 

ة هي الغالبة يف الّدول املتلقّية الستثمارها  انطالق ا من الّنظرة الغربّية هلا ذفاعلة جيوسياسّية مائيّ ظّلت الّنزعة احلِ 
 صناديق الثّروة الّسياديّةة املستقبلّية الستثمارات ذل ذلك هبدف توجي، االسرتاتيجيّ    وأهنا خُتفي أهداف ا غري جتاريّة

يف األسواق املالية  ناديق مرذزها بوصفها فاعلة  ة؛ رغم ذلك عّززت الدصّ ياسيّ ة والسّ االقتدصاديّ مبا ُيدم مدصاحلها 
حسب  ؛تريليون دوالر 83ما قيمت،  8005؛ حيث بلغت أصوهلا هناية الّدولية فور جتاوزها حمنة األزمة مباشرة  

 إىل فئات األصول خارج سندات الّدين.  ذما اجّتهت استثماراهتا دصناديق الثّروة الّسياديّةاملنتدى الّدويل ل

عربّية حدصدص ا ُمعتربة  على األصول الّسلعّية  واشرتت صناديق   ؛لقد رّذزت مؤّسسة الدّصني لالستثمار مثال  
الغربّية يف الكثري من القطاعات  ومل  صناديق الثّروة الّسياديّةمن املوجودات الدّصناعّية األوروبية  ذما سامهت بعض 

 على سندات الّدين أو املسامهة يف رمسلة املؤّسسات املالّية. وناذر على سبيل املثال: تعد مقتدصرة  
 استثمارات صندوق األجيال القادمة ظبي لالستثمارات واستثمارات مركز أب

 أسثرينأوروبيان الربيطانّية 30%
 هرمس املدصريّة 2,1%
 السويس لإلمسنت املدصريّة 3,0%
 سيش غروب األمريكّية 3,5%
 أبولو مانامجنت األمريكّية 05%
 فيفالدي الفرنسية 01%
 ميدسات اإليطالّية 08%
 سوسن اليابانّية 01%

 سكتوريا السوسريّة 81,2%

 سييت غروب األمريكّية 00%

 ديار األملانّية 3,8%

 بنك مرييل النش األمريكي 3,2%
 فوسفات األردنّية 5,1%
 وليوم الربيطانّيةرت بريتيش ب 3,3%

  5/30اديّة  قسنطينة  ع عبد احلق بوعرتو   االسرتاتيجّيات االستثمارية لدصناديق الثّروة الّسياديّة )دراسة حتليلّية(  جمّلة العلوم اإلدارية واالقتدصالمصدر: 
.39  ص: 8038ديسمرب    

القائم بوجٍ، عام فقد قّوضت األزمة املالية العاملّية مكانة ومدصداقّية الّنموذج االقتدصادي األنغلوساذسوين؛ 
تحّررة بال حدود. وقد ذان هاا الّنموذج عندصر جاٍب 

ُ
على الّتحرير ورفع القيود الّتنظيمّية والرّتابط واألسواق امل

بديل  شّكل تغرّي عملّيات  فرضت ضرورة إجياد عندصر جابٍ  مهّم للّتقارب العاملي  إاّل أن تداعيات األزمة
رّجح أن اليت تُعترب  صناديق الثّروة الّسياديّةمؤّسسات االستثمار مبا يف ذلك استثمارات 

ُ
أحد معامل، األساسّية  وامل

ق
ُ
قبلة؛ الّتحّول احلاد يف الرّتذيز من أنشطة الّسوق غري امل

ُ
ّيدة إىل مشارذٍة حكومّيٍة تتضّمن الّتغريات خالل الفرتة امل

 .1أذرب  مع الّتحّول مبرور الوقت من الّدفاع إىل اهلجوم
 

                                                           
 .17حممد العريان  مرجع سابق  ص:  1 
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لفائض قيمة  تأخا  ؛ ُمدرّةٍ رٍة ُمنتجةو موال العاّمة بدصاألالّسياسة االقتدصاديّة الّرشيدة استثمار تقتضي    
تاحة ب

ُ
عني االعتبار قواعد االستثمار املبين على املردوديّة املالّية واالقتدصاديّة مع ا  ذما تُراعي البدائل االستثماريّة امل

تغرّيات االقتدصاديّة الكّلية وآثارها احملتملة على تلك العوائد  هبدف احلفاظ على قيمة 
ُ
حملي ا ودولي ا؛ مع توقع امل

تحّققة  الفو 
ُ
 ولالحتياط ضّد خماير تقّلب إيرادات الّدول مبا ُيدم نفقاهتا.ائض املالّية امل

نشأ لتنفيا سياساهتا إّن صناديق الثّروة الّسياديّ    
 
ة تُعترب إحدى األدوات اليت ُيكن استخدامها يف دول امل

ىل حجم صندوقها؛ وثقل الّدول املعنّية أخرى بالّنظر إإىل  االقتدصاديّة واالسرتاتيجّية؛ واليت ختتلف من دولةٍ 
من  من األمهّية بالّنسبة لكثريٍ  نفس القدراقتدصادي ا وسياسي ا على املستوى العاملي  هاه القضايا ليست على 

 الّدول؛ عدا القليل منها أمثال الدّصني وروسيا.
على  %83  %85  %30  روسيا والدّصني ُتشّكل ما نسبت، إّن موجودات ذّل من صندوق الّنرويج 

الرّتتيب من الّناتج الّداخلي اخلام لتلك الّدول  يف حني تُعادل موجودات صناديق الّثروة الّسياديّة لكل  من 
؛ وهو ما 1من الّناتج الّداخلي اخلام على الّتوايل %950  %803  %300الّسعوديّة  الكويت واإلمارات ما نسبت، 

زادت أمهّية الدّصناديق يف متويل اإلنفاق العام لدول املنشأ؛ ذما ُيكن اعتباره مؤّشر ا نّ، ذّلما ارتفعت الّنسبة أيُبنّي 
 اسرتاتيجّية ملثل هاه الدّصناديق. ملدى تواجد أهداٍف خفّيةٍ 

عسكريّة ال ُيستهان هبا دولي ا؛ مُتّثل قّوة اقتدصاديّة ُتضاهي  ناشئة هلا ترسانة   صناعّية   فالدّصني مثال  دولة   
من الدّصادرات العاملّية؛ وهي  %2مليار دوالر وهو ما ُيّثل  505          ر صادراهتا الّسلعّية بالكربى؛ حيث تُقد   الّدول

األمر نفس، ينطبق على روسيا اليت   بالك حتتّل املرتبة الثّالثة عاملي ا بعد ذل  من أملانيا والواليات املّتحدة األمريكّية.
عسكر الّشرقي؛ فوضعهما االقتدصادي والّسياسي والعسكري جيعلهما يف تناُفٍس دائٍم مع الُبلدان 

ُ
ذانت مُتّثل امل

الغربّية  ومن، تنبع خماوف هاه األخرية. بينما الغالبّية الُعظمى من صناديق الثّروة الّسياديّة ومنها العربّية  ال حول 
رتاذمة من أصول غري ُمتجّددة.  نوال قّوة مهلا 

ُ
مجيع اجلوانب  فاألجدر هبا أن تعمل على احلفاظ على أرصدهتا امل

وهاا ينعكس على صياغة اسرتاتيجّيتها االستثماريّة؛   إّن أمهّية تلك الدّصناديق تنبع من يبيعة املاّدة اليت ُتدصدرها
ا يدفعها للّتوّج، حنو االستثمار ن ضيق ياقتها االستيعابّية احملّلية ممّ فضال  ع ؛مبا ُيدم مدصاحلها االقتدصاديّة ال غري

تلقّية الستثماراهتا هو ضعف الّشفافّية احمليطة مبثل هاه الدّصناديق
ُ
 .2اخلارجي. إالّ أّن األمر الاي أقلق الّدول امل

على ما سبق  ُيكن حتليل االسرتاتيجّية االستثماريّة لدصناديق الثّروة الّسياديّة؛ من خالل تناول  بناء   
 املرتكزات الّتايل بياهُنا:

 
 
 

                                                           
 .34ص: عبد احلق بوعرتو   مرجع سابق   1 

 املدصدر نفس،. 2 

  صناديق الث روة الس يادي ةل تحليل االستراتيجي ات االستثماري ة: انيً ثا
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 صناديق الث روة الس يادي ةل الت وزيع الجغرافي .1

 صناديق الثّروة الّسياديّةحنو أسواقها املالية احمللية  أما ا عموم  اآلسيوية  صناديق الثّروة الّسياديّةاستثمارات ، وج  تُ     
حدة  والّسبب يف ذلك ة واململكة املتّ حدة األمريكيّ ل االستثمار يف الواليات املتّ فضّ رق األوسط فذهنا تُ لدول الشّ 

 ة.ياديّ السّ  روةالثّ  دصناديقة لهات اجلغرافيّ وجّ ح التّ يوضّ  وايلكل املاخل. والشّ اخنفاض فرص االستثمار يف الدّ 

 صناديق الث روة الس يادي ة(: الت وج هات الجغرافية ل4-1رقم ) شكل
ة الّنفطّيةصناديق الّثروة الّسياديّ   

صناديق الّثروة الّسياديّة غري الّنفطّية       

 
Source: Sovereign Wealth Funds Institute, available in the website: 

http://www.swfinstitute.org/sovereignwealthmap.html  (22/03/2016). 

تشار صناديق الثّروة الّسياديّة النفطّية يف خمتلف منايق العامل؛ خاّصة يف منطقة دول اخلليج انُنالحظ   
 غري الّنفطّية يف شرق آسيا وأمريكا اجلنوبّية. صناديق الثّروة الّسياديّة  بينما تتمرذز وأمريكا الّشمالية؛

 صناديق الث روة الس يادي ة(: الت وج هات الجغرافية ل1-1رقم ) شكل

 
Source : Sovereign Wealth Funds Institute, available in the website: 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/   (22/03/2016). 

 

http://www.swfinstitute.org/sovereignwealthmap.html
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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أّن آسيا والّشرق األوسط هي أذثر املنايق البارزة من حيث عدد من  نيُنالحظ من خالل الّشكل
 ؛ بنسبةةياديّ روة السّ من ندصف صناديق الثّ  ذثرأ مع ا علىن ان املنطقتاهاتحيث تستحوذ ة؛ ياديّ صناديق الثّروة السّ 

ة  أمريكا ة الّسياديّ و من حيث الّتوزيع اجلغرايف لدصناديق الثّر  %31,33 تأيت أوروبا يف املرتبة الثّانية بنسبة . 35,52%
تأتيان يف املرتبة الثّالثة. وتتّوزع باقي صناديق الثّروة  %8,30و %8,20 وإفريقيا بنسبتني متقاربتني مها على الّتوايل

 ة على منايق خمتلفة من العامل.الّسياديّ 

  صناديق الث روة الس يادي ةالت وج هات القطاعي ة ل .4
 ااسرتاتيجي   ؛ حيث ُيّثل الّنفط قطاع اةة بسبب الطّفرات الّنفطيّ معظم صناديق الّثروة الّسياديّ لقد نشأت   

 بالّنسبة لكّل املستثمرين  والّشكل املوايل ُيّدد الّتوّجهات القطاعّية لدصناديق الثّروة الّسياديّة يف العامل:
 صناديق الث روة الس يادي ةل ةقطاعي  (: الت وج هات ال2-1رقم ) شكل

 
Source : Sovereign Wealth Funds Institute, available in the website: 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/   (22/03/2016). 

 
تأيت يف املرتبة )الطّاقة( ُنالحظ من خالل الّشكل أّن صناديق الثّروة الّسيادية املمّولة من عوائد الّنفط ومشتّقات،  

ة املمّولة من مدصادر أخرى يف املرتبة الثّانية بنسبة بينما تأيت صناديق الثّروة الّسياديّ   %90,00األوىل بنسبة 
31,30%.  

 

 

بناء  على الّتحليل الّسابق بيانُ،  وانطالق ا من بعض الّدراسات ذات العالقة باملوضوع؛ جند أّن هناك من 
صّنف اسرتاتيجّيات صناديق الثّروة الّسياديّة إىل هجومّية وأخرى إىل دفاعّية؛ رغم ما تضّمنت، ذّل منهما من 

اختالف الّدولة املالكة وتبع ا خلدصوصّية ذّل ب يف الدّصندوق الواحد  وقد ختتلف تلك العناصرعناصر هجينة 
 صندوق.

ُّتب  إّن 
نِشئة لدصناديق الثّروة الّسياديّة  عة االسرتاتيجّية اهلجومّية هي تلك االسرتاتيجّية امل

ُ
من قبل الّدول امل

مليار يورو  وبقي غري معروٍف وال ُيكن تقييم قّوت، احلقيقّية الّتسام، بالّضبابّية  382فالدّصندوق الّروسي مثال  يتلك 

  صناديق الث روة الس يادي ةتصنيف االستراتيجي ات االستثماري ة ل: ثالثًا
 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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صرف روسيا حتت رعاية وزارة املالّية يف مشاريع اسرتاتيجّية )الطّاقة  الّدفاع   احتيايّياتالّتامة؛ حيث مّت استثمار 
تُعطي قّوة  تفاوضّية يف احملافل الّدولّية ومُتار   بطبيعتها  فهي سائلة  األصول هاه وتُعترب الّتكنولوجيا  الفضاء(  

 .1تأثريات سياسّية واقتدصاديّة ال ُيستهان هبا  وهنا تكمن الّنزعة اهلجومّية

أبو ظيب لالستثمار  فينتهج الّنمط الّتقليدي يف االستثمار بشكٍل غري ُمعلن وحار  يّتدصف  جهازأّما 
عطيات احلقيقّية فيما يتعّلق باستثمارات، يف األسواق اخلارجّية  وذالك احلال 

ُ
بانعدام الّشفافّية واإلفدصاح عن امل

عدم شفافّيتها ونظرة الغرب إليها مبنظٍر عدائّي بالّنسبة هليئة االستثمار الكويتّية  فنتيجة الّتخّوف منها بسبب 
قّدرة ب   يقتضي الّدفاع؛ 

ُ
يف  %88: األمر الّاي دفع بريطانيا إىل إجبار هاه األخرية على ختفيض مسامهتها امل

 باسم الّسيادة الوينّية. "British Petroleumالعمالق البرتويل بريتيش بيرتوليوم "

  إال أّن سياست، 2الدّصندوق الّسنغافوري؛ رغم اّتسام، باالنفتاح ومتّتع، بالّشفافّية املطلوبة أنّ  بينما جند
حّللني الكبار بشأن صناديق الثّروة الّسياديّة أّن املردوديّة  حيثتّتدصف باهلجومّية ذات األمد الّطويل؛ 

ُ
قال أحد امل

 لّرهان االسرتاتيجي أصبح األسا .املالّية ليست اهلدف الوحيد للقرار االستثماري  ولكّن ا

بشكٍل عام شّكلت االسرتاتيجّية اهلجومّية سلوك معظم صناديق الثّروة الّسياديّة  وإن اختلفت ِحّدهتا من 
تلّقية. بينما صندوٍق إىل آخر؛ من وجهة نظر 

ُ
ستقبلة الّدول امل

ُ
شّكلت االسرتاتيجّية الّدفاعّية حمور اهتمام الّدول امل

  ومن خالهلا حاولت تأيري استثمارات هاه األخرية باسم الّسيادة الوينّية صناديق الثّروة الّسياديّةالستثمارات 
 ويالبتها باملزيد من الّشفافّية بشأن أهدافها االستثماريّة.

وسيتم الّتطّرق إىل ممّيزات االسرتاتيجّيات املّتبعة من قبل صناديق الثّروة الّسياديّة  وانعكاسات هاه 
تلقّية وذاا املوقف الّدويل من هاه الدّصناديق يف املبحث املوايل. رية على الّدولاألخ

ُ
 املالكة والّدول امل

  

                                                           
 .91عبد احلق بوعرتو   مرجع سابق  ص:  1 

2 Anouar Achour, Hélaine C, Samuel D et autre, Les Fonds Souverains Conquète de La Politique par la Finance, 

Ecole de Guère Economique, Paris, Decembre 2007, p; 6. 
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م حيث تتحك   ؛وليةؤون الد  ظام املايل العاملي والش  ا يف الن  ا مهيمن  ة العب  يادي  روة الس  أصبحت صناديق الث  
ت سياستها االستثمارية د صداه يف االقتصاد العاملي، كما أد  مالية ضخمة، وال يزال سلوكها االستثماري يرتد   بأصول  

تسليط ؛ وسيتم من خالل هذا املبحث اضجةة يف االقتصادات الن  سياسي   ا إىل إحداث ردود أفعال  اليت تزداد انفتاح  
 الية:طرق إىل املطالب الت  يف االقتصاد العاملي من خالل الت  ودورها  ةيادي  صناديق الث روة الس   الض وء على أمهي ة

 كة والّدول المتلقّية؛ة على الّدول المال  ل: انعكاسات صناديق الّثروة الّسياديّ المطلب األوّ  -

 ة في االقتصاد العالمي؛ياديّ روة السّ اني: مكانة صناديق الثّ المطلب الثّ  -
 ة.صناديق الّثروة الّسياديّ  كاتمن تحرّ  يولالدّ  موقفالالث: المطلب الثّ  -

 

ارس صناديق الث روة الس يادي ة أنشطت   ا يمؤث ر على الد ول ها يف سياق  اجتماعيٍّ وسياسيٍّ ممعق د حمل ي ا ودوليًّا؛ م  ُتم
طر ق هلذه الت أثريات نمبّي  مي زات وقبل الت  املالكة لتلك الص ناديق والد ول املتلقي ة الستثماراهتا على حدٍّ سواء، 

 فيما يلي:االسرتاتيجي ات االستثماري ة لصناديق الث روة الس يادي ة 

حيث تمعترب هذه الص ناديق رائدة  يف املدى الط ويل؛  على استثمارات  استثمارات صناديق الث روة الس يادي ة تمعدُّ  -
و هلا، كما أن  هلا دور ا استقراريًّا يف  هذا اجملال، ملا تموف ره من استقرار  تسامهيٍّ  بالن سبة للمؤس سات اليت ُتم

سم اة "
م
عتِمد "Buy and Holdاألسواق املالي ة الد ولي ة، فهي تمكي ف بشكل  تقليدي االسرتاتيجي ات امل

م
 ةامل

بفائض   تبيعهاعلى شراء األسهم ممنخفضة القيمة وحتتفظ هبا إىل غاية حتس ن مؤش رات الس وق املايل لكي 
 .، حينما تقرتب أسعار األسهم من قيمتها احلقيقي ةمايل  

اه صوب إن  غياب االلتزامات الت عاقدي ة القصرية ومتوس طة املدى، يدفع بصناديق الث روة الس يادي ة إىل اال جّت 
من رأس املال والط بيعة طويلة األجل ألهدافها،  عاهتا الكبريةاالستثمار طويل املدى؛ ومن مث  فالط بيعة املتأن ية جملم  

ث الن ِس  ممي زة عن اهلياات االستثماري ة العاملي ةُتم
 ؛1تها امل

تستثمر أمواهلا يف ممنتجات  خطرة تنتهج صناديق الث روة الس يادي ة منط االسرتاتيجي ات احلِذرة؛ حيث ال  -
دقيقة عن مكو نات  ؛ فعلى الر غم من عدم توافر بيانات  وممعق دة، كما هو احلال بالن سبة للمشتق ات املالي ة

والس ندات  حمافظها املالي ة، ُيمكن الت كه ن يف الوقت الر اهن باستثمار مواردها املالي ة يف األسهم، سندات الد ين
باختالف أهدافها؛ ففي حتقيق  ممعد  من قبل اسرتاتيجي ات صناديق الث روة الس يادي ة و ختتلف  حويل،القابلة للت  

                                                           
 .74ص: مرجع سابق، ، حممد العريان 1 

 في االقتصاد العالمية روة الّسياديّ صناديق الثّ ومكانة  دور: لثّانيالمبحث ا
 

 على الّدول المالكة والّدول الُمتلقّيةة روة الّسياديّ صناديق الثّ  انعكاساتل: األوّ  طلبالم
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قد ر عددها بواحد  
م
ال  عدد   وعشرين صندوق ا، مت  تسجيلم  فريق العمل الد ويل حول صناديق الث روة الس يادي ة، امل

يمستهان به من الص ناديق اليت ال تتمت ع باحلر ية يف االستثمار يف بعض األنواع من األصول اخلطرة، أو عدم 
 
م
فض لة تقليديًّا من قبل املستثمرين املؤس ساتي ّي اخلواص "صناديق  جازفةُتك نها من استخدام تقنيات امل

م
امل

ناديق حمل  املساءلة ال ترغب يف االستثمار لدى من الص   %06 أن   جندو  .املثال لعلى سبي ،الت حو ط"
در  

م
ؤس سات غري امل

م
األغلبي ة الس احقة منها ال يمسمح هلا باالقرتاض أو استعمال  أن   جة يف البورصة، يف حّيامل

 ؛1أثر الر فع املايل، وكذا الل جوء إىل ممنتجات  ممشتق ة لغايات  عدا تغطية املخاطر
ن  الد ور االستقراري أ ؛ حيثالس يادي ة أهداٌف مالي ة قريبة من املردودي ة االقتصادي ة لرأس املاللصناديق الث روة  -

لصناديق الث روة الس يادي ة يف األسواق املالي ة ال يمبَن  على اآلجال الط ويلة فقط، بل يتضم ن يف جوهره 
االسرتاتيجي ة الت سيريي ة هلا؛ باألخذ يف عّي االعتبار تضمّي األهداف املالي ة القريبة من املردودي ة االقتصادي ة 

ساءلة  %92صندوق الن قد الد ويل خلمصت إىل أن  لرأس املال. ففي دراسة ل
م
من صناديق الث روة الس يادي ة حمل  امل

 ؛2على املدى الط ويل ليس هلا أهداٌف مالي ة أخرى عدا حتقيق أرباح  
استثماري ة تعتمد املنطق الل ربايل احملض، من خالل استهدافها املردودي ة  صناديق الث روة الس يادي ة ِوجهةٌ إن  ل -

الص ناديق؛ على غرار الص ندوق الس نغافوري وصندوق ملالي ة البحتة؛ خاص ة  يف اآلونة األخرية، فبعض ا
 مالي ة أكثر هجومي ة إن صح  الت عبري؛ حيث توجد عالقة ارتباط   اإلمارات العربي ة باشرا أعماهلما باسرتاتيجي ات  

بالن سبة جملم ع ديب وفروعه، فهو يستهدف  بّي األهداف املالي ة للص ندوق وميله للخطر، وكذا احلال
، وهو احلال بالن سبة 3يف استثماراته هبدف تأمّي تنو ع االقتصاد للد ول املالكة القطاعات االسرتاتيجي ة

استثماري ة  اسرتاتيجي ة  الذين يت بعون  ،ندوق الس يادي الكندي والص ندوق الن روجيي وصندوق أالسكاللص  
 الذ ي يمفض ل االستثمار احملل ي، واضحة ويتمت عون بالش فافي ة املطلوبة؛ على عكس الص ندوق املاليزي مثال  

على املنطق املايل احملض لالسرتاتيجي ة  ، وهذا دليلٌ 4ر بحلبينما الص ندوق الكوري يوصف بأن ه صي اد ل
 االستثماري ة.

ة على الن ظام املايل العاملي، من خالل إبراز أهم االنعكاسات الث روة الس يادي  كن إبراز مدى تأثري صناديق ُيم و 
 ما يلي:ك،  من الد ول املالكة واملتلق ية إجياب ا وسلب ا على كل  

 

                                                           
1 Bertrand B et Yves Jegourel, Les Fonds Souverains : Un nouveau mode de régulation du capitalisme financier, 

Révue de la Régulation, Maison des sciences de l’Homme, Paris, 2009, p: 6. 
2 Ibid. 
3 Bertrand B et Yves Jegourel, op cit, p :7. 
4 Anouar Achour, op cit, p: 5. 
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متلقي ة حناول فيما يلي تبيان
؛ حيث األثر اإلجيايب لصناديق الث روة الس يادي ة بالن سبة للد ول املالكة والد ول امل

  تقوم هذه الص ناديق مبا يلي:

 ة، من خالل حتويل جزء  ول املالكة لصناديق الث روة الس يادي  سبة للد  حتقيق هدف وسيط يتمث ل يف االد خار بالن   .1
الن اضبة إىل األجيال القادمة؛ ومن مث  حتقيق اهلدف الن هائي املتمث ل يف العدالة بّي ة لي  من عوائد املواد األو  

 األجيال؛
اجّتة عن اخنفاض أسعار املواد األولي ة على املدى القصري، وحتقيق استقرار يف ُتويل امتصاص الص دمات الن   .2

 ؛1ليةاملواد األو  املوازنة العامة وختفيف درجة االرتباط بّي اإلنفاق العمومي ومداخيل 
املتواصلة  ن فطيف فرتة انتعاش أسعار ال استغالهلا خاصة   جد  مثينة إذا مت   ة فرصة  ي  ُتث ل صناديق الث روة الس ياد .3

جديدة على  بتنويع مصادر اإلنتاج احمللي اإلمجايل؛ عن طريق استثمار أموال هذه الص ناديق يف أنشطة  
ي ة لالقتصاد الوطين. ومن أهم األمثلة على ذلك صندوق ديب الذ  املستوى احملل ي وتوسيع الط اقة االستيعابي  

ة كحلبات الس باق للس يارات ومالعب واضح يف تطوير قطاع الس ياحة، وبعض األنشطة اخلدمي   ساهم بشكل  
 ؛2 منتظمة ودائمةإنتاجي يمدر  دخوال   يعي إىل اقتصاد  هم يف نقل االقتصاد الر  االغولف والت نس، واليت  تمس

على االقتصاد املتلق ي بإنعاشه وحل   ة يف الد ول املتلقي ة؛ إذ تؤثر مباشرة  تتعد د إجيابيات صناديق الث روة الس يادي   .4
ت مسامهته مثل حالة صندوق مبادلة اإلمارايت الذي أد   ،ة كالبطالةة واالجتماعي  بعض املشكالت االقتصادي  

فرصة عمل مرتبطة بقطاع اإللكرتونيك يف هذه الش ركة،  8066ة إىل توفري يف شركة أمريكي   %1,8بنسبة 
فرصة شغل أخرى مرتبطة باألنشطة ذات العالقة غري املباشرة مع هذا القطاع الت ابع  0666باإلضافة إىل توفري 

ة يف احملافظة على الوظائف اليت توف رها الش ركات من يادي  ا دور صناديق الث روة الس  للش ركة؛ ومن مث  يت ضح جليًّ 
ة كامل اإلجيايب لالقتصاد العاملي، باإلضافة إىل اآلثار اإلجيابي  ي هلا، ما يعين اإلسهام يف الت  عم املاد  خالل الد  

 ؛ةها اهليكلي  وكذا اإلسهام يف بناء قواعد ،ستثمارات هذه الص ناديق لدى الد ول اإلفريقيةسبة البالن   خاصة  
ة يف من أصول صناديق الث روة الس يادي   %8وهذا ما دفع رئيس البنك العاملي إىل اقرتاح استثمار نسبة 

 ؛3عاون مع البنكة بالت  سات اإلفريقي  املؤس  
ة أن يادي  روة الس  ولية، ُيكن لصناديق الث  ه من منظور األسواق املالية الد  ويل إىل أن  قد الد  خرباء صندوق الن  شري يم  .5

تساعد على رفع الكفاءة الت وزيعية لإليرادات املتحق قة من فوائض املوازين الت جارية الس لعية يف الد ول املرتبطة 
ة العاملية مبا خاص ة خالل فرتات الض غوط املالي   ،عامة ملال بصفة  مع العامل اخلارجي وأن تعز ز سيولة أسواق ا

                                                           
احلكومي الن روجيي"، رسالة ماجستري، غ منشورة،  اعد بريزة عبد الس الم، دور صناديق الث روة الس يادي ة يف إدارة الفوائض البرتولي ة "دراسة مقارنة بّي صندوق ضبط املوارد وصندوق الت ق 1 

 .154، ص: 3112، 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت سيري، جامعة سطيف 
 العريب املعهد ،2API/WPS 070 الس لسلة رقم عمل، أوراق سلسة، الن فط يف االستقرار االقتصادي حامت مهران، التضخم يف دول جملس الت عاون اخلليجي ودور صناديق 2 

 .3، ص: 3114 الكويت، للت خطيط،

 املصدر نفسه. 3 

 ة بالّنسبة للّدول المالكة والّدول الُمتلقّيةأّوال: األثر اإليجابي لصناديق الّثروة الّسياديّ 
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درة الل جوء إىل الس حب من املوارد باإلضافة إىل نم  ،ة طويل األجلأن طابع استثمارات صناديق الث روة الس يادي  
يف من مبا يسمح هلا بالص مود أمام ضغوط الس وق خالل فرتات وقوع األزمات وكذلك الت خف ؛رةاملستثم  

على ذلك، إذ أشار إىل إخفاقات الن ظام املايل  Davos"* (9661)حد ة الت قل ب، وقد رك ز منتدى دافوس "
ة من قبيل اإلنقاذ الستعادة توازن واستقرار األمريكي واألموال اليت مت  ضخ ها من قبل صناديق الث روة الس يادي  

درة على منح جر اء أزمة الر هن العقاري، فأصبح لديها القم ة على إثر اخلسائر اليت ممنيت هبا األسواق املالي  
طارئة إىل أغَن دول العامل؛ حيث ترك زت عليها أنظار دول الت حاد األورويب وأمريكا للمسامهة يف  مساعدات  

 .1اقتصادها من الر كود إنقاذ

 

متلقي ة س ليبألثر الل إشارةٌ فيما يلي 
يتمث ل ؛ حيث لصناديق الث روة الس يادي ة بالن سبة للد ول املالكة والد ول امل

  يلي:األثر الس ليب هلذه الص ناديق فيما 

هلذه الص ناديق، وذلك الد ول املالكة  واليت ُيكن خلقها ألجل الش باب من مواطين ،رص الت وظيف الض ائعةفم  .1
ا للعمال فرص    من استثمارها يف اخلارج فتوفر  بدال   ؛ة يف الد اخلحقيقي   لو مت استثمار هذه األموال يف أصول  

ة العربية منها من الوظائف اليت ختلقها األوروبيّي واألمريكيّي؛ بينما ال يستفيد شباب الد ول املالكة هلا خاص  
هم يف حل  مشكلة البطالة يف اخلارج، بينما تتعم ق تلك امث فهذه الص ناديق تمسمثل هذه االستثمارات؛ ومن 

 املشكلة يف الد ول املالكة مبرور الوقت؛
الن اتج غري البرتويل، والذي  ة  الن اتج احملل ي الض ائع: أي الفرصة الض ائعة يف صورة الن اتج احملل ي الض ائع خاص   .2

ة يف الد اخل، باإلضافة إىل ة حقيقي  هذه الص ناديق حملي ا يف أصول إنتاجي  ُيكن توليده لو مت  استثمار أصول 
مو الكامن؛ أي الذي ُيكن حتقيقه لو مت  مبعد الت الن   قة مقارنة  مو االقتصادي احملق  اخنفاض معد الت الن  

 استثمار هذه األصول حملي ا؛
حمد دة من الفائدة، وذلك إذا مت  تقتصر على نسبة  قة جر اء هذه االستثمارات اليت خماطر تدّن  العوائد احملق   .3

ة. وهذه العوائد حقيقي   ة، أو نسبة توزيعات حمد دة لألرباح إذا مت االستثمار يف أصول  مالي   االستثمار يف أصول  
ال تتناسب مع تكلفة الفرصة البديلة لتلك االستثمارات بالن ظر إىل العوائد الض خمة اليت ُيكن أن تعود على 

ق قها الد ول ظر إىل األرباح الض خمة اليت حتم د ول املالكة، إذا مت استثمار هذه األصول بكفاءة حملي ا، أو بالن  ال
 ؛2استثمار هذه األصول لديها يف اخلارج املستضيفة نتيجة  

                                                           
 دافوس مدينة يف األعمال، إدارة يف متخصص يسويسر  يجامع أستاذ وهو "شواب كالوس" االقتصاد علم يف أستاذ سهاأس   رحبية، وغري حكومية غري منظمة دافوس منتدى يعد *

 والقادة الكربى، اجلنسيات تعددةم الشركات يمثل والوزراء، احلكومات رؤساء جانب اىل النخبة من شخص لفأ حنو لتالقي سنوية فرصة املنتدى ويعد. 8298 يناير يف بســويسرا
 .لهاح وكيفية العامل تواجه اليت ةياسي  والس   ةاالقتصادي   املشكالت يف قاشالن   هبدف واالقتصاديّي ياسيّيالس  

 .3، مرجع سابق، ص: حامت مهران 1
 .2املرجع السابق، ص: 2 

 ة بالّنسبة للّدول المالكة والّدول الُمتلقّيةي لصناديق الّثروة الّسياديّ ّسلب: األثر الثانًيا
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ور الز من رائية لتلك االستثمارات مع مر املخاطر املرتبطة بالت ضخم يف الد ول املضيفة؛ حيث تتناقص القو ة الش   .4
ة، وذلك يف الد ول اليت ترتفع فيها تكاليف املعيشة؛ ومن مث  املستوى العام لألسعار، االستثمارات املالي   خاصة  

اجّتة عن تقل بات أسعار العمالت أو خماطر الص رف األجنيب واملتمث ل يف ميل هذا باإلضافة إىل اخلسائر الن  
رائية لتلك األصول، على حنو االخنفاض، ومن مث  تدهور القو ة الش   لة هلذه االستثماراتعمالت الد ول املستقبِ 

 مة بالد والر األمريكي؛ة املقو  سبيل املثال األصول االستثماري  
ة سياسة الت عتيم وعدم اإلفصاح عن حجم خماطر تداخل رؤوس األموال؛ حيث تنتهج صناديق الث روة الس يادي    .5

ة، وهذا ُيث ل أهم االنتقادات املوج هة إليها، بالر غم من أن هناك االستثماري   تهاسرتاتيجي  اأصوهلا والتزاماهتا و 
هم يف استقرار الن ظام املايل العاملي، اة طويلة األجل، وهذا يمسمالي   ا أهنا تستحوذ على أصول  ا سائد  اعتقاد  

صناديق الت حو ط  يف صناديق أخرى هلا تأثري قوي مثل لكن هناك البعض منها قامت بتوظيف استثمارات  
من تداخل رؤوس األموال واليت تنتشر عدواها عندما تتعر ض  ة، وهذا ما ينشأ عنه يف املستقبل نوعٌ العاملي  

 ؛1مالية بعض صناديق الت حو ط ألزمات  
 ة وأشكاال  اشتداد القيود على حركة رؤوس األموال الد ولي ة، فهناك خطر يتمثل يف أن صناديق الث روة الس يادي   .6

ول املستضيفة هلذه االستثمارات إىل فرض قد تدفع الد   ،ساندها احلكومةأخرى من وسائل االستثمار اليت تم 
على معامالت احلساب املايل والر أسايل من موازين مدفوعاهتا مع العامل اخلارجي، األمر الذي يعين  قيود  
كنه لد ول حبق ها يف اختيار من الذي ُيم ولية؛ حيث حتتفظ اا من القيود على حركة رؤوس األموال الد  مزيد  

 .2ة ُيكنه ذلكاقتصادي   ستثمار لديها ويف أي قطاعات  اال
 
 

ُيمكن استثمارية  سات  طويلة، باعتبارها مؤس   عرب احلدود منذ سنوات   ة استثمارات  يادي  روة الس  تمدير صناديق الث     
 
م
 نمية االقتصادي  ستقر ة. وقد ساعدت استثماراهتا على تشجيع الن مو واالزدهار والت  وصفها بامل

م
صد رة ة يف البلدان امل

تلقية لرأس املال. وتع
م
ة يف املساعدة حموري   ةٌ ق عليها أمهي  تمعل   ة يف بلدان موطنها كمؤسسات  يادي  مل صناديق الث روة الس  وامل
مو عايل اجلودة. وتعود صناديق ويف دعم الن   ،يى حتسّي إدارة األموال العامة وحتقيق االستقرار االقتصادي الكل  عل
ة يف بات الد ورات االقتصادي  قل  درة اليت تتمتع هبا على جّتاوز تة. فالقم ا على األسواق العاملي  أيض   كبري    ة بنفع  روة الس يادي  الث  

ُيكن أن يكون بالغ الفائدة، السيما خالل  انوع، وهو ما من الت  ا كبري  ة قدر  ة العاملي  واق املالي  ق لألسق  روف حتم معظم الظ  
 ية.ة الكل  ة أو الض غوط االقتصادي  فرتات االضطرابات املالي  

                                                           
 .12، ص: 3112ظاهرة الث روة الس يادية مر ة أخرى، صندوق الن قد الد ويل، مارس  املناعي،جاسم  1 

2 Simone Mezzacopo, the So-called “Sovereign Wealth Funds”, Regulatory Issues, Financial Stability and 

Prudential Supervision European Commission, Economic Papers n378, Brussels, 2009, p:22. 

 في االقتصاد العالمية روة الّسياديّ صناديق الثّ  مكانة: المطلب الثّاني
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وتنامي ة روة الس يادي  ا إىل تزايد عدد صناديق الث  ة يف بعض البلدان مؤخر  وقد أد ت سرعة تراكم األصول األجنبي  
 ة. ونتيجة  ولي  تواجد هذه الص ناديق سوف يزداد يف أسواق رأس املال الد   وقعات أن  أحجامها. وتؤكد خمتلف الت  

رة يف حيازات ملكية عامة وخاصة، فهي ُتارس ة املستثمِ يادي  روة الس  لالرتفاع املستمر يف مستوى أصول صناديق الث  
 .1كاتا على مارسات حوكمة الش ر ا متزايد  تأثري  

 ويل، السيما بعد جناحها يف ضخ  قدي واملايل الد  ظام الن  متزايدة يف الن   أمهية   صناديق الث روة الس يادي ةاكتسبت لقد 
 دت خسائر فادحة نتيجة  األوروبية واألمريكية اليت تكب   يف البنوك 9669مليار دوالر عام  16ت جّتاوز  رؤوس أموال  
ة شريعي  ياسات واهلياات الت  من صانعي الس   متزايد   ة، وبذلك أصبحت موضع اهتمام  األمريكي   ر هن العقاريلوقوع أزمة ال

ع ساع نشاطها وتنو  ة خماوف بشأهنا يف ضوء تزايد أحجامها وات  ول املتلقي  ساور الد  حيث تم  ؛ائر حوهلابسبب اجلدل الد  
 ة.اهتا االستثماري  اسرتاتيجي  

 حجم صناديق الّثروة الّسياديّة .1

دارة من قبل 
م
بداية هذه  يف ، سواء الن فطي ة أو غري الن فطي ة بشكل  كبريصناديق الث روة الس يادي ةارتفعت األصول امل

ات الن اشاة، كما أن  الز يادة واهلند وغريمها من دول االقتصادا ساهم يف حتفيز الن مو االقتصادي يف الص ّي األلفي ة، م  
فاجاة يف أسعار

م
هذه الز يادات تمعترب حيث  ؛2كبرية    ة إيرادات  الن فط والغاز الط بيعي، وف رت للد ول الن فطي   اهلائلة وامل

صندوق ا  90 بلغيل، 8201املصدر الر ئيس لتمويل صناديق الث روة الس يادي ة الن فطية. وقد تزايد عدد الص ناديق منذ سنة 
نصرم، ويبلغ عددها حاليًّا 

م
صندوق ا، وهذا وفق ا لبيانات "معهد صناديق الث روة  91هناية عقد الت سعينات من القرن امل

 .9680الس يادي ة" لسنة 
 "2015-2002"في الفترة  صناديق الثّروة الّسياديّة: تطّور حجم (5-1)شكل رقم 

 
Source: Sovereign Wealth Funds Institute, available in the website: 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/   (22/03/2016). 

                                                           
 .3، ص 3112 أكتوبر الدويل، النقد صندوقمحد السويدي، هاُيا كاروان، املبادئ واملمارسات املتعارف عليها، اهلدف والغرض اخلاص،  1 

2 Sovereign Wealth Funds Institute, available in the website: 

      http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/   (22/03/2016). 

  

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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دارة من قبل نالحظ من خالل الش كل تزايد حجم 
م
ة يف الس وق العاملي من صناديق الث روة الس يادي  األصول امل

اجع كنتيجة   ،9661مليار دوالر يف ديسمرب  0,802إىل  9669مليار دوالر يف سبتمرب  1,0 لتداعيات  مث  بدأ يف الرت 
، مث عاود االرتفاع تدرجييًّا ليبلع حد ه األقصى يف 9662مليار دوالر يف مارس  1,901أزمة الر هن العقاري ليصل إىل 

 مليار دوالر.  9,969ــــــ: ب 9680جوان 
 في العالم صناديق الّثروة الّسياديّةأهّم  .2

دارةمواردها، بلد املنشأ، تاريخ اإلنشاء و  ؛أكرب صناديق الث روة الس يادي ةدول املوايل اجليعرض 
م
 :حجم األصول امل

 حسب حجم األصول الُمدارة صناديق الثّروة الّسياديّة: أكبر (3-1)جدول رقم 

 تاريخ  البلد مورد الّصندوق اسم الّصندوق الّترتيب
 اإلنشاء

إجمالي األصول 
 "مليون دوالر"

 189,209 9660 الن رويج الن فط عامليصندوق معاشات الت قاعد احلكومي ال 1

 991,666 8290 العربي ة املت حدةاإلمارات  الن فط أبو ظيب لالستثمار جهاز 2

 006,666 9669 الص ّي غري سلعي شركة الص ّي لالستثمار  3

 009,266 8229 الص ّي غري سلعي شركة سيف لالستثمار 4

 001,666 8219 الكويت الن فط هياة االستثمار الكويتي ة 5

 080,008 8221 هونغ كونغ غري سلعي مؤس سة الن قد هلونغ كونغ 6

 196,666 8218 سنغافورة غري سلعي مؤس سة االستثمار احلكومي 7

 160,666 9660 قطر الن فط جهاز قطر لالستثمار 8

 909,100 9666 الص ّي غري سلعي الص ندوق الوطين للض مان االجتماعي 9

 806,090 8290 سنغافورة غري سلعي تيماسك القابضة 11

 26,666 9669 اإلمارات العربي ة املت حدة الن فط جملس أبو ظيب لالستثمار 11

 10,666 9660 كوريا اجلنوبي ة غري سلعي مؤس سة االستثمار الكوري ة 12

 11,698 9660 أسرتاليا غري سلعي صندوق املستقبل 13

 91,666 9661 كازاخستان الن فط صندوق كازاخستان الوطين 14

 99,966 9666 اجلزائر الن فط صندوق ضبط املوارد 15

Source: 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, p: 88. 

Available in the website:  https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-

Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf (12/02/2016( 

  

https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
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ملوارد غري الس لعية، وحيتل نمالحظ من خالل اجلدول تباين موارد صناديق الث روة الس يادي ة بّي العائدات الن فطي ة وا 
دارة  ؛املرتبة األوىل عامليًّا 9660ئ سنة نشِ الن روجيي الذ ي أم  ةالس يادي  الث روة دوق صن

م
: بـــــــمن حيث حجم األصول امل

مليون دوالر، كما نمالحظ أن   99,966: ظيب لالستثمار يف املرتبة الث انية بــــ يأيت جهاز أبو، مليون دوالر  189,209
دارة حبجم  80صندوق ضبط املوارد حيتل  املرتبة 

م
مليون  99,9ضمن أكرب صناديق الث روة الس يادي ة؛ من حيث األصول امل

إمجايل األصول املدارة من قبل صناديق الث روة  والش كل املوايل يعرض .9680 صائيات وتقاريرححسب إدوالر، 
 :"9680-9661"الس يادي ة يف الفرتة 

 "2015-2002"األصول المدارة من قبل صناديق الثّروة الّسيادية في الفترة إجمالي : (6-1)شكل رقم 

 
Source: 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, p: 1. 

-Review-Fund-Wealth-Sovereign-Preqin-https://www.preqin.com/docs/reports/2015Available in the website:  

(12/02/2016) 2015.pdf-June-Extract-Exclusive  

تأثريها  فهي تستمر  يف جذب االنتباه نتيجة العدد، حيث من صغرية   ةيادي  الس   روةالث   صناديق كون من الرغم على 
بلغ  ةيادي  الس   روةالث   صناديق أصول إمجايلويمشري الش كل إىل أن  . املتنامية اأصوهلة؛ من خالل على األسواق العاملي  

ي كان الذ   9661 ضعف أصول هذه الص ناديق سنة أي ما يمعادل ،9680تريليون دوالر يف شهر مارس من سنة  0,18
 تريليون دوالر. 1,69ــــــــــيمقد ر ب

الش كل  .9680خالل االرتفاع ة على الر غم من اخنفاض أسعار الن فط، فقد واصلت أصول صناديق الث روة الس يادي   
دارة يف الفرتة املوايل يوض ح نسبة صناديق الث روة الس يادي  

م
ا يف أصوهلا امل  ."9680-9681"ة اليت شهدت تغري 

 

https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
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 "2015-2013"في الفترة األصول المدارة إجمالي  ا فيرً التي شهدت تغي ّ  ةصناديق الثّروة الّسياديّ نسبة : (2-1)شكل رقم 

 
Source: 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, p: 1. 

-Review-Fund-Wealth-Sovereign-Preqin-https://www.preqin.com/docs/reports/2015Available in the website:  

(12/02/2016) .pdf2015-June-Extract-Exclusive 

 ،%02: يف حجم أصوهلا تمقد ر بـــــــ ة اليت شهدت زيادة  نسبة صناديق الث روة الس يادي  نمالحظ من خالل الش كل أن      
 %92: اخنفض حجم أصول الـــو  ،ة شهدت استقرار ا يف حجم أصوهلاي  من جمموع صناديق الث روة الس ياد %89 بينما

فتتنو ع  صناديق الث روة الس يادي ةلفاات األصول اليت  تستثمر فيها أم ا بالن سبة  .ةصناديق الث روة الس يادي  الباقية من جمموع 
؛ كما هو موض ٌح يف بّي الس ندات واألسهم اخلاص ة والبَن الت حتية والعقارات وصناديق الت حو ط وبعض الفاات األخرى

 الش كل أدناه:

 "2014-2013"في الفترة  في كل فئة ةصناديق الثّروة الّسياديّ نسبة استثمار : (2-1)شكل رقم 

 
Source: 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, p: 2. 

-Review-Fund-Wealth-Sovereign-Preqin-https://www.preqin.com/docs/reports/2015Available in the website:  

(12/02/2016) 2015.pdf-June-Extract-Exclusive 

https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
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تأيت يف املرتبة  ،%10: بـــــالد خل الث ابت  اتجلت يف استثمار سب سم أعلى الن   أن   خالل الش كل نمالحظ من 
 .%90: ـــــــــوايل أما أقل نسبة فتعود للد ين اخلاص بعلى الت   %06و 06ة بنسبة انية العقارات والبمَن الت حتي  الث  

، ويمعترب الن فط صادر الس لعي ة وغري الس لعيةبّي عائدات الن فط وامل ختتلف مصادر ُتويل صناديق الث روة الس يادي ة 
 املصدر األساسي ملعظم أصوهلا، والش كل املوايل يموض ح ذلك:

 حسب مصدر الّتمويل ةصناديق الثّروة الّسياديّ نسبة : (9-1)شكل رقم 

 
Source: 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, p: 2. 

-Review-Fund-Wealth-Sovereign-Preqin-https://www.preqin.com/docs/reports/2015Available in the website:  

(12/02/2016) .pdf2015-June-Extract-Exclusive 

ة هي عائدات الن فط، اليت يادي  روة الس  أن  املصدر الر ئيس لتمويل معظم صناديق الث   نمالحظ من خالل الش كل 
انية من إمجايل األصول. يأيت يف املرتبة الث   %00دير وتم عام ة  ة يادي  من جمموع صناديق الث روة الس   %00ر حبوايل قد  تم 

 من إمجايل األصول. %01ناديق وتمدير من جمموع الص   %19ل حوايل و  واليت ُتم  غري الس لعيةاملصادر 

ة يف الن ظام االقتصادي العاملي يادي  روة الس  األخرية نقاش ا حاد ا حول أمهية صناديق الث   فرتةشهدت اللقد 
ة شهدت نسبة منو  يادي  روة الس  وقد أك دت شركة "غلوبال إنسايت" لألحباث أن صناديق الث   ،ةودورها يف األسواق املالي  

ستثمار ف "مورغن ستانلي" لال. وتوق ع مصر "9686-9660"املمتدة من نوات اخلمس خالل الس   %90سنوي ة بلغت 
9680تريليون دوالر أمريكي حبلول العام  89تريليون إىل  1ناديق من أن يرتفع إمجايل قيمة هذه الص  

1.  

روبرت  "وهكذا اعترب نائب وزير اخلزانة األمريكية  ،حيحإطارها الص   حاول املعل قون وضع هذه األرقام يف
ير دط تم حوُّ صناديق الت   أن يذكر أن   ة الكبري، بإمكانهيادي  روة الس  أنه إذا ما أراد املرء إظهار حجم صناديق الث   "كيميت

                                                           
 يف املوقع االلكرتوّن: ؛3111سفّي برينت، صناديق الث روة السيادية العربية: أي دور ألي اقتصادي ات؟، مركز كارنيجي للشرق األوسط،  1 

mec.org/publications/?fa=40611-http://carnegie  ،" :14/3/3117تاريخ االطالع على املوقع." 

https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-June-2015.pdf
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40611
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=40611
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تريليون دوالر. إال  أن  89 حوايل   S&P 500وق احلالية يف مؤشرتريليون دوالر تقريب ا، فيما تبلغ قيمة رسلة الس   1
 826بسيط من إمجايل األصول املالي ة يف العامل اليت تبلغ  تريليون دوالر، من جهة  أخرى، ليس سوى جزء   89مبلغ 

اضجة )على غرار يون يف األسواق الن  اتسديرها املستثمرون املؤس  تريليون دوالر تقريب ا. وتبلغ قيمة األصول اليت يم 
ة أكثر من قاعدي  دير صناديق املعاشات الت  تريليون دوالر. وتم  01 ة وصناديق اهلبات( حوايلقاعدي  الت   املعاشاتصناديق 

تريليون دوالر. وهذه األرقام الُتث ل سوى  98تريليون، وشركات االستثمار  80تريليون دوالر، وشركات التأمّي  80
 .تريليون دوالر 866اليت تتخط ى ة وامللكي ة ضايلة من قيمة أوراق املديوني   نسبة  

ا هتدف يف املقام األول إىل أن يستفيد منها  إذا أخذنا صناديق الث روة الس يادي ة اخلليجي ة كمثال، جند أهن 
ديرها جهاز أبو ظيب صول اليت يم دد، إذ تمقد ر قيمة األحليل نتائج مثرية  لالهتمام يف هذا الص  ظهر الت  يم ؛ حيث املواطنون

حدة. كما ة املت  اتج احمللي يف اإلمارات العربي  من إمجايل الن   %09,0يوازي  بليون دوالر أمريكي، أي ما 190ستثمار بـلال
دير أصوال  تفوق ستثمار يف الكويت، يم ديره اهلياة العامة لالة، الذي تم ستقبلي  قديرات إىل أن صندوق األجيال املشري الت  تم 

 06ستثمار أكثر من لي. وتبلغ قيمة أصول جهاز قطر لالاتج احملبليون دوالر، أي ضعف إمجايل الن   896قيمتها 
عودية حتظى بأصول  أكثر ة الس  اتج احمللي القطري. وحدها اململكة العربي  من إمجايل الن   %808بليون دوالر أمريكي أي 

 .ي السعودياتج احملل  من إمجايل الن   %866 بـــــــ: ؛ حيث تٌد رعوديقد العريب الس  ديرها مؤسسة الن  حمدودي ة تم 

 تكون هائلة  إذا ما ة على الر غم من حجمها، قد اليادي  روة الس  بناء  على هذه األرقام، نستنتج أن صناديق الث  
الص ناديق بالغة األمهية هذه  إال أن  األرقام تمظهر أن   ،بأصول اجلهات األخرى يف األسواق املالية العاملية ُت ت مقارنتها

 .ةيف إطار االقتصادات الوطني  

قيمة  ؛ حيث بلغتوفق التوق عات املتفائلة %1ستثمار من حتقيق عائد  بنسبة ُتك ن جهاز أبو ظيب لالإذا   
اتج من نصيب الفرد من إمجايل الن   %01دوالر أمريكي لكل مواطن إمارايت )من دون األجانب( أي  00166العائد 

ا. واألمر ينطبق كذلك على الكويت. وقد حق قت اهلياة العامة لال ي، وهي نسبةٌ احملل   ستثمار يف الكويت هامة جد 
من نصيب الفرد من إمجايل  %00 ي ما يمعادلدوالر أمريكي لكل مواطن كوييت، أ 89806أي  ،%1نسبة منو  بلغت 

ة يف احملافظة على ثروة دول يادي  روة الس  ة دور صناديق الث  بل تمظهر أمهي ،هيدةاتج احمللي. وهذه ليست بالن سبة الز  الن  
  .1اخلليج املصد رة للنفط

                                                           
 سابق.مرجع  سفّي برينت، صناديق الث روة السيادية العربية: أي دور ألي اقتصادي ات؟، 1 
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على روة لألجيال املقبلة أو ة على احملافظة على الث  يادي  روة الس  ساؤل عن قدرة صناديق الث  إذن، البد  من الت  
ة االستثمارات خارج االقتصادات الوطني  الص ناديق إىل ُتكّي احلكومات من تنويع هذه هتدف  ؛ حيثتنميتهااألقل 

 هتمام يف أماكن أخرى.مثرية لال والبحث عن آفاق عائدات  

مو يف معظم اقتصادات قتصادات دول اخلليج وترية منو  ممتسارعة  تتخط ى إىل حدٍّ بعيد  نس ب الن  اتشهد 
اخلارج توازي فرص االستثمار املتاحة وطني ا. ناديق فرص ا لالستثمار يف د د هذه الص  عب أن حتم العامل. لذلك من الص  

 أن   مت االفرتاضاتج احمللي يف منطقة اخلليج العريب بالوترية نفسها، وإذا ما فإذا ماتواصل منو نصيب الفرد من إمجايل الن  
اطين دول لن تنجح يف احملافظة على رفاهية مو فناديق تستثمر يف اخلارج أي يف املناطق اليت تشهد منو ا أبطأ، الص  

ورة على ذلك، لن تتمك ن من أداء مهم تها بتأمّي مستوى معيشي جي د لألجيال املقبلة ملا بعد الث   اخلليج. عالوة  
مو يف االقتصادات األخرى يف العامل قتصادات دول اخلليج وبدأت وترية الن  اة، إال  يف حال هدأت طفرة فطي  الن  

 .تتسارع

 

ذهتا الد ول سيتم الت طرق من خالل هذا املطلب إىل   تلف ردود األفعال واإلجراءات اليت  اخت  من حتركات صناديق خمم
 ة.الث روة الس يادي  

     

 :1من العوامل أمهها مبجموعة  ة من صناديق الث روة الس يادي  ول خماوفها رت الد  بر    

موحات اجليوسياسي ة ملالكيها، واألخطار ناديق، والط  ة الكامنة يف استثمارات هذه الص  بيعة االسرتاتيجي  الط   -
عب ة من الص  سياسي   ظم  ذات نم  لدول   ناديق ملوكٌ ا من هذه الص  وأن بعض   احملتملة على األمن القومي، خاصة  

 عد  حيث تم ّي وروسيا؛ لعاملي واإلقليمي كالص  واسعة على املستوى ا سياسية   وذات طموحات  ، 2مراقبتها
ة ة هائلة، تتسابق مع اآلخرين يف تصنيع وتصدير األسلحة، وهي قو  عسكري   ة هلا ترسانةٌ صناعي   ّي دولة  الص  
لعية ادرات الس  ا. وتبلغ الص  دائم يف جملس األمن، وتنطبق هذه املواصفات على روسيا أيض   ة وعضوٌ نووي  
ياسي قد يؤدي هذا الوضع العسكري والس   ،وعليه .ةادرات العاملي  من الص   %1مليار دوالر أي  202ّي للص  
ة ناعي  سياسي مع البلدان الص   صراع  إىل ا وأحيان   حاد   جّتاريٍّ  ّي يف حالة تنافس  جعل روسيا والص  جاري إىل والت  

ولتّي يف حتقيق خدم صناديق الث روة الس يادي ة هلاتّي الد  ست  صبح من البديهي أن تم ة، وعلى هذا األساس يم الغربي  
 ؛سياسية أهداف  

                                                           
 . 7عبد اجمليد قدي ، مرجع سابق ، ص  1 

 .33 ، ص.3112سفّي برينت، حيث يتكلم املال، صناديق الثروة السيادية العربية يف خطاب العوملة، مركز كارينغي للشرق األوسط، بريوت، أكتوبر  2 

 الّدولي من تحرّكات صناديق الّثروة الّسياديّةالموقف : لثّالثا طلبالم
 

 من صناديق الّثروة الّسياديّة ّيةولمخاوف الدّ المبررات أّوال: 
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ة وتأثريات ذلك على تطورات األسواق فافي  اشد والش  كم الر  ناديق مع مبادئ احلم عدم تطابق إدارات هذه الص   -
ناديق تفتقر إىل اإلطار القانوّن خبالف ناعية الكربى، ذلك أن هذه الص  ول الص  جاري للد  االنكشاف الت  و 

حيث  ؛ةة للهيمنة املالي  حدة األمريكي  خوف هو فقدان الواليات املت  الت   حد ة. وما زاد اتي ّياملستثمرين املؤسس
للواليات  %09ايل: حو الت  عت على الن  توز   9669ة يف بداية سة عاملي  مؤس   066 الر سلة املرتاكمة ألكرب ن  أ

 %11سب كالتايل: قد أصبحت الن  ف 9661، أما يف ن اشاةول الللد   %1ألوروبا،  %92ة، حدة األمريكي  املت  
 ن اشاةول الة الد  كبري من ملكي    . وجزءٌ 1ن اشاةول الللد   %89ألوروبا،  %19للواليات املتحدة األمريكية، 

 لألصول يتم عن طريق صناديق الث روة الس يادي ة.
 
 

الواليات املت حدة أملانيا، أوروبا عام ة، إيطاليا، فرنسا، ما يلي عرض مواقف كل  من سويسرا، سيتم في  
 من صناديق الث روة الس يادي ة.وموقف املنظ مات اإلقليمي ة واملالي ة الد ولي ة األمريكي ة، 

قيقة لنمو ا باملراقبة الد  قرار   9661جانفي  16ويسري يف ذ اجمللس الفدرايل الس  اخت   ويسري:الموقف السّ  .1
هبا، ونصح املصاحل ة خاصة ل وضع تدابري تشريعي  تعج  سر بأنه ليس من املصناديق الث روة الس يادي ة، وقد  

فافية واملمارسات قة بوضع معايري الش  ويل واملتعل  الفدرالية باملسامهة يف املناقشات اجلارية على املستوى الد  
 .2جارية هلذه الصناديقالت  

ة وأصدرت بشأهنا يادي  الس   الث روة صناديقواعية ل قامت اجلمعية الوطنية الفرنسية بدراسة   الموقف الفرنسي: .2
 : 3نتضم   9661جويلية  16مت إقراره يف  انصًّ 

فكري اجلارية يف إطار مشرتكة يف أعمال الت   جنة األوروبية إىل تقدمي مسامهات  ول األعضاء يف الل  دعوة الد   -
 ؛ناديقلبية للص  ويل حول إعداد قواعد باملمارسات الس  قد الد  صندوق الن  

ية، مع ضرورة نمية احملل  ا من عوائدها ومواردها للت  ا هامًّ جزء  ناديق ول املالكة للص  عد من اإلجيايب ختصيص الد  يم  -
 ؛وليّيركاء الد  على الش   إبقاء هذه االستثمارات مفتوحة  

اد ل دول االحت  ناديق يف دول االحتاد األورويب، أن تتحم  روري، يف ظل افرتاض استثمار هذه الص  عترب من الض  يم  -
ة سات أو القطاعات االسرتاتيجي   ُتس املؤس  االستثمارات اليت  ة حتديد وتعريف أساليب مواجهة مسؤولي  

 ة للمنافسة.ة اليت ال تتوافق مع القواعد األوروبي  شريعات الوطني  هبدف استكمال الت  
 هبأن   حدة،املت   ةالعربي   اإلمارات إىل رحلة   من عودته بعد االيطايل ةاخلارجي   وزير أعلن الموقف اإليطالي: .3

 البنوك أو ركاتالش   رأسال من %0 تتجاوز ال ة  حبص   ةواألجنبي   ةالعربي   ةيادي  الس  الث روة  صناديق مبشاركة برح  يم 
                                                           

1 Nicolas Veron, Les Fonds Souverains Réhabilités par la Crise, La tribune, 7 Janvier, 2008, available in the 

website : http://veron.typepad.com/main/files/Tribune_080107.pdf (25/04/2014). 

 .2: ص سابق، مرجع قد ي، اجمليد عبد 2 

 .9ابق، ص: س  الرجع امل 3 

 ة من صناديق الّثروة الّسياديّةيّ ّدولالمواقف ال: ثانًيا
 

http://veron.typepad.com/main/files/Tribune_080107.pdf
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 سياق ويف. ولةللد   ةسرتاتيجي  اال ساتاملؤس   الئحة ضمن درجة  مم  ساتاملؤس   تلك تكون أال   بشرط ؛يطاليةاإل
 ةاملهتم   األخرى واهلياات ةاخلارجي   ووزارة واملالية االقتصاد وزارة من نةمكو   جلنة   إيطاليا لتشك   ،ذلك

 .تهاشفافي   على واحلرص ناديقالص   باستثمارات قةاملتعل   لباتالط   لدراسة ،املالية وقوالس   باالستثمار
مشرتك من صناديق الث روة الس يادي ة، يقوم  اد األورويب ببلورة موقف  قامت هياات االحت   الموقف األوروبي: .4

 :1على
 ؛د لألمن االقتصاديموح   ة واعتماد مفهوم  ة احملمي  اسة واالسرتاتيجي  املشرتك لتحديد القطاعات احلس  عي الس   -
 مة لتعباة  روف املالئِ ة، وتوفري الظ  طة االسرتاتيجي  غرية واملتوس  سات الص  ملؤس  ا يف ُتويلناديق ص  الدعم دور  -

 ؛ساتخار الوطين لتمويل املؤس  متزايدة لالد  
ر أمام ثة لالنفتاح أكيادي  الس  الث روة صناديق ول املالكة لغط على الد  الض  ؛ من خالل املعاملة باملثلاعتماد مبدأ  -

 ؛ول األخرىاستثمارات الد  
 لوك.من قواعد الس   جموعة  مبلتزام االإجبار صناديق الث روة الس يادي ة على  -
تتطلب مسامهات صناديق الث روة الس يادي ة موافقة جلنة االستثمارات  ة:حدة األمريكيّ موقف الواليات المتّ  .5

لث روة الس يادي ة لسنغافورة ة على االجتماع مبمثلي صناديق احدة األمريكي  قد عملت الواليات املت  ة، و اخلارجي  
 :2ن االجتماعحيث تضم   ؛ظيب هبدف إقرار إعالن مبادئ مشرتكة وأبو

 ؛جارية فقطوافع الت  ناديق هو الد  احملرك الستثمارات الص  صريح بأن االلتزام بالت   -
 ؛ة االستثمارات وختصيص األصولنوي لوضعي  شر الس  الن   -
 ؛قة مبراقبتهاناديق وتلك املتعل  نشر تشريعات البلدان املنشاة للص   -
 ؛اعتماد ونشر سياسة تسيري املخاطر -
 ؛القطاع اخلاص عااللتزام باملنافسة العادلة م -
 يري بلد االستقبال.احرتام معا -
عند حماولة ُتلك  خاصة   ،ناديقهذه الص   ل دولة كان هلا رد فعل ضد  عد أملانيا أو  تم  الموقف األلماني: .6

قانون ملراقبة  نع، فقد أعلنت احلكومة دوتش بنك تيليكوم "CIC"يين الص   ةيادي  روة الس  صندوق الث  
ية إذا كانت ركات احملل  ك الش  ُتل  من والذي ُينع األجانب  ،ةيادي  روة الس  االستثمار األجنيب لصناديق الث  

 ركة.من أسهم الش   %90وجّتاوزت  ،محايتهاولة أو هبدف ا على مصلحة الد  ثل خطر  فقة ُتم الص  

ر قد  ة كبرية خسائر هائلة تم شهدت مصارف غربي   ،9661ادر يف مارس قد العريب الص  وحسب تقرير صندوق الن    
هن العقاري، منها جمموعة سييت بنك ومرييل لينش وكريدي سويس، وقد اء أزمة الر  والرات جر  من الد  مباات املليارات 

                                                           
 .9، ص: ابقرجع سمعبد اجمليد قد ي،  1 

2 Alain Demarolle, Rapport sur Les Fonds Souverains, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Paris 

2008, p: 81 . 
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ويل، لذا قد الد  ك صندوق الن  أكثر سرعة حىت من حتر   الغربية بشكل   ة إلنقاذ هذه البنوكيادي  روة الس  حتركت صناديق الث  
لتدهور أسهمها، لكن ما حصل  إىل حتقيق عوائد كبرية نتيجة  ناديق كان يهدف ك هذه الص  ة أن حتر  ول الغربي  ترى الد  

ول ، ومنه يبدو أن خماوف الد  خسائر من وراء إنقاذ هذه البنوكدت قد تكب   صناديق الث روة الس يادي ةيف الواقع هو أن 
ة سياسي   بنزعات   رة  بل يف أغلب األحيان تبدو متأث   ،عقالنية ة ال تستند إىل مربرات  يادي  روة الس  الغربية من صناديق الث  

  جمتمعة  سري  ناديق تم أن هذه الص   ول نفسها، خاصة  مصاحل هذه الد  قبل قد يكون غري مقصود من  ة تعمل بشكل  محائي  
من جمموع عمليات  %0,8 تمثل، و من جمموع األصول املوجودة يف العامل %0حويل  9669إحصاءات سنة حسب 

ك استثماراهتا ر  ناديق أرادت أن حتم بأن هذه الص   مت  االفرتاضملك خالل نفس السنة، أي أنه حىت وإن االندماج والت  
  فيها إىل حدٍّ  حرك مبالغٌ فإن املخاوف من مثل هذا الت   يذكر، ومن مث   مفاجئ فإن ذلك لن يكون له تأثريٌ  بشكل  

وازن املايل بّي ة، كتحقيق الت  يادي  روة الس  دة املرتبطة باستثمارات صناديق الث  عندما تتعرف على املزايا املتعد   ة  كبري، خاص  
وق قصرية بات الس  ل تقل  ا لتحم  ا طويل األجل مستعدًّ ثل مستثمر  دول الفائض ودول العجز، باإلضافة إىل أهنا ُتم 

 .1ق املاليةلألسوا األمر الذي ُيثل عامل استقرار   ؛األجل

 ويلقد الد  ة على غرار صندوق الن  ولي  مات الد  تدعم اهلياات واملنظ   موقف المنّظمات اإلقليمّية والّدولّية: .2
نة ا لقواعد معي  وفق   ،لاو مرؤوس األلقات العاملية دف  أو آلية تؤدي إىل زيادة حجم الت   ويل كل سياسة  والبنك الد  

صناديق معاشات، صناديق مضاربة  سواء كانت بنوك، صناديق تأمّي،ها يتعّي على مجيع األطراف احرتامم 
ة يتمثل يادي  روة الس  مات جّتاه صناديق الث  بديه هذه املنظ  تم  أبرز انشغال   ة، إال أن  يادي  روة الس  وحىت صناديق الث  

ة، لذلك سياسي   ناديق ألغراض  ف من استغالل هذه الص  خو  يف عدم التزامها بقواعد املساءلة واإلفصاح والت  
نسيق ة وبالت  نمية االقتصادي  عاون والت  مة الت  مات أخرى على غرار منظ  مات باإلضافة إىل منظ  حاولت هذه املنظ  

 ؛ ومن مث  ناديقفق عليها لتحسّي حوكمة هذه الص  ناديق وضع قواعد وتنظيمات مت  ل املالكة للص  مع الدو  
 .وليةة والد  مات اإلقليمي  ناديق واملنظ  الستثمارات الص   لةقليل من خماوف وشكوك البلدان املستقبِ الت  

قاعد، سة على غرار صناديق املضاربة، والت  ة املنافِ سات املالي  رب املؤس  عت  ت   موقف المؤّسسات المالّية األخرى: .2
حيث يسمح  ؛يف نفس الوقت ااستثماري وزبون   اة شريك  يادي  روة الس  أمّي صناديق الث  سات الت  والبنوك، ومؤس  

لة استثمارية جديدة سواء يف البلدان املالكة أو املستقبِ  ناديق باحلصول على فرص  العمل املشرتك مع الص  
ف من خو  ا يف الت  سات تتمثل أساس  بديها هذه املؤس  تم  ناديق، ورغم ذلك هناك انشغاالتٌ الستثمارات الص  

ي إىل اإلخالل بقواعد تؤد   الة الستثماراهتق املستقبِ ة يف البلدان أو األسوااستثنائي   صول على امتيازات  احل
ة من خالل االحتكار ة ونشاط األسواق املالي  ناديق على حيوي  ة تأثري الص  املنافسة، باإلضافة إىل إمكاني  

عموم ا ظام املايل العاملي نة للن  وُيكن تلخيص مواقف خمتلف اجلهات املكو   .ةحكم يف تسعري األصول املالي  والت  
 :ايلالت   ش كللا يفة يادي  روة الس  جّتاه صناديق الث  

 
                                                           

)التحديات اليت تواجه منظمات  3119ماي  12/17العقاري، املؤُتر العلمي السادس عبد اهلل بلوناس، حاج موسى نسيمة، واقع صناديق الثروة السيادية العربية يف ظل أزمة الرهن  1 
 .19صاألردن، الدلفيا، ياألعمال املعاصرة األزمة املالية العاملية واآلفاق املستقبلية(، جامعة ف
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 الثّروة الّسياديّةمواقف مؤّسسات الّنظام المالي العالمي تجاه صناديق (: 10-1شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: William Miracky, Davis Dyer, Assessing the Risks, the Behaviors of Sovereign Wealth Funds in the Global 

Economy, Rapport of Monitor Company Group, 2008, P:23. 

 

 المنافع
حيب باالستثمارات األجنبي ة املسؤولة؛ -  الرت 
عاملة باملثل يف املبادالت االستثماري ة؛ -

م
 ضمان امل

 احلصول على مصادر ُتويل جديدة ملؤس ساهتا االقتصادي ة؛ -
 وممستدامة؛احلصول على استثمارات أجنبي ة طويلة املدى  -
احلصول على فمرص  استثماري ة جديدة ملؤس ساهتا يف البلدان املالكة  -

 للص ناديق.
 

 المخاوف
 ترب دوال  غري صديقة؛عبعض الد ول املالكة للص ناديق تم  -
 الت خو ف من االستغالل الس ياسي لصناديق الث روة الس يادي ة؛ -
 عدم شفافي ة صناديق الث روة الس يادي ة؛ -
 الت خو ف من فقدان الن فوذ االقتصادي والس ياسي. -
 

 المنافع
 احلصول على أرباح؛ -
رونة؛ -

م
 تنويع املداخيل، تعظيم األرباح، امل

 تعظيم الث روة الوطني ة على املدى الط ويل؛ -
 زيادة نفوذ ووزن البلد يف الن ظام املايل العاملي. -
 
 
 

 المخاوف
 للش فافي ة؛ظهور قواعد وتنظيمات تدعو  -
ستقبلة قد تضر  مصاحل الد ول املالكة  -

م
ظهور نزعة  محائي ة يف الد ول امل

 للص ناديق.

 

 المنافع
 احلفاظ على حر ية الت دف قات املالي ة لرؤوس األموال؛-
حتقيق مبدأ املساواة من خالل احرتام قواعد املنافسة من قبل مجيع  -

 املستثمرين.
 

 المخاوف
 شفافي ة الت سيري لدى معظم الص ناديق؛انعدام  -
 الت خو ف من استخدام الص ناديق ألغراض  غري اقتصادي ة؛ -
 الت خو ف من انتشار الفساد يف معظم الص ناديق؛ -
 عدم فعالي ة سياسات إدارة املخاطر. -
 

 المنافع
ا استثماريًّا وزبون ا يف نفس  -  الوقت؛اعتبار صناديق الث روة الس يادي ة شريك 
 احلصول على فرص  استثماري ة جي دة يف البلدان املالكة للص ناديق. -
 
 

 المخاوف
 الت خو ف من حصول صناديق الث روة الس يادي ة على امتيازات  استثنائي ة؛ -
الت خو ف من تأثري الص ناديق على حيوي ة األسواق املالي ة عن طريق الت أثري  -

 أمّي على املخاطر.على تسعري األصول، ومبالغ الت  
 

الّدول الُمستقب لة الستثمارات 
 الّصناديق

 الكةالم   الّدول
 للّصناديق 

 صناديق الثّروة الّسياديّة
 مؤّسسات مالّية أخرى المنّظمات اإلقليمّية والّدولّية
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ختلفة، من قبلإن  ما أقر ته املواقف والن صوص واإلعالنات 
م
العمل  موعةالد ول الغربي ة؛ جاء اجتماع جم امل

من صناديق الث روة  مبشاركة جمموعة   ة الث الثةور د  الت ، أين عمقد"سنتياغو" ه يف اجتماعه بتشيليك د عليؤ ليم  الد ولي ة
من املبادئ هتدف لزيادة الش فافي ة  صندوق الن قد الد ويل، لوضع جمموعة  مبا فيها املؤس سات املالي ة الد ولي ة، يادي ة و الس  

ساءلة بشأن صناديق الث روة الس يادي ة، 
م
امات اليت ومج هت واإلفصاح وامل واليت مت  اإلشارة إىل اجلدل القائم بشأن االهت 

 
م
ا. وقد مت  تلقي ة الستثماراهتإليها، بأن  هلا أهداف ا سياسي ة خفي ة، والت خوف الكبري من هذا اجلانب من قبل الد ول امل

تعارف عليها"، وس "مبادئ سنتياغوــــــ"عمرفت ب مبدأ   90 وضع
م
مارسات امل

م
إىل ما جاء يف هذه  يتم الت طر ق"املبادئ وامل

 املبادئ واهلدف منها يف املبحث املوايل.
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، على قدٍر كبرٍي من األمه يةة هي مؤسسات استثماري   صناديق الث روة الس يادي ةا أن ر  أصبح من املعرتف به مؤخ  
ة يف أكتوبر قدية واملالي  ؤون الن  ولية للش  جنة الد  قدي واملايل الد ويل. وأبرزت هذا الواقع الل  ظام الن  مشاركة يف الن   وأطراف  

صناديق الث روة قات قة مبستثمري تدف  من الت حليل ألهم القضايا املتعل   حني أعربت عن احلاجة إىل مزيدٍ  ،7002
وسيتم  يف هذا املبحث الت طر ق إىل  يُعىن بتحديد أفضل املمارسات. ذلك إقامة حوارٍ ها، مبا يف ومتلقي   الس يادي ة

مدى بادئ سنتياغو، وهيكل هذه املبادئ، مؤش رات قياس مدى االلتزام هبا و ن أجلها مماألهداف اليت ُوضعت 
 الت الية: طالبتطبيقها، من خالل امل

 ؛أهداف مبادئ سنتياغول: المطلب األوّ  -
 ؛مبادئ سنتياغو ُأطُراني: الثّ المطلب  -
 .مدى تطبيق مبادئ سنتياغوالث: المطلب الثّ  -

 

ضعت من األهداف اليت وُ و  بادئ سنتياغومب عريفالت   ،سيتم الت عريف يف هذا املطلب مبجموعة العمل الد ولية
  .أجلها

 

أفريل  00ُعقد يف العاصمة واشنطن يومي  يف اجتماعٍ  صناديق الث روة الس يادي ةست جمموعة العمل الد ولية لتأس  
فاق يف االجتماع على أن . ومت  االت  صناديق الث روة الس يادي ةدير بعضوية ممثلي البلدان اليت تُ  ،7002واألول من ماي 

نس  من صندوق الث روة الس يادي   تبدأ اجملموعة عملها مبسامهةٍ 
ُ
واختري للت شارك يف رئاستها السيد  ،قة يف دور املسري  وامل

أمسالية قدية والر  مدير إدارة األسواق الن   "هاميا كاروانا"يد ة يف إمارة أبوظيب، والس  وكيل وزارة املالي   "ويديمحد الس  "
 ويل. قد الد  بصندوق الن  

ة. وقد يادي  روة الس  قد الد ويل لديه صناديق للث  ا يف صندوق الن  ا عضو  بلد   72د ولية من ف جمموعة العمل الوتتأل     
من  لتحديد جمموعةٍ  "؛يف العاصمة واشنطن ويف سنغافورة ويف سنتياغو )شيلي(" دت اجملموعة ثالثة اجتماعاتٍ ق  ع  

تعارف عليها 
ُ
هتا وأهدافها اصادقة ملمارس يعكس صورة   وصياغتها على حنوٍ ، "GAPP"املبادئ واملمارسات امل

عن  ة منبثقةٍ فرعي   ا تشكيل جمموعةٍ الث. ومت أيض  فق أعضاؤها على "مبادئ سنتياغو" يف االجتماع الث  وات   ة،االستثماري  
، رئيس جملس أوصياء صندوق املستقبل لتتوىل  أعمال الص ياغة "ديفيد موراي"يد برئاسة الس   وليةجمموعة العمل الد  

 ف عليها(تعار  مبادئ سنتياغو )المبادئ والممارسات المُ : ثّالثالمبحث ال
 

 أهداف مبادئ سنتياغول: األوّ  طلبالم
 

 ةمجموعة العمل الّدوليّ : أوًل 
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لصياغة املبادئ واملمارسات  (،يف أوسلو وسنغافورة وسنتياغو)ياغة ثالث مر ات . وقد اجتمعت جمموعة الص  1الفن ية
تعارف عليها. واستعانت جمموعة العمل الد ولية يف أداء مهم تها بالن تائج اليت خ  

ُ
ص إليها املسح الط وعي املعين لُ امل
  ،ةا بإجرائه الستطالع اهلياكل واملمارسات احلالي  ويل تكليف  قد الد  صندوق الن  ي أصدر والذ   صناديق الث روة الس يادي ةب

 طاق بالفعل يف اجملاالت ذات الص لة. واسع الن  ولية اليت تلقى قبوال  كما أفادت من املبادئ واملمارسات الد  

 قاهتا االستثماريةلتدف   ةمن مسامهات عدد من البلدان املتلقي   كذلك معلوماتٍ ولية  استقت جمموعة العمل الد  و  
 إضافة   (،حدةأسرتاليا والربازيل وفرنسا وأملانيا واهلند وإيطاليا واليابان وجنوب إفريقيا واململكة املت حدة والواليات املت  )

ويل قد الد  ويل. واضطلع صندوق الن  نمية يف امليدان االقتصادي والبنك الد  عاون والت  ة، ومنظمة الت  ضية األوربي  إىل املفو  
 
ُ
 زمة هلا. واملنس ق لعمل اجملموعة، كما توىل  مهام األمانة الال  سري  بدور امل

سبة لألسواق وبالغة األمهية يف نفس الوقت بالن   مفيدة   صناديق الث روة الس يادي ةولية أن درك جمموعة العمل الد  وتُ 
تلقية، ولألسواق املالية الد ولية الد ولو  للد ول املالكةوهلذا الغرض سوف يكون من املهم الربهنة  ،وليةالد  

ُ
 على أن   امل

 . 2اقتصادي ومايل ا ترتكز على أساسٍ سليمة وأن استثماراهتِ  سسٍ قامة على أُ مُ  صناديق الث روة الس يادي ةترتيبات 

 

ا ا دقيق   تعبري  عرب  يُ  هو حتديد إطارٍ "مبادئ سنتياغو"، الغرض من وضع املبادئ واملمارسات املتعارف عليها إن     
 حكيمٍ  على أساسٍ  صناديق الث روة الس يادي ةوكذلك إدارة ممارسة االستثمار يف  ،عن ترتيبات احلوكمة واملساءلة

القائمة يف ناديق ومن مث مت استقاء عناصر املبادئ واملمارسات املتعارف عليها من استعراض ممارسات الص   ؛وسليم
ولية األخرى وميكن تطبيقها على أنشطة ا يف ااحمافل الد  هبوخالصة املبادئ واملمارسات املعمول  ،من البلدان عددٍ 

 الد ولعريف باملبادئ واملمارسات املتعارف عليها يف تعميق فهم . وسوف يساعد الت  صناديق الث روة الس يادي ة
 . صناديق الث روة الس يادي ةولية لطبيعة ة الد  الي  ية واألسواق املاملتلق   د ولوال املالكة

ققها وتسعى املبادئ واملمارسات املتعارف عليها إىل ضمان استمرار املنافع االقتصادية واملالية اليت حتُ 
سي ونظام احلوكمة عم اإلطار املؤس  دهتدف إىل كما   باعها.سات عن طريق ات  ناديق هلذه البلدان واملؤس  الص  

شد بالغرض اخلاص وراء سياساهتا ، واليت تسرت صناديق الث روة الس يادي ةة اليت تقوم عليها ات االستثماري  والعملي  
هم نشر هذه املبادئ اي سليم. ومن املتوقع أن ُيساقتصادي كل   رة، وتتوافق مع إقامة إطارٍ أهدافها املقر  و 

باعتبارها كيانات هلا توجه اقتصادي ومايل يف كل  ةصناديق الث روة الس يادي  ائد لحتسني الفهم الس   يفواملمارسات 
                                                           

 .1، ص مرجع سابقمحد السويدي، هاميا كاروان، املبادئ واملمارسات املتعارف عليها، اهلدف والغرض اخلاص،  1 
 .2، ص: نفسهرجع امل 2 

  ثانًيا: أهداف مبادئ سنتياغو
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تلقية. ويُتوخى من هذا الفهم أن ُيسمن الد ول املالكة والد ول 
ُ
من  ظام املايل العاملي، وحيد  هم يف استقرار الن  اامل

ومستقر. من شأن املبادئ واملمارسات  استثماري منفتحٍ  غوط احلمائية، ويساعد يف احلفاظ على مناخٍ الض  
نظيمي ا منها، تطوير هيكلها الت  ، السيما املنشأة حديث  صناديق الث روة الس يادي ةتيح لا أن تُ املتعارف عليها أيض  

 .1ة، أو مراجعتها وتقويتهادة وممارساهتا االستثماري  ملعتم  اوسياساهتا 

بن اءة  على استجابةٍ روري احلصول ولضمان جناح املبادئ واملمارسات املتعارف عليها، سوف يكون من الض     
 ية.ة من البلدان املتلق  وتعاوني  

عاون "منظمة الت   لــــــــة نة اإلرشادي  ولية أن هذه املبادئ واملمارسات، إىل جانب املدو  وترى جمموعة العمل الد  
املشرتك ة لالستثمار، سوف تساعد على حتقيق هدفها نمية يف امليدان االقتصادي" لصاحل البلدان املتلقي  والت  

ة يف أحد العناصر األساسي   الش فافي ة. ومتثل زيادة الش فافي ةأكرب من  ة ودرجةٍ مفتوحٍ  استثماريةٍ  ل يف بيئةٍ املتمث  
بشأن هيكلها وعملياهتا  صناديق الث روة الس يادي ةمن جانب  الش فافي ةسواء يف ذلك ؛ املشرتك فحتقيق هذا اهلد

 ية لالأو من جانب البلدان املتلق  
ُ
بعة لغربلة االستثمارات واملساواة يف معاملة ت  ستثمار بشأن إجراءاهتا امل

 . 2املستثمرين

صناديق الث روة الية لة الت  ولذلك فإن املبادئ واملمارسات املتعارف عليها تقوم على األهداف اإلرشادي  
 :3الس يادي ة

 مايل عاملي مستقر وحبرية تدف ق رؤوس األموال واالستثمارات؛ املساعدة على االحتفاظ بنظامٍ  -

 ة يف البلدان اليت تستثمر فيها؛االلتزام بكافة متطل بات الت نظيم واإلفصاح املرعي   -

 ة واعتبارات العائد؛ة واملالي  االستثمار يف ضوء املخاطر االقتصادي   -

 مة وسالمة إدارة املخاطر واملساءلة.ة املالئِ ي  شفاف وسليم للحوكمة يكفل الض وابط الت شغيل إرساء هيكلٍ  -

 

 

 

                                                           
1 IWG, Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices "Santiago Principles", October 2008, 

p: 4. 

 .34، ص: 2212النقد الدويل،  قو الطبعة العربية، صند"قضايا لصناع السياسات"،  صناديق الثّروة السّياديّةاقتصاديات أودايرب داس، عدنان مزارعي، هان فان درهورن:  2 
 .2السويدي، هاميا كاروان، مرجع سابق، ص: محد  3 
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 رئيسة: تُغط ي مبادئ سنتياغو ثالثة جماالتٍ    

 ية؛ ة الكل  ياسات االقتصادي  نسيق مع الس  األهداف والت  اإلطار القانوين و  -

ؤس سي وهيكل احل -
ُ
 مة؛ وكاإلطار امل

 االستثمار وإدارة املخاطر.إطار  -

 الش فافي ةعناصر  بلد املوطن ولوائحه واشرتاطاته، كما مت  إدماج فإن هذه املبادئ ختضع لقوانني ،وبطبيعة احلال
ساءلة. وهذا اهليكل ُيشبه بوجهٍ 

ُ
من املبادئ  عام هياكل عددٍ  واإلفصاح يف مجيع أجزاء مبادئ سنتياغو لضمان امل

دجمت (. وأُ 7002نمية يف امليدان االقتصادي عاون والت  نات واملعايري ذات الص لة )مثل منظمة الت  ة واملدو  الت وجيهي  
ا ل جزء  شك   من أن تُ الثة هلذه املبادئ، بدال  واإلفصاح يف األجزاء الث   الش فافي ةبادئ سنتياغو إىل ماإلشارات الواردة يف 

  .*منفصال  

 

 ال أساس  ا ألهنا ُتشك  نظر   ؛ةهم  م ة واضحة وسليمة مسألة  قانوني   أُطرٍ  دن وجو أاعرتفت جمموعة العمل الد ولية ب   
ة على يادي  روة الس  ا تساعد صندوق الث  ة، كما أهن  واضحة للمسؤولي   ا خلطوطٍ تستند إليه هياكل احلوكمة، وتوف ر كيان  

حجم أصول  ية، ألن  ية ااحمل  ة الكل  ياسة االقتصادي  ا الت نسيق مع الس  الة. ومن األمهية مبكان أيض  فع   العمل بطريقةٍ 
قدية وميزان ة العامة واألحوال الن  كبري على املالي    ر إىل حد  كن أن يؤث  اته ميُ ة وعائداته وعملي  يادي  روة الس  صندوق الث  

 :1، نُبي نها فيما يليا من العناصر املهمة يف هذا اجملالاملدفوعات. وتُغطي املبادئ عدد  

ة ا لفعاليّ ا وداعمً ة سليمً روة الّسياديّ "يكون اإلطار القانوني الذي يستند إليه صندوق الثّ ( 1رد يف املبدأ )و  -
ا، اإلفصاح عنها علن   سليمة وواضحة، يتم   ةٍ قانوني   رٍ طُ أُ  احلاجة إىل وجودِ  نة"أهدافه الُمعل  تشغيله وتحقيق 

 ولة.وغريها من كيانات الد   صناديق الث روة الس يادي ةح أبعاد العالقة بني وض  وتُ 
اإلفصاح عنه ة ويتم روة الّسياديّ ياسة من إنشاء صندوق الثّ غرض السّ  د بوضوح  "يتحدّ ( 2) املبدأ ونص    -

ة من منظور الس ياسات، واإلفصاح عن على وجوب توضيح الغرض من إنشاء صندوق الث روة الس يادي  ا" علنً 

                                                           

.222(، ص: 1مبادئ سنتياغو األربعة والعشرين في الملحق رقم ) نصوص يُمكن الّطالع على  * 

1 IWG, op cit, p 4. 

 مبادئ سنتياغو  ُأطُراني: المطلب الثّ 

 

 ة الُكّليةنسيق مع الّسياسات القتصاديّ والتّ  واألهداف: اإلطار القانوني أوًل 
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من معايري  ، كما يت ضح يف عددٍ الش فافي ةهم يف احلوكمة الر شيدة و اا ُتسا. وهذه العناصر مجيع  هذا الغرض علن  
ياسات، ندوق من منظور الس  ص  الوضوح الغرض من إنشاء  ة. إن  صندوق النقد الد ويل ومبادئه الت وجيهي  

ل الس ياسي يف قرارات االستثمار، وتعزيز باحلماية من الت دخ   ا، كفيل  ما اإلفصاح عن هذا الغرض علن  والسي  
 ة وأدائه.روة الس يادي  الفهم العام ألهداف صندوق الث  

ية مباشرة  ية ومحلّ كلّ   ة  اقتصاديّ  ة انعكاسات  الّسياديّ "حيثما يكون ألنشطة صندوق الّثروة ( 3املبدأ ) نص   -
ية، ة المحلّ قديّ لطات النّ ية العامة والسّ  مع سلطات المالّ ا كاماًل كبيرة، يتم تنسيق هذه األنشطة تنسيقً 

نسيق الوثيق بني أنشطة على ضرورة الت  ية الّشاملة" ة الكلّ ياسات القتصاديّ ساق مع السّ بُغية ضمان التّ 
نسيق الوثيق ذا املبدأ أنه ينبغي ضمان الت  هية. ويربز ة الكل  ياسة االقتصادي  ة وصوغ الس  ي  يادالس  الث روة ق صنادي

ة مة، وسلطات املالي  ية املباشرة امله  ة الكل  ذات االنعكاسات االقتصادي   صناديق الث روة الس يادي ةبني أنشطة 
ياسة ة إلطار الس  يادي  روة الس  يساعد على ضمان دعم صندوق الث  ية. وهذا ة ااحمل  قدي  لطات الن  العامة والس  

 ا له.ناهض  مُ   يكون  ية، وأال  ة الكل  االقتصادي  
مويل، وقواعد الس حب ة إزاء الت  يادي  روة الس  ( قواعد واضحة بشأن املنهج العام لصندوق الث  4ن املبدأ )تضم   -

ات ندوق وعملي  ساق بني أنشطة الص  على ضمان االت   ساعد هذا املبدأا. ويُ واإلنفاق، واإلفصاح عنها علن  
نبؤ به أن يساعد القائمني على إدارة االستثمار، إذ يسمح ميكن الت   ها. ومن شأن وضع إطارٍ ة وأهدافِ امليزاني  

   ،سع األفقوافكري بعيد املدى واالستثمار هلم بالت  
ُ
 ساءلة.كما أن نشر هذه القواعد يدعم امل

ها العام قة بنهجِ ياسات أو القواعد املتعل  ا عن الس  فصح علن  تُ  صناديق الث روة الس يادي ة املبادئ على أن تنص   -
ية للمالية العامة يف الكل   الش فافي ةأغراض على فائدة  وملا لذلك منحب واإلنفاق. مويل والس  إزاء عمليات الت  

ملالك على اا ة العامة، ينبغي أيض  ة املالي  شفافي  ويل بشأن نقد الد   يف مدونة صندوق ال  حو املبني  بلد، على الن  ال
ة وإطار امليزاني   صناديق الث روة الس يادي ةوابط بني إضفاء الوضوح على الر   صناديق الث روة الس يادي ةاحلكوميني ل

 .1مع احلكومة صناديق الث روة الس يادي ةقة بتعامالت ط األجل، ونشر البيانات املتعل  متوس  
 ية، مسألة  ة الكل  البيانات لوكاالت اإلحصاءات الوطنية إلدراجها يف جمموعات البيانات االقتصادي  إن توفري  -

تشمل عمليات  ،كاملة  ن من احلصول على بياناتٍ و ن اآلخر و ياسات واملستعملن صناع الس  ة لكي يتمك  مهم  
 ما. وال عن األداء االقتصادي لبلدٍ ة املعلومات املتاحة (. وسيكفل ذلك دق  5ة )املبدأ يادي  روة الس  صندوق الث  

  ،ا حىت اآلنضح دائم  يت  
ُ
 ت على حنوٍ جدرِ قد أُ  صناديق الث روة الس يادي ةتاحة عن ما إذا كانت املعلومات امل

على ضرورة تزويد وكاالت  مبادئ سنتياغو صراحة   ية. وتنص  ة الكل  دقيق يف جمموعات البيانات االقتصادي  

                                                           
1 IWG, op cit, p 5. 
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ويل تشجيع وكاالت اإلحصاءات على إدراج هذه قد الد  الصلة. ويعتزم صندوق الن  اإلحصاء بالبيانات ذات 
 ا هلذا الغرض.ية، وسيتعاون معها حتقيق  ة الكل  البيانات يف جمموعات البيانات االقتصادي  

 

ات، ومعايري ااحماسبة واملراجعة رفيعة ليمة، وتقسيم األدوار واملسؤولي  احلوكمة الواضحة والس  ساعد هياكل تُ 
ة ز االستقاللي  عز  وابط واملوازنات اليت تدعم وتُ ركات من خالل توفري الض  املستوى، على دعم احلوكمة الس ديدة للش  

 ة. يادي  روة الس  ات صندوق الث  ة يف إدارة عملي  شغيلي  الت  

قة الث   زيُعز  ي املساءلة، و قو  ة ويُ يادي  روة الس  موثوقة عن أداء صندوق الث   م صورة  قد  ة منتظمة يُ مالي   توفري معلوماتٍ  إن  
مة كة للحو أساسي   ة لالستثمارات. وتشمل املبادئ يف هذا اجملال عناصر رئيسة تنطوي على قيمةٍ املتلقي   لد وليف ا

ها والقائمني على تنظيمها، ولكن   صناديق الث روة الس يادي ةد اإلطار لتقدمي املعلومات إىل مالكي د  ركات؛ وحتُ الر شيدة للش  
 :1ةفقط من املعلومات املالي   حمدودةٍ  ا عن جمموعةٍ ا على اإلفصاح علن  تنص  أيض  

ة وجيهي  من املبادئ الت   د  ستم  وبعض هذه املبادئ مُ  ،لطات والفصل بينهاتوزيع الس   ،12و 9-2تناولت املبادئ  -
ة ز االستقاللي  عز  ولة، واليت تُ نمية يف امليدان االقتصادي بشأن حوكمة املنشآت اململوكة للد  مة الت عاون والت  ملنظ  

 ة،يادي  روة الس  ها بني مالك صندوق الث  مُ قس  ات وتُ ا فارقة للمسؤولي  ة. وتضع هذه املبادئ حدود  الت شغيلي  
 وهيئاته احلاكمة، وإدارته. 

؛ ومثال ذلك أن صناديق الث روة الس يادي ةسية املختلفة لكنها مراعاة اهلياكل املؤس  وهذه املبادئ من املرونة حبيث ميُ 
 لبعض اآلخر يف شكل جمموعاتٍ انشئ ة منفصلة، بينما أُ قانوني   نشئ يف شكل كياناتٍ بعض هذه الص ناديق قد أُ 

 بة هلذه املبادئ.عليقات املصاحِ قانونية )اعتبارية( منفصلة، وت رد هذه االختالفات يف الت  ة لألصول دون شخصي  

على  ف هبا، وتنص  ة املعرت  أو الوطني  العاملي ة ة ا للمعايري ااحماسبي  بق  ي املبادئ عمليات ااحماسبة واملراجعة طِ غط  تُ  -
قيقة املبادئ بضرورة وجود معايري وإجراءات للمراجعة الد  م سل  سنوي ولكنها ال تشرتط نشره. وتُ  تقريرٍ  إعدادِ 

صاحبه من  وما يُ  سنوي   (، وإعداد تقريرٍ 12للحسابات )املبدأ  خارجي مستقل   راجعٍ ة، ووجود مُ اخلي  الد  
 (.11ة )املبدأ مالي   كشوفٍ 

                                                           
1 Adnan Mazarei, Han Van Der Hoorn, Economics of Sovereign Wealth Funds: Issues for Plicymakers, Udaibir 

S.DAS, International Monetary Fund, Washington, 2010; p: 44. 

 

 صناديق الّثروة الّسياديّةساتية وهياكل الحوكمة الخاصة بر المؤسّ طُ األُ ثانًيا: 
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 باعتباره أداة   ؛عام سنوي، على الر غم من أن الن شر حيظى باعرتافٍ  شجع املبادئ نشر تقريرٍ ومع ذلك، ال تُ   
 واملساءلة. الش فافي ةة من أدوات مهم  

( وإىل هيئات 23الكه )املبدأ ة إىل مُ يادي  روة الس  صندوق الث  بة اخلاصة تنص  املبادئ على إبالغ املعلومات املالي   -
ا عن هذه ا اإلفصاح علن  (، ولكن من املستحسن أيض  15ة لالستثمارات )املبدأ املتلقي   الد ول يفنظيم الت  

 أوسع. املعلومات على نطاقٍ 

ذلك  لة، مبا يفة ذات الص  ا عن املعلومات املالي  ة اإلفصاح علن  يادي  روة الس  ا هلذه املبادئ، ينبغي لصندوق الث  وطبق  
(. 11الئمة عند االقتضاء )املبدأ تارخيية م العائد يف فرتاتٍ ة، وكذلك معدالت ختصيص األصول، والقواعد القياسي  

ة ة، مثل الكشوف املالي  يادي  روة الس  ة عن صندوق الث  أخرى من املعلومات املالي   ي جماالتٍ غط  ولكن املبادئ ال تُ 
م هذه قد  املايل. وتُ ة، والر فع ات املالي  املراجعة، واملعلومات عن حجم األصول اخلاضعة لإلدارة، واستخدام املشتق  

على طلبها. ومن  نظيم بناء  ا إىل هيئات الت  ر  م سِ قد  ة، أو تُ يادي  روة الس  على ما يراه صندوق الث   بناء   ،املعلومات عالنية  
 
ُ
ن من ن الوقت لكي تتمك  م قد حتتاج إىل مزيدٍ  ،شأةحديثة الن   صناديق الث روة الس يادي ةبعض  ا أن  م به أيض  سل  امل

الد ولية ما ينبغي للمبادئ أن  . وقد ناقشت جمموعة العمل11لة املذكورة يف املبدأ اإلفصاح عن املعلومات ذات الص  
 ا.عنها علن    اإلفصاحُ ة يتعني  مالي   طلبه من معلوماتٍ ت

 هناية املطاف يفرت ا قر  ولية، إال أهن  إطار جمموعة العمل الد   هات الن ظر يفجُ وُ  باين الواضح يفوعلى الر غم من الت  
تكفي إليضاح الت وجه االقتصادي واملايل لصندوق  ،ة مالئمةت مالي   يتجاوز تقدمي معلوماٍ اإلفصاح العلين ينبغي أال   أن  
 .1ةروة الس يادي  الث  

 

إلدارة املخاطر من أجل ضمان  رٍ طُ أُ  املعامل، وبناءُ دة د  ة سليمة وحمُ استثماري   سياساتٍ  روري وضعُ من الض   هإن  
  إدارة املخاطر بكفاءةٍ تسىن  تة، ولكي أهدافه االستثماري  ة مع أغراضه ومع يادي  روة الس  ساق قرارات صندوق الث  ات  

 ستثماراتية الاملتلق   الد ولن األطراف األخرى، مبا فيها طمئِ ، أن تُ وجه اخلصوصعلى  الش فافي ةمن شأن  وفعالية. وإن  
 نة.ندوق تتسق مع أهدافه املعل  ، بأن أعمال الص  ةيادي  روة الس  صندوق الث  

رها طُ ناديق وأُ ة هلذه الص  ياسات االستثماري  من الوضوح بشأن الس    هذا اجملال إىل حتقيق مزيدٍ ترمي املبادئ يف
ة سليمة، استثماري   وجود سياسةٍ ئ على املباد ة. وتنص  قوق امللكي  ارسة حاملخاطر، وكذلك سياساهتا بشأن مم إلدارة

                                                           
1 Adnan Mazarei, Han Van Der Hoorn, op cit, p: 45. 

 ر الستثمار وإدارة المخاطرطُ أُ ثالثًا: 
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روة ة لصندوق الث  ياسة االستثماري  ا على أن الس  ذا املبدأ أيض  ه (. وينص  11هلذه الس ياسة )املبدأ  ونشر توصيفٍ 
حسبما  ؛له هلاض هلا ودرجة حتم  دة، واملخاطر اليت يتعر  أهدافه ااحمد   ساق معأن تتسم بالوضوح واالت  ة ينبغي يادي  الس  
 فظة. وأن  ااحمز على مبادئ سليمة إلدارة ندوق، وأن ترتكِ دهتا اجلهة املالكة أو اهليئة أو اهليئات احلاكمة للص  حد  

 د سياسته االستثماري  د  يادية إذ حيُ روة الس  صندوق الث  
ُ
ومنضبطة.  مالئمةٍ  ةٍ استثماري   ةٍ ساءلة عن خط  ة، فإنه يلتزم بامل

ة ية وإمكاني  قنني ملدى انكشافه للمخاطر املاد  ت  ال ة يفة بسياسته االستثماري  يادي  روة الس  وينبغي أن يسرتشد صندوق الث  
 فع املايل.استخدامه للر  

وينبغي ة. ة ومالي  اقتصادي   سٍ سُ ا إىل أُ أن تعمل استناد   صناديق الث روة الس يادي ةه ينبغي لأن  على  19ينص  املبدأ  -
مبا  ؛ل حسب املخاطرتعظيم العائد املايل املعد  إىل  يادية  روة الس  ة لصندوق الث  أن هتدف القرارات االستثماري  

 ية لالستثمارات.املتلق   الد ولإىل هتدئة اخلواطر يف  ئيسة. ويرمي هذا االلتزام الر  مع سياسته االستثماري   يتوافق
روة صويت يف صندوق الث  ا عن سياسات الت  ق باإلفصاح علن  احلامسة اليت تتعل  ة ا القضي  تتناول املبادئ أيض   -

صويت، ها إزاء الت  جِ ا، عن مناهِ ا، ومقدم  إىل اإلفصاح علن   صناديق الث روة الس يادي ةة. وتدعو املبادئ يادي  الس  
 إفصاحٍ  يرتك أي  غي أن ة، ولكن ينبلكي  مبا يف ذلك العوامل الرئيسة اليت تسرتشد هبا يف ممارسة حقوق امل

ت غم من أن اإلفصاح عن سجال  . وعلى الر  يادية  روة الس  صويت الفعلي لتقدير صندوق الث  عن نسق الت   الحقٍ 
ة يتماشى مع روة الس يادي  صوييت لصندوق الث  سق الت  ا إذا كان الن  حقق مم  كن أن يساعد على الت  ميُ  ،صويتالت  
 الن  

ُ
ت سجال  عن ا ولية أن االلتزام باإلفصاح علن  من أعضاء جمموعة العمل الد   عدد  ، فقد رأى نةعل  وايا امل

ط ة أخرى )مثل صناديق الت حو  استثماري   ةٍ سي  مؤس   حسب فهمهم لكياناتٍ  ،صويت يتجاوز ما هو مطلوب  الت  
ولية على أن اإلفصاح عن سياسات فق أعضاء جمموعة العمل الد  وصناديق األسهم اخلاصة(. ومع ذلك ات  

ة ياسات تستند إىل معايري اقتصادي  ح أن الس  وض  لكي يُ  ،الش فافي ةكافية من   سم بدرجةٍ صويت ينبغي أن يت  الت  
 .1ةومالي  

منتظم )املبدأ  م تطبيق املبادئ على حنوٍ قي  ة، وأن تُ ع ترتيباهتا احلالي  راجِ أن تُ  صناديق الث روة الس يادي ةل ال بد   -
روري من الض   هثالث. وإن   ق بواسطة طرفٍ حق  ايت، والت  قييم الذ  هلذه املراجعة الت  (. وتشمل اخليارات املتاحة 24

 ة.متابعة العمل بشأن هذه القضي  

 

 

                                                           
1 IWG, op cit, p 2. 
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 ك جمموعة العمل الد ولية الط  درِ تُ 
ُ
درك أن بعض كما تُ  ة،ولي  قات رؤوس األموال الد  سم هبا تدف  ة اليت تت  تغري  بيعة امل

جديدة أخرى من ترتيبات االستثمار  اهتا. وقد تظهر أشكال  ال تزال بصدد إنشاء عملي   صناديق الث روة الس يادي ة
عند تطبيق املبادئ واملمارسات املتعارف عليها  كبرية    حتدياتٍ  صناديق الث روة الس يادي ةواجه الس يادية. ولذلك قد تُ 

 بة.مناسِ  ة  انتقالي   ب تطبيقها فرتة  إذا كانت حديثة اإلنشاء، وقد يتطل   ة  وخاص   ل املثال(،على سبي 22و 11)كاملبدأ 

خصيص ق الت  ق  ا حىت حيُ اجلديدة قد حيتاج وقت   صناديق الث روة الس يادي ةبعض  ن  بأ 11املبدأ  قر  على سبيل املثال، يُ و 
ية اليت  له اإلفصاح عن املعلومات املعن  لألداء وحىت يتسىن  صل به من معايري وما يت   ،املرغوب لألصول طويلة األجل

ل زمة يف ظ  ة خمتلفة ميكن فيها استكمال املتطل بات الال  زمني   ر  طُ سبة هلذه الصناديق، هناك أُ شري إليها املبدأ. وبالن  يُ 
ة صيص األصول االسرتاتيجي  ة ختاليت تنطوي عليها اسرتاتيجي   ،منية لالستثمارات واآلفاق الز  األهداف واالسرتاتيجي  

ة، فمن املمكن أن تنظر يف تطبيق املبادئ مستقر   بالفعل مبمارساتٍ  ناديق األخرى اليت رمبا تكون ملتزمة  ة. أما الص  املعني  
فضفاضة مبا  األدىن. غري أن هذه املبادئ واملمارسات تأيت يف صيغةٍ  ا للحد  ف عليها باعتبارها معيار  واملمارسات املتعار  

 . 1ة القائمة يف خمتلف البلدانستورية والقانوني  سية والد  تيح تطبيقها يف الس ياقات املؤس  يُ 

من الد راسة واجلهد، مثل  ا بإمكانية حتسني عد ة جوانب يف املبادئ املذكورة مبزيدٍ ولية أيض  قر جمموعة العمل الد  وتُ 
ة يف املاضي واحلاضر واملستقبل، يادي  روة الس  صندوق الث   شاملة وموثوقة عن أنشطة قة بتقدمي معلوماتٍ اجلوانب املتعل  

ة. وباملثل، قد يتعني  إعادة الن ظر يف هذه املبادئ مع تغري  اته العمومي  ة وميزاني  اته االستثماري  لة على عملي  واملخاطر ااحمتم  
قتصادي الكلي واملايل مع تطور على االستقرار اال صناديق الث روة الس يادي ةاالنعكاسات اليت حُتدثها استثمارات 

 ها. عتمدُ املمارسات اليت ت  

ويل فيما يت صل بالقضايا ذات االهتمام نسيق والت شاور على املستوى الد  الت   ا مواصلةُ ولعل من املرغوب أيض  
صناديق ل دائمةٍ  جمموعةٍ . ولتيسري الت وصل إىل هذه النتيجة، تت جه الن ية إىل تشكيل صناديق الث روة الس يادي ةك لاملشرت  

ها حسب مقتضى احلال وتيسري نشرِ  ،ةها وممارساهتا قيد املراجعة املستمر  ئِ ، حىت تضمن إبقاء مبادِ الث روة الس يادي ة
ا لتبادل األفكار منرب   ،صناديق الث روة الس يادي ةتيح هذه اجملموعة ملن يرغب من وسالمة فهمها وتطبيقها. وسوف تُ 

ل املمكنة جلمع املعلومات عن بُ ا الس  ية الستثماراهتا. وميكن أن تبحث اجملموعة أيض  املتلق   الد ولنها ومع واآلراء فيما بي
 ة.دوري   ها بصفةٍ ها ونشرِ ككل وإتاحتِ   صناديق الث روة الس يادي ةات عملي  

                                                           
 .11ص: ، 2212مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، بريوت، لبنان،  من مبادئ سنتياغو"، صناديق الثّروة السّياديّة: "أين سفني بريينت 1  
 

  مبادئ سنتياغوتطبيق مدى المطلب الثّالث: 
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سات املالية، مة يف قيـاس أداء خمتلـف اهليئـات واملؤس  من بني أهم الوسائل املسـتخد  رات قياس األداء  مؤش  عترب  تُ 
ظر حلداثة جتربة هذه بالن   ؛ليةة ال تزال مؤشرات قياس األداء يف مراحلها األو  يادي  روة الس  ويف جمال تقييم أداء صناديق الث  

مت استحداثها من قبل  ،لقياس األداءمؤش رات  الثةثشري آخر املعطيات إىل وجود ياق تُ ناديق، ويف نفس الس  الص  
 مؤش ر"و ،"ترومان مؤش ر"مها: منها رين ؤش  منتائج  ـا أن  علم   ؛ةـيادي  روة الس  باحثني مهتمني بدراسة ظاهرة صناديق الث  

 .ذه الظاهرةهب ةاملهتم  ولية ووسائل اإلعالم من قبل اهليئات الد   واسعٍ  ستخدم على نطاقٍ تُ ، "للش فافية مادويل-لينابورغ

 متثال اللسنتياغو مؤّشر  .1

ة على غرار من بني مؤش رات قياس أداء حوكمة صناديق الث روة الس يادي  " SCI"المتثال لسنتياغو يُعترب مؤش ر 
 امتثال لدرجة "إيكونوميكا جيو" مؤس سة تقدير لث  ميُ مادويل للش فافية"؛ حيث -"مؤش ر ترومان"، و"مؤش ر لينابورغ

تعارف عليها واملبادئ للمعايري ةسيادي   ثروة صندوق كل
ُ
 ،ندوقللص   ةخاص   تقييماتٍ  على االمتثال مؤشر يقومو . امل

 . 72 الـــــــــــ املبادئ ميعجب املتعل ق املايل اإلفصاح وسياسات احلوكمة ترتيبات يف لة  متمث  

اجملموعة األوىل تضم   :إىل ثالث جمموعاتٍ " SCI"حسب مؤش ر االمتثال ة صناديق الث روة الس يادي  تصنيف  يتم  و 
أم ا  .%20الص ناديق صاحبة أفضل أداء، وتُعترب متوافقة  مع "مبادئ سنتياغو" بتحقيقها لنسبة امتثاٍل مبا ال يقل عن 

 بينماجزئي ا مع مبادئ سنتياغو.  وهي متوافقة   ،%27و 20اجملموعة الث انية فدرجة امتثاهلا متوس طة، وترتاوح بني 
 وتُعترب صناديقها غريُ  ،%20اجملموعة الث الثة ضمن الص ناديق ذات األداء الض عيف، ونسبة امتثاهلا أقل من ُتصن ف 
 .1مع مبادئ سنتياغو متوافقةٍ 

 مؤّشر ترومان .2

يف  "Edwin.M.TRUMAN*" ترومانر مت إعداده من قبل الباحث إدوين مؤش  هو  تعريف مؤشر ترومان:أ.       
ة تتمثل يف اهليكلة، احلوكمة، معايري رئيس باستخدام أربع ؛ةيادي  روة الس  يهدف إىل قياس أداء صناديق الث   ،7002سنة 
أسئلة ملعيار اهليكلة،  02 ايل:نحو الت  موزعة على ال   سؤاال   00ن هذه املعايري من تتكو  و  .لوكة، املساءلة والس  فافي  الش  
نقيط اخلاص م الت  ل  ف سُ يتأل  و ملعيار السلوك،  أسئلةٍ  02ة واملساءلة، فافي  ملعيار الش   سؤاال   42أسئلة ملعيار احلوكمة،  02

 .رمن نقاط املؤش   م بنقطةٍ قي  تُ  اإلجابة عن كل سؤالٍ  مبعىن أن   ؛نقطة 00باملؤشر من 

                                                           
1 GEOECONOMICA, The Santiago Compliance Index 2013 -Rating Governance Standards of Sovereign Wealth 

Funds-, Benchmarking Series, January 2014, p: 3-4. 

*"Truman"  يف معهد بيرتسون لالقتصاد الدويل منذ  عضواكان و  ،متخصص يف املؤسسات املالية الدولية، ال سيما صندوق النقد الدويل وصناديق الثروة السياديةهو اقتصادي أمريكي
 حول قضايا األزمات املالية الدولية. لفرتة طويلة وحبث ،2221عام 

 مؤّشرات قياس مدى اللتزام بمبادئ سنتياغو: أّوًل 
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 :مكونات مؤشر ترومان .ب

ندوق، واسـتخدامات أصوله يقيس مدى وضوح مصادر متويل الص   ندوق":"هيكلة الصّ  المعيار األول -
ناديق عن عة، ومدى انفصال تلـك الص  ة االستثمارية املتب  سرتاتيجي  ولة واالة للد  ة العام  وعوائده وعالقته بامليزاني  

 .رف األجنيباحتياطات الص  

 مكّونات معيار الهيكلة لمؤّشر تورمان (:4-1جدول رقم )

 الّتنقيط المكّونات
 04 تحديد أهداف الّصندوق

 04 موارد الّصندوق
 04 كيفّية استعمال عوائد الّصندوق

 04 الّتكامل مع الموازنة العاّمة
 04 اتّباع وتنفيذ الّتوجيهات

 04 استراتيجّية الستثمار
 04 تغّير هيكل الّصندوق

 04 هالفصل بين الّصندوق واحتياطيّات
 02 المجموع

Source: Edwin .M. Truman, Projet de Meilleures Pratiques pour les Fonds Souverains, Revue d'Economie 

Financière, Association d'Economie Financière, Numéro Hors –Série 2009, p: 474. 

االستثماري ة ومدى ات باع  د وعوائد الص ندوق واسرتاتيجي تهر مكو نات، تتعل ق بأهداف وموا ةيار مثانيعامل شمل هذاي
 .هامتثالهذه املعايري أضاف نقطة ملستوى ا التزم بأحد موتنفيذ الت وجيهات والت كامل مع املوازنة العام ة، وكل  

ناديق ة االسـتثمار للص  سرتاتيجي  ايقيس مدى وضوح دور احلوكمة يف ندوق": اني "حوكمة الصّ المعيار الثّ  -
ة القائمني على م نزاهة ومهنيـ  ى وجود مؤشرات حتكُ ناديق، ومدتلك الص   راءات مدراسة وصالحي  الد   حمل  

 .االستثمار
 لمؤّشر تورمان حوكمةمكّونات معيار ال (:5-1جدول رقم )

 الّتنقيط المكّونات
 04 دور الحوكمة

 04 الّصندوق دور ُمسّيري
 04 ذة من المسّيرينالقرارات الُمّتخ  

 04 مسؤولّية الّصندوقوجود توجيهات ُتحّدد 
 04 وجود توجيهات أخالقّية تضبط نشاط الّصندوق

 05 المجموع
Source: Edwin .M. Truman, Projet de Meilleures Pratiques pour les Fonds Souverains, Revue d'Economie 

Financière, Association d'Economie Financière, Numéro Hors –Série 2009, p: 477. 
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باحلوكمة وتسيري الص ندوق ومسؤولي اته والت وجيهات األخالقي ة اليت  مكو نات، تتعل ق  مخسةيار عامل شمل هذاي
 .هأدائهذه املعايري أضاف نقطة ملستوى ا التزم بأحد موكل   تضبط نشاطه،

ة عـن االستثمارات ـنوي  والس  ة فر املعلومـات الفصـلي  ايقيس مدى تو ة": فافيّ لة والشّ ساء  الث "المُ المعيار الثّ  -
 .ناديقـة علـى الص  ـة واخلارجي  اخلي  ة الد  قابة املالي  وزيع اجلغرايف لالستثمارات، والر  وعوائدها، والت  

 لمؤّشر تورمان ُمساءلة والّشفافّيةمكّونات معيار ال (:2-1جدول رقم )

 الّتنقيط المكّونات
 04 ر فيهااإلفصاح عن أنواع األصول الُمستثم  

 04 استخدام محفظة الستثمار المرجعّية
 04 استخدام تقنية تصنيف القروض

 04 الستعانة بمدراء محافظ استثماريّة أجانب
 04 اإلفصاح عن حجم أصول الّصندوق

 04 اإلفصاح عن العائد الُمحّقق
 04 ر فيهااإلفصاح عن البلدان الُمستثم  

 04 اإلفصاح عن استثمارات خاّصة
 04 مة في الّصندوقالعمالت الُمستخد   أنواع

 07 نشر تقارير سنويّة وفصلّية

 00 وجود مراجع مستقّلة خارجّية واإلعالن عن نتائجها

 42 المجموع
Source: Edwin .M. Truman, Projet de Meilleures Pratiques pour les Fonds Souverains, Revue d'Economie 

Financière, Association d'Economie Financière, Numéro Hors –Série 2009, p: 479. 

نواع األصول وحجمها وااحمفظة املرجعي ة وتصنيف القروض مكو نا، تتعل ق بأ أحد عشريار عامل شمل هذاي
ستثمر فيها والعمالت والت قارير ووجود مراجع مستقل ة

ُ
ُحق قة والبلدان امل

ا التزم موكل  ، واالستثمارات اخلاص ة والعوائد امل
؛ ، ما عدا املكو ن اخلاص باملراجع فهو ُيضيف ثالث نقاطأدائههذه املعايري أضاف نقطة ملستوى بأحد الص ندوق 

 حيث ُيشك ل اجملموع أربعة عشر نقطة.
 

واستخدام ة ناديق احمافظهـا االسـتثماري  ية إدارة الص   هذا املعيار كيف  بني  يُ  :"ناديقسلوك الصّ "ابع المعيار الرّ  -
 .ةات املالي  فع املايل واملشتق  تقنية الر  
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 لمؤّشر تورمانسلوك الّصناديق مكّونات معيار  (:1-1جدول رقم )

 الّتنقيط المكّونات
 04 كيفّية تعديل المحفظة الستثماريّة

 04 وجود حّد أعلى للمساهمات
 04 وجود مساهمات دون حّق اإلدارة

 04 المالياستخدام سياسات الّرفع 
 04 سياسة خاّصة بالمشتّقات المالّيةوجود 

 01 استخدام المشتّقات المالّية في عملّيات الّتغطية فقط

 06 المجموع

Source: Edwin .M. Truman, Projet de Meilleures Pratiques pour les Fonds Souverains, Revue d'Economie 

Financière, Association d'Economie Financière, Numéro Hors –Série 2009, p: 482. 

، ست ة مكو نات، تتعل ق بااحمفظة االستثماري ة واملسامهات وسياسات الر فع املايل واملشتق ات املالي ةيار عامل شمل هذاي
 .هأدائهذه املعايري أضاف نقطة ملستوى ا التزم بأحد موكل  

 مادويل للّشفافية-مؤّشر لينابيرغ .3
؛ من "SWFI"ة يف معهد صناديق الث روة الس يادي   7002سنة  ةمادويل للش فافي  -مؤش ر لينابريغ تطويرلقد مت  

 التقييم مدى الش فافي ة فيم . وهو وسيلة  "Michael Maduell" وميشيل مادويل "Carl Linaburg" قبل كارل لينابريغ
 خماوف هناك كانتأين   للحكومة، اململوكة االستثمار أدوات رسم إعادةة؛ من خالل يتعل ق بصناديق الث روة الس يادي  

وقد مت   .انواياه إلظهار فافةش  ال غري أو" إهبام ا" رثكاأل الص ناديق إىل توجيه نداءاتٍ  مت أخالقية، غري أجنداتٍ  من
 وثائق ذات الص لة. ة يف تقاريرها الس نوية وخمتلف املنشورات والاعتماُده بشكٍل موس ع من قبل صناديق الث روة الس يادي  

 ةمادويل للّشفافيّ -مبدأ مؤّشر لينابيرغ(: 1-1)جدول رقم 

 مادويل للّشفافية-مبدأ مؤّشر لينابيرغ الّنقطة
 يوف ر الص ندوق تاريخ النش أة، والذي يتضم ن الغرض من إنشائه، أصل الص ندوق وهيكل ملكي ة احلكومة. 4+
 تقارير سنوية مستقل ة وُمدق قة.يوف ر الص ندوق إىل غاية اليوم  4+
 يوف ر الص ندوق نسبة ملكي ة الش ركات القابضة واملوقع اجلغرايف هلا. 4+
 يوف ر الص ندوق القيمة الس وقي ة اإلمجالية للمحفظة، عوائدها والت عويضات اإلداري ة. 4+
 .ةوجيهي  الت   املبادئ من واملنفذ االستثمار، ساتوسيا األخالقية املعايري إىل إشارة يف توجيهية مبادئ ندوقالص   وف ري 4+
 اسرتاتيجي ات وأهداف واضحة. ندوقالص  وف ر ي 4+
 .صالاالت   ومعلومات ابعةالت   ركاتالش   ندوق بوضوحص  ال دد  حيُ  ا،ممكن   ذلك كان إذا 4+
 .نياخلارجي   راءاملد ندوقالص   يُعر ف ا،ممكن   ذلك كان إذا 4+
 بإدارة موقعه االلكرتوين.يقوم الص ندوق  4+
 .والفاكس اهلاتف مثل صالاالت   ملكتب ومعلوماتملوقع ا ئيسالر   العنوان ندوقص  ال ريوف   4+

Source: Sovereign wealth funds institute, available in the website: http://www.swfinstitute.org/statistics-

research/linaburg-maduell-transparency-index/ “16/04/2016”. 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/
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 ربزتُ  اليتو  ةأساسي   مبادئ عشرة على يستند مادويل للش فافية-مؤش ر لينابريغُنالحظ من خالل اجلدول أن  
 يف الش فافي ة من واحدة نقطة   ةس ابقال املبادئكل  مبدأ من يضيف   ؛ حيثة للجمهوريادي  روة الس  الث   شفافية صناديق

 .1ؤشرامل تصنيف

 

تعارف عليهااملبادئ واملمارسات رب تُعت  
ُ
ا باسم "مبادئ ، املعروفة أيض  صناديق الث روة الس يادي ةل "GAPP" امل

شيد ومعايري اإلفصاح كم الر  ة للحُ من املبادئ العام   مبجموعةٍ  صناديق الث روة الس يادي ةم لز  تُ  ، أينةطوعي   نة  سنتياغو" مدو  
ا اعتبار  ا، تريليونات دوالر أمريكي تقريب   2تُقد ر بــــــــ: ارة سيادي، جمموع أصوهلا املد   صندوق ثروةٍ  04 دعه  توقد املايل. 

 بااللتزام باملبادئ. ،7042من أكتوبر 
لة وأُطر ة ذات الص  ا عن املعلومات املالي  عني عليها بالكشف علن  مبادئ سنتياغو على التزام املوق  ترتكز و 

ل جمموعة العمل ب  من قِ  7002يف عام  ، اليت ُوضعتةالفردي   مبدأ   72 الــــــــ أوضح يف بشكلٍ  د  احلوكمة، كما هو حمد  
فيما خيص  ،ةوق العاملي  قة يف الس  ، فقد مت تصميم مبادئ لإلسهام يف بناء الث  صناديق الث روة الس يادي ةة لة املستقل  ولي  الد  
 ويل.عيد الد  لة على الص  ة العامِ يادي  الس  الث روة صناديق ه املايل واالقتصادي لوج  الت  

لديها ناديق ص  الكبري من   هناك عدد  ؛ حيث امببادئ سنتياغو ال يزال متفاوت   صناديق الث روة الس يادي ةالتزام  إن     
العديد من فإن  يف الوقت نفسه،  ئ،ايل تتماشى مع املعايري اليت وضعتها املبادم إفصاحٍ وكمة وسياسات حترتيبات 

سياسات اإلفصاح فيما خيص  كبري   ا إىل حد  م  دُ قُ  ضي  للمُ  من منطقة اخلليج، ال تزال حباجةٍ  ناديق، وعلى األخص  الص  
 فيما خيص ترتيبات احلوكمة. إن  تعزيز التزامها باملبادئ، يف شكل سياسات إفصاحٍ  ة  صبح أكثر شفافي  تُ أن املايل و 

 .2ملبادئ يف حد  ذاهتااة شرعي   ضروري للحفاظ على ة، أمر  أكثر استباقي  

 سنتياغو مبادئلتزمة بمُ ال صناديق الّثروة الّسياديّة .1

 الش فافي ةإذا كانت ترتيبات احلوكمة و  ،ا ملبادئ سنتياغومتام   على أهنا ممتثلة   صناديق الث روة الس يادي ةف صن  تُ 
تتوافق مع مضمون املبادئ. ملدى االمتثال، ايت قييم الذ  الكشف عن الت  ؛ مبا يف ذلك لة وممارسات اإلفصاحواملساء  

، صندوق الش رقي ة تيمورل برتولصندوق ال :ا للمبادئمتام   اليت مت اعتبارها ممتثلة   صناديق الث روة الس يادي ة تشملو 
، صندوق املستقبل األسرتايل، تشيليل االقتصادي واالجتماعي قاعدية وصندوق االستقرارملعاشات الت  ااحتياطي 

                                                           
1 Sovereign Wealth Funds Institute, available in the website: http://www.swfinstitute.org/statistics-

research/linaburg-maduell-transparency-index/ “16/04/2016”. 

 .22: ، صمرجع سابق، من مبادئ سنتياغو صناديق الثّروة السّياديّة : "أينسفني بريينت 2 
 

 

 تقييم التزام صناديق الّثروة الّسياديّة العالمية بمبادئ سنتياغو: نًياثا

 

 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/
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رتينيداد لاث واالستقرار رويج، صندوق الرت  قاعد احلكومي العاملي الن  يوزيلندي، صندوق معاشات الت  قاعد الن  الت   صندوق
 .لالد خار ألربتاصندوق و ائم توباغو، صندوق أالسكا الد  و 

دارة من قبل هذه الص ناديق بـــــــو 
ُ
 .1تقريبا دوالر تريليون 4,4:يُقد ر حجم األصول امل

 يذ هذه املبادئ. يف بعض احلاالت،قيق لتنفقييم الذايت غري الد  الت   ،من األحيان الوحيد يبقى يف كثريٍ  ت حد يال ن  إ
 أن تتوىل تقريرعليها نفسه، ينبغي  ةصندوق الث روة الس يادي   من ندوق بدال  لص  امالك هي احلكومة عندما تكون 

؛ املعلومات اإلفصاح عنلحكومة حول لا أكثر حسم   هناك توجيه يكون، ؛ ومن مث  االلتزامات املشار إليها يف املبادئ
 . الش فافي ةق بندوق فيما يتعل  م يف حتسني أداء الص  هِ اسيُ  والذ ي من شأنه أن

 سنتياغو مبادئبواسع  على نطاق   ةملتز  مُ الة ياديّ سّ الروة ثّ الصناديق  .2

إذا كانت ترتيبات  ،واسع مع مبادئ سنتياغو على نطاقٍ  على أهنا متوافقة   صناديق الث روة الس يادي ةُتصن ف 
وقد عام مع التزامات اإلفصاح ومضمون املبادئ.  واملساءلة وممارسات اإلفصاح تتوافق بشكلٍ  الش فافي ةاحلوكمة و 

 طفيفة يف تطبيق مضمون املبادئ.  طفيفة يف ممارسة اإلفصاح و/أو احنرافاتٍ  قييمات وجود أوجه قصورٍ الت  أثبتت 

ذربيجاين، فط احلكومي األمع املبادئ صندوق الن   واسعٍ  توافقة على نطاقٍ امل صناديق الث روة الس يادي ة تشمل
 الش ركة، لالستثمار ةالكازاخستاني  ة ركة الوطني  ش  اللالستثمار نيجرييا، ة يادي  الس  صندوق بوال بوتسوانا، اهليئة العامة 

روة الوطين، وفوندو وسي وصندوق الث  يف سنغافورة، صندوق االحتياطي الر  القابضة ك ، تيماسالستثمارل ةكوري  ال
دارة من قبل هذه الص ناديق بـــــــو ألنغوال. 

ُ
 مليار دوالر. 222 يُقد ر حجم األصول امل

ا ال تُفصح عن يفواسع، املشار إليها يف املبادئ،  ناديق املمتثلة على نطاقٍ أوجه القصور يف فئة الص   مت حتديد  أهن 
ا ال توف ر إدارة املخاطر،  يف ندوق ص  الهنج   حولعن هنجها يف تنفيذ حقوق املسامهني أو  كافية    معلوماتٍ كما أهن 

نافس الت   احلد  من التأثري من قبل احلكومة يفعن أو  ،ريةاملعلومات الس   بعض تيبات اليت حتول دون االستفادة منالرت  
 تأثريات علىكون هلا ية قد معي ن صالحي ات  لمالك لقد يكون ه يف بعض احلاالت، أن  كما ة.  مع الكيانات اخلاص  

فإن  ة صلبة، ة أو تنظيمي  قانوني   سٍ سُ قد تقوم على أُ  ص الحي اتهذه الأن  على الرغم من ؛ و قو ندلص  لة شغيلي  الت  إلدارة ا
اناديق بعض الص  تصنيف   على أساسٍ  حاسم ال تكشف بشكلٍ مع املبادئ، واسع"  على نطاقٍ  "متوافقة   على أهن 

 ."ةاملمارسة العملي  عن أدائها يف الواقع "سنوي 

                                                           
1 GEOECONOMICA, op  cit, p: 3. 
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 سنتياغو مبادئبا جزئي   لتزمةالمُ  صناديق الّثروة الّسياديّة .3

ا  صناديق الث روة الس يادي ةف صن  تُ   الش فافي ةسنتياغو إذا كانت ترتيبات احلوكمة و ا مع مبادئ جزئي   توافقة  مُ على أهن 
العديد حتديد مت  قييم ت  وبعد الا فقط مع التزامات اإلفصاح ومضمون املبادئ. واملساءلة وممارسات اإلفصاح تتوافق جزئي  

  .جتعل من هذه الص ناديق ُتصن ف ضمن هذه الفئةغرات اليت الث  من 

ظيب لالستثمار،  لالستثمار، هيئة أبو ي ةينسة الص  ؤس  املا مع املبادئ املتوافقة جزئي   صناديق الث روة الس يادي ة تشملو 
نمية صندوق الت   ،القومي اإليراينالص ندوق ، ماليزيا يونال بريهادشسنغافورة اخلاصة ااحمدودة، خزانة نا شركة حكومة

دارة من قبل هذه و ا. وسي، واهليئة العامة لالستثمار ليبيوصندوق االستثمار املباشر الر  
ُ
يُقد ر حجم األصول امل

 تريليون دوالر.  7.4 الص ناديق بـــــــ

 تهان سياسع ثابتٍ  سردٍ بناء ب مبا يسمح ا،عن نفسه كافية    معلوماتٍ  كشفُ ت  ا جزئي  ناديق املتوافقة الص  إن  
ناديق الص  فهذه . يف الوقت نفسه، األخرىة وبعض املعلومات املالي   وكمةترتيبات احل بشأن اخلطوط العريضةوأهدافها، 

حول ترتيبات  واضحةة، معلومات امليزانية العمومي  ، خللد  لة، مثل البيان املدقق ة قوي  مالي   ال تكشف عن معلوماتٍ 
 لقانونإال  بشكٍل حمدود، ل ،الوصولإمكاني ة ر وف  تُ ال ا ب، معدالت العوائد، أو معايري األداء. كما أهن  حمويل والس  الت  

 العائد،د أهداف د   عن اتفاقيات اإلدارة اليت من شأهنا أن حتُ ة األخرى، فضال  أسيسي  وائح أو الوثائق الت  والل   ياألساس
فص ح عنها فيما خيص  شغيلية. سياسات االستثمار والكفاءات إلدارة األصول الت  

ُ
ناديق لص  لايت قييم الذ  الت  إن  الت قارير امل

 .1أصال  الكشف عنها  إذا مت  هذا أة، ا ما تكون جمز  مبادئ سنتياغو غالب   معا املتوافقة جزئي  

 سنتياغو مبادئلتزمة بمُ الغير  صناديق الّثروة الّسياديّة .4

ترتيبات احلوكمة، كانت مع مبادئ سنتياغو إذا   متوافقةٍ  على أهنا غريُ  صناديق الث روة الس يادي ةُتصن ف 
، يف فرتة الد راسة حظلو و يها املبادئ. غط  يف معظم اجملاالت اليت تُ  ُقصور اعاين تُ  اإلفصاح ، املساءلة وممارساتالش فافي ة
عن  اإلفصاحب اهلب  أقوى من قِ  ان التزام  إ؛ ومن مث  ففق مع املبادئال تت  فقط  "QIA"االستثمار القطرية  أن  هيئة

 ملبادئ.اة شرعي  ز عز  املعلومات من شأنه أن يُ 

 

 

                                                           
1 GEOECONOMICA, op cit, p:4. 
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 فةمصنّ الغير  الّسياديّة صناديق الّثروة .5
قانوهنا  يت، الجُمدٍ  إجراء تقييمٍ بسياسات اإلفصاح اخلاص ة هبا اليت ال تسمح  صناديق الث روة الس يادي ةمت  استثناء 

 فقياسة العامة مبا يت  تفتقر إىل القدرة على صياغة اجتاه الس  اليت تعديالت جوهرية عليه، أو  إدخال يف مرحلة األساسي
7042ا من سبتمرب اعتبار   ؛فصاحومل تتمك ن من اإل جُمدية رقابية قاريرتتوفري اليت عجزت عن أو  مع املبادئ

1
. 

الوطين للمعاشات، واليت تسعى احلكومة االحتياطي ندوق نفة الص  ص  املغري  صناديق الث روة الس يادي ة تشملو 
كما مل تسمح ية.  ز على االستثمارات ااحمل  ك  صندوق يُر إىل األجل  طويل من صندوق تقاعدٍ  هيرلندية إلعادة توجيهاأل

 إجراء تقييمٍ ب كسيك(فط لتحقيق االستقرار )املوصندوق عائدات الن  )إيطاليا( فوندو  اخلاص ة بـــــ:سياسات اإلفصاح 
 ملدى امتثاهلا هلذه املبادئ.

 

 

 

                                                           
1 GEOECONOMICA, op cit, p:5. 
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 ُيمكن إجياز نتائج الفصل يف الّنقاط الّتالية:

 داخلّية األجل، وطويلة متوّسطة استثمارات   شكل عادة   تأخذ مالّية أدوات   عن عبارة الّسياديّة الثّروة صناديق -
 الفوائض من متويلها ويتم احلكومة، قبل من تمدار اّدخارية، أو استثماريّة ألغراض   إنشاؤها يتمّ  خارجّية، أو

حّققة
م
 ؛للّدولة العاّمة املوازنة أو املدفوعات ميزان يف امل

ستقبل إىل الثّروة نقل يف يتمّثل مشرتك ا هدف ا الّسياديّة الثّروة صناديق جلميع إنّ  -
م
 ؛امل

 عمل جمال الوظيفة ندوق،الصّ  موارد غرار على معايري ةعدّ  باستخدام ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق تصنيف ُيكن -
 ؛ندوقالصّ  استقاللية درجة أو

 عناصر من منهما كلّ  تضّمنته ما رغم فاعّية؛دّ الو  جومّيةاهل بني الّسياديّة الثّروة صناديق اسرتاتيجّياتتتباين  -
 كلّ  خلصوصّية وتبع ا املالكة الّدولة باختالف العناصر تلك ختتلف وقد الواحد، الّصندوق يف هجينة

 ؛صندوق
 ُيمكن استثمارية مؤّسسات   باعتبارها طويلة، سنوات   منذ احلدود عرب استثمارات   الّسياديّة الثّروة صناديق تمدير -

ستقرّة وصفها
م
 البلدان يف االقتصاديّة والّتنمية واالزدهار الّنمو تشجيع على استثماراهتا ساعدت وقد. بامل

صّدرة
م
تلقية امل

م
 أمهّية   عليها تمعلَّق كمؤسسات   موطنها بلدان يف الّسياديّة الثّروة صناديق وتعمل. املال لرأس وامل

 الّنمو دعم ويف الكّلي، االقتصادي االستقرار وحتقيق العامة األموال إدارة حتسني على املساعدة يف حموريّة
 هبا تتمتع اليت فالقمدرة. العاملّية األسواق على أيض ا كبري   بنفع   الّسياديّة الثّروة صناديق وتعود. اجلودة عايل
قِّق الظّروف معظم يف االقتصاديّة الّدورات تقّلبات جتاوز على  الّتنوع، من كبري ا قدر ا العاملّية املالّية لألسواق حتم
 .الكّلية االقتصاديّة الّضغوط أو املالّية االضطرابات فرتات خالل السيما الفائدة، بالغ يكون أن ُيكن ما وهو

 على هلا مساند   بني ما ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق حول العاملي املايل ظامالنّ  ساتومؤسّ  أعوان مواقف تتباين -
 ختوفها بسبب صناديقالّ  الستثمارات لةاملستقب   الدول غرار على عليها ظ  ومتحفّ  ناديقللصّ  املالكة ولالدّ  غرار
 ؛التوازن من بنوع ةالعامليّ  ةاالقتصاديّ  ظماتاملنّ  موقف سميتّ  بينما ياسي،والسّ  االقتصادي نفوذها فقدان من

 ؛لنشاطها ضابطة وقواعد مببادئ التزامها شريطة ةياديّ السّ الثّروة  صناديق بدور املنظمات هذه ترحب حيث
إّن الغرض من "مبادئ سنتياغو"، هو حتديد إطار  يمعربِّ تعبري ا دقيق ا عن ترتيبات احلوكمة واملساءلة، وكذلك  -

، بادئ طوعّيةومبا أّن هذه املإدارة ممارسة االستثمار يف صناديق الثّروة الّسياديّة على أساس  حكيم  وسليم. 
 استجابة  بّناءة وتعاونّية من البلدان املتلّقية.ولضمان جناحها سوف يكون من الّضروري احلصول على 

بعد أن مّت الّتعريف بصناديق الثّروة الّسياديّة واسرتاتيجّياهتا االستثماريّة ودورها وأمهّيتها يف االقتصاد العاملي، وكذا 
ل واستثمار هذه املبادئ اليت جاءت لتمضفي عليها املزيد من الّشفافّية؛ كان ال بّد من البحث يف كيفّية استغال

الّصناديق ألصوهلا؛ هبدف ترشيد الّدور املنوط هبا سواء يف الدّول املالكة أو الّدول املتلّقية الستثماراهتا، وقد مّت اقرتاح 
 ثالث قنوات  استثماريّة، سنتطّرق إليها بالّتفصيل يف الفصل الثّاين.

 خالصة 



الفصل الثّاني
ةالّسياديّ الّثروة سياسات ترشيد دور صناديق 
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ّّ املفوائض الّنفط ة من صناديق الثّروة الّسياديّ  تكّون إيراداتت يف فرتة الّرخاء؛ وكذا الفائض من َجنتمها اليت ة مه
ّّ م   قد واجمهت مشكالت  يف الكثري من البلدان  هذه الّصناديق  ننّ إاّل ة، ظيفاهتا االستثّاريّ تو و العّالت األجنبّية   ؛ةمه

 .8002نزمة اخنفاض نسعار الّنفط و  8002الّرهن العقاري نزمة مثل هبا العامل،  رّ مّر ومية اليت األزمات االقتصاديّ  جرّاء

ر طاخامل ةحيث ترتفع درج ؛يسريا   ليسالّصناديق هذه اليّت متتلكمها نغلب  خّةاألموال الضّ  إّن توظيف
اجتة نو تلك النّ  ة؛ وظر ا لغياب اإلفصاح والّشفافيّ ةات القاووويّ ة نو املتغريِ ياسيّ ق باألوضاع السّ تعلّ ت تلك اليّت ة، االستثّاريّ 

ة ناط هبم مسؤوليّ ين ت  االستثّار، والذّ  راءة. لذلك حياول مدقديّ ياسات النّ ات يف السّ ة واملتغريّ بات األسواق املاليّ من تقلّ 
سياسات ترشيد دور هذه الّصناديق؛ من خالل الّتفكري يف دا  عن وا جيّ ة، نن يتحر  ياديّ روة السّ صناديق الثّ  إدارة نموال

واجمهمها األدوات كن نن ت  اليت مي   خاطرامل ي قِللو  كبرية  توظيف األموال فيمها؛ مبا حيّقق عوائدَ  مي كناليت نفضل القنوات 
هم يف خدمة واستقرار االقتصاد العاملي من جمهة  امن جمهة، وي س ر قيّتمهايف تدهو   ااملتّثّلة نساس  و  ،ةاالستثّاريّ 

 نخرى.

هناك و  داخل بلداهنا،ة صناديق الثّروة الّسياديّ نموال رتض توظيف املف ه مننوّ يرى من ني االقتصاديّ هناك من 
االعتّاد على عائدات هذه  ةكّا يتم طرح مسألة إمكاويّ ،  شئةامن يطرح ضرورة توظيف األموال يف البلدان النّ 

 ّيةنن هناك إمكاو هفي ال شكّ وما  ،عةفط املتوق  عويض عن اخنفاض إيرادات النّ لة للتّ نوات املقب  ناديق خالل السّ الصّ 
الثّروة  ناديقهتدف لرتشيد دور ص سيتم اقرتاح ثالث سياسات  . و مالئّة من االستثّار يف اخلارج لتحقيق عائدات  

 خالل املباحث الّتالية:من ؛ الّسياديّة

 ؛االستثمار في صناديق الّتحّوطل: المبحث األوّ  -
 ؛االستثمار في األسواق الّناشئةاني: الثّ  بحثالم -
 االستثمار في الّتنمية المحلّية.الث: الثّ  بحثالم -

 

 تمهيد
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ّثل تسعى هذه الّصناديق لتحقيق عائداٍت إجيابّية بغّض حيـث  ؛عرضاً فريداً  صناديق الّتحّوطاالستثمـار فـي  ُيم

شرتكة إىل حدٍّ ما. 
م
فـي  اعـة جـد  املتنو   يّةات االستثمـار سرتاتيييّـ االـر وف  وتم الّنظر عن اّّتاه الّسوق، وهي تمشبه الّصناديق امل

 ّّنا تمعترب قناةً كما أ، مـن الفـرص للمـدراء املاهريـن واملستثمريـن من ذوي اخلربة الواسعة واسعـةً  جمموعـةً  ،صناديق الّتحّوط
ة اهتا االستثماريّ واسرتاتيييّ  صناديق الّتحّوطف يم التطّرق إىل تعر تسيو  صناديق الثّروة الّسياديّة.راحبة بالّنسبة ل استثماريّةً 
 من خالل املطالب الّتالية: ،فيهااالستثمار على  شّيعاليت تم  احلوافزوأهم 

 ؛صناديق الّتحّوطل: مفهوم المطلب األوّ  -
 ؛صناديق الّتحّوطة لاالستراتيجّيات االستثماريّ اني: المطلب الثّ  -
 .صناديق الّتحّوطحوافز االستثمار في الث: المطلب الثّ  -

 
 

 من الّضبابية بنوعٍ مشوبًا ها مفهومم  لكن يبقى، الّتحّوط صناديق األخرية عنالفرتة يف  بإسهابٍ احلديث يتم 
وهبدف توضيح الفكرة حديد. التّ  على وجه   الّتحّوط ال يعرفون حىت اآلن ما املقصود بصندوقين لذّ ا كثرييناللدى 

عريف هبا والتّ  صناديق الّتحّوطسيتم الّتطرق من خالل هذا املطلب إىل نشأة  ،حول طبيعة وممّيزات هذه الّصناديق
 يتها.أهّ بو 

 
 
 وممّيزاهتا. هافهوممب اإلحاطةوحماولة  ،صناديق الّتحّوطفكرة ظهور  إىل تاريخفيما يلي  طّرقيتم التّ س

  صناديق الّتحّوطنشأة  .1

ألفريد "األمريكي -األسرتايل حني قام عامل االجتماع ؛9191يف عام ألّول مرة  الّتحّوطبدأت فكرة صندوق 
راهتا نبؤ بتطوّ ة والتّ حتليل أداء األسواق املاليّ  مة يفحول أحدث الوسائل املستخد   مقالةً  دّ ع  كان يم   الذي ،"جونز ووينسل

ه تقوم كانت فكرتم و  ،قه احملرتفونقّ كنه من حتقيق عوائد أعلى مما يم تم   اتٍ ل إىل آليّ وص  تّ بال؛ ة" املاليّ فورتشن" حلساب جملة
 :1ين مالينيمركز  خول يف من خالل الدّ  ،على املتاجرة يف األسهم

 ؛عمن املتوق  ع أن ترتفع ويتفظ هبا إىل أن يبيعها بالثّ طويل األجل يشرتي فيه األسهم اليت يتوقّ مركز مايل  -
ها ءعيد شراع اخنفاضها ليم يتوقّ  احبيث يبيع أسهمً  ؛قصري األجل وهو البيع على املكشوف ةاليّ املكز ا ر أحد املو  -

 ،أكرب من سعر فائدة االقرتاض اعائدً  درّ ة تم ماليّ  مع استخدام االقرتاض لالستثمار يف أدواتٍ  ،الحق يف وقتٍ 
 .فع املايلسمى بالرّ وهو ما يم  ،عترب خماطرهتا مقبولةويف نفس الوقت تم 

                                                           
 .01ص:   ، 0202جامعة دمشق، قسم إدارة األعمال، لية االقتصاد، كمنشورة،  غ ، رسالة ماجستري، صناديق الّتحّوطالّسياديّة و صناديق الإدارة عبد الرمحن سلوم،  1

 صناديق الّتحّوطاالستثمار في ل: المبحث األوّ 
 

 صناديق الّتحّوطمفهوم ل: األوّ  طلبالم
 

 الّتحّوطصناديق نشأة وتعريف : أواًل 
 

http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
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 تعّرض ضدّ " الّتحّوط" هبدف األجل، وقصرية الّطويلة األسهم من كاّل  ونزجل اخلاص االستثمار صندوق مجع وقد
يبلغ إمجايل  ،صندوق آالف 1 وايلحب حالي ا يف العامل صناديق الّتحّوطإمجايل عدد  رقد  هذا ويم  .الّسوق لتقّلبات احملفظة

  .1ة منواً يف العاملمن أسرع األدوات املاليّ  صناديق الّتحّوطعترب وتم  .تريليون دوالر 3أكثر من استثماراهتا 

 صناديق الّتحّوطتعريف  .2

ّدد هلا، و ليس هناك  عريفات من التّ  وفيما يلي جمموعةٌ  .معّينة ةٍ باسرتاتيييّ  صناديق الّتحّوطف تمعر   التعريٌف حمم
  :ر الّتنوع يف وجهات الّنظر، واليت تمظه  ناديقهلذه الصّ واألوصاف 

بعض هلا اليت ة متنّوعة من األدوات االستثماريّ  لوصف جمموعةٍ  " يمستخدم عادةً صناديق الّتحّوطإّن مصطلح " -
كّل يشمل  هذا املصطلح فإّن قانوين هلذه الّصناديق،  ه ال يوجد تعريفٌ على الّرغم من أنّ و  .شرتكةاملصائ  اخل
 وهي ليست متاحةً حمرتفني،  وتمسري  من قبل مدراء مالٍ عة يتم تنظيمها بشكٍل خاص، استثمارية جممّ  أداةٍ 

 .2واسع لليمهور على نطاقٍ 
ة، تقوم بتيميع مساهات املستثمرين ة خاصّ " عموًما إىل أداة استثماريّ الّتحّوطيمشري مصطلح "صندوق  -

ة والعقود اآلجلة واخليارات مثل األوراق املاليّ  ،متنّوعة من األصول رها يف جمموعةٍ هبدف استثما ؛فيها
 .3والّسندات والعمالت

 منذ مخد  استم  قدو  ا،قانوني   وليس عام مصطلحٌ  هو صناديق الّتحّوط" :والبورصات املالية وراقاأل جلنة تعريف -
 راجحةمو  طوّ حت تقنيات تفوظّ واليت  ةلاملسيّ  وغري ةاخلاصّ  صناديق االستثمار من نوعٍ  لوصف 9191
 شرييم مل يعد  ،حالي ا. األثرياءهم من  ناديقصّ هذه ال يف نو ملستثمر وا ،األسهم أسواق يف ااهتعمليّ يف  رةمتطوّ 

بل  ،(ها هذه الّصناديقتستخدم ال أوتستخدمها  قد اليت) طحوّ لتّ ا تقنيات إىل صناديق الّتحّوط مصطلح
 .4"ةسيلم وغري ةخاصّ  استثمارٍ  كصناديق هلا؛ القانوين عضعلى الو  اقتصر

 األموال بتيميع تقوم األّنّ  ،"UCITS" حويلللتّ  القابلة املالية األوراق استثمار صناديق صناديق الّتحّوط تمشبهو 
 األوراق استثمار صناديقعن  ختتلف صناديق الّتحّوطال أّن إ. عموًما عيامج أساسٍ  علىاستثمارها و  ستثمريهامن م
 وهي ال ،ةاملاليّ  باألوراق قةاملتعلّ  اديةاالحتّ  القوانني مبوجب امسائهأ تسييلب مملز مة ليستيف أّّنا  ،للّتحويل القابلة املالية
. هبم اخلاصة ةاملاليّ  األوراقعلن عن تم  ال وأّنا ة،املاليّ  احيةالنّ  من األكّفاء املستثمرين إاّل  قبلت ّّنا الأل سييلللتّ  ختضع

                                                           
1  David A. Vaughan and Partner, Dechert LLP, Selected Definitions of "Hedge Fund", U.S. Securities and 

Exchange Commission Roundtable on Hedge Funds, Washington, DC, May 14-15, 2003, p:1. 
2  Hedge Funds, Leverage, And The Lessons Of Long-Term Capital Management, Report of The President's 

Working Group On Financial Markets, April, 1999, p:1. 
3 The Secretary Of The Treasury, The Board Of Governors Of The Federal Reserve System, The Securities And 

Exchange Commission, A Report To Congress In Accordance With § 356(C) Of The USA Patriot Act Of 2001, 

December 31, 2002, p:27. 
4 Gérard Marie Henry, Les Hedge Funds, EYORELLE, Éditions d’Organisation, Paris, 2008, p :19 
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ّدد  ،هاكلّ  تليسو  ،صناديق الّتحّوط من نةعيّ مم  أنواعهناك  ذلك، إىل باإلضافة ال يتياوز مبا ، فيهاعدد املستثمرين حتم
 .1مستثمر 911 عادةً 

  ناديقصّ ال على تنطبق اليت املستثمر محاية أنظمة من للعديد ختضع ال صناديق الّتحّوطكما أّن 
م
 على ؛كةشرت امل

  األصول سيولة املتعّلقة بدرجة وائحلّ لا املثال، سبيل
م
 اليت وائحواللّ  املايل فعالرّ  أثر استخدام من حتدّ  الّلوائح اليت دارة،امل

 من والعديد اتالعمليّ  ةشفافيّ  ضماناملتعّلقة ب اللوائح وقت، أي يف لالسرتداد قابلةٌ  "UCITS" وحدات قضي بأنّ ت
 قنياتالتّ  من وغريهاأثر الرّفع املايل  استخدامب صناديق الّتحّوطل يسمح نظيمالتّ  يف ق النّ  هذاإّن . األخرى ّلوائحال

 هأنّ  إىل اإلشارة وّتدر. "UCITS" منبكثري أكرب  أهيةلالهتمام وذات  ؛ ومن مّث تصبح مدعاةً رةاملتطوّ  يّةاالستثمار 
 هاولكن ،ةاملشرتك االستثمار صناديق على تنطبق اليت وائحاللّ  من معفاةٌ  فهي ،صناديق الّتحّوط تسييل يتم مل حني يف
 .2ةاملاليّ  األوراقاملتعّلقة ب اديةاالحتّ  القواننيضمن  الغش مكافحة إلجراءات ضعخت

لكبار وغري ناسب املستثمرين اة، وهي تم متنّوعة من الّنشاطات االستثماريّ  يف جمموعةٍ  صناديق الّتحّوطتشرتك و  -
 ءمدرا مكافأةتم ت، و هة لليمهور العامق على صناديق االستثمار املشرتكة املوجّ طب  ائح اليت تم و اخلاضعني للّ 

 .3مئوية من األصول ناديق على أساس األداء وليس بنسبةٍ الصّ 
 ،ة مثل األسهم والّسنداتعوائد الّسوق من االستثمارات الّتقليديّ ب" رتبطة"غري م الّتحّوطصناديق  عوائد -

ة مع ن ياولون إما خفض خماطر حمافظهم االستثماريّ جّذابة للمستثمرين الذيّ  ةً وغياب هذا االرتباط يمعّد مس  
 .4احملافظاحلفاظ على عوائد ثابتة، أو زيادة العوائد دون زيادة املخاطر على 

من أنواع شركات االستثمار أو الّشراكات اخلاّصة،  نوعٍ  أي  على ، عامةٍ  بصفةٍ يمطلق مصطلح "صندوق الّتحّوط" 
 :5الّتاليةتتّصف باملمّيزات واليّت 

 من وخاصة العامة؛ االستثمار صناديق على عموًما املطّبقة القيود من تعاين ال ّتميعّية، استثمار صناديق هي -
 ؛6ويلة أو قصرية األجلطّ ال املالية األصولفئات  تداول وسهولة تنويع حيث

 املشتّقات املالية؛ مثل اخليارات، العقود اآلجلة، صكوك املقايضة وغريها؛ستخدم ت   -
 ؛؛ عن طريق الّتمويالت اليت حتصل عليها من مساسرهتاالرّفع املايلم أثر ستخدت   -
 غري منتظم؛ ااستثماري   شّكل وعاءً غالًبا ما تم  -
 مطلقة )أي بصفة مستقّلة عن اّّتاه الّسوق، وأّنا غري مرتبطة بأي معيار )مرجعّية(؛ تقيس أداءها بصورةٍ  -
بحث عن الفرص االستثماريّة يف كّل االّّتاهات، وليس فقط يف األسواق املالّية الّتقليديّة وأدواهتا )أسهم ت -

 لكن يف فرص االستثمار اخلفّية وخمتلف املشاريع الفّنية؛ كتمويل األفالم السينمائية ؛وسندات( ومشتّقاهتا
 ؛ومجيع أنواع االستثمارات غري االعتياديّة

                                                           
1 Gérard Marie Henry, op cit, p :01 
2 Ibid. 
3 David A. Vaughan and Partner, Dechert LLP, op cit, p:1. 
4 George Soros, Open Society: Reforming Global Capitalism, Reforming Global Capitalism N 32, 2000., p: 121. 
5 An introduction to Hedge Funds, Pictet Alternative Advisors SA, 2015, p:4. 
6 Gérard Marie HENRY, op cit, p :01 
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حيث ال تسمح للمساهني فيها بسحب أمواهلم  ؛اخلاصة هبا مقّيدة إىل حدٍّ ما بسياسات االشرتاك والّسح -
ّددة، وهناك حّد أدىن ملّدة احلظر اخلاّصة بكّل صندوق، ما يسّمى بـــــــــ:ويف تواريخ  إاّل بعد مّدة معّينة       حمم

"Lock-up Period"؛ 
 نوعاً  قق  يم  الذي األمر وهو يديرونه، الذي ندوقالصّ  يفة م اخلاصّ عادًة أمواهل   صناديق الّتحّوطمدراء  ستثمري   -

 ؛ندوقالصّ  يف املستثمرين ومصاحل ةاخلاصّ  مصاحلهم بني مةءاملوا من
 صندوق أنّ  حني يف األداء، ورسوم اإلدارة رسوم من كالّ  صناديق الّتحّوطل الّنموذجي الّرسوم هيكل يشمل -

 صندوق إدارة رسوم تبلغ؛ حيث أقل فيه اإلدارة رسوم أنّ  كما األداء، رسوم يشمل ال املشرت ك االستثمار
 يف الزيّادة من %01 فتمقارب األداء رسوم أما ،"NAV" األصول صايف قيمة من %0 حوايل عادةً  الّتحّوط
 . للّصندوق "NAV" األصول قيمة صايف

 وأداؤها صناديق الّتحّوط تطّور .3

اجلغرايف وحيم  هاوزيعطّرق فيما يلي إىل تتّ يتم الس، و لقد عرفت صناديق الّتحّوط تطّورًا منذ نشأهتا؛ نظرًا ألهّيتها
 كما يلي:،  األصول اليت تمديرها

 صناديق الّتحّوطالّتوزيع الجغرافي ل .أ
 صناديق الّتحّوطل الجغرافي الّتوزيع (:1-2شكل رقم )

 
Source: Preqin Global Hedge Funds Report, Sample pages, 2016, p: 37. 

Available in the website: https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-

Report-Sample-Pages.pdf  (14/8/2016). 

 
؛ حيث صناديق الّتحّوط صناعة يف ارسوخً  األكثر املنطقة هي ةماليّ الشّ  أمريكاالحظ من خالل الّشكل أّن نم 
 هانصف من أكثر أوروبا؛ يف صناديق الّتحّوط من %91 ز، بينما يتمركاهفي "%91هذه الّصناديق " ةغالبيّ  تتمركز
جمموع هذه  من %91 اهلادئ واحمليط آسيايف  صناديق الّتحّوط لشك  تم و  ،حدةاملتّ  اململكة يف هامقرّ  "20%"

https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf
https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf
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 هذه تتوزّع الّنسبة املتبقّية من. وسنغافورة سرتالياأو  كونغ هونغ يف بصفٍة خاّصة ناعةالصّ  هذهالّصناديق، وترتكّز 
 يفمن هذه الّنسبة املتبقّية ترتّكز  %31 ،، وتمعّد أقّل تطّورًا(العامل ةبقيّ ) الرئيسة املناطق هذه خارج "%9"اديق نالصّ 

 .حدةاملتّ  ةالعربيّ  اإلمارات يف %8و أفريقيا جنوب يف %03 تليها الربازيل،

 صناديق الّتحّوطحجم األصول الُمدارة من قبل  .ب

ّقق األهداف املسطّرة حيث ؛0192 عام خالل رهاتطوّ  صناديق الّتحّوط صناعة صلتوا منت  ولكن فقط، مل حتم
دارة من قبل . ياتحدّ التّ من  ديعدال مواجهة يف وقالسّ  يف هاتم حصّ 

م
صناديق واجلدول املوايل يعرض حيم األصول امل

 .الّتحّوط
 حسب المنطقة صناديق الّتحّوطحجم األصول الُمدارة من قبل  (:1-2جدول رقم )

                الوحدة: بليون دوالر                                                                                              
 حجم األصول الُمدارة المنطقة

 01399 أمريكا الّشمالّية

 982 أوروبا

 921 آسيا والمحيط الهادي

 31 بقية العالم

 31911 المجموع

Source: Preqin Global Hedge Funds Report, Sample pages, 2016, p: 37. 
Available in the website: https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-

Report-Sample-Pages.pdf  (14/8/2016). 

 
مليار  91 حنو مناليت ختضع إلدارهتا  األصول منت قد ،اعمومً  صناديق الّتحّوط صناعة أن إىل قديراتالتّ  شريتم 
بليون  01399؛ حيث تمدير أمريكا الّشمالية ما قيمته 0192 سنة دوالر (تريليون 3) بليون 31911 إىل 9111 سنة دوالر

العامل.  دولدوالر من جمموع هذه األصول، تليها أوروبا مث منطقة آسيا واحمليط اهلادي وتتوزع الّنسبة املتبقّية على باقي 
  األصول حيم أن عتقديم  ذلك، ومع

م
 األصول أن من غمالرّ  وعلى ،ارمسي   نةاملعل   األرقام بكثريٍ  يفوق الواقع يف دارةامل

 ناديقالصّ  صناعة مع باملقارنة صغريةً  تزال ال صناديق الّتحّوط صناعة حيمف كبري، بشكلٍ  موالنّ  يف تستمرّ 
 .صناديق الّتحّوطتطّور صناعة والّشكل املوايل يوّضح  .1ةالعامليّ  ةاملاليّ  واألسواق ةاالستثماريّ 
 
 
 
 

 

                                                           
1 An introduction to Hedge Funds, op cit, p:4. 

https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf
https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf
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  صناديق الّتحّوطتطّور صناعة : (2-2) شكل رقم

 
Source: An introduction to Hedge Funds, Pictet Alternative Advisors SA, 2015, p:5.  

 حوايل من تزدادايف تزايٍد من سنة إىل أخرى؛ حيث نمالحظ من خالل الّشكل أّّنا  الّتحّوط صناديقإّن عدد 
دارة   .0192 سنةصندوق  8211 رباقيم  ما إىل 9111 سنة قو صند 211

م
كما نمالحظ زيادة حيم إمجال األصول امل

تريليون دوالر  919إىل حوايل  ت، مث اخنفض0111تريليون دوالر سنة  0 حوايل تدرجيي ا لتبلغ صناديق الّتحّوطمن قبل 
تريليون دوالر سنة  3إىل أخرى لتبلغ  االرتفاع من سنةٍ لتداعيات األزمة املالية العاملّية، لتعاود  نتييةً  ؛0118سنة 

0192. 

 صناديق الّتحّوطأداء  .ج

 احلصول أجل من أكرب خماطر تحّملت أن جيب أّنا هو صناديق الّتحّوط حول اخلاطئة املفاهيم أكرب من إنّ 
 يتيزأ ال اجزءً  وجعلها املخاطر تقليل يف نياالختصاصيّ  من هم صناديق الّتحّوطأفضل حيث أّن  ؛أعلى عائداتٍ  على
 ثباتًا كثراأل العوائد شّيعوتم  ،اخلسائر من حلد  بصفٍة عامة على ا واعيةال املخاطر إدارة عملت. ةاالستثماريّ  ةاخلطّ  من
 العالية. املخاطر حسب لةاملعد  و 

 صناديق الّتحّوط أن اخصوصً  د،جيّ  بشكلٍ  عةمتنو   حمفظة يف امً وقي   اهام   ادورً  ؤّديتم أن  صناديق الّتحّوطل كنُيم 
ة واملشارك ،"االخنفاضّية" اهلابطة األسواق يف ابطاهل ّّتاهاال محاية توفري خالل من ؛وقالسّ  خماطر من للحد   تيل
 اجانبً  ضعي أناستطاع  عملها، ةوكيفيّ  صناديق الّتحّوط أكثر رستثم  امل فهم كّلماو . عوديةالصّ  األسواق يف ةاعدالصّ 

 .هذه الّصناديق رهاوف  تم  اليت املزايا من واستفاد ،ئةاخلاط   املفاهيم
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 "2112-2113"بالنسبة لتوّقعات المستثمرين المؤّسساتيّين  صناديق الّتحّوطأداء محفظة  (:3-2ل رقم )كش

 
Source: Preqin Global Hedge Funds Report, Sample pages, 2016, p: 86. 

Available in the website: https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-

Report-Sample-Pages.pdf  (14/8/2016). 

 صناديق الّتحّوط راءمدعلى  كان ،0192 عام يف ةالعامليّ  األسواق على أثّرت اليت اليقني عدم فرتاتيف ظّل 
 أداء عن املستثمرين رضاحافظ  كل،الشّ يوّضح  كما. ةإجيابيّ  عوائد حتقيق أجل من بةاملتقلّ  وقالسّ  ظروف مواجهة

حّققت هم أّن عوائد   املستثمرين من %28 رك  ذ  و . 0199 ملسح مماثل مستوى على 0192 عام يف صناديق الّتحّوط
 أنّ  من غمالرّ  على ت الّتوقّعات،ّتاوز  قد عوائدأقّروا أّن ال من املستثمرين %1 كما أنّ   ؛0192 عام يف توقّعةامل الّنتائج
 وجه على .وقعاتالتّ  من أقل جاءت صناديق الّتحّوط استثمارات وائدع أن ذكرت املستثمرين من (%33) كبرية نسبةً 
 ضطربةامل فرتةال من غمالرّ  على ،0199 عام منذالّصناديق هذه  أداء حولورضاهم  املستثمرين عاتتوقّ  تتأثٍّر مل العموم،

 . 0192 وسبتمرب يونيو بني سيما وال اليت مّرت هبا

 هذه يف ةفافيّ الشّ  وغياب دةاملعق   طبيعتها ، بسببصناديق الّتحّوط حول خاطئة فاهيمٌ م تنشأ ما اكثريً 
 هاولكنّ  ،بطبيعتها باملخاطر حمفوفة صناديق سوداء"" اأّنّ على  صناديق الّتحّوط إىلغالًبا  املستثمرون نظري  و . ناعةالصّ 
 يف قصريةال/طويلةال األسهم اتاسرتاتيييّ  ختارال املبتدئون املستثمرون ُييل األسباب، هلذه. عالية حمتملة عوائد قدمتم 

 .ةقليديّ التّ  ةاالستثماريّ  ناديقلصّ ل مماثلاالستثماري  هامنطم  اليتو  ،األول املقام

 

 

 

https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf
https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf
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 صناديق الّتحّوط زاتيّ مم .4

صناديق أّن مصطلح "ة، يف الواليات املّتحدة األمريكيّ  "SEC " ة والبورصاتصّرحت جلنة األوراق املاليّ 
صناديق أو مقبول ودقيق عاملي ا؛ لكن يّتفق معظم املشاركون يف الّسوق على أّن  قانوينّ  " ليس له تعريفم الّتحّوط
 :1من اخلصائ ، تتمّثل فيما يلي هلا جمموعةٌ  الّتحّوط

 ويلة وقصرية األجل؛مرونة كاملة تقريًبا فيما يتعّلق باالستثمارات، مبا يف ذلك املراكز الطّ  -
 لتعزيز العوائد؛ يف حماولةٍ  درة على اقرتاض املال )ومواصلة زيادة الّنفوذ من خالل املشتّقات املالية(القم  -
 حّد أدىن من الّتنظيم؛ -
تفاقيات تدّفق أي سيولة خالل الّسنة االقد تنع  حيث ؛بسبب القيود على عملّية الّسحبيولة السّ  اخنفاض -

 ؛، والقيود على اإلنفاق املفروضة ملدة ثالثة أشهر بعد ذلكالّتحّوطأو السّنتني األوليني من حياة صندوق 
 سات الثّرية؛شمل املستثمرين األفراد واملؤسّ ت -
 ؛ألداءا بناًء علىكافأ املدراء يم  -
 غياب الّشفافية. -

 

كما أّنا   ،وقمن ظروف السّ  فٍ ظر  أيّ  ة حتتاإلجيابيّ  وائديق الععام لتحق بشكلٍ  تسعى الّتحّوط صناديق إن
ي يف أغلب األحوال إىل تكوين قد يؤدّ  الّتحّوط صناديق يف االستثمار فإن من مثو  ؛راملستثم   املال حتتفظ برأس
  .نداتة لألسهم والسّ قليديّ وتقليل حيم املخاطر عن االستثمارات التّ أكرب طويلة األجل  عائداتٍ 
0192لسنة  أمريكي دوالر تريليون 3تمقّدر حبوايل  ط بنسبةٍ صندوق حتو   1111 حلوايلة قديريّ اإلدارة التّ  خالل ومن

؛ 2
 .ةال ّنائيّ  ابقة بصورةٍ بعد يوم على مدار األعوام القليلة السّ  يتزايد يوماً  الّتحّوط صناديق لب علىأصبح الطّ  فقد

ثل صناديق الّتحّوط إحدى فئات االستثمار البديلة اليت تسعى بصفٍة عامة جلين األرباح من العناصر غري  وتم
استثمارات األسهم  املّتسمة بالكفاءة بالّنسبة للّسوق؛ حيث أّنا غالباً ما تعمل على أساس عاملّي وال تقتصر على

 .فحسب، ممّا يضع نطاقًا عريًضا من األسواق والّسندات املالية حتت تصرّفها

تلفة. وهناك مسٌة  ومثة نطاٌق عريض من اسرتاتييّيات صناديق الّتحّوط املختلفة، واليت حتمل كل منها مساٍت خمم
املخاطر عن طريق  حيث يعين الّتحّوط تقليل واحدة مشرتكة بني مجيع صناديق الّتحّوط تقريبًا هي فكرة "الّتحّوط"؛

                                                           
1 David Stowell, An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds and Private Equity: The New Paradigm, 

Academic Press is an imprint of Elsevier, UK, 2010, p: 199. 
2 HFR Capital Hedge Funds Industry Report, 2015. P:93. 

 صناديق الّتحّوطأهداف : ثانًيا
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سبة للمخاطر املنهيّيات املختلفة بالنّ  االستثمار يف بعض األصول احملد دة. وهناك اسرتاتييّيات عديدة تّتخذ بعض
 .1، مع األخذ يف االعتبار درجة هذه املخاطراحلّد منها اليت يرغب الّصندوق يف الّتعّرض هلا واملخاطر اليت يرغب يف

 
 

حسب  صناديق الّتحّوطه من املفيد تصنيف املخاطر وغريها من اخلصائ ، فإنّ و من أجل مقارنة األداء 
 طّرق إىل بعضها فقط فيما يلي:تّ يتم الس األخرية،هذه ونظرًا لتعّدد  ة.اسرتاتييياهتا االستثماريّ 

 

 ةاالستثماريّ  واملراكز املغطاة ةاالستثماريّ  املراكز يف متساو بشكلٍ  االستثمارتلّخ  هذه االسرتاتييّية يف ت 
 %21و ةمغطاّ  ةاستثماريّ  مراكز يف ندوقالصّ  ممتلكات من %21 توظيف مت حال يف املثال، سبيل على. املكشوفة

%911 ضعرّ التّ  وإمجايل %1 ضعرّ التّ  صايف يكون مكشوفة، ةاستثماريّ  مراكز يف منها
2. 

 

 من بأقل مقّومة بأّنا يشعرون اليت األسهم شراء إما صناديق الّتحّوط ملدراء ُيكن ة،االسرتاتيييّ  هذه يف 
 ضٌ تعرّ  صناديق الّتحّوطل سيكون احلاالت، معظم يف. قيمتها من بأعلى مقّومةً  يعتربوّنا اليت األسهم بيع أو قيمتها
 األسهم من %31 وباع األسهم يف ممتلكاته من %11 صندوقوّظف  على سبيل املثال؛ إذا. األسهم ألسواق إجيايب
 .3(%31-%11) %91 األسهم ألسواق ندوقالصّ  تعرض صايف يكون ،املكشوف على الباقية

 

 مناسبة كمية وببيع مجالدّ  عن اإلعالن بعد املستهدفة ركةالشّ  أسهم بشراء عموماً  االسرتاتييية هذه تقضي
 قيام إمكانية أو عنها، املعلن مجالدّ  عملية إجناز ّيزُيم  الذي طخبّ التّ  وبسبب. املكشوف على احليازة شركة أسهم من
 طحوّ التّ  صناديق وحتاول األسعار تتفاوت احليازة، يف نيتها عن أخرى شركات تعرّب  فيما العروض/العطاءات حرب

 .4األسعار يف اختالل أي من االستفادة

 

 

                                                           
1 David Stowell, op cit, p: 199. 
2 Gregory Connor and Mason Woo, An Introduction to Hedge Funds, Introductory Guide, International Asset 

Management, The London School of Economics & Political Science, 2010, p: 03. 

strategy-http://www.arabesquesociety.com/common- ، يف املوقع االلكرتوين:صناديق الّتحّوطإبراهيم نافع قوشيي، االسرتاتييّيات الّشائعة لدى  3 

funds-hedge-in (01/18/0199.) 

 املصدر نفسه. 4 

   صناديق الّتحّوطة لاني: االستراتيجّيات االستثماريّ المطلب الثّ 

 
 

 ة المدىالطويلة/ قصير ة االستراتيجيّ : ثانًيا
 

 ائمة على مراجحة الّدمج بين الّشركاتالقاالستراتيجّية : ثالثًا
 

 الُمحايدة للّسوقة ستراتيجيّ اال: أّواًل 
 

http://www.arabesquesociety.com/common-strategy-in-hedge-funds
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عن طريق توّقع األحداث مثل اندماج الّشركات  ،ةسوء تقدير الّتسعري لألوراق املاليّ  صناديق الّتحّوطتستغّل  
 قد اليتهي  بساطة بكل نظيمالتّ  أو إعادة ياسيةالسّ  األحداث أو األخبار بعضأّن  ؛ حيثأو إفالسها، وتبعات ذلك

 مبسح تقوم كمبيوتر برامج الصناديق هذه من الكثري وتلك. هبوطاً  أو صعوداً  هاتحرّكفاألسواق  اهاتاّتّ  على تؤثّر
 .األسواق يف موضعالتّ  من لتمكينه يادةالرّ  وقت من ثوان مخس عن حىت حبثاً  ؛العاملية اإلخبارية للعناوين دائم

 

الظّروف الّدولية، مثل أسعار ا على تقييم باالستثمارات استنادً  االسرتاتييّيةهذه بع اليت تتّ  الّصناديقتقوم  
 ة واالستقرار الّسياسي.يارة اخلارجيّ الفائدة وأسعار صرف العمالت، الّتضّخم، البطالة، اإلنتاج الّصناعي، التّ 

 باالستدانة مويلالتّ  إىل وتليأ لعوالسّ  والعمالت نداتوالسّ  األسهم يف باالستثمار ناديقالصّ  هذه وتقوم
 يف ائدةالسّ  ةالرئيس االّتاهات على كيزهابرت  ةقليديّ التّ  صناديق الّتحّوط اتاسرتاتيييّ  عن وختتلف املالية اتواملشتقّ 
 .1نةمعيّ  ةماليّ  أوراقٍ  على كيزالرتّ  نع بدالً  األسواق

 

صناديق  من أكرب عدد إىل إمكانّية الوصول *(Fund of Hedge Funds) صناديق الّتحّوط صندوق يوّفر
أّن  كما. سعاو على نطاٍق  املستثمرين ألوساط ةً تاحمم وغري  د،دم اجل ملستثمرينيف وجه ا لقةً غ  مم  تكون قد اليت ،الّتحّوط
 دةمتعدّ  حمفظة) صناديق الّتحّوط اتاسرتاتيييّ  من موعةٍ جم تخصي ب يسمح صناديق الّتحّوط صندوق
 اغرضً  ختدم ، واليّت (احملفظة املوضوعّية) نةمعيّ  ةاسرتاتيييّ  يف اءأكفّ  مدراء ةعدّ  أو ،واحد وعاءٍ  يف( اتاالسرتاتيييّ 
 .2؛ لكن بتكلفٍة أكربملستثمرينا أصول مزيج يف احمدد  

 

 

 

  

                                                           
strategy-http://www.arabesquesociety.com/common- ، يف املوقع االلكرتوين:صناديق الّتحّوطاالسرتاتييّيات الّشائعة لدى إبراهيم نافع قوشيي،  1 

funds-hedge-in (01/18/0199.) 

ر من خالل صندوق الصناديق الوصول هو مبثابة صندوق يستثمر يف صناديق حتوط أخرى. وبداًل من االستثمار يف صندوق حتوط واحد مبدير واحد واسرتاتييية واحدة، ُيكن للمستثم*
خاطر والتخفيف من التقّلبات. لكن يكمن العائق األكرب يف صندوق الصناديق زيادة التنويع يف االستثمار وامل من مثومن اسرتاتيييات التحوط، و  صناديق الّتحّوطإىل عدد كبري من مدراء 

 .يف وجود شرية أخرى من الرسوم اإلضافية
2 An introduction to Hedge Funds, op cit, p:12. 

 ات الّتي تقودها األحداثاالستراتيجيّ : رابًعا
 

 الكّلي العالميالقائمة على االقتصاد االستراتيجّية : خامًسا
 

 صناديق الّتحّوطصندوق : ساِدًسا
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صناديق روة الّسياديّة يف صناديق الثّ سيتم الّتطّرق من خالل هذا املطلب إىل كّل ما يتعّلق باستثمارات 
 ، واألسباب واحلوافز اليت تدعوها لتوظيف أصوهلا يف هذه القناة االستثماريّة.الّتحّوط

 
 

، صناديق الّتحّوط يف املستثمرين عو مجم من %9 من أقل لشك  تم  صناديق الثّروة الّسياديّة أنّ  من غمالرّ على 
 رؤوس جمموع من %99 حوايل ؛ حيث أنّ األصول من الفئة هذه يف راملستثم   املال رأس من كبري قدرٍ ب هماستم  أّناإاّل 

 . 1صناديق الثّروة الّسياديّة من تأيت صناديق الّتحّوط يف رةاملستثم   األموال

 صناديق الّتحّوطصناديق الّثروة الّسياديّة التي تستثمر في  .1

 من غريها مع مقارنةً  أطول فقٍ أم  ذات استثماراتلتوظيف أمواهلا يف  عادة صناديق الثّروة الّسياديّة تسعى
 لعدة بأكملها أمة ثروة ومحاية إلدارة املشرتك اهلدف بسبب أقل جلاأل قصرية التزامات الديهأّن  كما سات،املؤسّ 
 أطول ملدة البقاء إىل تيل ّناأل ؛صناديق الّتحّوط ا يفصاهتخمصّ توّظف  ياديةالسّ  الكياناتهذا ما جيعل هذه و  ،أجيال
 :صناديق الّتحّوطاليّت تموّظف أمواهلا يف  صناديق الثّروة الّسياديّةنسبة يعرض . والّشكل املوايل خريناآل ستثمرينامل من
 

 صناديق الّتحّوطالتي تستثمر في  صناديق الثّروة الّسياديّةنسبة (: 2-2شكل رقم )

 
Source: Sovereign Wealth Funds Investors in Hedge Funds, Preqin Sovereign Wealth Funds 

Review, June 2015, p: 2. Available in the website: 

https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-

Investors-in-Hedge.pdf (16/5/2016). 

                                                           
1 Sovereign Wealth Funds Investors in Hedge Funds, Preqin Sovereign Wealth Funds Review, June 2015, p: 2. 

Available in the website:https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-

Fund-Investors-in-Hedge.pdf (16/5/2016). 

 

 صناديق الّتحّوطالث: حوافز االستثمار في المطلب الثّ 

 
 

 صناديق الّتحّوطصناديق الّثروة الّسياديّة تستثمر في : أّواًل 
 

 

https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-Investors-in-Hedge.pdf
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؛ صناديق الّتحّوط فضاء يف متزايد حنوٍ  على نشطت األخرية، نواتالسّ  يف ،الثّروة الّسياديّةصناديق  أصبحت
 كانت  اليتو  ،صناديق الّتحّوطيف  استثماراتٌ  احالي   لديها صناديق الثّروة الّسياديّة من %33حيث يبنّي الّشكل أّن 

 من صغرية نسبةٍ  قبل من األصول من الفئة هذه مخد  ست  تم  تزال ال هذا، من غمالرّ  على. 0193 عام يف %39بــــــــتمقّدر 
 نميةالتّ  صندوق مثل ،صناديق الثّروة الّسياديّة بعض. األخرى البديلة األصول فئات مع مقارنةً  صناديق الثّروة الّسياديّة

 .اهب اخلاص ظاحملاف   االستثمار نهجبالّنسبة ل اجد   كبرية خماطرةٌ  صناديق الّتحّوطأّن  رأت ،"NDFI" ةاإليرانيّ  ةالوطنيّ 

 ؛ حسب المنطقةصناديق الّتحّوط في تي تستثمرال الّسياديّة الّثروة صناديق .2

 وبنسبٍ ، صناديق الثّروة الّسياديّة اليت تستثمر يف صناديق الّتحّوط يف مناطق خمتلفة يف العاملأصول وزّع تت
 وهذا ما يوّضحه الّشكل أدناه:وتة؛ متفا

 ؛ حسب المنطقةصناديق الّتحّوطالتي تستثمر في  صناديق الثّروة الّسياديّة(: 6-2شكل رقم )

 
Source: Sovereign Wealth Funds Investors in Hedge Funds, Preqin Sovereign Wealth Funds 

Review, June 2015, p:3. Available in the website: 

https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-

Investors-in-Hedge.pdf (16/5/2016). 

 منتشرةٌ  ،صناديق الّتحّوط يف تستثمر اليت املوجودة صناديق الثّروة الّسياديّةإّن ف كلالشّ  يف مبنّي  هو كما
صناديق الثّروة  من العديد تستثمر. األوسط رقالشّ  يف (%09)و ماليةالشّ  أمريكايف  (%09) ،آسيا يف (%08)بنسبة 
باستثمارها يف  عروفةم أصبحتقد و  ،عديدة سنواتٍ منذ  صناديق الّتحّوط يف املناطق هذه يف اليت تتمركز الّسياديّة
صناديق  يف االستثمارعلى  "ADIA" لالستثمار أبو ظيب جهاز أقدم   املثال، سبيل على. لو صاألمن  فئةال هذه

صندوق  "APFC" ائمالدّ  أالسكاصندوق  ،"KIA" ةالكويتيّ  االستثمار هيئة أن حني يف ،9189 عام يف الّتحّوط
 .سنوات عشر من أكثر منذ صناديق الّتحّوط يف االستثمار هاكلّ  ، بدأت"AIMCO" الّسياديألربتا 

  

https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-Investors-in-Hedge.pdf
https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-Investors-in-Hedge.pdf
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 "اإلقليمّية فضيالتتّ ال" صناديق الّتحّوط في تي تستثمرال الّسياديّة الّثروة صناديق .3

 الثّروة صناديقتقوم  ها،افظحم لتنويع كوسيلةٍ  بالّدرجة األوىل؛ ةاخلارجيّ  األسواق إنّه ومن أجل اكتشاف
 من واسعة جمموعةٍ  من خالل تبيّن  بتوزيع استثماراهتا عرب مناطق خمتلفة؛ صناديق الّتحّوط يف يت تستثمرال الّسياديّة
 ّتوّجهات، ومنها من يّتيه لالستثمار احملّلي؛ وهو ما يموّضحه الّشكل أدناه:وال اتاالسرتاتيييّ 

 صناديق الّتحّوطالتي تستثمر في  الّسياديّةصناديق الثّروة ل الّتفضيالت اإلقليمّية(: 7-2شكل رقم )

 
Source: The 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, Executive Summary, p:7. 

 Available in the website: 

https://www.preqin.com/item/2016-preqin-sovereign-wealth-fund-review/0/14106  (16/5/2016). 

 

 عرب بذلك تقوم ،"% 81" صناديق الّتحّوط يف تستثمر اليت صناديق الثّروة الّسياديّة غالبيةّن أ كلالشّ  وّضحي
صناديق  يفلالستثمار  صناديق الّتحّوط فضاء يف العاملة صناديق الثّروة الّسياديّة من %98 ّتيهتبينما  ،مناطق خمتلفة
. صناديق الّتحّوط صناعة يف املنطقة هيمنة مع اشيً ات وذلك ،حديدالتّ  وجه على ةماليّ الشّ  أمريكا هامقرّ اليت  الّتحّوط

صناديق  ةماليّ الشّ  أمريكا ّتذب ،ني يف هذه الّصناعةاسخرّ واخلرباء ال راءدامل من كبري عدد على حتتويونظرًا إىل أّّنا 
 .نطقةامل يف املستثمرين أموال رؤوس من كبرية مبالغ كذلك هوجّ تم و  العامل، أحناء مجيع من الثّروة الّسياديّة
 ناديقصّ حيث أّن هلذه ال ؛سياآ يف صناديق الّتحّوط يف اليت تستثمر صناديق الثّروة الّسياديّة من %98 تمركزت
 على خاص بشكلٍ يمرّكز  ةسياديّ  ثروة صندوق هومثاًل،  "CIC" ةينيّ الصّ  االستثمار سةمؤسّ . حمّلي ا لالستثمار تفضيلٌ 

 .املناطق هلذه الوصول لسهولة انظرً  اشئةالنّ  واألسواق آسيا يف صناديق الّتحّوط االستثمار يف
 "ستثماريّةاال فضيالتتّ الو  اتاالستراتيجيّ " صناديق الّتحّوط في تي تستثمرال الّسياديّة الّثروة صناديق .4
من خالل جمموعٍة متنّوعة من االسرتاتييّيات؛ هبدف  صناديق الّتحّوط يف لالستثمار الّسياديّة الثّروة صناديقتيل 

 :املوايلتنويع حمافظها، ومن مث احلّد من املخاطر اليت ُيكن أن تواجهها، كما هو موّضح يف الّشكل 

https://www.preqin.com/item/2016-preqin-sovereign-wealth-fund-review/0/14106
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 صناديق الّتحّوطالتي تستثمر في  صناديق الثّروة الّسياديّةل المفّضلةاالستراتيجّيات (: 8-2شكل رقم )

 
Source: The 2015 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, Executive Summary, p:7. Available in the 

website: 

https://www.preqin.com/item/2016-preqin-sovereign-wealth-fund-review/0/14106 (16/5/2016). 

من  لالستثمار استعدادٍ  على ّتحّوطصناديق ال يف تستثمر اليت صناديق الثّروة الّسياديّة ةغالبيّ  أن يمبنّي الّشكل
 أهداف وحتقيق ةاالستثماريّ  احمافظه تنويع أجل من ؛صناديق الّتحّوط اتاسرتاتيييّ  من واسعةٍ  جمموعةٍ  خالل

 اشيوعً  ، اليت تمعترب األكثرباألحداث هةاملوجّ  اتواالسرتاتيييّ  األسهم اتاسرتاتيييّ  تستخدم هيو . ختلفةامل االستثمار
كما يمالحظ أّن صناديق الثّروة الّسياديّة تيل لالستثمار يف صناديق الّتحّوط اجلامعة . ةياديّ السّ  الثّروة صناديق بني

 "صناديق صناديق الّتحّوط"؛ نظرًا خلربهتا وألّن عوائدها مضمونة، والّشكل املوايل يموّضح ذلك:

 صناديق الّتحّوطالتي تستثمر في  الّسياديّةصناديق الثّروة ل ستثماريّةت االوّجهاالتّ (: 9-2شكل رقم )

 
Source: Sovereign Wealth Funds Investors in Hedge Funds, Preqin Sovereign Wealth Funds Review, June 2015, 

p:3. Available in the website: 

https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-Investors-in-

Hedge.pdf (16/5/2016). 

https://www.preqin.com/item/2016-preqin-sovereign-wealth-fund-review/0/14106
https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-Investors-in-Hedge.pdf
https://www.preqin.com/docs/newsletters/hf/Preqin-HFSL-June-15-Sovereign-Wealth-Fund-Investors-in-Hedge.pdf
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 من ؛عةمتنوّ  ةاستثماريّ  حمافظ إنشاء إىل دفمنها هت" %19" صناديق الثّروة الّسياديّة ةغالبيّ  أنّ الّشكل  بنّي يم 
 إىل اأيضً  كما يمشري الّشكل. "صناديق الّتحّوطعة "صناديق جلاما ناديقصّ الو  املباشرة االستثمارات من جمموعةٍ  خالل
 صناديقمن  %01 أنّ  حيث ا؛داخلي   األموال حمافظ لقخب األمر قيتعلّ  عندما ،صناديق الثّروة الّسياديّةل املتزايد طورالتّ 
 ومع. 0193 عام يف %09 منوقد شهدت اخنفاًضا  ،صناديق الّتحّوط صندوق فقط ستخدمت   اآلن ياديةّ السّ  روةالثّ 

 ؛اجلامعة ناديقصّ هذه ال اممهقدّ تم  ّلذانال نويعتّ الو  اخلربةهو  هدفها الّسياديّةصناديق الثّروة  من كبرية نسبةً  فإن ذلك،
 األصول من الفئة يف شطةنّ ال صناديق الثّروة الّسياديّة. اليت تتحّملها يف سبيل ذلك ضافيةاإل سومالرّ  من غمالرّ  على

ّثل  املباشرة االستثمارات خالل من اليّت يتم توظيفها  من جمموع الّصناديق. فقط %9تم

 

ديّة؛ يتمّثل ليحمفظة االستثمارات الّتق صناديق الّتحّوطمن األسباب اليت تدعو إىل تضمني  هناك جمموعةٌ 
 :1سيّتم الّتطرق فيما يلي إىل هذه األسبابو درهتا على احلّد من املخاطر من خالل الّتنويع. يف قم  هاأهّ 

 المخاطر من الحدّ   .1

ة عندما يكون فع من مستوى استقرار حمفظة االستثمارات الّتقليديّ تر  ثابتةً  عائداتٍ  الّتحّوطصناديق ر وف  تم  
لتوليد  صناديق الّتحّوطهناك العديد من االسرتاتيييات اليت تّتخذها و ال ُيكن الّتنّبؤ هبا.  عندماا، أو أداؤها ضعيفً 
 ورغم أنّه ا مستقرّة.فائدة؛ يوّفر الّدخل الثّابت عوائدً يف األوقات اليّت تنخفض فيها أسعار ال ممغرية، فمثاًل عوائد 
صندوق  فإنّ ، عالية من الغموض وعدم الّشفافية تتمّيز بدرجةٍ أّّنا بعض الّشروط اليت حتّد الّسيولة، و  صناديق الّتحّوطل
 .خماطر احملفظة، ُيكن أن يكون وسيلة جّيدة للحّد من ت إدارته وتوجيه استثماراته بعنايةتّ إذا حّوط تّ ال

 العائد تحسين .2

سني درة بعض هذه الّصناديق على حتللمحفظة، هو قم  صناديق الّتحّوطإّن الّسبب الرّئيس الثّاين إلضافة  
 : 2بطريقتني خمتلفتني ويتم ذلك. ذه األخريةة هلالعائدات اإلمجاليّ 

هي احملافظة على احملفظة منخفضة املخاطر مع حماولة الّضغط على بعض العائدات  الّطريقة األولى: -
سرتاتييّية صندوق حتّوط تقوم امن خالل استخدام صندوق حتّوط منخفض الّتذبذب. بإضافة  ؛ةاإلضافيّ 

 ةً العائدات على احملفظة ُيكن أن تشهد زياد؛ حيث أّن على استبدال العائد الثّابت الّضعيف خالل ذلك
 طفيفة دون أي زيادة يف الّتقّلبات؛

                                                           
1 Dan Barufaldi, Hedge Funds : Why Choose Hedge Funds ?, available in the website : 
http://www.investopedia.com/university/hedge-fund/place-in-portfolio.asp, 23/8/2015.  
2 Ibid. 

 صناديق الّتحّوطحوافز االستثمار في : ثانًيا
 

http://www.investopedia.com/contributors/?id=276
http://www.investopedia.com/university/hedge-fund/place-in-portfolio.asp
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سرتاتييّية ذات عائد مرتفع لدعم ا، وهي إضافة صندوق حتّوط مع واليّت تمعترب أكثر إثارةً  الّطريقة الثّانية: -
، االسرتاتييّيات القائمة على االقتصاد الكّلي العامليرتاتييّيات، مثل )تعزيز( العوائد الكّلية. بعض االس

ا. هذه األموال عادة تكون موّجهة الغرض؛ على أساس توقّعاهتم لألسعار ائد مرتفعة جد  ُيكنها توليد عو 
ة املشتّقة، ا باستخدام األدوات املاليّ املستقبلّية لألسهم والّسندات والعمالت والّسلع، وُيكنها أن تستثمر أيضً 

ييّيات غري مرتبطة باالستثمارات يأخذ حذره؛ فعلى الّرغم من أّن هذه االسرتات ستثمر أناملينبغي على لكن 
   بشكلٍ ص  لذلك، عندما ختم  ونتييةً  .من الّتذبذب )الّتقّلب( عاليةً  ا ما تمظهر مستوياتٍ الّتقليديّة، فإّنا غالبً 

 نسبّية يف تقّلبات احملفظة. دة من العائدات، دون أن تكون هناك زيادةٌ جي   سليم ُيكن أن تكون هناك دفعةٌ 
 الموارد تخصيص اعتبارات .3

 جيب أن يكون بالّنظر ألهداف العائد/ املخاطر للمحفظة. وينبغي إجراء حتليلٍ  صناديق الّتحّوطختصي  إّن 
معنّي يتالءم ومزيج األصول. كما ال ينبغي على مدير ذا ما كان هناك صندوق حتّوط سليم لتحديد الكيفّية، وإ
جيح املمنوح احملفظة أن يقتصر نظرم  ا تقييم مستوى تركيز احملفظة الكلّية معنّي، بل ينبغي عليه أيضً  الستثمارٍ ه على الرتٍّ

 وارتباط كّل منها باآلخر وارتباطها بعضها ببعض.

، ومن راكز األخرىا، من املؤّكد أنه هناك أهّية الرتباط كّل مركز باملعلى سبيل املثال، يف حمفظة مرّكزة جد   
 متشاهبة. لديها برامج أداءٍ  ا أّن املراكز لن يكوناملؤّكد أيضً 

مستوى الكشف اإلمجايل والّصايف  وآخر عند إضافة صندوق حتّوط حملفظة ما، ه ا اعتبارٌ هناك أيضً  
على سبيل املثال مستوى الكشف اإلمجايل والّصايف للمحفظة  ،سبة لالستثمارات الّتقليديةبالنّ  .للمحفظة الكلّية
ها من األحوال، إاّل إذا استعملت احملفظة نفوذ   يف أّي حالٍ  %911ا هو نفسه، ولن يتياوز نسبة الكلّية سيكون دائمً 
 اخلاص على مراكزها.

من احلاالت يتأثّر مستوى الكشف  م الرّافعة املالّية، ويف كثريٍ ، الكثري منها يستخد  صناديق الّتحّوطبالّنسبة ل 
 صناديق الّتحّوطع لواقفها الّطويلة وقصرية األجل. ولذا فإّن الّتخصي  املوس  مباإلمجايل والّصايف للمحفظة الكلّية 

 مالية عالية.  مباشر على إمجايل مستوى الكشف اإلمجايل والّصايف للمحفظة الكلّية باستخدام رافعةٍ  سيؤثّر بشكلٍ 

 صناديق الّتحّوطلعائد، فلوّفره من تنويع وتعزيز ا هاّما يف احملفظة بالّنظر إىل ما تم مكانً  صناديق الّتحّوطحتتّل و  
ؤخذ بعني االعتبار ة، لكن يبقى لديها بعض الّسلبيات اليّت ينبغي أن تم كبرية وهامّ   املختارة بعناية ُيكن أن تكون إضافةً 

 .1أثناء عملية تشكيل احملفظة
 
 

                                                           
1 Dan Barufaldi, Hedge Funds: Why Choose Hedge Funds?, op cit. 

http://www.investopedia.com/contributors/?id=276
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صناديق  نإف ية،احمللّ  املالية سوقاأل يف عالية مكاسب حتقيق من املستثمرون فيه يتمكن الذي وقتال يف
 ةاستثماريّ  فرص وجود من الرغم على ؛حمفظتهم من هاماً  جزءاً  كونوتم  األحوال مجيع يف دورها هلا سيبقى الّتحّوط
 حملافظهم أكثر تنويع يف راغبني باتوا احمللية وقالسّ  يف جيدة مكاسب قواحقّ  أن فبعد. أعلى مردودٍ  ذات أخرى

 يف استيعاهبا الصعب من بات ،لدرجة عالية اآلن أصبحتمثاًل  اخلليج منطقة يف قديةالنّ  يولةالسّ  أن كما.ةاالستثماريّ 
 أدوات من متنوعة موعةٍ جم تقدمي يف صناديق الّتحّوط دور يأيت بالضبط وهنا؛ وحدها احمللية االستثمار فرص

 أو ةاحملليّ  وقالسّ  يف تتم اليت قليديةّ التّ  االستثمارات تكمل أن ُيكنها واليت ،داجلي   األداء ذات البديلة االستثمار
 .االستثمارية حمفظته تنويع على املستثمر ساعدمما يم  ؛دوليةالّ  األسواق

. وليةالدّ  ةاالستثماريّ  وقالسّ  يف ةاالستثماريّ  احملافظ لتنويع أداة دوماً  ستبقى صناديق الّتحّوط أن يعين وهذا
 احلني بني صيبتم  اليت ةاحلادّ  اتقلبّ التّ  من ةاالستثماريّ  احملفظة حلماية فعالة وسيلةً  توفر أّنا ناديقالصّ  هذه أثبتت فلقد
 .قلباتالتّ  هذه بفعل آكلالتّ  من راملستثم   املال رأس محاية من مثّ و  ؛قليديةالتّ  سواقاأل واآلخر

 هلذه اإلمجايل األداء حتسني يف دوماً  ساهميم  متوازنة ةاستثماريّ  حمفظةٍ  يف كعنصر صناديق الّتحّوط اعتماد إن
 املخاطر لكن استثمار، أي يف املوجود املخاطرة عنصر غياب يعين ال هذا ولكن االستثمار، خماطر ختفيف ويف احملفظة
 واالستثمارات وليةالدّ  نداتالسّ  أو األسهم يف االستثمار يملها اليت املخاطر من أقل ناديقالصّ  هذه تتضمنها اليت
 .عموماً  ةقليديّ التّ 

 اتاالسرتاتيييّ  أن رغم جّيدة لصناديق الثّروة الّسياديّة؛ ةً فرص عتربتم  صناديق الّتحّوط ُيكن القول بأنّ  هنا من
 من ًياعال مستوى بوتتطلّ  للغاية ةعقدّ مم  طبقهاتم  اليت املخاطر دارةإ مبادئ وكذلك تعتمدها اليت ةاالستثماريّ 
 funds Funds of" جامعة صناديق يف االستثمار على صناديق الثّروة الّسياديّةينبغي  لذلك. لفهمها االختصاص

hedge  " حدٍّ  اىل املخاطرة عنصر ختفيض إىل ؤدييم  مما ،اجملال هذا يف العالية الكفاءة لديها ساتمؤسّ  قبل من دارتم 
 لالستفادة للمستثمرين األفضل اخليار تبقى القوية حتيةالتّ  والبنية اخلربة لديها فراتتو  اجلامعة الصناديق أنّ  ؛ حيثأدىن
 .1صناديق الّتحّوط من
 

                                                           
  funds-http://www.arabesquesociety.com/hedge ، يف املوقع االلكرتوين:0202مايو  4إبراهيم نافع قوشيي، صناديق الّتحّوط وأثرها على االستثمار،  1 

http://www.arabesquesociety.com/hedge-funds
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 وقد ،"اشئةالن   ساا "األ مصطلح عليها طلقأُ ، اميةالن   البلدان يف ساا جديدة من األ ظهرت ُساللة   لقد

 للعائد وكذا ،اليت أصبحت تُنافس املنتاات واملاركات العاملي ة انتااهمل انظر   حناها واستقطبتهم املستثمرين انتباه تشد  
 اهااقتصاد تنمية يف اكبري   ادور   األساا  هذه أد ت ولقد .حملافظهم تنايع   مصدر باعتبارها ؛هلم قدمهتُ  الذي الكبري

للر يادة  للاصال اسعي   ؛االقتصاد العاملي يف رطا  ت  ال مااكبة على عملت كما ،حناها الكبرية املالية قاتدف  للت   انظر   ةاحمللي  
 حاافزاشئة وأهم خصائصها و عرف على األساا  الن  الت  وسيتم من خالل هذا املبحث  .ةلد ولي  ا األساا  ضمن

 الية:طر  إىل املطالب الت  من خالل الت   ؛االستثمار فيها

 ؛األسواق الّناشئة اهيةمل: المطلب األوّ  -
 ؛اشئةخصائص األسواق النّ اني: الثّ المطلب  -
 .استراتيجّيات األسواق الّناشئة وحوافز االستثمار فيهاالث: المطلب الثّ  -

 

 فان ينأنطا "الر ؤى الش املة  ذي الد ويلاملدير االستثماري من قبل " اشئةالن   األساا " لقد مت  صياغة مصطلح
 براذرز لسالامان فكرة مقد   ،الد ويل للبنك ابعةالت   الد ولي ة مايلالت   سةمؤس   يف يعمل كان بينماف. 1891 سنة "أجتميل

"Salomon Brothers" ومت  رفض هذه الت سمية واملطالبة باصف   ".الثالث   عامللل أسهم صندو "، متث لت يف إنشاء
 .1"اشئةالن  " لد مصطلحوُ على هذا األساس و ، أرفع

 

ا فهمُ د ولي ةالمصطلح "الس ا  الن اشئ" ُيستخَدم غالب ا يف أدبي ات إدارة األعمال  على الر غم من أن   ه ، ورّب 
 املختلفة اليت  متي ز هذه األساا . ؛ حيث يركِّز الكت اب على اجلاانب  لهمتعارف  عليه؛ لكن ال ياجد تعريف  حمد د 

 اشئةالنّ  األسواق تعريف .1

 :2كالت ايل  بعض الت عريفات لألساا  الن اشئةُُيكن تقدمي 

 األفضل ريقةوالط   ا ،الس   اقتصاد باجتاه ل  حتا   مرحلة يف اقتصادها ُير األساا  اليت اشئةالن   باألساا  قصديُ  -
 على طلقتأُ  ما اإذ اشئالن   فصفة اعية،الن   اخلصائص من عدد   إىل جاعالر   تستاجب ناشئ سا    لتحديد

 .ةهام   منا   ةإمكاني   تاجد حيث ؛االنطال  مرحلة تعين فإهنا االقتصاد،

                                                           
1 Gülen Tuncer, “Movin’ on Up...” Emerging Markets’ Rising Importance in the Global Economy, Asset Management 

Viewpoint, Conning, Vol 16, Issue 3, June 2012, p:1. 

 .020، ص: 6002، أطروحة دكتاراه، غري منشارة، كلية العلام االقتصادية وعلام التسيري، جامعة اجلزائر، معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلهاباكساين رشيد،  2 

 األسواق الّناشئةاالستثمار في : ثّانيالمبحث ال
 

 األسواق الّناشئة اهية ماألول:  طلبالم
 

  الناشئة األسواق مفهوم: أواًل 
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 يف نامية دول   إىل وتنتمي ا،م  تقد   األكثر البلدان خارج تاجد اليت األساا  تلك :"ابأهن   فهايعر   من وهناك -
 ةاقي  الس   القيمة يف الكبرية يادةالز   ها األساا  هذه به زتتمي   ما وأهم ا ،الس   اقتصاد إىل حالالت   مرحلة

 .1" اجلديدة اإلصدارات حام دتزايُ  إىل باإلضافة لألسهم،
 ونشاطها حامها ويكان ،ةانتقالي   مرحلة   يف تكان اليت ساا األ على اشئةالن   األساا  مصطلح طلقيُ  كما -

 فيها فراتا  اإذ "S&P"شركة  حسب كناشئة األساا  فصن  تُ  ؛ حيثمتزايد منا   يف تطارها مستاى أو
  :2األقل على اليانالت   رطانالش  

 ؛الد ويل البنك تعريف حسب منخفض أو طمتاس   دخل ذي القتصاد   تنتمي أن -
 .اخلام د اخليال اتجبالن   مقارنة امنخفض   لالستثمار القابل املال رأس يكان أن -

 :3الس ا  الناشئ خيضع للمعايري الت اليةهذا جيعل تصنيف ف، هل واضح   تعريف  ل ّبا أن ه ال وجادو 

 صغر حام االقتصاد؛ -
 منه يف البلدان املتقد مة؛ أقل بكثري   (GNP)اتج القامي اإلمجايل نصيب الفرد من الن   -
 ا يف الت داول.ارتفاع معد ل الت ذبذب يف سعر الص رف الذ ي يعين خطر ا كبري   -

 ةقاي  مناف سة   ياديةالس   كياناتال هذه تُعَترب اشئة،ألساا  الن  ل ا الس   يف املشاركني تعريف كيفية عن ظرالن   بغض  و 
 اتجالن   يف ومسامهتها العاملية اارةالت   يفة األساا  الن اشئة مشاركفإن   ذلك، على وعالوة  . "مةاملتقد   األساا "نظريها ل

 احمللي اتجبالن   اقاس  مُ  العاملي االقتصاد يف الن اشئةاألساا   سهم قحق  قد و . االزدياد يف ة  آخذ العاملي اإلمجايل احمللي
 االقتصاد يف األساا  الن اشئة نصيب بلغ 1111 يف سنةو . 1889 سنة %73 الشرائية القاة تعادل أساس على اإلمجايل
 .11134 عام حبلال %49 إىل أن تصل الد ويل قدالن   صندو  عويتاق   ،%98 العاملي

 ة.انتقالي   اها ّبرحلة  إىل ظاهرة مرور اقتصاد تتم اإلشارةاشئة؛ عندما الن   قتصاداتأكرب االوتُعترب الص ني واهلند 

 

  

 

 
 

                                                           
 .020مرجع سابق، ص: ، باكساين رشيد 1 

 .املصدر نفسه 2 
3 Aziz Sunje, Emin Çivi, Emerging Markets: A Review Of Conceptual: Frameworks, 2001, p :204. 

 . متاافر يف املاقع االلكرتوين:0ص: ، 6002يناير  01، انكماش الطلب وتراجع اآلفاق المتوّقعة، مستجّدات آفاق االقتصاد العالمي، الد ويلصندو  الن قد  4 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116a.pdf  60/6/6002تاريخ االطالع على املاقع." 

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116a.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116a.pdf


 سياسات ترشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة                              الفصل الثّاني                                     

80 
 

 

 كل ه يفأن   إىل اإلشارة مع هبا، متر اليت ماالن   ملراحل إطار   وضع من نك  مَ  اشئةالن   ساا األ رتطا   متابعة إن
 :1لاملراح ذههل عرض   يلي وفيما ابقة،الس   باملرحلة مقارنة   اضا  نُ  ا الس   هذا يزداد مرحلة
 :يلي ّبا املرحلة هذه يف اشئالن   ا الس   زتمي  ي :األولى المرحلة .1
 ؛األسعار يف شديدة بات  لتقل   ضهاوتعر   األسهم عدد واخنفاض لةاملسا   ركاتالش   عدد ةقل   -
 ؛يالةالس   واخنفاض كزالرت   درجة ارتفاع -
اه -  إىل هاج  تُ  كانت اليت ةاحمللي   خراتاملد   جتذب جيعلها الذي األمر ؛االرتفاع إىل ةاملالي   األورا  أسعار اجت 

 أوروبا شر  ويف وزمباباي، كينيا مثل إفريقيا يف املرحلة هبذه الن اشئة األساا  من العديد ومتر أخرى، أنشطة  
 .بالندا مثل

 ّبا يلي: املرحلة هذه يف اشئةالن   األساا  زوتتمي   :انيةالثّ  المرحلة .2
 ؛األسهم عتنا   مع يالةالس   مستاى ارتفاع -
 اجتذاب يف تبدأ مث ومن ؛بحالر   لتحقيق أكرب فرصة   رياف   الذي األمر نظيمية،الت   اائحالل   تطاير يف البدء  -

 .األجنيب املستثمر
 الفلبني باكستان، املغرب، اهلند، كالامبيا، الصني، الربازيل، املرحلة هذه يف دخلت اليت اشئةالن   األساا  بني ومن

 .ومصر
 :ا يليّب املرحلة هذه يف الن اشئ  السا   تميزيو  :الثةالثّ  المرحلة .3
 ؛املصدرة األسهم وحام عاملالت   يف سريعة زيادة   مع اتقلب   أقل   ا الس   عاائد صبحتُ  -
 خاص قطاع   إىل لتحتا   اليت العام القطاع شركات أو اخلاص القطاع شركات قيام مع داولالت   حركة تزداد -

 لتقليل احلاجة تدفع وقد اجحة،الن   الاساطة من امزيد   خيلق الذي األمر ا،أولي   اطرح   للامهار إصداراها بطرح
 األرجنتني األساا  هذه لوتشمُ  ة،املالي   األورا  يف االستثمار حلماية وسائل استحداث إىل املخاطر

 .وتايالند اجملر ماليزيا، ا،تركي ا،وإندونيسي
 :يلي ّبا زوتتمي   انضا   أكثرَ   ا الس   صبحيُ  حيث ؛مرحلة آخر وهي :ابعةالرّ  المرحلة .4
 ؛كبرية بدرجة   فيها يالةالس   درجة ارتفاع -
 ؛ااتساع   املايل ا الس   يزداد -
 ؛دولية ةتنافسي   مستايات   إىل ةاملالي   لألورا  املخاطرة عالوة تنخفض -
 ثقة درجة ستعك   أهنا كما ة،االقتصادي   للحالة ار  مؤشِّ  قتصاداتاال هذه من كثري   يف ةاملالي   األورا  أساا  عتربتُ 

 .وتاياان سنغافارة املكسيك، كاريا، كانغ، هانغ األساا  هذه وتشمل .د ولةال اقتصاد يف األجانب املستثمرين
 

                                                           
1 Lu’ary Minwer Alremawi : Securities Markets Instruments Globalization and Benefits to Emerging Economies, the Arab 

Bank Review, Vol 3, n°2, October 2001, p: 38.  

 اشئةمراحل تطّور األسواق النّ : اثانيً 
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الذ ي على مدى اخلمس وعشرين سنة األخرية يف االرتفاع الكبري إن  األساا  الن اشئة كان هلا األثر البالغ 
أوروبا واليابان؛ و  مريكيةت حد ة األاليات املات املتقد مة كالـــا ذات االقتصاد البلدانمع  حق قه االقتصاد العاملي، مقارنة  
   الر أمسايل واليت تُعد  عناصرة، السيما الص ادرات واإلنفالديها مااطن قا ة حقيقي  اشئة وذلك ألن  بلدان األساا  الن  

 ما االقتصادي.ة الرتفاع معد الت الن  حياي  

 "1111-1118" املمتد ة يف الفرتةربع سناات ا يف األساا  الن اشئة على مدى األمبلغ متاس ط معد ل الن  وقد 

اتج من الن   %76 اشئة جمتمعة  . ومتث ل بلدان األساا  الن  %1بينما مل يتعد  يف البلدان الص ناعية املتقد مة  ،%6أعلى من 
سنة  %13مع  من إمجايل الص ادرات مقارنة   %41، وحاايل 1884فقط عام  %19مع  احملل ي اإلمجايل العاملي، مقارنة  

1881سنة  %16مع  من اإلنفا  الر أمسايل العاملي مقارنة   %41، و1881
1. 

 ضيفا مؤخ ر ا إىل الد وافع اليت زادت قا ة األساا  الن اشئة يف االقتصاد العاملي:هناك تاج هان أُ و 

 كبري؛  اقتصادي   ظهار الص ني كمركز   .1
 .الكبري الن ما الس كاين .2

صبح أكرب أملانيا لتُ ي حق قته األساا  الن اشئة؛ حيث أزاحت ت الص ني دور ا رئيس ا يف الت قد م الذ  أد  فقد 
اتج احمللي اإلمجايل ما يقارب مصد ر للس لع على مستاى العامل. باإلضافة إىل ذلك، متثل حص ة استثمار الص ني يف الن  

 من أعلى املستايات املسا لة يف الت اريخ االقتصادي. وها واحد   ،99%

، دوالرتريليان  7,7ر حباايل قد  تُ  د والرالة ضخمة من على ذلك، الص ني لديها احتياطات نقد أجنبي   وعالوة  
تريليان  7,9مع  من احتياطات الن قد األجنيب، مقارنة   دوالرتريليان  3وبفضل الص ني األساا  الن اشئة جمتمعة لديها 

 الن ما الس كاين أيض ا دور ا يف ارتفاع معد الت منا األساا  الن اشئة مقارنة   ؤد ييو  .2الص ناعية املتقد مة البلدانيف  دوالر
 991إىل  999 املتقد مة، وعلى مدى األربعني سنة املقبلة، من املتاق ع أن يرتاجع عدد سكان أوروبا من البلدانمع 

مليان نسمة. كل من أوروبا واليابان لديهما جمتمع تغلب فيه  119إىل  116مليان نسمة، وعدد سك ان اليابان من 
يف اجملماع يف بلدان  %11-11مع من  سنة، مقارنة   64فا  سن  %74يخاخة )جمتمع ُمسن (؛ مع أكثر من نسبة الش  

 اشئة.األساا  الن  

                                                           
1  David Hale, Founding Chairman, The Importance of Emerging Markets, David Hale Global Economics, 

Winnetka, IL, SEPTEMBER 2012, p: 43. 
2 Ibid. 

 اشئةاألسواق النّ  أهّمية: ثالثًا
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ع أن تعرف من املتاق   اشئة، مثل الصني وكاريا اجلنابية وتاياان وهانغ كانغقليل من األساا  الن   هناك عدد  
سيبدأ ا مستمر ا؛ حيث اشئة يُفرتض أن تشهد منا ا سكاني  اخنفاض ا يف عدد الس كان؛ لكن أغلبية بلدان األساا  الن  

 1,791من املتاق ع أن ينخفض من  1141عدد سكان الص ني يف االخنفاض على مدى العشر سناات املقبلة، وحبلال 
بليان نسمة إىل  1,119ع أن ينما من بليان نسمة، يف حني عدد سكان اهلند من املتاق   1,194بليان نسمة حالي ا إىل 

مليان نسمة،  317مليان إىل  499بليان نسمة. أما عدد سكان أمريكا الالتينية فمن املتاقع أن ينما من  1,3
 اايل.مليان نسمة على الت   161مليان إىل  178مليان نسمة/ من  149مليان إىل  87إندونيسيا من الفيليبني و 

بليان نسمة؛  1,1بليان إىل  1كان إىل أكرب من الض عف أي من يا من املتاق ع أن ينما عدد الس  يف إفريق
ومن املثري لالهتمام، على مدى  اجلماعية.ااجهها إفريقيا مثل اإليدز واإلبادة على الر غم من الت حد يات العديدة اليت تُ 

مليان سنة  711كان من الااليات املتحدة األمريكية منا ا يف عدد الس  من احملتمل أن تشهد األربعني سنة املقبلة، 
1141مليان حبلال  917إىل  1111

1. 

 

اعدة ساا  الص  أليف اقتصادات اما تراجع الن  ؛ حيث 1114ا يف قتصادي العاملي ضعيف  الشاط اظل الن  
ما من الن   % 11هم ّبا يزيد على استزال تُ  خريةاأل هذه يف حني أن   ،اايلامية للعام اخلامس على الت  قتصادات الن  الوا

فا  اآلة تؤثر يف ت رئيسالثة حتا  التزال هناك ث الو  .امة حمدود  قتصادات املتقد  العايف يف ايزال الت   البينما  ،يالعامل
 :2عاملية وهيال

ا واخلدمات بعيد   االستهالكله حنا دريج مع حتا  اازن بالت  ني واستعادته للت  قتصادي يف الص  الشاط اتباطؤ الن   -
 ؛ةحايلي  ناعات الت  ستثمار والص  العن ا

 ؛ةلي  و  أللع ااقة وغريها من الس  اخنفاض أسعار الط   -
ااصل البناك بينما تُ  ،مريكيألعايف االت  بة الدريج يف ظل صحدة بالت  ات املت  اليقدية يف الا ياسة الن  شديد الس  ت -

 .ةقدي  ياسة الن  رى تيسري الس  ألخة امة الرئيسقتصادات املتقد  الاملركزية يف العديد من ا

ى، ولكن مع تباطؤ حركة الااردات حا املتاخ  واسع على الن   ا على نطا   ي يف الصني تطار  ما الكل  ويشهد الن  
ة. حايلي  ناعة الت  ستثمار والص  االمنه إىل ضعف نشاط  عة، وها ما يرجع يف جانب  أسرع من املتاق   ادرات باترية  والص  

 ا  بشأن أداء اقتصاد الصني يف املستقبل، حنا اقتصادات  رات، إىل جانب خماوف الس  طا  وتنتشر تداعيات هذه الت  

                                                           
1 David Hale, Founding Chairman, op cit, p: 43. 

 . متاافر يف املاقع االلكرتوين:0ص: ، 6002يناير  01، انكماش الطلب وتراجع اآلفاق المتوّقعة، مستجّدات آفاق االقتصاد العالمي، الد ويلصندو  الن قد  2 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116a.pdf  60/6/6002تاريخ االطالع على املاقع." 

 في االقتصاد العالمي اشئةاألسواق النّ  مكانة: رابًعا
 

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116a.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116a.pdf


 سياسات ترشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة                              الفصل الثّاني                                     

83 
 

ب يف قل  قة وتزايد الت  ل تراجع الث  اللك من خلية، وكذو  األلع أسعار الس   اخنفاضاارة و ل قناات الت  الأخرى من خ
 ة. ساا  املالي  األ

إىل ال  األمرى هذا عز  ويُ العامل،  اارة على مستاىة والت  حايلي  ناعة الت  عف يشاب نشاط الص  يزال الض   الو 
 ؛أوسع نطا   ستثمار يف العامل على االلب و منا يرجع كذلك إىل تراجع الط  إرات اليت تشهدها الصني وحسب، و طا  الت  
ثقيلة من  اارة العاملية كذلك بأعباء  إىل ذلك، تناء الت   ضافة  إة. ستخراجي  االناعات ستثمار يف الص  االسيما تراجع  ال

 .ةاقتصادي   بضائقة   امية اليت متر  قتصادات الن  االاعدة و ساا  الص  األمن اقتصادات  اجع احلاد يف واردات عدد  الرت  

1113 يف %7,6و 1116 يف %7,9 العاملي ماالن   بلاغ إىل اقعاتالت   شريتُ و 
وُُيكن متابعة ذلك من خالل ؛ 1

  اآليت:

 مةالمتقدّ  االقتصادات .1

 يستمر   وأن ،%1,1 إىل ليصل 1116 يف مئاية نقطة 1,1 ّبقدار مةاملتقدِّ  االقتصادات يف ماالن   ارتفاع يُتاقع
 اليت ةاملالي   األوضاع تدعمه حدة،املت   الااليات يف بصالبته احمتفظ   يالكل   شاطالن   ويظل  . 1113 عام يف مطردة بصارة  

 نشاط على بأعبائها لقيتُ  رد والال ةقا   أن غري حسن،الت   يف اآلخذة والعمل املساكن أساا  وأوضاع ميسرة زالت ال
 منطقة ويف .عدينالت   يف مةاملستخدَ  اتواملعد   اهلياكل يف االستثمار من حيد   فطالن   أسعار واخنفاض ة،حايلي  الت   ناعةالص  

 صايف يف االخنفاض ضعا   مما ة،املالي   األوضاع وُيْسر فطالن   أسعار اخنفاض من بدعم اخلاص االستهالك ارتفع اليارو
 أسعار واخنفاض العامة، ةاملالي   دعم إىل ااستناد   ،1116 عام يف اليابان يف االنم   زيتعز   أن اأيض   عاملتاق   ومن .الص ادرات

 .2خالالد   وتصاُعد ،ة  يسريي  الت   املالية واألوضاع فط،الن  

 اميةالنّ  تاواالقتصاد اعدةالصّ  األسواق تااقتصاد .2

 معدل أدىن وها 1114 يف %9 من اميةالن   قتصاداتواال اعدةالص   األساا  تااقتصاد يف ماالن   ارتفاع يُتاقع
 أن عاملتاق   منو  ،تيبالرت   على ،1113و 1116 يف% 9,3و %9,7 إىل 1118-1119 يف وقعت اليت ةاملالي   األزمة منذ

 حيث ؛االستثمار منا لضعف نتياة األساس يف وذلك ،1113 يف% 6,1و 1116 يف% 6,7 إىل الصني يف ماالن   يتباطأ
 ستااصل اأهن   إىل اعدةالص   آسيا بلدان وبقية اهلند بشأن اعمام   اقعاتالت   شريوتُ  .تاازنه استعادة يف االقتصاد يستمر  

 اازنالت   استعادة من ةقاي   معاكسة تأثريات ستااجه اليت البلدان بعض هناك كانت نإو  ة،قاي   ّبعدالت   ماالن  
 .العامل يف ةحايلي  الت   ناعةالص   وضعف نيالص   يف االقتصادي

                                                           
 .2، ص: ابقمرجع س، المتوّقعة، مستجّدات آفاق االقتصاد العالمي انكماش الطلب وتراجع اآلفاق، د ويلالصندو  الن قد  1 
 نفسه. صدرامل 2 



 سياسات ترشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة                              الفصل الثّاني                                     

84 
 

 سنة يف يالكل   احمللي اتجالن   إمجايل انكماش إىل والكارييب الالتينية أمريكا بشأن احلالية اقعاتالت   شريوتُ 
 إىل ذلك ويرجع .املنطقة بلدان معظم يف اإلجيايب ماالن   برغم ،1114 يف عليه كان مما أقل ّبعدل كان نإو  ،1116

 .اقتصادية   بضائقة ر  مت أخرى بلدان   ويف الربازيل يف كادالر  

 -اجلغرافي ة الت ات رات جانب إىل املنخفضة، فطالن   أسعار لكن األوسط، ر الش   يف ماالن   ارتفاع ويُتاقع
 .ةاملستقبلي   اآلفا  على اسلب   تؤثر ستظل احلاالت، بعض يف ةاخلي  الد   والص راعات ةياسي  الس  

، 1116 يف باطؤالت   بعض سالت نإو  واسع، نطا    على اطرد  مُ  امنا   اعدةالص   أوروبا ققحتُ  أن عاملتاق   ومن
 فطالن   أسعار اخنفاض مع فالتكي   ااصلتُ  بينما ،1116 يف كادالر   وطأة حتت ستظل روسيا أن إىل اقعاتالت   شريفتُ 

 يف ةالسياسي  -اجلغرافي ة والت ات رات كادالر   تيار كذلك فيارفها األخرى قتصاداتاال اأم   .الغرب يفرضها اليت والعقابات
 ققِّ حتُ  أن عاملتاق   ومن املنخفضة؛ فطالن   وأسعار اخليةالد   اهليكلي عفالض   بأوجه احلاالت بعض يف روتتأث   ا،روسي
1113 يف اخلُطى سرعتُ  وأن ،1116 يف اطفيف   اع  تاس  

1. 

 يتااوز لن ذلك ولكن ،ماالن   يف تدرجيية انتعاشة   الص حراء جناب إفريقيا بلدان معظم تشهد وساف
 يف األمر هذا ويرجع .ةلي  األو   لعالس   أسعار اخنفاض ظل يف املاضي، العقد أثناء قةاحملق   من أدىن تظل معدالت
 بعض على ثقيل بعبء   لقييُ  مما ،االقرتاض تكاليف وارتفاع فطالن  ر أسعا اخنفاض مع املتااصل فكي  الت   إىل األساس

 رةاملصد   احام   األصغر البلدان من عدد على وكذلك، )إفريقيا وجناب ونيارييا أنغاال( املنطقة يف قتصاداتاال أكرب
خالل الفرتة  والعامل املتقد مة واألساا  الن اشئة األساا  يف اإلمجايل احملل ي الناتج تاق عاتوُُيكن متابعة ، ليةاألو   لعللس  

 من خالل الش كل البياين املاايل: ؛"1111-1111"

 "2121-2111" والعالملناتج المحّلي اإلجمالي في األسواق الّناشئة واألسواق المتقّدمة : توّقعات ا(11-2)شكل رقم       

 
 data.html-economic-https://www.ihs.com/products/global, available in the website: : IHS EconomicsSource 

 

                                                           
 .3مرجع سابق، ص:  ،انكماش الطلب وتراجع اآلفاق المتوّقعة، مستجّدات آفاق االقتصاد العالمي، الد ويلصندو  الن قد 1 

https://www.ihs.com/products/global-economic-data.html
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الن اشئة أعلى منه يف األساا  املتقد مة على طال الحظ من خالل الش كل أن  الن اتج احملل ي اإلمجايل يف األساا  نُ 
بلغ أعلى مستاياته لي "1113-1111"ناات ا على مدى الس  ارتفاع   اتج احملل ي اإلمجايل سا لالن   الفرتة. كما نالحظ أن  

مستاى  وعاد لالرتفاع بعد ذلك؛ وشهد، "1119"إىل مستايات متدني ة يف سناات األزمة  ، مث  اخنفض1113سنة 
، ويُتاق ع أن ترتفع معد الت الن اتج احمللي اإلمجايل خالل 1116خالل السن اات بعد األزمة إىل غاية  اأدىن لكن مستقر  

 الس ناات القادمة؛ خاص ة تلك اخلاص ة باألساا  الن اشئة.

عوي  :1جناح األساا  الن اشئة للعاامل الر ئيسة الت الية رج 

 واجلادة الفائقة؛تركيز شديد على الت نفيذ  -
 الرت كيز على الت كنالاجيا والت صميمات؛ -
 اخرتاع مناذج صناعي جديد؛ -
عبان  -  ان؛الد ولياكتشاف جمال غفل عنه الال 
 رخيصة الث من؛والعمالة االستعانة بالقدرات العقلي ة  -
 االستحااذ؛ اسرتاتياي ة -
 سرعة الاصال إىل الس ا ؛ -
 إطال  ماركة جتاري ة؛ -
 سايقي جديد؛مناذج تنظيمي وت -
 .بيعيةط  الاارد وفرة امل -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21، ص: 6002، 0، مكتبة جرير، اململكة العربية الس عادية، طمن الّشركات العالمية على العالمقرن األسواق النّاشئة: كيف تستولي ساللة جديدة أنتاين فان أجتميل،  1 
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أعلى  درة  قُ  ة منها ّبرحلة االنتقال إىل اقتصاد الس ا لمعني  ل  ا، و الن اشئة هي اليت ينما اقتصادها سريع   البلدانإن  
 :1وفيما يلي عرض مفص ل خلصائص األساا  الن اشئةاملتقد مة على تافري فرص أرباح للمستثمرين.  البلدانمن 

دَرجة أو من حيث القيمة  ضيق الّسوق: .1
ُ
تتمي ز األساا  الن اشئة بضيقها؛ سااء  من حيث عدد الش ركات امل

اإلمجالي ة لألسهم املسا لة هبا، مقارنة  بالن اتج احملل ي اإلمجايل للد ولة والذي يُعرب  عنه ّبعد ل الر مسلة؛ حيث 
الن اتج احملل ي اإلمجايل، ويصل هذا املعد ل إىل حُتسب هذه الن سبة بني قيمة األسهم املسا لة بالبارصة وقيمة 

 أكثر من واحد يف دول مثل إفريقيا اجلنابية؛
ها إىل عشر قي دة بالبارصة، يصل عددُ امليقيس هذا املؤش ر قيمة مسامهة جمماعة من الش ركات  الّتركيز: .2

 ألساا  الن اشئة بتسايل معد ل  شركات، األوىل من حيث ترتيبها يف الر مسلة اإلمجالية للبارصة؛ حيث متتاز ا
 ؛%11ال تتعد ى  بينما تشهد األساا  املتطا رة نسبة   ،%61يصل إىل 

يقيس هذا املؤش ر مدى تذبذب وعدم استقرار عائدات الس ا ، ويُقاس باحتساب الن سبة بني  الّتذبذب: .3
معظم األساا  الن اشئة؛ مما جعلها ل ارتفاعات  كبرية  يف سعر الس هم إىل أرباحه، وهي الن سبة اليت  ُتساِّ 

أسااق ا تتمي ز بدرجة خماطرة كبرية، وقد سا لت هذه الن سبة يف بارصة الربازيل ما مقداره مثاين مر ات الن سبة 
 املسا لة يف بارصة هالندا؛

جة هبا، وكذا املدرَ يف فرتة وجيزة منا ا كبري ا جد ا يف عدد الش ركات  ل األساا  الن اشئةُتساِّ  الّتطّور الّسريع: .4
نت يف إنشائها مع دخال تلك البلدان يف تطبيق ة املتداولة فيها، باعتبارها أسااق ا تزامَ حام األورا  املالي  

مما متتلكه من مؤس سات القطاع العام لصاحل  د ولالبرامج خاصصة واسعة، كان هدفها األساسي ختليص 
شركات مسامهة تتداول أوراقها املالية يف البارصة. يف هذا اإلطار ُُيكن ذكر بارصة عم ان لألورا  املالية اليت 

 (؛1897-1838شركة يف فرتة  ال تزيد عن أربع سناات من إنشائها )الفرتة املمتد  من  118شهدت قيد 
تشهد األساا  الن اشئة يف معظمها ساء تنظيم وعدم كفاءة يف اإلدارة، كاهنا أسااق ا  :افتقارها للّتنظيم .5

اقتصادي ة مي زت البلدان املتااجدة فيها، ومل يُتاخ  يف إنشائها حتضري القاانني والت شريعات  ُوجدت نتياة ظروف  
ه اجِّ الئقة للااانب الت نظيمي ة اليت  تُ  ة  مل تال  أمهي   البلداناملنظِّمة للعمل فيها، ّبعىن أن  الس لطات يف تلك 

ها. وتتعل ق اجلاانب الت نظيمي ة بالش روط اخلاص ة بقيد الش ركات يف هذه عمل هذه األساا  ّبا حُيسِّن كفاءَ 
الكيفي ات اليت تتم هبا املعامالت يف عن تلك الش ركات و  هاونشر على املعلامات األساا ، تكلفة احلصال 

 ة على مجيع أعضائها والاسطاء فيها؛تأديبي   شروط   حيث فرض  األساا ؛ من 
مُتث ل األساا  الن اشئة مركز ا الستقطاب االستثمار األجنيب، السيما من قبل  :ارتفاع عوائد االستثمار فيها .6

رنة  ّبا مقا ؛مرتفعة على استثماراهم يف هذه األساا  املستثمرين يف األساا  املتقد مة ملا حُيق قانه من عاائدَ 
 .ةتقد محُيق قانه يف األساا  امل

                                                           
 .5-2، ص: 6002، جملة العلام اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، فيفري العربية في التنمية االقتصادية البلداندور أسواق األوراق المالية بحسان خبابة،  1 

 المطلب الثاني: خصائص األسواق الناشئة
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اخلطر األكثر أمهية  األساا  املتقد مة؛ ومن مث  فإن   ها يفاشئة أعلى منيف األساا  الن  خماطر االستثمار  إن  
إن  الستثمار املايل يف هذه األساا  ها تقل بات األسعار، واليت ُيكن مالحظتها يف فرتة معي نة من الز من. لب املصاح  

لتاليات املخاطر األكثر تنا عا:  ة ها نتياة  باالستثمارات يف سا  األورا  املالي   الت قل ب )الت ذبذب( كخطر مرتبط  
اخلطر الس ياسي وخطر تقل بات أسعار الص رف ومعد الت الت ضخ م، ومن كافة الت دابري واإلجراءات اليت اعتمدها 

ملعلامات يف الس ا  من املرج ح أن تُعك ر الصفا )سااء بالس لب أو الس لطات فيما خيص  العملة احمللي ة، ولكن ا
درَ 

ُ
ا ملبدأ "أعلى خطر أعلى رحبية"، املستثمرون جة. ومع ذلك، وفق  باإلجياب( يف الس يا  العادي لألورا  املالية امل

تقد مة. االلتزامات لكسب املزيد من األساا  امل الذين يتحم لان خماطر االستثمار يف هذه األساا  لديهم فرصة  
ها  ساا ني االستثمار يف هذه األالد وليسبة للمستثمرين لة واالستثمارات. بالن  قة يتم مقابلتها باألرباح املكمِّ امللحَ 

 اشئة ضعيفة االرتباط باألساا  املتقد مة. ألن  معظم األساا  الن   ة، خاصة  أساس ا فرصة لتنايع حمافظهم االستثماري  

ا تعزيز االقتصاد العاملي وأهنا ستكان اشئة سيكان من شأهن  الن   البلدان اقتصاداتني أن  من االقتصادي   عتقد كثري  ويَ 
 .1حمد د القا ة اجلديدة يف العامل يف إطار زمين  

 

 .االستثمار فيها حاافزاشئة و إىل اسرتاتياي ات األساا  الن   بذا املطلمن خالل هسيتم الت طر   

 

  وجاد تفاوت   غري أن ه ُيالحظعديدة،  اشئة لسناات  األساا  الن  بني ي  اتسمعظم املستثمرين املؤس   اهتم  قد ل
األسهم  ؤشريتعل ق ّب بطيئ اا العديد من املستثمرين هنا   خذيت   ؛ حيثهذه األساا يف  يالستثمار اهج ن  الكبري يف 

 ومتعم دة،دة حمد  طري ة قُ ات املستثمرين يتبنان اسرتاتياي   من جهة أخرى، هناك فئة من ها.ضزيادة تعر  هبدف العامة 
نشط لتحديد واقتناص الفرص  ة الختاذ هنج  ، وبناء عالقات حملي  نيفتح املكاتب احمللية، تاظيف املهنيني احملليك

 ة.األكثر جاذبي  

؛ ومن مث  فإن  سرتاتياي ةاالوجناعة هذه  ةقا   ها ،بالن سبة للمستثمرين اسرتاتياي ةأي   تبين   من أمهية كثراألإن  
مع  تماشىت ،املعامل واضحة اسرتاتياي ة طا روا الذين أولئك هم املقبل العقد يف اجناح   األكثريني اتاملؤس س املستثمرين

 :2اشئةالن   األساا  استثماراتب قتتعل   واسعة مسائل ثالث سرتاتياي ةاال هذه عاجلتُ  أن وينبغي. متهممنظ  طبيعة 

 

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, Ten Tests of a Robust Investment Strategy for Emerging 

Markets: A Framework for Institutional Investors, McKinsey & Company, Canadian Office, Canada, 2011, p: 1 
2 Sechel Ioana-Cristina & Ciobanu Gheorghe, op cit, p:34. 

 االستثمار فيها حوافزيات األسواق الّناشئة و استراتيجّ : الثثّ ال طلبالم
 

 الّناشئةيات األسواق استراتيجّ : أواًل 
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 وملاذا؟ مةاملنظ   إىل ماذا هدف .1
 ؟سُتحق ق ذلك كيف .2
 ؟إليها لتحقيق ذلك تاجحت اليت املاارد هي ما .3

االستثمار يف األساا  الن اشئة،  على أي منظ مة ترغب يف ولكي تتاض ح االسرتاتياي ة االستثماري ة اليت  ينبغي
 اختبارات؛ جُتيب من خالهلا على عشرة أسئلة؛ نتطر   إليها فيما يلي: ةاخلضاع لعشر 

االختبار األّول: هل تمتلك منّظمتكم معتقداٍت راسخة حول جاذبّية األسواق الّناشئة واألهداف  .1
 األسواق؟المرّجوة من االستثمار في هذه 

ت اليت استثمرت أن  املنظ ماها  ،اشئةالن   األساا  يف الستثمارل ي نياملؤسسات املستثمرين من اكبري   اعدد  إن  ما دفع 
 األحيان من كثري   يف املستثمرين هؤالء؛ رغم أن  األساا  ذهيف ه ااظيفاهمن ت كبرية عائدات   تلحص   ،اتارخيي   فيها
 عدمبالن اشئة ها ات سام األساا  ها، والس بب في الستثمارلالر اسخة  املعتقدات من واضحة جمماعة   هملدي ليس

 .ريغت  الو  عقيدت  وال اضاحال

 يف االستثمار وأهداف املعتقدات بشأن بكثري اوضاح   أكثر منظار   ملديه املستثمرين كبارفإن    ذلك، ومع
 :1اليةالت   األسئلة على ت سا وا اضاحب اإلجابة املستثمرين ؤالءهل وُيكن. اهااسرتاتياي   لشكِّ تُ  يت  ال ،الن اشئة األساا 

هبدف زيادة تنايع هل نقام باالستثمار يف األساا  الن اشئة هبدف زيادة العائدات املعد لة للمخاطر، أو  -
 حمفظتنا، أو كالمها؟

يف هذه األساا ؟  ؛ من خالل استثمارنا يف هذه الفئات من األصالغريهااألهداف أو هذه هل نرك ز على  -
 ملاذا؟

)تازيع األصال حسب العاائد ، كيف سيتم تاليد هذه األهداف األوىلإذا كان تركيزنا يتضم ن عاائد  -
سهالة اقيت املناسب للد خال يف الس ا ، االنتقاء األمين املناسب، الفئات، القطاعات، املناطق اجلغرافية، الت  

 تلكات؟(.ملش بكات، أو اإلدارة الن شطة للمااالت صال بالاصال إىل الص فقات و  وسرعة

 بتتطل   وهي اشئة،الن   ألساا ل ةقاي   استثمارية   ةاسرتاتياي   وضع يف ةاألساسي   االنطال  نقطة هي األسئلة هذه
 أصحابيعتقد  احلاالت، من كثري   يفو . مةلمنظ  ل نيوالفعلي   نيالرمسي   الفكر بني قادة قاشالن   من ان  معيـ   مستاى
 الااقع ها يفولكن األسئلة، هذه فيما خيص   املعتقدات من مشرتكة جمماعة   لديهم أن   ي ةاستثمار ة نظ مأي م يف املصلحة

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p: 
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ينبغي  وعندما ،األداء تأث روي ا الس   ظروف تتدهار عندما عادة   الفاتختاال هذه تظهرو . امتام   خمتلفة   تكان أن ُيكن
 . اتغيريهعليه  ينبغي كان إذا أو ةلياألو   االستثمار أطروحة يعتقد بصح ة زالي ال كان إذا ما حتديد على الفريق

بما فيه الكفاية  واضحة   الّناشئة في األسواقاستراتيجّية االستثمار التي تّتبعونها  : هلثّانياالختبار ال .2
 ؟المستهدفة االستثمار مناطق بشأن

 هجالن   يف غري  الت   من اجد   عال   مستاى هناكإال  أن   اشئة،الن   ساا يف األاالستثمار  عن احلديث هذا كل رغم
 .املستهدفةاالستثمار  ناطقم حتديديف  اتينياملؤسس   املستثمرين قبل منملت بع ا

 ماكحاأل من معني أساس على ان؛البلدبعض  اذبيةجل تصنيفات املستثمرين من العديد وضع قدل الااقع، يف
 آراء لديهم ليس العامل يف اتطار   يني  ساتاملؤس   نستثمريامل أكثر حىتو  ذلك، من أبعد تذهب ال لكنهاو  ،تحليالت  الو 

 من الرغم على. فهي ليست باملهم ة الس هلة؛ فيها لالستثمار جاذبيةاألكثر  األصال اتفئ أوالبلدان  حال واضحة
الت عر ف على  من انهكِّ ُيُ  فها ؛بأمه يته؛ فال بد  هلا من االعرتاف حليلالت   هذاإجراء  ماتاملنظ  على  عبالص   من أنه

 .اليةفع   أكثر تكان أنب املطاف هناية هلا يف يسمح والذي البحاث،إجراء  العالقات، بناء ،الس ا 

 :1لت ايلا ؤالس  ال عن اإلجابة طريق عن ي ةاالستثمار  تهماسرتاتياي   اايبن أن ينبغي املستثمرين فإن   لذلك، ونتياة  

 ؟يّةاالستثمار  اتستراتيجيّ اال تطوير في هنعتمد يّدقة الذال مستوى هو ما 

 :عند فتتاق   ساف كانت إذا ما رقرِّ تُ  أن إىل املنظمات حتتاج

 ؛البلدان عرب داخلي هنج   اعتماد ورّبا القطري، املستاى على ظرالن   وجهات -
 ،اخلاصة األسهم مقابل اهلندية العامة األسهم بني راجحةمن امل نمكت  لل األصال، اتفئو  انالبلدتقاطعات  -

 ؛ةالربازيلي   حتيةالت   البنية مقابل ةالصيني   العقارات أو/ و ،املثال سبيل على
 فئة مستاى عن األقل على نظر وجهة اعمام   املستثمرين كبار نكاِّ يُ ؛ حيث االستثمار جماالت أو اتقطاع -

 العامة، األسهم مثل ائلةالس   األصال لفئاتبالن سبة . حتيةالت   والبنية العقارات قطاع يف اخصاص   األصال،
؛  منط   أو قطاع   إىل ُييل املستثمرين بعض  .معتقداهم على بناء  معني 

 

 

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:4. 
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 11-5 خالل األسواق هذهفي  المال رأس تخصيصهداف و أللرؤية  ملديك هل: ثّالثاالختبار ال .3
 ف؟اهداأل ههذ لتحقيق مرنة وآلية القادمة سنوات

 ألساا يف ا ةاالستثماري   ااهاسرتاتياي  و  هاأهدافبشأن  شاملة ملراجعة   االستثمار هيئاتختضع  احلاالت، بعض يف
 ةاالستثماري   االتاجملو  األصال فئات املستهدفة، البلدان حال ظرالن   وجهات يف واضحة جمماعة   وتطاير اشئة،الن  
 .املال رأس ختصيص منظار من الااقع على أرض هذا ترمجة على ة  قادر  غري اأهن   لتاد ،فض لةامل

 واضحة أهداف إن  وضع. حللا سهلة يستلو  ن،ي ا املؤسسات نو ملستثمر عاين منها ايُ  اجد   شائعة مشكلة   هذه
 فضيالتالت   وأ األصال فئات من فئة  الرتكيز على  أو ةفض لامل االستثمارية حتديد اجملاالت عرب املال رأس ملخصصات

 طر  أُ  هناك ذلك، من بدال  . املساءلة من د  حيو  خاطئة استثمار قرارات زعز  يُ  أن ُيكن ألنه ،خطريأمر   ةاجلغرافي
 فرصالبناء  عن املسؤول ها من بشأن املهيناالستثمار  مستاى على ااضحةال ساءلةبامل مقرونة ،مرونة أكثري ة استثمار 

 ة  اافقتكان هناك م ر،طُ األُ  من اعالن   هذا استخدام عند. األساا  هذه يف الستثماراجناح إل مستخدَ تُ  ،الجم كل يف
تم  ي أن ينبغي وكيف معينة، ةزمني   لفرتة   لرأس املال املستهدف "املثايل"اظيف ت  ال حال دارةاإل فريق ة من قبلمجاعي

 . األصال فئاتا لتبع  الت خصيص؛ 

ما تقتضيه األسواق المختارة؛ قامت منّظمتكم بتكييف نموذجها االستثماري وفق  هلاالختبار الّرابع:  .4
 بناًء على فهٍم عميق للفرص والمخاطر والقدرات المطلوبة؟

 األساا  استثمارات مناذج استنساخ على ينقادر  ااكاني أن جنحاأل نيالرئيسي للمستثمرين حىت مكنإن ه من غري امل
تاحة  فرصن  ال، ألمماثلة نتائج وحتقيق اشئةالن   األساا  يف مةاملتقد  

ُ
 الفرص هذه؛ ومن مث  فإن  طريقة اكتشاف خمتلفةامل

 .خمتلفة تكان أن اأيض  ال بد  ستغالهلا وا
 ؛االسرتاتياي املشرتك االستثمار مناذج انتبن  ي مةاملتقد   األساا  يف املستثمرين كبار بعض املثال، سبيل على

 يفالت فضيلية  للمشاركة والاصال اتعالق وبناء ندو ،ص  ال يف نيرئيسي   ينمستثمر  ااصبحي أن إىل انهدفي مأهن حيث
 األثرياء نو واملستثمر  ومتباعدة قليلة   املشرتك االستثمار فرص اشئة،الن   األساا  معظم بينما يف. االستثمار فرص

 ي انساتاملؤس   قام املستثمرونوقد  .ريةبك عاائد هبدف حتصيل ائدةالر   اشئةالن   األساا  يف االستثمار على انحريص
 .يةاحملل   مأسااقه يفغري املتاحة  اشئةالن   األساا  يف ختلفةامل ماذجن  ال من كبري عدد   استكشافب

 كان إذا ما ولكن ،ياالستثمار  هممناذج فيتكيل طريقة   عن فقط ليس بحثااي أن ي انساتاملؤس   املستثمرون حيتاج
رؤساء أقسام  تاجحي؛ حيث األحاال من حال   بأي  ليس بالقرار الس هل  وهذا ،من األساس بذلك القيامينبغي عليهم 

 :1الن قاط الت اليةفيما خيص   قاية قناعة   إىل االستثمار وجلان املعلامات

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:5-6. 
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 ؛ديداجلالستثمار ا لنماذج اوفق   مخاطرلل لةومعد   مرتفعة عاائد وندالِّ ي ساف مأهن -
 الطايل؛ املدى على طب قي ساف اجلديد ماذجالن   هذاأن   -
 .لتنفيذه زمةالال   القدرات بناء إمكاني ة أو القدرة على، لديهمأن  -

 :1اشياع   األكثر ليةالتا   ثةالثال   ماذجالن   ، وتُعد  األساا  هذه يف االستثمار مناذج من واسعة هناك جمماعة  و 

 األساا يف  االستثمارتبحث يف  ار تطا   وأجنحها وأكثرها ساتاملؤس   إن  جمماعة من أكرب :الّسلبياالنتظار  -
أن و  ساا األ هذه تنضج أن إىل االنتظار لفضِّ تُ  األهن قدام على ذلك،اإل دون سناات 11 من ألكثر الن اشئة

  ؛مةاملتقد   األساا  يف عليه اعتادوا امل ة  هيشب الفرصصبح تُ 
 املال رأس بتاظيفد خال يف الس ا  لا املستثمرين هؤالء رقر  يُ  قد احلاالت، بعض يف :علملتّ ل االستثمار -

ابة، للخطر ن تاظيفاهمرو ضعر  يُ  صغري؛ حبيث ال اليت  وألهنم غري متأك دين بعد من أن  هذه هي الس ا  اجلذ 
 وحتسني لالستثمار، جديد مناذج   واختبار ا ،الس   على عرفللت   فرصة   هلم تيحيُ  وهذا. سُتحق ق أهدافهم

 ؛ليةحم عالقات   بناء من خالل ؛القادمة الفرصة دهم منوتأك   إدراكهم مستاى
 أكثر جديدة اسرتاتيايات   ينتهج الذي ايتساملؤس   ستثمرإن  امل :جديدة دراتٍ ق   تتطلب جديدةال وصفاتال -

 ة متمك نة ومتخص صةجديد كفاءات اأيض   تاجحي ذلك أن بسرعة كدر  يُ  ال بد أن ، ا الس  ألهداف  مالءمة  
 .اتاالسرتاتياي   تلك لتنفيذ

في  هااستثمارات وتنسيق إدارةللحوكمة و  اواضحً  انهجً منّظمتكم طّورت  هلاالختبار الخامس:  .5
 اشئة؟النّ  األسواق

 :عدة ألسباب   اشئةالن   ألساا يف ا اتالستثمار ل مإداره مناذج نم ينيساتاملؤس   املستثمرين من العديديُعاين 

 ؛األصال فئات مجيع اعمام   اشئةالن   األساا االستثمار يف غط ي ي -
 ؛ةغرافي  اجل ناطقمن امل بني العديد نسيقوالت   العالقات من كبري عدد   ينبغي إدارة -
 .هدافاأل ديدحت يف القرار اذاخت   صالحي اتو  املساءلة عدم وضاح ترتيبات -

 يف األصال فئات من فئة   كل   رادتُ  أين مركزي،الال   ماذجالن   ماتاملنظ   بعضتتبىن  ؛ حيثواحد مناذج   ياجد ال
 اخلاصة ةالرئيس القضايا مناقشة دفهب استشارية جلان   لقخب أخرى ماتمنظ  تقام  ، بينماعلى حدة اشئةالن   األساا 

 لىع يعتمد اشئةالن   األساا  لالستثمار يف مناذج  إن  أفضل . ي ةاالستثمار  اتالقرار  واختاذ أفضل أنشطتهاو  فظةباحمل
 .ثقافتهاعلى  وكذلك ،هاتواسرتاتياي   منظمة ة بكل  اخلاص   هدافاأل

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p: 6. 
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ُت بعماذج ن  الإن  
 :1اهلامة القضايا من األقل على اثنني عاجليُ  أن ينبغي امل

اذ االستثمار خرباء أن من الرغم على :القرار اّتخاذعملّية  .أ فردي ة  بصفة   االستثمارية القرارات ُييلان إىل اخت 
. القرار لصنع يةد  اجل روطالش   حال واضحة رؤى بلارة إىل حتتاج ماتملنظ  إال أن ا ا،تقريب   احلاالت مجيع يف

القطاعات اليت مت بعريف الت   ،حال األداء ةدوريوتقدمي تقارير  طايرت  ال عن املسؤول ها من حتديد يعين وهذا
 خرباء نظر وجهات مع اازنت  ال من ناع   يكان هناك أن وينبغي ،فيها األصال فئات من فئة  تاظيف كل 

 ؛رتفنياحمل االستثمار
 ومناقشة لإلفصاح آلية   تكان هناك أن ينبغي اشئةالن   األساا  حاكمة االستثمار يف إطار يف :األداء تقارير .ب

 . رورةالض   عندالقيام ّبراجعتها و  اقعاتالت   عن ختتلفقد  اليت تائجالن  
 

االستثمار في  واقع مع القرار اّتخاذ ومعايير موذجن منّظمتكم بتكييف هل قامت: ّسادسال االختبار .6
 اشئة؟النّ  األسواق

اذ ات يفمن إشكالي   يانساتاملؤس   نو املستثمر  عاينيُ  يقام و  ،اشئةالن   األساا  يف املتاحة الفرص بشأن اتالقرار  اخت 
 :2ذلك يف ّبا حتديات، ةعد   انااجهيو  ،مةاملتقد   األساا  املطب قة يف االستثمار معايرينفس  تطبيقب املستثمرين بعض

يف األساا  الن اشئة   ماثا  أو ُمفص ل بشكل   ُمتاحة   ةمنظ ملل املالية البيانات تكان ال قد :البيانات توافر -
مصادرهم  علىاالعتماد  األحيان بعض يف املستثمرين على وجيب مة،املتقد   األساا  يف احلال ها كما

  اخلاص ة؛
 كل  ل اخليد  البح على الر  " املخاطر عالوة" يف حتديد أيضا املستثمرين من العديد عاينيُ  :المخاطر عالوات -

  ؛األصال فئات من فئة  
اذ القرار االستثماري للمعايري ةسبي  الن   يةاألمه   ختتلف :القراراّتخاذ  معايير ترجيح -  اشئةالن   األساا  يف يف اخت 

اليت  األهم اتاالعتبار  أن االفرتاض املالئم من وسيكان. مةاملتقد   األساا  يفعنها  األحيان من كثري   يف
 على دافر األ. ادائم   احلال ها ليس هذا ولكن ،استثمار لكل ةاألساسي   امليزة يه االستثمار انتُقر ها جل
 احلاالت من كثري يف يكان أن ُيكن شراكة، املستثمر معه طرف الذي يعقدال أو فقة،الص   من اآلخر اجلانب

 ،حيحةالص   ةياسي  الس   واالنتماءات حيحة،الص   األطراف مع عامالتوالت   العالقاتإن . نفسهاالص فقة  أمهيةب

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:7. 
2 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:8. 
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 اذاخت  اخلاصة ب عايريامل فيكيبت املستثمرين كبار بعضيقام و . فقةص  اإلسهام يف جناح أو فشل ال من شأنه
 .البلد حسب عديلهامن خالل ت احلاالت بعض يف األساا ، هذه يف االستثمار قرارات

 ُيكن هألن   ،واسع نطا    على لة  تقب  ومُ  مفهامة   ةاالستثماري   واملعايري مةاملنظ   يف القرار اختاذ عملياتينبغي أن تكان 
معامالت  يف ظرالن   بعد اشئةالن   األساا  تمعامال تقييم االستثمار جلنةعلى  خاص بشكل  من الص عب  يكان أن

 يةل  احمل انل البينما تقام ا المركزية، أكثر استثمار عملياتخبلق  كبريةال تنظ ماامل بعضقامت قد و  مة،املتقد   ا الس  
 لتحقيق دريبوالت   عليمالت   أن تنال قسط ا من االستثمار جلانعلى  ،على أقل تقديرو نبغي ي. يةاحملل   االستثمارات تقييمب

 .املعامالت هذه تقييم لكيفية مشرتك فهم  

استراتيجّية منتظمة ومحّددة األهداف لبناء وإدارة العالقات في األسواق لديكم  هل: بعالّسا االختبار .7
 ؟ّصفقات التي سيتم عقدهاالم ختارة والتي توفر الوضوح بشأن ال

 أمهية طايلة فرتة   منذ ااأدرك قد اشئةالن   األساا يف  االستثمار جمال يف اخلربة ذوي من املستثمرين إن  معظم
 العقارات مثل ائلةس  ال غري األصال فئات يف لالستثمارات سبةبالن   وخاصة األساا ، هذه يف بكاتوالش   العالقات

ات عالقبعض ال ثد  حتُ  أن ُيكن وسيط، فيها عن طريق فقاتالص   معظم اليت تتم األساا  يف حىتو . حتيةالت   والبنية
 من غمالر   على عدم متكني آخر من ذلك أوص فقة ال على حلصالمن ا املستثمر نيمتك، و افرق   اجلي دة معةس  ال أو الط يبة
اجلي دة  ةمعس  ليتطل ب ا ا،نسبي   ادرةن  ال االستثمار فرص لىع صالاحلإن   املثال، سبيل على. ضو عر ال فضلأ هتقدُي

 .1ريعةالس   القرارات اختاذ على ةقدر ال مثل ؛عايريبعض امل أمهية إىل ، باإلضافةالط يبة والعالقات

 يصد  للت   مدروسة ةاسرتاتياي   وصياغة الااقع هذا نع بةاملرتت   اآلثار فهميف  نو املستثمر  فشلي ما اغالب   ذلك، ومع
 ثقة   واألكثر ائدةالر   تنظ ماامل مع شراكة   يف خاللد  او  فضيليالت   عاملللت   الاصال هبدف افسنت  يسعى املستثمرون لل. له
 :للغاية دجي   بشكل   أشياء بثالثة تقام املنظ مات اليت تصل إىل حتقيق أهدافها. املنطقة يف

 تقدمي على ينقادر  اجحانالن   املستثمرون كاني ما اغالب   :المال رأس الذي يتجاوز في قيمته العرض -
 إىل الاصالسرعة وسهالة و  معة،الس   شملي أن ُيكن هذاو  ،اشئةالن   األساا  يف ملشركائه مةقي   عروض  
 ؛واخلربات هبا، اخلاصة يةاحملل   األساا  إىل والاصال املرماقني، املستثمرين من شبكة  

ينبغي على هؤالء قضاء بعض و  ؛املستثمرين من بالقلق يشعرون احملليني السكان إن  : لمنطقةل االلتزام إظهار -
 التزامهم، إلظهار ليةحم   كاتبم إنشاءب املستثمرين بعض املنطقة؛ حيث يقام ثقافةو  طبيعة فهمالاقت يف 

 ؛عمام امطلاب  غري اإلجراءغم من أن هذا بالر  

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:9. 
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 الكبرية تنظ ماامل يف ستثماراال خرباءالعديد من يتعامل  :مةالمنظّ صال بين مختلف وحدات االتّ  تنسيق -
ا بسيط ا لكن ه هنا   ت الر ائدةنظ ماامل وضعت وقد. امةه تعد دةمُ  جهات مع شات  اقنجيرون و  بلدان، ةعد   مع

 على وعالوة  . اممكن   ذلك كان حيثما ؛املشرتكة العالقات من لالستفادة اوأيض   العمالء عالقات دارةفع ال إل
 جاهدة  ة نظ مامل تسعىاليت  معةس  فيما خيص ال مشرتكة نظر   وجهة االستثمار رباءخل يكان أن جيب ذلك،

 .عندما يتطل ب األمر ذلك ارةالص   هذه تعزيز من ناايتمك   حىت اجلغرافية املناطق هذهيف  بنائهال
 طر إدارة المخاطر لالستثمار في األسواق الّناشئة؟قامت منّظمتكم بتكييف أ   هل: ثّامنال االختبار .8

 يف سااء ؛ةقليدي  الت   االستثمار خماطر عن كبري بشكل   اشئةالن   األساا  يف باالستثمار قةاملتعل   املخاطرختتلف 
 أو املصدرة، قا احل على والقياد نظيم،للت   اخلاضعة األصال عقاد تغيريات مثل خاطرإن  امل. أثرها وأ طبيعتها

 احملتملة اآلثار لتقليل اتتم إدارهُ  أن وجيب املاجادات قيمة على اجاهري   تؤثر أن كنُيُ  ةامللكي   على املفروضة القياد
 املخاطر إدارة إلطار املناسبة عديالتالت   إجراء يتمأن  ضمان املستثمرين على جيب ،من مث  و  ؛حا االن   فرص وزيادة

 تم  ت أن جيب. املخاطر هذه على املطاف هناية يف حىت يتم احلد  أو القضاء صحيح، بشكل   مي  قتُ  أهنا من أكدللت  
 :1مستايني على عديالتالت   هذه

على عرف الت   ضمانللمراجعة؛ هبدف  االستثمار عملية حتتاج قد :لمخاطردة لالّتركيز على المعرفة الجيّ  -
 أثناء عملي ة هذه املسألة جبد ية ةناقشماحلرص على أن يكان قد مت و  ،صحيح بشكل   اشئةالن   األساا  خماطر
اذ  كبرية بشأن دراية   علىحىت لا كاناا  راءاملد؛ ألن  إضافية خربات  إىل  حاجة   هناك تكان قدو . القرار اخت 
 يف باالستثمارات املرتبطة املخاطرب معرفة  هم أقل ف، مةاملتقد   األساا  يف األصال من ناع   أو القطاعات بعض

 ؛اشئةالن   األساا 
 واألدوات واملمارسات املخاطر إدارة سياسات بعض حتتاج قد :طراخالم سياسات إدارةو  أدوات تعزيز -

 سبيل على. اشئةالن   األساا  االستثمار يفب املرتبطة املخاطر احلد  من لضمان إىل الض بط والت عديل، زمةالال  
 إعادة ،ي ةطحا  لت  اإلرشادات ا بعض لتشمل االستثمار سياسة تعديل يف تنظر أن ماتللمنظ   ُيكن املثال،

اظيف سينارياهات وت نظيمية،الت   املخاطر لتتبع جديدة ممارسات   وإدخال ة،ياسي  الس   املخاطر تقييم يف ظرالن  
 مدير   بتعيني ماتاملنظ   بعضوقد قامت . دةحمد   ملخاطر مةمصم   جديدة "Stress-Testing" إجهاد اختبار

 .املخاطر هذهفيما خيص   واملساءلة الاعي زيادة ؛ هبدفاشئةالن   األساا يف  املخاطر دارةإلخص يص ا 

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:11. 
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 إطارأن   االستثمارية ماتاملنظ   ضمنت أن ينبغي ة،االستثماري   احمافظه تعقيدمدى  أو حامها عن ظرالن   بغض  
 .اشئةالن   األساا يف  املخاطرة خصاصي   مع عاملالت   حبيث يستطيعمكي ف؛  اخلاص هبا املخاطر إدارة

 رتها؟ااخت التي ةاالستراتيجيّ تنفيذ ل اإلمكانّيات والق درات الاّلزمة ى منّظمتكملد هل: ّتاسعال االختبار .9

 األساا  يف املتاحة لفرصمن ا ستفادهمامدى  وتقييم صحيح بشكل   عرفلت  من أجل ا املستثمرين معظم حيتاج
 من جديدة جمماعات  بـتبين   اليةاحل سيةاملؤس   القدرات ستكمالال، والعائد ةاملخاطر من  كل نظر وجهات من ؛اشئةالن  

من خالل  أو ةإضافي   وكفاءات هباما  على احلصال خالل من ذلك حتقيق كان سااء ة؛واملعرف والعالقات املهارات
 :1وظائف ثالث أداء من متكنهم اليت القدرات بناء على عادة   اجحةالن   ماتاملنظ   زرك  تُ و  احملليني، ركاءالش   مع العمل

 األصال أهم من اواحد   املستهدفة البلدان يف فقاتالص   عقد على القدرةتُعترب  :درة على عقد الّصفقاتالق   -
 ااقعال فإن ،وُمتاح سهل   فقاتالص  عقد أن  فيها  ظهري اليت املناطق يف حىتألن ه  ،املستثمر نظر وجهة من

 يفلكن  مرة، لألو   لةاملفض   العروض ميقد  م ء الص فقات علىإرسا يتم عادة  ف. امتام   اخمتلف   كاني أن ُيكن
؛ حيث ال بد  أن تكان للمستثمر فقةص  بال فازلل وحدهال يكان كافي ا  عرض أعلىتقدمي  احلاالت، من كثري  

 هذه حصال علىلل اه دعم اعطيُ  أن ُيكنالذين  ،يف املنطقة ريةالث   واألسرمع أصحاب الن فاذ  عالقات  
 .الفرص

 يف متثيال األكثر ولللد   نظيميوالت   ياسيوالس   يالكل   االقتصاد سيا ل أفضل فهم   على واحلفاظ تطاير -
؛ حيث املناسب الاقت يف األصال تقييم على بةاملرتت   اآلثار فهملو  االقتصادي يا الس   رتطا   لتاقع ،احملفظة

 مهل سيكانكما  احملليني، املمثلني مع( ايامي   يكن مل إن) أسباعي على ات صال   اناملسؤولينبغي أن يكان 
 ناديقالص   وأمناء الكبرية تمنظ مالل التنفيذيني راءواملد ة،املالي   ووزارة املركزي البنك عن ممثلني مع صاالت  ات  

 ركاتوالش   ياسينيالس   املستشارينمع  صال  ات  على  األفراد هؤالء يكان أن ينبغي كما. الكبرية البناك من
 هنقلت ، عم اختلفةامل علاماتيف تافري امل ةماثاقي   أكثر كانت أن ُيكن اليت يبةالط   معةالس   ذاتي ة قانانال

 .مسيةالر   املنشارات أو احمللية عالماإل وسائل
 فنياظ  مو  ستشارينمو  شركاء مع عاملالت   خالل من ؛يةاحملل  واملمارسات  األعمال لثقافة عميق فهم تطاير -

 يف املناطق املختلفة صاالتات  شبكة ؛ و ةقيقي  طايلة املدى وح خربة   لديهم الذينهم م م. ألهن  هب ماثا  ينيل  حم
 .البالد يف

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:12. 
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 احلالية ةاحمللي   احلقائق من نةبي   ؛ حيث سيكانان علىاشئةالن   ألساا سياعل املستثمرين أكثر انفتاح ا على ا هذا
 ة.لسري خط تهم االستثماري   املطلابة املعرفة ولديهم

على الّتعامل مع الّنمو والّتعقيد من خالل وظائفها الّداعمة  لمنّظمتكم الق درة هل: عاشرال االختبار .11
 المتزايد الذي يتضّمنه االستثمار في هذه األسواق؟

 تكان ما اغالب   عمالد   وظائففإن   اشئة،الن   األساا يف  االستثمارية صاتخص  امل زيادة املستثمرون قر ريُ  عندما
 هذه حام يف يادةللز   كاف   بشكل   ها االستاابةُيكن ال عمالد   وظائف من العديدأن   ة،شكالي  واإل. الحقة مرحلة  

 .االستثمارات

 اغالب   اجلديدة الت عامالت القاناني ةفإن   ،(، مثال  حتيةالت   البنية يف) الكبرية فقاتالص   هيكلة عند املثال، سبيل على
 قةمتعم   معرفة   تتطلب هذه الص فقات من املثلى االستفادةإن  حتقيق . جديدة ةضريبي  اعتبارات و  آثار   على نطايت ما
 .مةللمنظ   واهليكل احملاسيب احمللية رائبالض   جمال من كل   يف خربة  و 

 ،األحيان من كثري   يف ،األساا  هذه يف ةبقا   ماستثماراه تكثيفب الذين يقامان يانساتاملؤس   نو املستثمر  حيتاج
 ّبصادر االستعانة يف الكثري من احلاالت هذا يتضم ن؛ مةعاد  ال هموظائف اتومسؤولي   هياكل يف ظرالن   إعادة إىل

 بشأن ةاهلام   واحلقائق مةنظ  امل من كال   يفهمان الذين املستشارين مع العالقات وتطاير األنشطة لتكثيف ةخارجي  
 .1يةاحملل   ا الس  

مهما كانت   وإن ه من غري املمكن ألي مستثمر   ة،نظ مم ألي احتدي   أعاله هاذكر اليت مت   عشرةال االختبارات مُتث ل
 يف تساعد أن وُيكن غريها، من إحلاح او  أمهية أكثر االختبارات بعض فإن ذلك، ومع. كفاءته حتقيق درجة الكمال

 .إليها احلاجة تشتد   حيثما اجلهاد تركيز

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sacha Ghai, Marcos Tarnowski and Jonathan Tétrault, op cit, p:11-12. 
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 :1الت الية ةاألساسي   اتسرتاتياي  اال تت بعت الن اجحة نظ ماإن امل

 لألنشطة غري األساسي ة؛ملتابعة ة والبحث عن مصادر خارجي ة الرت كيز على األنشطة األساسي   -
 الر ئيسة؛ قتصاداترائدة على صعيد اال الت حا ل إىل شركة   -
 اخنفاض الت كلفة وارتفاع اجلادة؛احلفاظ على  -
 تقدمي خدمة جديدة للعمالء؛ -
 االستثمار يف األحباث والت طاير؛ -
 االستعانة بأفضل العناصر وأكثرها ذكاء ، وإعطائهم احلافز لبذل أقصى جهادهم؛ -
 إطال  عالمة جتاري ة قاي ة؛ -
 م وغريها من احملف زات األخرى.حتفيز املاظ فني لبذل املزيد من اجلهد؛ عن طريق إتاحة اخليارات أمامه -

 وُيكن تلخيص الت حا الت اليت أحدثتها األساا  الن اشئة يف الن قاط الت الية:

 إتاحة الفرصة أمام الاافدين اجُلدد؛ -
 ؛املرونة يف الت عامل مع خمتلف الت غريات يف الس ا  -
 قلب مناذج البحث عن مصادر خارجي ة رأس ا على عقب؛ -
 للاناب؛-من اجلنابات باع اسرتاتياي ة  -
 حل  مشكلة الر مز الربيدي عن طريق العاملية؛ -
 استخدام ستار الت خف ي عن طريق الت طل ع حنا الت حا ل إىل أضخم شركة مل يسمع هبا أحد من قبل؛ -
 ترمجة اسرتاتياية "صن تسا" احلربي ة الص ينية الكالسيكية إىل الرت كيز على جمال جتاهلته الش ركات الر ائدة يف -

 الس ا ؛
تقدمي قا ة عقلي ة رخيصة بدال  من القا ة العضلي ة الر خيصة )جعل تنمية البحث والت طاير وبرامج الكمبياتر يف  -

 متناول األيدي(.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32-33أنتاين فان أجتميل، قرن األساا  الناشئة، مرجع سابق، ص:  1 
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بعد الت عر ف على األساا  الن اشئة وخصائصها، وأمه يتها املتزايدة يف االقتصاد العاملي، نستنتج أن  هذه األساا  
ابة لالستثمار فيها  وراحبة مُتث ل قناة  استثماري ة هام ة  ؛ملستثمرين بصفة  عام ةلصناديق الث روة الس يادي ة وابالن سبة وجذ 

 :1اليةوذلك لألسباب الرئيسة الت  

تقد مة؛ حيث  ه يف االقتصاداتلقد شهدت االقتصادات الن اشئة بشكل  عام مُنا ا أعلى من :موالنّ  إمكانات .1
ُ
امل

اشئة الكربى مثل روسيا والربازيل؛ فقد ثبت ذلك على املدى الط ايل، وحىت مع حالة ركاد االقتصادات الن  
، أي أكثر من 1113سنة  %9,3 ويُتاق ع أن تصل إىل، 1116سنة  %9,7وصل معد ل منا  هذه األساا  إىل 

 .الد ويلللفرتة نفسها؛ و فق ا لصندو  الن قد  %1,1ضعف معد ل منا األساا  املتقد مة بنسبة 

 ،ظة االستثماري ة للمستثمرين بصفة  عام ةفاحمل تنايع على ساعديُ  اشئةالن   األساا  يف االستثمارإن   :نويعالتّ  .2
 الس يادي ة بصفة  خاص ة، وها ما يؤد ي إىل تقليل املخاطر.وصناديق الث روة 

حيث ارتفع احتياطي الُعمالت األجنبي ة يف األساا  الن اشئة بشكل  : سس االقتصادات الّناشئةأ  تحّسن  .3
تريليان دوالر من  3,9؛ حازت االساا  الن اشئة على 1114ُمطر د، واعتبار ا من هناية الر بع الث الث من عام 
تقد مة، والذي يصل إىل  البلداناحتياطي الُعملة، وها ما يُعد  أكثر بكثري  من 

ُ
تريليان دوالر فقط.  9,7امل

لكن  ،اتج احمللي اإلمجايل العامليعلى الن  ُهيمن مة ات املتقد  االقتصاد كانتا مضت،  عام   71منذ أقل من و 
اجملال أمام األساا   فسحة  اجع إىل الاراء، مُ ة الكبرية بالرت  االقتصادي  سعينات، بدأت األنظمة ومنذ أوائل الت  

اتج االقتصادي د أكثر من نصف الن  ال  اليت تُ  البلدانفليس من احلكمة للمستثمرين جتاهل  ،من مث  و  ؛ةشئاالن  
 العاملي.

ا املاضية. الثني عام  كبرية يف الث    مة بصارة  ات املتقد  لقد تزايدت مديانية االقتصاد: انخفاض معّدالت الّديون .4
من الناتج اإلمجايل احمللي. ويف الاقت الذي  %111يصل إىل  البلدانفمعدل عبء املديانية احلايل يف هذه 

بدأت فيه العديد من البلدان املتقدمة تفقد السيطرة على مااردها االقتصادية، يبدو أن األمار تتحسن 
 يُقد ر حباايلواألساا  شئة االن   البلدانين احلايل يف ل عبء الد  معد  امية. فالن   البلدانبشكل ملحاظ يف 

وهذا ال يعين أن  بعض احلكامات يف األساا  مستمر،  من جممل الناتج احمللي، وها يف اخنفاض   71%
ا مقارنة بالن اتج  احملل ي اإلمجايل.  الن اشئة ليس لديها الكثري من الد يان؛ لكن جممل الد يان يُعد  منخفض ا جد 

 شري إىل مستايات منا  ، األمر الذي يُ البلدانا لزيادة االستهالك يف مثل هذه  واسع  ما يعين أن هناك جماال  ك
 واعدة. ة  مستقبلي  

                                                           
، يف املاقع االلكرتوين: 00/06/6006حمفزات لالستثمار يف األساا  الناشئة، مقال نشر بتاريخ:  3مارك بروسري،  1 

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/3083  6/3/6003" قع:تاريخ االطالع على املا." 

 االستثمار في األسواق الّناشئة ا: حوافزثانيً 
 

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/3083
http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/3083
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ا كرمية جلميع أفرادها؛ انطالق    حملّية ما، من أجل توفري حياة   تُعترب الّتنمية احمللّية ذلك الّتطور الذي ميّس منطقة  
، مع األخذ بعني االعتبار ممّيزات هذه املنطقة وظروف اقتصاديّة هلذه املنطقة بُغية حتسني اقتصادها من بناء قّوة  

كما سنقوم باستعراض   ،أبعادهاأمهيتها وأهدافها و سنتطّرق يف هذا املبحث بالّتفصيل لتعريف الّتنمية احملّلية و  ُسّكاهنا.
 من خالل املطالب الّتالية:ق الثّروة الّسياديّة اليت تستثمر يف الّتنمية احملّلية؛ وصنادي ،الّتنمية احمللّية يف اجلزائر وآفاق واقع

 ؛يةالّتنمية المحلّ اهية مل: المطلب األوّ  -
 ؛الّتنمية المحلّية في الجزائراني: المطلب الثّ  -
 .صناديق الّثروة الّسياديّة تستثمر في الّتنمية المحّليةالث: المطلب الثّ  -

 
 

  .وأبعادها أمهيتها وأهدافهاو  احمللّية نميةتعريف التّ طّرق من خالل هذا املطلب إىل يتم التّ س
 

يف بتطّور مفهوم الّتنمية، ظهر وتطّور مفهوم الّتنمية احمللّية؛ حيث حظيت اجملتمعات احمللّية باهتمام  كبري  
 :وفيما يلي بعض الّتعريفات للّتنمية احمللّية ،لتحقيق الّتنمية الّشاملة على املستوى الوطين معظم الّدول الّنامية؛ كوسيلة  

كن حتقيق الّتعاو  الفّعال بني اجلهود الّشعبية واجلهود أهنا: "العملية اليت بواسطتها ميُ الّتنمية احمللّية على  تُعرَّف -
مبستويات الّتجمعات والوحدات احمللّية اقتصاديّا واجتماعّيا وثقافّيا وحضاريّا، من منظور  احلكومّية لالرتفاع

 ية يف أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة  عات احمللّ حتسني نوعّية احلياة لسّكا  تلك الّتجم  
 .1شاملة ومتكاملة"

جديد ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف مناطق  على أهّنا: "مفهوم   "حمي الّدين صابر"فها عرّ كما يُ  -
، وهذا األسلوب يقوم ة واالجتماعيةمن مناهج العلوم االقتصاديّ ّدة ُمستم  وقواعد  دة، يقوم على أُسس  حمدَّ 

ّية، وأ  يكو  لوعي البيئة احمل إثارةحضاري يف طريقة الّتفكري والعمل واحلياة عن طريق  على إحداث تغيري  
عي قائما  على أساس املشاركة يف الّتفكري واإلعداد والّتنفيذ من جانب أعضاء البيئة احمللية مجيعا ، ذلك الو 

 .2ويف كّل املستويات عملّيا  وإداريّا "

                                                           
 .21، ص: 1002دار الّنشر الّثقافية، اإلسكندرية، ، التّمويل المحّلي والتّنمية المحليّة، عبد احلميدعبد املطّلب  1

  2  كمال التابعي، تعريف العالم الثالث "دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية"، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط2، 2991، ص: 11.

 الّتنمية المحلّيةاالستثمار في : ثّالثالمبحث ال
 

 ماهية الّتنمية المحّليةل: األوّ  طلبالم
 

 تعريف الّتنمية المحلّية: أواًل 
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 عن: "العملّية اليت يتمّكن اها اجملتمع احملّلي من حتديد عرِب ية يُ نمية احمللّ أّ  مفهوم التّ  "موراي روس"ويرى  -
ا ألولويّاهتا، ومع إذكاء الثّقة والّرغبة يف العمل ملقابلة وأهدافه، وترتيب هذه احلاجات واألهداف وفق  حاجاته 

 .1تلك احلاجات واألهداف، من خالل ذلك ميكن أ  تنمو ومتتّد روح الّتعاو  والّتضامن يف اجملتمع"
ة طات احلكوميّ لُ جهود األهايل مع جهود السّ  فيها تتضافرية على أهّنا: "العملية اليت نمية احمللّ ف التّ كما تُعرَّ  -

ية، والعمل على تكامل هذه اجملتمعات قافية للمجتمعات احمللّ ة والثّ ة واالجتماعيّ روف االقتصاديّ لتحسني الظّ 
 .2يف حياة األمم ومتكينها من اإلسهام إسهاما  كامال  يف الّتقد م القومي"

مله على أساس املشاركة واملبادرة ة للمجتمع يف مُ هتدف إىل حتسني األحوال املعيشيّ  ف على أهنا: "حركة  وتعرَّ  -
 اإلجيابية هلذا اجملتمع، فإذا مل تظهر املبادرة تلقائّيا  تكو  االستعانة بالوسائل املنهجّية لبعثها واستثارهتا بطريقة  

 .3الة هلذه احلركة"ة فعّ محاسيّ  تضمن لنا استجابة  
مقصود ومرغوب  عامة إلحداث تغيري   : "تلك الّسياسات والربامج اليت تتم وفق توّجهات  اأهنّ ب هناك من يرىو  -

 .4ية، اهدف رفع مستوى املعيشة يف تلك اجملتمعات بتحسني نظام توزيع الّدخول"فيه يف اجملتمعات احمللّ 
ية، وذلك عامة تُعرِب عن احتياجات اإلدارة احمللّ  ا: "عملّية الّتغيري اليت تتم يف إطار سياسة  أهنّ قد ُوِصفت بو  -

ة واملواطنني، مبا مات غري احلكوميّ من احلكومة والقيادات احمللّية والقطاع اخلاص واملنظّ  ر جهود كل  بتضافُ 
 .5يف اجملتمع الوطين"ية هاية إىل رفع مستوى معيشة األفراد ودمج اجملتمعات احمللّ يؤّدي يف النّ 

 نمية احمللية على أهّنا:الّسابقة ميكن تعريف التّ  اتفير عومن خالل التّ 

عملية تعاو  وتفاعل مجيع أطراف البيئة احمللية، من خالل تضافر جهود املواطنني وجهود احلكومات وجهود 
نموية، التّ  جمعات احمللية يف شىت اجملاالتنموية لالرتقاء مبستوى التّ اجملتمع املدين يف إعداد وتنفيذ الربامج واخلطط التّ 

هي تلك املبادرات املختلفة و  ا من االعتماد على قدراهتم وإمكاناهتم الّذاتية.من أجل حتسني حياة الّسكا  اها انطالق  
ة، على أ  واسعة من املهتمني واملعنيني بتحسني شروط حياة اجلماعة احملليّ  حضري هلا مسبقا ، ومبشاركة  اليت يتم التّ 

ية ورؤيتها القائمة على نمية احمللّ لنهج التّ  ىمسنمية باهلدف االجتماعي. ويبقى اهلدف األلتّ يقرت  اهلدف االقتصادي ل
 شة وتوسيع نطاق الفرص واحلياة املتاحة هلا.عيفة واملهمَّ ية السيما الفقرية منها والضّ املشاركة هو متكني اجلماعات احمللّ 

 

 

 
                                                           

 .211، ص: 1000، 2اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ط، دار املعرفة ية االجتماعية رؤية واقعية من منظور الخدمة االجتماعيةنمالتهناء حافظ بدوي،  1 
 .21، ص: 1000، 2، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طعلم اجتماع المجتمعات الجديدةسامية حممد جابر وآخرو ،  2 
 .29، ص: 1001، 2ط، املكتبة اجلامعية، القاهرة، مصر، أساليب التخطيط للتّنميةرشيد أمحد عبد اللطيف،  3 
 .21، ص: 2991، 2، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طالتنمية المحليةأمحد رشيد،  4 
 . 11ص:  ،1020،مصر القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة العربي، الوطن في المحلية اإلدارة تطوير: مؤتمر المحلية، والتنمية المحلي الحكممسري عبد الوهاب،  5 
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 :فيما يلي إىل أمهّية وأهداف الّتنمية احمللّية الّتطّرقسيتم 

 يةنمية المحلّ أهمية التّ  .1

نمية الّشاملة، فهي تّتسم بالّتكامل بني تنمية يف حتقيق التّ  ؤّديهنظرا  للّدور الذي ت ؛بالغة إ  للّتنمية احمللية أمهية  
ياسية، كما متُّس كل قافية والسّ ة والثّ ة واالجتماعيّ االقتصاديّ  نميةاملناطق الرّيفية واملناطق احلضرية، وتشمل مجيع أبعاد التّ 

ية على تفعيل وتعمل الّتنمية احمللّ . متواز  لتزيد من ترابطها ومتاسكها ية وتعمل على منّوها بشكل  تمعات احمللّ اجمل
 نموية.نمية وربطها باملشاريع التّ مشاركة املواطنني يف وضع وتنفيذ برامج التّ 

اجتماعي ميكن املراهنة عليه للعبور إىل  يف األصل من متّيز اجملتمع احملّلي ككيا    نمية احمللّية، نابعة  أمهية التّ كما أّ  
نسيق بني اجلهود األهلية يف اإلصالح جغرافّيا  ووظيفّيا  تّ النمية الّشاملة أو الوطنّية، فتنمية اجملتمع احملّلي تساعد يف التّ 

 .1ة واحلكوميةيف الّتنسيق بني اجلهود األهليّ  يُعترب اجملتمع احمللي جسرا   يث؛ حوعلى خمتلف املستويات

 ةية المحليّ نمأهداف التّ  .2

 :2ما يليفي هاكر أمهّ ذ من األهداف، ن تسعى الّتنمية احمللّية إىل حتقيق مموعة  

احمللّية، أو العمل على حتقيق معّدالت مرتفعة من الّنمو االقتصادي؛ عن طريق زيادة املشاريع االقتصاديّة  -
 توسيعها؛

مناصب شغل؛ مما يؤّدي إىل ختفيض معّدالت البطالة  توفريالقضاء على الفقر واجلهل والّتخّلف، عن طريق  -
 ؛، وكذا احلّد من الفقرورفع القدرة الّشرائية لألفراد

 دعم اإلدارة احمللّية لتمكينها من الّتطّور؛ -
املناطق، ويُقصد بالّتكامل الّتعاو  من أجل الوصول إىل األهداف املسطّرة؛ وهو بروز إمكانات الّتكامل بني  -

 ميّس خمتلف اجملاالت ويساعد على حتسني نوعّية اخلدمات املقّدمة، وكذا ُيسرّع عملّية الّتنمية؛
 ة واالقتصاديّة جلميع أفراد اجملتمع؛حتقيق الرّفاهية االجتماعيّ  -
تيح لألفراد فرصة الّتكّيف مع الظّروف اجلديدة، وأ  يُعّدل هذا الّتطّور يُ إحداث تطوير يف قيم اإلنسا   -

 ليتالءم وسرعة الّتغيري والّتأقلم مع اآلالت اجلديدة ذات الّتكنولوجيا العالية نسبيًّا؛
إحداث الّتغيري على املستوى االجتماعي، وذلك عن طريق حتسني مستويات املعيشة؛ من خالل فرض  -

كما هتدف إىل حتقيق احلماية الّصحّية لألفراد وضما  الّرعاية الّصحّية للطّبقة الفقرية وتوفري   معايري حمّددة،
 ة؛املياه الّنظيفة الكافية لالستعماالت املعيشيّ 

                                                           
 .11-15، ص: 2991، 2شوقي عبد املنعم، مشاركة املواطنني يف التنمية الريفية، مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، ط 1 
 .20، مرجع سابق، ص: عبد احلميدعبد املطلب  2 

 يةأهمية وأهداف الّتنمية المحلّ : ثانًيا
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رية والرّيفية وخلق مال تعاوين وتكاملي بني خمتلف القطاعات، ة بني املناطق احلضجوة االقتصاديّ تقليص الف -
قيمة ناجتها احملّلي؛ مما يؤّدي إىل رفع الّناتج الوطين اإلمجايل، وكذا زيادة معّدالت اإلنتاجّية والعمل على رفع 

 ي والوطين؛الّزراعية من أجل حتقيق األمن الغذائي احمللّ 
 إجياد منافذ لتحصيل الّضرائب احمللّية بشفافية؛ -
 تعزيز الوظائف ذات اجلودة العالية؛ -
هيل أها من احملّليني مبختلف توج هاهتم من معرفة الكثري من األعمال واحلرف والتّ يسممار التنمية احمللية مُتِكن  -

 للوصول إىل نتائج مستدامة.
 

 :1الّتنمية احمللّية فيما يلي أبعاد إجيازميكن 

تكاملة؛ نذكرها فيما يلي العناصريُرّكز هذا الُبعد على مموعة  من  البعد االقتصادي: .1
ُ
 :امل

ّدة من الواقع واخلصوصّيات ستم  ة على معلومات مُ اسرتاتيجّية ذات أهداف طويلة األجل، مبنيّ  وضع رؤية   -
 من أجل استغالل  أمثل للموارد املتاحة؛ ؛اليت تتمّيز اها كّل منطقة

ير عملّية الّتنمية؛ من خالل دراسة إنشاء صناديق جهويّة للّتنمية احمللّية خاصة بكّل إقليم، تتكّفل بتطو  -
 ة؛وتقييم ومتابعة املشاريع االستثماريّ 

إنشاء املشاريع اإلنتاجّية اخلاّصة بكّل منطقة، واليّت تنسجم مع إمكاناهتا وتتوافق مع ممّيزاهتا من أجل خلق  -
 مناصب شغل؛ األمر الذي يؤّدي إىل حتقيق قيمة إضافّية حملّية لالقتصاد الوطين؛

 نشاء املؤّسسات الّصغرية واملتوّسطة وتصنيفها وفق ما حيتاجه كّل قطاع؛دعم إ -
االستغالل األمثل للمورد البشري؛ على اعتبار أنه أساس الّتنمية، وذلك من خالل الّتعليم والّتكوين وبرامج  -

 الّتأهيل واسرتاتيجّيات الّتدريب؛
اع اخلاص، بُغية الّنهوض مبهام الّتنمية احمللّية املعّقدة، تنظيم العالقة القائمة والّتنسيق بني القطاع العام والقط -

 واليّت تستلزم تضافر اجلهود؛
 ت.االرّقابة املستمرّة على االستخدام األمثل للموارد املتاحة، مع إشراك األفراد يف القرار  -
 عد على الّنقاط الّتالية:بويرّكز هذا ال البعد االجتماعي: .2
 اإلدارات احلكومّية؛الّنهوض مبستوى العالقة بني  -
 وضع اسرتاتيجّيات وبرامج هادفة، للحّد من الفقر وحماربة البطالة والّنهوض مبستوى املناطق األقل منوًّا؛ -
 إشاعة قيم الّتضامن واملشاركة واملسؤولّية الفرديّة واجلماعّية؛ -
 البشريّة وتنميتها؛مكافحة األمّية ونشر الثّقافة العاملّية، اهدف الّنهوض مبستوى املوارد  -

                                                           
 التنمية وحتقيق البطالة على القضاء يف احلكومة اسرتاتيجية :حول دويل ملتقى ،المحلية التنمية دعم برامج إطار في الجزائر في التشغيل ترقية ستراتيجيةا عريوة، حماد ،بوقرة رابح 1 

 .21-22، ص: 1022نوفمرب 15 16 املسيلة، جامعة املستدامة،

 ثالثًا: أبعاد الّتنمية المحّلية
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ة؛ كالّسياسات الّسكانية واخلصائص تنمية املورد البشري بشكل  مرتابط ومتكامل مع اجلوانب األساسيّ  -
 اهليكلّية للقوى العاملة وسياسات الرّتبية والّتدريب.

 ويرّكز هذا البعد على الّنقاط الّتالية: البعد البيئي: .3
ستخدمة إلدارة ومجع  -

ُ
 الّنفايات الّصلبة، جبوانبها املنزلّية والّصناعية؛تطوير الّنظم امل

 سلبّية على البيئة؛ القيام بدراسة الّتأثريات البيئّية عند وضع املشاريع اليت ميكن أ  تكو  هلا انعكاسات   -
األخذ بعني االعتبار متطّلبات الُبعد البيئي، الذي يؤّدي إىل وقف استنزاف املوارد الطّبيعية وترشيد  -

 ا. استخدامه

 

 يف ةاحملليّ  للجماعـات اتيةالذّ  القدرة مدى إىل اأساس   شريتُ  يةاحمللّ  للجماعات ةالذاتيّ  املالية الوسائل إ 
تقـــدمي اخلــــدمات املختلفــــة ائم واملسـتمر مـن أجـل العمـل الـدّ ؛ من خالل ةاحملليّـ  نميـةالتّ  متويـل فـي نفسـها على االعتماد

اجــات فــي احلزمــة إلشــباع ـابع احمللــــي فــــي العديــــد مــــن اجملــــاالت، باإلضــافة إلــى إقامــة املشــروعات الاّل ذات الطّـــ 
يتطلـب وجـود جهـاز اهـذه املهـام  إ  القيـام .كا لع املطلوبة هلؤالء السّ من السّ  تقدمي عدد  ؛ من خالل يةاجملتمعات احمللّ 

نميــة احملليــة فــي ــا فــإ  جهــاز متويــل التّ ــة مبــا حتتاجــه مــن مــوارد، وعموم  ـال يضـمن متويـل اجلماعـات احملليّ متويـل فعّ 
املصــادر التــي ميكــن احلصــول عليهــا مــن  اجلزائــر يشــمل املصــادر املاليــة املتاحــة علــى املسـتوى احمللــي، باإلضــافة إلــى

: 1ـال املاليــة العامة إىل مصدرين أساسينيف حســب العديــد مــن املختصــني فــي مصــنَّ جهــات غيــر حمليــة، والتــي تُ 
نميـة يف متويل التّ  مةلوسائل املالية املستخد  لحتليل  وفيما يلي. ةومصادر خارجيّ ، أو ذاتية (مصادر داخلية )حملية

 .ـةاحملليّ 

 

ستخدمة يف متويل الّتنمية احملّلية ت
ُ
 إىل مصادر داخلّية وأخرى خارجّية:يف اجلزائر نقسم املصادر املالّية امل

 يةنمية المحلّ اخلية لتمويل التّ الدّ  مصادرال .1

ا ة، ذلك أهناملاليـــة احملليّ ولـــة و ة بـــني ماليـــة الدّ ـيّ ثـــل امليـــزة األساســـة متُ نميـــة احملليّــ اخليـــة لتمويـــل التّ الدّ  مكاناتإ  اإل
تتمثل يف )ة بائيّ اجلصادر غري املو  (تتمثل يف اجلباية احمللية)ة بائيّ اجلصادر امل ص يفتتلخّ ية و ا اجلماعات احمللّ ختص أساس  

  (.ايتمويل الذّ مداخيل األمالك باإلضافة إىل التّ 

                                                           
1 Luc Sandj, Jean Luc Albert, " Finances Publiques ", Edition Dalloz, Paris, 2007, p : 469. 

 الّتنمية المحلّية في الجزائر: ثّانيال طلبالم
 

 في الجزائر يةنمية المحلّ مة في تمويل التّ ة المستخد  الماليّ  مصادرال: أواًل 
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ـة اجلماعـات حـول إمكانيّ  ـة تتمحـور مـن جهـة  إ  دراسـة اجلبايـة احملليّ  (:ة )الجباية المحليةالمصادر الجبائيّ  .أ
يتم ســ. يــةأخــرى حــول دراســة القــدرة اجلبائية احمللّ  ــرائب لتمويــل نفقاهتــا، ومــن جهــة  جـوء إلـى الضّ احملليـة اللّ 

 .ق فــي نقطــة أولــى إلــى واقــع اجلبايــة احملليــة، وفــي نقطــة ثانيــة لصــعوبات اجلباية احملليةطرّ تّ ال
  ّلفائــدة البلــديات والواليــات  ــلصَّ ـي حتُ ســوم التـالرّ ضــرائب و تشــمل اجلبايــة احملليــة ال :يةواقع الجباية المحل

حيـث تضـع هـذه  ؛اهليئات املركزيـة قبلض هـذه الضـرائب من فـر  تُ و يـة، ـناديق املشـرتكة للجماعـات احمللّ الصّ و 
 .1شريعيةلطات التّ صادق عليها السّ تُ  أ  ية، وذلك بعدالضرائب احمللّ ل األحكـام التـي هلـا عالقـة باألخيـرة كـ

إذا  %09وايل حبر مسامهتها قــدَّ حيــث تُ  ؛مويــل للجماعــات احملليــةاإليــرادات اجلبائية مــن أهــم مصــادر التّ عتبــر تُ و 
يف  فعاال   ادور   ؤّديحيث تُ  ؛وع من املداخيلة، لـذلك ال بـد مـن االهتمـام اهـذا النّ مت مقارنتها مع اإليـرادات غيـر اجلبائيّـ 

فيما ، يـةطـع لصـاحل اجلماعـات احمللّ قتسـوم التـي تُ الرّ ضـرائب و أنـواع الّ ذكر  ومُيكن .احملليةتسيري شؤو  اجلماعات تنمية و 
 :2يلي

ا للّرسم على 6001أُنشئ هذا الّرسم مبوجب قانو  املالّية لسنة  :الّرسم على الّنشاط المهني - ، توحيد 
بداية  من سنة  %2ل هذا الّرسم بنسبة الّنشاط غري الّتجاري، حُيصَّ الّنشاط الّتجاري والّصناعي، والّرسم على 

 ؛2996
نشئ م إىل قسمني: الّرسم على امللكّيات املبنّية، والّرسم على امللكّيات غري املبنّية، أُ يُقسّ  :الّرسم العقاري -

 ؛6011هذه الّرسم سنة 
ل خيّص املمتلكات املبنّية، وحُيصَّ و القمامات،  إزالةب يتعّلق، 6091مّت إنشاء هذا الّرسم سنة  :رسم الّتطهير -

 ؛سنويًّا من املالك أو املنتفعني، وحُيّدد الّرسم من قبل اجلماعات احملّلية يف احلدود اليت ينّص عليها القانو 
فرض شهريًّا على األشخاص الطّبيعّيني واملعنوّيني الذين ميارسو  نشاط ا على مستوى كا  يُ   :ّدفع الجزافيال -

. 2991قانو  املالية لسنة الرّتاب الوطين واليت تدفع أجور ا ومرتّبات  وعالوات، ومّت إلغاء هذا الّرسم مبوجب 
 ؛على الكتلة األجريّة %2وكا  يتم حساب الّدفع اجلُزايف سابق ا بتطبيق نسبة 

، 2991من قانو  املالية لسنة  11، وحسب املاّدة 6009تأّسس مبوجب قانو  املالية لسنة  :رسم اإلقامة -
 ؛يُفرض على مجيع احملاّلت ذات االستعمال الّسكين

، واملعّدل بقانو  املالية 6006: تضّمنه قانو  الّرسم على األعمال الّصادر سنة ضافةالّرسم على القيمة الم   -
 ؛%1و %61، ويطّبق هذا الّرسم مبعّدلني مها: 6001لسنة 

حُتّصله البلديّات من عملّية ذبح املاشية، ويكو  حسابه على أساس وز  الّلحوم اليت  :الّرسم على الّذبح -
 ؛دج 5يتم ذحبها مبعّدل الكيلوغرام الواحد بــــــ: 

                                                           
1 Hachemi Graba, Les Ressources Fiscales Des Collectivités Locales, Ed E.N.A.G, Alger, Algérie, 2002, p :20. 

ماي  10/ 19جامعة تبسة،  مية احمللية املستدامة،مسايلي نوفل، اإلطار النظري حلجم مصادر الّتمويل احمللي أمام حجم املسؤولية احمللية حلماية البيئة، امللتقى الوطين األول حول التن 2 
 .9، ص: 1021
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لقيمة الّصافية جلميع املمتلكات يتشّكل األساس الّضرييب هلذه الّضريبة من ا :الّضريبة على الممتلكات -
من كّل سنة، وتتحّدد الّضريبة عن طريق جدول تدرجيي يضّم  96/96واحلقوق والقيم اخلاضعة للّضريبة عند 

 ؛%2,5دميع املمتلكات، ويُقّدر معّدله األعلى بــــــ: 
 ؛يتحّملها كّل شخص  طبيعي أو معنوي ميلك سّيارة  خاضعة  للّضريبة :قسيمة الّسّيارات -
تأّسست لتحل حمّل الّدفع اجلزايف؛ من خالل جتاوز رقم األعمال املنصوص : لّضريبة الجزافّية الوحيدةا -

 .عليه
  ّرجـة األولـى إلـى بالدّ هـا ـة ميكـن إرجاعُ عاين منها اجلبايـة احملليّ عوبات اليت تُ إ  الصّ  :ةصعوبات الجباية المحلي

يـة، ومنـه فـإ  تـدهور احلالـة املالية كبيـرة مـن ممـوع العوائـد احمللّ   ل نسـبة  شـكِ ضـعف املصـادر اجلبائيـة التـي تُ 
 :اليةالتّ قاط عوامـل وأسـباب ميكن تلخيصها يف النّ عّدة ـن ع ا، ناتج  ا واجلباية احمللية خصوص  احمللية عموم  

 ؛هرب اجلبائيالتّ الغش و  -
 ؛كثرة اإلعفاءات -
 .لطةولة للسّ احتكار الدّ  -

 والّتمويل الّذايت. الكوتتمّثل يف مداخيل األم: المصادر غير الجبائية .ب
باإليرادات  شديد مقارنة   اجتة عن األمالك واملمتلكات بضعف  دات النّ اسم اإلير تتّ  :مداخيل األمالك -

عتبـر مصـدر دخـل فـي إطار القانو  نـازل عـن كـل املمتلكـات التـي تُ ـعف إلـى التّ اجلبائيـة، ويعـود هـذا الضّ 
 ؛املتعلق ببيع أمالك الدولة 6096الصادر سنة 

ســيري داخليــة يــتم مــن خالهلــا اقتطــاع مبلــغ مــن إيــرادات التّ  ايت عمليــةّ مويــل الــذّ التّ  يُعتبــر :ياتالذّ مويل التّ  -
حقيقـي، كمـا أ  وضـعية ميزانيـة اجلماعــات  عبـر عـن مـورد  فهـو ال يُ  ومن مث ؛جهيـزالتّ  وحتويلها إىل نفقات

 .مويــل دو  فعاليــة تذكركبيــر فــي إيراداهتــا جيعــل هــذا التّ   يــة التــي تتميــز بضــعف  احمللّ 
 ةنمية المحليّ الخارجية لتمويل التّ مصادر ال  .2

لكن  ،ضرورية ة مسألة  ة للجماعــات احملليّــ املاليــة اخلارجيّــ  مكاناتاإلتوافر  اإلشــارة إلــى أ ّ ــروري لعــل مــن الضّ 
لالســـتجابة ية. فـــي هـــذا اإلطـــار و لّ نميـة احملا مـع تقـدم عمليـة التّ قليل مـن االعتمـاد عليهـا تـدرجييًّ معينة مع التّ  يف حدود  

 :1ولـــة اجلزائرية غداة االستقالل وسائل خاصة لتمويلها متثلت يفنميـــة، وضـــعت الدّ فـــي مـــال التّ للحاجيـــات احملليـــة 
  نميةالمخططات البلدية للتّ  -

 احلاجات توفري همتهامركزية، مُ الاّل  مبدأ لتكريس جاءت البلدية يف نميةللتّ  شاملة طات  خمطّ  عنعبارة  هي
 تاوجتهيز  ةوالقاعديّ  ةالفالحيّ  تاجهيز املخططات التّ  هذه تشمل ة،االقتصاديّ  القاعدة ودعم للمواطنني روريةالضّ 

                                                           
منشورة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر غري ، أطروحة دكتوراه، تمويل التّنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاقر خنفري، خيض 1 

 .211، ص: 1022، 1
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 ابأهنّ  م 1973 أوت 09 يف املختصة السلطات تقرره املدى مرسوم قصرية عرفها وقد جارية،التّ  تاجهيز التّ و  اإلجناز
 .الوطين طاملخطّ  إطار يف أعمال برامج

 نميةللتّ  البلدية طاتمشاريع املخطّ  جنازإب القيام بلدية كل على حيث؛ سنوية مبراحل طاتاملخطّ  هذه زنج  وتُ 
 (.الوالية) الوصاية موافقة على وعرضها اها، اخلاصة

  ةندوق المشترك للجماعات المحليّ الصّ  -

اجلزائرية،  والبلديات العماالت تضامن بصندوق مرة أول رفعُ  حيث؛ إنشائه منذ مراحل بعدة ندوقالصّ  هذا مرّ 
 وقانو  1967 سنة البلدية قانو  صدور وبعد .واالحتياط وفريللتّ  الوطين ندوقالصّ  عوضهليُ  1964 سنة لغيأُ  يالذّ و 

 تضامن صندوق إنشاء خالل من ؛واالحتياط وفريللتّ  الوطين ندوقالصّ  هياكل تنظيم عيدأُ  ،1969 سنة الوالية
 لفياتوالسّ  القروض استبعاد مع ةاحملليّ  للجماعات ةماليّ  إعانات   مينحا  الصندوقا  هذا  وكا  ،الياتالو و  البلديات
للجماعات  املشرتكة األموال مصاحل تسمى هيئة إىل 1973 سنة ندوقالصّ  هذا لحتوّ  مث اجلماعات، استدانة الجتناب

 نفس يف خيضع مركب قانوين بنظام   سمتتّ  اهليئة هذه وكانت ة،احملليّ  اجلماعاتو  اخليةالدّ  وزارة لسلطة ختضع ،احمللية
 .1العمومية سةللمؤسّ  األساسي القانو  وإىل ركزيةامل دارةاإل راءملد األساسي القانو  إىل الوقت

 للجماعات املشرتك ندوقبالصّ  سمىتُ  إداري طابع ذات ةعموميّ  سةمؤسّ  إىل اهليئة هذه لتحتوّ  ،6091 سنة ويف
91/66/6091املؤرّخ يف  91/211املرسوم  نص حيث ؛احمللية

 للجماعات املشرك ندوقالصّ  تنظيم وتسيرياملتضّمن  ،2
 ،املايل واالستقالل القانونية خصيةبالشّ  تتمتع إداري طابع   ة ذاتعموميّ  سةمؤسّ  ندوقالصّ  لميثّ  :يلي ما على احمللية
 اخليةالدّ  وزير يرأسه وجيهللتّ  ملس ندوقالصّ  ُيسرِي  .احمللية واجلماعات اخليةالدّ  وزارة وصاية حتت موضوع وهو

 .واجلماعات احمللّية

  ةة غير الممركز طات القطاعيّ المخطّ  -

 تكو  اليت ةالعموميّ  ساتواملؤسّ  الواليةاستثمارات  كل ضمنه تدخل حيث ؛وطين طابع ذات خمططات   هي
 طاتاملخطّ  حتضري ويكو  تنفيذها، على يسهر والذي الوايل باسم املخططات هذه تسجيل ويتم، عليها ةوصيّ 

 .الوالئي اجمللس مستوى على حةاملقرت   املشاريع سةرابد القطاعية
  .محّليالقرض ال -

مرافقة  ، هناك برامج  املخّططات القطاعّية غري املمركزةاملخّططات البلدية للّتنمية و  :البرامج الّتنمويةباإلضافة إىل 
 ومدّعمة لإلصالحات االقتصاديّة استفادت منها اجلماعات احمللّية وهي:

                                                           
 .11، ص: 1002، 29السوق، الّدورة  اقتصاد منظور يف احمللية املالية تسيري على إضفاؤه جيب الذي واالجتماعي، التطور االقتصادي الوطين اجمللس 1 
 وعمله. احمللية للجماعات املشرك الصندوق املتضّمن تنظيم وتسيري 2991نوفمرب  05املؤرّخ يف  91/111املرسوم  2 
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 برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي -

 ،2991-2996ويغّطي الفرتة املمتّدة بني  ،2992من قانو  املالية لسنة  219أُِسس هذا الربنامج مبوجب املادة 
ويتمحور حول األنشطة املخّصصة لدعم املؤّسسات واألنشطة الّزراعية املنتجة وغريها، كما يهدف إىل تعزيز املرافق 

وقد  الّري والّنقل واملنشآت القاعديّة وحتسني ظروف املعيشة والّتنمية احمللّية وتنمية املوارد البشريّة. العمومّية يف ميدا 
خّصص هلذا الربنامج بــــ

ُ
وسيتم  .1مليار دج ُخِصص للّتنمية احمللّية 616مليار دج، منها  525: ُقِدر الغالف املايل امل

 الفصل املوايل.الّتفصيل يف نوع  من الّتطّرق إليه ب

 برنامج دعم الّنمو -

دج  6099,5مليار دج، منها  0999: قّدر بـــيُ  مايل غالف  وُخّصص له ، 2990-2995متّد هذا الربنامج من ا
نوع  من وسيتم الّتطّرق إليه ب خيصّص هذا الربنامج الّنفقات املتعّلقة بتنفيذ برامج اجلهاز العمومي. للربامج احمللّية.

 الفصل املوايل.الّتفصيل يف 

 الّصناديق الخاّصة -

هتدف هذه الّصناديق إىل الّتكّفل بالعجز يف ميدا  الّتجهيزات عرب واليات الوطن املتخّلفة، مقارنة  مع واليات 
هذه الّصناديق: الّصندوق الوطين للّضبط والّتنمية الفالحّية وصندوق بني ومن  أخرى يف إطار سياسة الّتواز  اجلهوي.

 .الطّبيعيةالكوارث 
ص من خل  ن التّ ستحس  يُ ؛ ومن مّث مليار دوالر 22ـــــــ: ر موجوداهتا بقدَّ ا، تُ ا ختصيص  حساب   11ا اجلزائر حاليًّ  دّ عِ تُ 

ملعدل  م إضافة  قدِ حول اجلاري يف االقتصاد الوطين، أي تلك اليت مل تعد تُ خصيص اليت مل تعد تواكب التّ حسابات التّ 
 .موالنّ 

ا  حساب ختصيص خاص،  15حساب خاص للخزينة، منها  691 كا  هناك،  2966حىت هناية العام  أنّهعلم 
إىل  2966عمدت احلكومة منذ "، وقد حسابات اخلزينة اخلاصة"و "خصيص اخلاصةحسابات التّ "وهي تنقسم إىل 

ا جاء يف ا وأخري  حساب   16أصبحت  2961حسابا ويف  11أصبحت  2962في فخصيص. إلغاء بعض حسابات التّ 
حساب ختصيص  11ا حاليًّ  هناكظرية احية النّ ومن النّ  من مثّ و  ؛حسابات ختصيص 1االستغناء عن  2961قانو  مالية 

 .مليار دوالر 22بـ  2961موجوداهتا حىت فيفري  تر دّ قُ 

كثرية، منها ضعف   خصيص غري اجملدية ألسباب  االستمرار يف تقليص عدد حسابات التّ  ، حُتاول الّدولةومن مثّ 
صيد يف بعضها إىل درجة العجز املايل، ضعف االستهالك من رصيد بعضها، انتفاء أسباب وجود بعضها مثل الرّ 

                                                           
، يف املوقع االلكرتوين: (1005-1002) االقتصادي اإلنعاش برنامج للميزانية، العامة املديرية املالية، وزارة  1 

http://www.mf.gov.dz/rubriques/46/Budget.html (19/5/1021.) 

http://www.mf.gov.dz/rubriques/46/Budget.html
http://www.mf.gov.dz/rubriques/46/Budget.html
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يولة ا حاجة اخلزينة للسّ (، وأخري  6009بية )خصيص للخدمات الطّ راعية وحساب التّ ورة الزّ خصيص للثّ حساب التّ 
 .فط وتراجع اجلبايةتاريخ هبوط أسعار النّ  2961زينة منذ هناية لتمويل احلساب العام حتت ضغط تراجع رصيد اخل

ناديق اليت ال متلك دراسات إجناز املشاريع مثل مع الصّ  واسع ملواصلة نفس املسعى خاصة   وهناك مال  
نفس طات احمللية لتنمية نمية احمللية أو اهلضاب أو اجلنوب بشرط حتويل رصيدها إىل املخطّ خصيص للتّ حسابات التّ 
 .ة اهااملناطق املعنيّ 

وداء أو تة ومرحلية، مثل مواجهة نتائج العشرية السّ خاصة ومؤقّ  جدت ألهداف  ناديق وُ بعض هذه الصّ   ّ إ
خاصة خارج اإلنفاق القطاعي واحمللي، أي خارج  ات  راعية، وبعضها وجدت ألهداف متويل عمليّ ورة الزّ تفعيل الثّ 

والية( واحلساب  66ندوق اخلاص بتنمية اجلنوب واهلضاب العليا )اجلديدة والصّ اقات اإلنفاق العام مثل صندوق الطّ 
 .ادراتاخلاص بتنمية الصّ 

فعالة إذا عرفت احلكومات استغالهلا، ألهنا تدعم اإلنفاق  مالية ومتويلية جدّ  ناديق اخلاصة آلية  جتربة الصّ ّ  إ
ة عدّ  خذت اها دول  ة واجتماعية بعينها، ولذا أ  صاديّ اقت احلكومي خارج احلساب العام للخزينة، وتستهدف عمليات  

حية، وبريطانيا عن طريق صندوق خاص مال أو اجلنوب مثل أمريكا، عن طريق صندوق خاص باحلماية الصّ من الشّ 
وع من الصناديق ذا النّ هست مصر اليت أسّ و ما  االجتماعي، وفرنسا عن طريق صندوق خاص لدعم املزارعني، للضّ 

 .1حيةعاية الصّ عن طريق صندوق خاص بالرّ  ،6011يف العام 

فافية ناديق اخلاصة يف ظل تقارير ملس احملاسبة اليت تتحدث عن غياب الشّ الطريقة األمثل لتسيري الصّ  وعن
حول اجلاري يف االقتصاد خصيص اليت مل تعد تواكب التّ خلص من حسابات التّ ستحسن التّ يُ ومن مّث ، يف تسيريها

ناديق اليت ال متلك موارد مضمونة يف املديني املتوسط تلك اليت مل تعد تقدم إضافة ملعدل النمو، ومن الصّ الوطين، أي 
 .خصيص اليت متر حبالة عجز مايل وهي كثريةوالبعيد، ومن حسابات التّ 

ديرها مهندسو  يف ة يُ تزويدها خباليا لليقظة املاليّ  ال بُّد منا، فا واجملدية اقتصاديًّ أما الصناديق اخلاصة املتوازنة ماليًّ 
نشئت ألجلها. وميكن وري واملتابعة احملاسبية، وختصيص املوارد لألهداف اليت أُ قييم الدّ املالية واإلحصاء، من أجل التّ 

سها الفكرة اليت قدم ة للمالية إذا ما مت تفعيل الفكرة لدى احلكومة، وهي نفاستبدال هذه اخلاليا خبلية اليقظة القطاعيّ 
 .2، أي قبل حل القطاع بأشهر2961فيها قطاع االستشراف واإلحصاء مشروع نص قانوين العام 

 

  

                                                           
 مليار دوالر يف الّصناديق اخلاّصة، حوار مع اخلرب، حاوره: حممد سيدمو، يف املوقع االلكرتوين: 11بشري مصيطفى، 1 

http://www.elkhabar.com/press/article/110931/#sthash.wyiqLJcp.PFSrQ7Au.dpbs (21/62/2961) 

 نفسه. املصدر 2 

http://www.elkhabar.com/press/article/110931/#sthash.wyiqLJcp.PFSrQ7Au.dpbs
http://www.elkhabar.com/press/article/110931/#sthash.wyiqLJcp.PFSrQ7Au.dpbs
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 ومُيكن اإلشارة إىل بعض هذه الّصناديق فيما يلي:

 صندوق الجنوب -

. وهو صندوق وطين جاء خّصيص ا لتنمية 6009ة لسنة من قانو  املاليّ  95أُنشئ هذا الّصندوق مبوجب املاّدة 
 6009مناطق اجلنوب وترقيتها وإحداث نوع من الّتواز  اجلهوي بني خمتلف مناطق البالد. كا  يف الفرتة املمتّدة من 

مّت القيام بتقسيم جغرايف جديد مُيّيز واليات اجلنوب؛ حيث  2991والية، مث ابتداء  من سنة  61، مشل 2991إىل غاية 
-2991مليار دج، خالل الفرتة ) 119واليات فقط. بلغت االعتمادات املخّصصة هلذه الواليات  69 أصبحت

2990)
1. 

 ؛اجلنوب ملنطقة املاضي، القر  تسعينيات هناية منذ االستثمار ميزانية من %16 نسبته ما الدولة صتخصّ وقد 
 أصل من دينار، مليار 21931 يعادل ما 2962 هناية حىت اجلنوب لتنمية اخلاصة الصندوق أموال قيمة بلغت حيث
 مناطق تنمية صندوق وخيص الوطن، واليات مبختلف االستثمار لتنمية ختصيصها مت دوالر مليار 199 قدرها ميزانية

 .29922 سنة منذ البرتولية اجلباية ناتج من %2 قدرها متويل بنسبة اجلنوب

 اجلديد والربنامج اجلوية قلباتالتّ  وبرنامج دينار، مليار 1,621 تهقيمبلغ مب ةالقطاعيّ  جهيزالتّ  عمليات تصّ خُ لقد 
 مبلغ إىل ضافتُ  دينار مليار 26 بقيمة للخزينة العامة املديرية لطاتالسّ  وخصت دينار، مليار 1931 مببلغ جهيزللتّ 

 املالية قانو  من ابتداء   ندوقالصّ  أصبح أ  بعد اجلنوب، مناطق يف الكهرباء فاتورة لتخفيض هةموجّ  دينار مليار 130
 أصبح مث اجلنوبية، املناطق يف والفالحني لألسر الكهربائية اقةالطّ  استهالك فاتورة من %59 بنحو ليتكفّ  2999 لسنة

 .اجلنوب واليات يف الفالحة خارج ةاالقتصاديّ  شاطاتالنّ  %69 بنسبة ميّول 2966 من ابتداء  

 عملية مبتابعة املعنية لطةالسّ  لمِ حتُ  مل كما املرصودة، األموال قيمة رغم الكبري باجلنوب نميةالتّ  نتائج تظهر ومل
 إلجناز املرصودة بتلك مقارنة قليلة   دع  تُـ  اليت امليزانيات هذه صرف كيفية وال ،املشاريع إجناز متابعة عناء نفسها التنفيذ
 عن الغنب بعدتُ  حضرية منطقة   إىل اجلنوب حتويل بغرض تفي أهنا غري ابقة،السّ  اتاخلماسيّ  مدار على املشاريع خمتلف

 جيرب افادح   انقص   عاينتُ  اليت ةالعموميّ  واملرافق املنشآت حيث من أو ةالقاعديّ  اهلياكل حيث من سواء كا ،السّ 
 كوينوالتّ  عليموالتّ  االستطباب يف حقوقهم على واحلصول حاجياهتم أدىن قضاء بغرض اجلنوب إىل نقلللتّ  املواطنني
 .غلالشّ  وحىت العايل،

                                                           
 . 2010سبتمرب  23بتاريخ العاصمة اجلزائر يف املنعقدة العامة اجللسة يف األمة ملس أمام جودي كرمي املالية وزير رد 1 

 ، يف املوقع االلكرتوين:1/1/1021، ُنشر بتاريخ: !ألف مليار" يف مهب الّريح 10دليلة بلخري وحسا  حويشة، صندوق اجلنوب " 2 

.echoroukonline.com/ara/articles/231939.htmlhttp://www "2/4/2102." 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/231939.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/231939.html
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 اجلنوب ملرافقة( لالستثمار اجلنوب بنك) إىل اجلنوب واليات تنمية صندوق لتحويل أحد خرباء االقتصاد ودعا
 عجز إدارة يف املساعدة شأنه من صناعي نسيج   بإطالق تسمح مالية مبوارد عيتمتّ  هوأنّ  خاصة   مو،النّ  حاجات ملواكبة
2961 العام اخلام الداخلي اتجالنّ  من %61 سيالمس الذي امليزانية

1. 

 اقاتوالطّ  ياحةوالسّ  الفالحة يف صةمتخصّ  أدرار منطقة يف ةاقتصاديّ  مدينة   إطالق ضرورة بري علىاخل دوشدّ 
 خاراالدّ  حفز إىل عوةالدّ  دوجدّ ، لذلك الالزمة ةاالستشرافيّ  راسةالدّ  واستكمال سبيةالنّ  مزاياها إىل ظربالنّ  دةاملتجدّ 
 كوينالتّ  منط مراجعة وكذا ،(اجلنوب بورصة) ومنها ةاجلهويّ  اهلياكل إىل اجلزائر لبورصة نظيميالتّ  اهليكل بتوسيع احمللي
 تواز  رأسها وعلى مةااملستد نميةالتّ  ملفات يف مباشرة   العلمي البحث بإدماج احمللي موالنّ  أهداف مع ليلتقي العايل

 .الوظائف وإطالق األسواق

 الهضابصندوق  -

من قانو  املالّية لسنة  11، واملعّدلة باملادة 2991من قانو  املالية لسنة  11أُِسس هذا الّصندوق مبوجب املادة 
. ويهتّم بالّتمويل اجلزئي أو الكّلي لربامج ومشاريع الُبىن الّتحتّية لتنمية مناطق اهلضاب العليا، كما يهتم بدعم 2991

لصاحل األسر الفقرية مبناطق اهلضاب  59االستثمارات اإلنتاجّية يف املنطقة، وكذا متويل ختفيض تسعرية الغاز بنسبة 
، وهذا للفرتة 2مليار دج 6999ويف هذا اإلطار مّت ختصيص أكثر من  لّشرب.العليا، باإلضافة إىل مشاريع نقل مياه ا

 ؛ اهدف الّتكّفل مبشاريع الّتنمية احمللّية املتأّخرة واملوارد البشريّة.2990إىل غاية  2991املمتّدة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://aljazairalyoum.com// (25/91/29613) وليد أشرف، مصيطفى يدعو إىل حتويل صندوق تنمية اجلنوب إىل بنك استثمار، يف املوقع االلكرتوين: 1 

 . 2010سبتمرب  23بتاريخ العاصمة اجلزائر يف املنعقدة العامة اجللسة يف األمة ملس أمام جودي كرمي املالية وزير رد  2 

http://aljazairalyoum.com/


 سياسات ترشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة                              الفصل الثّاني                                     

111 
 

 

دائم ا ما تكو  هناك  حيث ؛نعيشه الذي الواقع ليهاميُ  كحتمية   ةاحملليّ  نميةالتّ  يلو مت جهاز إصالح يأيت
 هذا لتحقيق اوسعي   .وازناتالتّ  جذري جلميع تعديل بوقوع ئنبِ وتُ  شاطالنّ  قطاعات مجيع على رتؤثّ  هيكلية اتتغريّ 

 .ملاملعا واضحة اسرتاتيجّيةضمن  ومنسجمة منهجية ةخطّ  اعتماد من بد ال اإلصالح

 اإلصالح سياسة تطبيق 
 :مها أساسيني عنصرين جديدالتّ  سياسة تطبيق خيص

 ؛احمللية نميةالتّ  لتمويل املالية الوسائل جتديد -
 صياغة وإعادة جهة، من يةاحمللّ  للجماعات الكالسيكية الوظائف صياغة إعادة خيص: وظيفي جتديد -

 .العنصر األّول وسنقوم فقط بالرّتكيز على .أخرى جهة من ةاالقتصاديّ  وظيفتها

 .اخلارجّية الوسائلو  الّداخلية الوسائل خيصّ  احمللية نميةالتّ  لتمويل املالية الوسائل جتديدإّ  

 ةالمحليّ  نميةالتّ  لتمويل اخليةالدّ  الوسائل إصالح .1

 ال األمالك مداخيل أ  ذلك اجلباية، اأساس   متسّ  احمللية نميةالتّ  لتمويل اخليةالدّ  الوسائل يف ظرالنّ  إعادة إ 
 .ةاحملليّ  امليزانّية مداخيل من صغري ا اجزء   إال متثل

 مداخيل يف ظرالنّ  إعادة سبل ثا  جزء ويف ة،احملليّ  اجلباية يف ظرالنّ  إعادة سبل أول جزء يف سيتم الّتطّرق
 ، على الّنحو اآليت:األمالك

 المحليّة الجباية تجديد .أ

 طّرقتّ يتم ال سوف لذلك واملايل، واالجتماعي االقتصادي املستوى على اأساسيًّ  ادور   احمللية اجلباية تُؤّدي
 .ةاحملليّ  اجلباية لتنمية املقرتحة املشاريع وأهم احمللي اجلبائي باإلصالح للقيام خذةاملتّ  لإلجراءات

 ةالمحليّ  الجباية وضعية لتحسين أجريت التي اإلصالحات  

 ةاحملليّ  نميةالتّ  متويل جهاز متس اليت االختالالت عن اأساس   اتجالنّ  احمللية اجلماعات منه عاينتُ  الذي للواقع نتيجة  
 اإلجراءات اليت من جبملة بادرت حيث ؛الوضعية هذه تدارك ولةالدّ  حاولت فقد ة،احملليّ  اجلباية ميدا  يف اخصوص  

 مث ،6006-6010 نواتللسّ  اجلبائي اإلصالح يف األوىل اخلطوة لتومتثّ  احمللي، اجلبائي ظامالنّ  إصالح إىل هتدف
 فيما اإلصالحات أهم لتومتثّ  املتعاقبة، نواتالسّ  خالل أخرى إصالحات تبعتها مث ،6002لسنة  اجلبائي اإلصالح

  :1يلي

                                                           
 .212، ص: مرجع سابقخيضر خنفري،  1 

 في الجزائر ةالمحليّ  نميةالتّ  تمويل آفاق: ثانًيا
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 لسنة املالية قانو  ضمن وذلك ،الصيدالنية واملواد والغاز واملمتاز العادي البنزين على وعيالنّ  سمالرّ  تأسيس -
 ؛1979

 ؛1981 لسنة املالية قانو  يف املضمن طهريالتّ  رسم تأسيس -
 املالية قانو  مبوجباحمللية(  للجماعات تعود عائداهتا من 50%) اخلاص قلالنّ  على الوحيدة ريبةالضّ  تأسيس -

 ؛1984 لسنة
 ؛6095 لسنة التكميلي املالية قانو  مبوجب احمللية للجماعات اجلزايف فعالدّ  عائدات كل ختصيص -
 مبوجب اإلمجايل خلالدّ  على والضريبة الشركات أرباح على والضريبة املضافة القيمة على الضريبة تأسيس  -

 ؛6006 لسنة املالية قانو 
 ؛6001 لسنة املالية قانو  مبوجب (روةالثّ ) األمالك على الضريبة تأسيس -
 ؛6001 لسنة املالية قانو  ضمن املهين شاطالنّ  على سمالرّ  تأسيس -
 ؛6009 لسنة املالية قانو  مبوجب اإلقامة رسم تأسيس -
 ؛2999 لسنة املالية قانو  ضمن إلعالناتاو  املهنية الصفائح على الرسم تأسيس -
 ؛2002 لسنة املالية قانو  ضمن التطهري رسم تأسيس -
 ؛2991 لسنة املالية قانو  مبوجب اجلزايف الدفع ضريبة إلغاء -
 29903 لسنة املالية قانو  مبوجب اجلزايف الوحيد الرسم تأسيس -

 يتم حتسني حىت أعمق إصالحات إجراء جيب حيث ؛املطلوب املستوى دو  تبقى اإلصالحات هذه كل لكن
 .ةاحملليّ  اجلباية موارد

 المحلّية الجباية تنمية مشاريع اقتراح 

 إعادة ضرورة يستوجب مما؛ يةاحمللّ  نميةالتّ  أوسع صفةبو  ةالعموميّ  فقاتالنّ  لتمويل ةاألساسيّ  األداة اجلباية ثلمتُ 
 وذلك ا،حاليًّ  املوجودة الّضرائب ةمردوديّ  رفع طريق عن يكو  أ  جيب جديدالتّ  وهذا ة،احملليّ  اجلباية ملوارد االعتبار
 وكذلك ة،احملليّ  اجلماعات لصاحل الّضرائب بعض عن ولةالدّ  وختلي ،االقتطاعات يف أكثر احمللية اجلماعات بإشراك

 .1الضرييب هربالتّ  مكافحة

  األمالك مداخيل إصالح .ب

 ،احلاالت أحسن يف10%  إىل 01% من ترتاوح حيث ؛ضعيفة عتربتُ  ةاحملليّ  للجماعات سبةبالنّ  األمالك نواتج إ ّ  
 ومنقولة عقارية أمالك   على فراتتو  ةاحملليّ  فاجلماعات تسيريها، يف حكمبالتّ  وذلك هلا، االعتبار إعادة وجب وهلذا

  .مردوده من فعوالرّ  تثمينه جيب ُمعترب ا اماليًّ  مصدر ا خاصة ألغراض اآلخرين قبل من استعماهلا ميثل معتربة،

                                                           
 .212-212ص:  سابق.مرجع  خيضر خنفري، 1 
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 مبلغ فإ  ولذلك جتارية، غري ألغراض يكو  أ  ميكن كما جتارية غراضأل يكو  أ  ميكن االستعمال هذا إ ّ 
 مصدر هو غلالشّ  هذا كا  فإذا غل،الشّ  هذا ةمردوديّ  حسب يتغري أ  ينبغي ومنيالدّ  أمالك شغل مقابل اإلتاوات

 .حتقيقها نتظريُ  اليت األرباح مستوى أساس على حسااها جيب اإلتاوة فإ  للمستفيد سبةبالنّ  أرباح

 يةالمحلّ  نميةالتّ  لتمويل ةالخارجيّ  الوسائل إصالح .2

 ةعدّ  لتقدمي اجملال فسحيُ  يةاحمللّ  نميةالتّ  لتمويل ةاخلارجيّ  الوسائل صياغة إعادة أو جتديد عن احلديث إ ّ 
 :1منها ،اجملال هذا يف اقرتاحات

 ؛جاعةللنّ  البلدية العقود -
 ؛للتنمية ةالبلديّ  االتفاقيات -
 ؛احمللية سيريالتّ  عقود -
 ؛البنكي االقرتاض -
 ؛املختلطة كاتالشّر  -
 ؛جهيزللتّ  الشاملة املنح -
 .احمللية اجلماعات بورصة إىل احمللية للجماعات املشرتك ندوقالصّ  حتويل -

 
 

 من "درهم مليار 229" دوالر مليار 19 اخلليجي عاو التّ  ملس دول يف ةياديّ السّ الثّروة  صناديق تصخصّ لقد 
 تقرير   حسب املنطقة، بلدا  يف يةاحمللّ  نميةوالتّ  ةحتيّ التّ  البنية مشاريع يف لالستثمار دوالر تريليو  بنحو رةاملقدّ  أصوهلا
9296لسنة  األصول إلدارة نفيسكوإ سةمؤسّ  عن صادر

2. 

 ملس دول منطقة يف ةياديّ السّ  ةرو الثّ  صناديق أصول غالبية بأ  ائدالسّ  لالعتقاد خالفا   أنه قريرالتّ  ويكشف
 صناديق أصول من %5 نسبتها تتجاوز ال األصول هذه أ ّ  إال ،يف اخلارج اأمواهل استثمارب تقوم اخلليجي عاو التّ 
 .يةاحمللّ  االستثمارات باجتاه مؤخرا   جرى حتول   إىل شرييُ  الذي األمر ة،ياديّ السّ  ةرو الثّ 

 األموال من مزيد   انتقال إىل ةياديّ السّ  ةرو الثّ  لصناديق "إنفيسكو" منوذج إليه توصل الذي حليلالتّ  شرييُ  كما
 وسواها مصر يف احلالية االنتفاضات شّكلت؛ حيث املنطقة شهدهتا اليت االضطرابات أعقاب يف يلّ احمل طاقنّ ال ىلإ

 ربريُ  قد الذي األمر ة،احلكوميّ  اهليئات بعض قبل من ةواإلقليميّ  يةاحمللّ  صاتاملخصّ  لزيادة حافزا   العربية، ولالدّ  من

                                                           
 .212-212ص:  مرجع سابق. خيضر خنفري، 1 

، يف املوقع االلكرتوين: 1022مايو  15مليار دوالر استثمارات الصناديق السيادية اخلليجية يف مشاريع التنمية احمللية،  10مصطفى عبد العظيم،  2 
51&y=2011&article=fullhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=493 (25/1/1021.) 

 صناديق الّثروة الّسياديّة تستثمر في الّتنمية المحّليةالث: المطلب الثّ 
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؛ حسب "نيك تولشارد" (التنمية هيئات) إىل( االستثمار تنويع أدوات) من األجل قصري صنيفالتّ  إعادة عمليات
 .رئيس مؤّسسة "إنفيسكو الّشرق األوسط"

 ةرو الثّ  وصناديق قليديةالتّ  االستثمارات من %11 أ  إىل 2969 عام يف "كوإنفيس" أجرهتا اليت راسةالدّ  شريوتُ 
 ياديةالسّ  واهليئات ةياديّ السّ  ةرو الثّ  صناديق من فقط %25 بـ مقارنة اشئة،النّ  األسواق تفضيل إىل ميال   أظهرت ةياديّ السّ 
2966 عام

1. 

 اخلليجي التعاو  ملس دول يف املستثمرين هاتبتوجّ  تتعلق أخرى دراسة   "إنفيسكو" استعرضت كما
 اإلقليمي املستوى على االستقرار انعدام إىل شرية  مُ  حاليا ، املخاطر جتنب منهم كبرية نسبة   تفضيل إىل فيها خلصت

 هجالنّ  جانب إىل األمد، قصرية االستثمارية اآلفاق منو يف سامهت اليت الرئيسة العوامل أحد عتربيُ  2966 عام خالل
 وجهالتّ  هذا يشهد أ  راسةالدّ  وتوقعت .اخلليجي عاو التّ  ملس دول يف املستثمرين قبل من املخاطر جتنب على القائم
 .2962 عام كبريا   تغريا  

 يف االستثمار حول املنطقة يف املستثمرين بني واضح   االنقسام أ  بنّي  احملددة، األصول فئات خيص وفيما
 استثمار جرى املقابل، يف هذه األصول فئة يف األموال من %69 يتجاوز ال ما استثمار يتم حيث ؛العاملية األسهم

 "%66" الغربية وأوروبا "%66" الشمالية أمريكا وتستحوذ العاملية، األسهم يف "%19" التجزئة أموال أضعاف أربعة
 يف االستثمار إىل مييلو  الذين املنطقة يف الوافدين طبيعة يعكس مبا األكرب، اإلقليمية احلصة على "%1" واهلند

 .احمللية أسواقهم

 مقارنة األصول فئات من بكثري أوسع مموعة لتشمل استثماراهتا من تنوّع االستثمارية املؤسسات أ  وذكر
 .العاملية األسهم يف كما ،"%69" اخلاصة األسهم يف ذاهتا النسبة باستثمار يقومو  الذين األفراد باملستثمرين

 %12 استثمار جرى حيث ؛2966 عام يف االستثمارية ساتللمؤسّ  األساسي اخليار احمللية األسهم مثّلتو 
 .عداها ما كل تفوق نسبة وهي الفئة، هذه يف األصول من

 األفراد من للمستثمرين سبةبالنّ  لةمفضّ  أصول كفئة والعقارات قديةالنّ  األموال الثانية املرتبة يف وتأيت
 اليت قافيةالثّ  اخللفية يعكس مبا ة،العقاريّ  لألصول %62و قديةالنّ  لألصول %61 بنسبة سواء، حد   على ساتواملؤسّ 

                                                           
، يف املوقع االلكرتوين: 1022مايو  15مليار دوالر استثمارات الصناديق السيادية اخلليجية يف مشاريع التنمية احمللية،  10مصطفى عبد العظيم،  1 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=49351&y=2011&article=full (25/1/1021.) 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=49351&y=2011&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=49351&y=2011&article=full
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 يةاحمللّ  كوكوالصّ  ةاالستهالكيّ  لعللسّ  كبريا   ميال   املستثمرو  ظهريُ  مل حني يف املادية، األصول يف لالستثمار متيل
 .1حّوطالتّ  وصناديق

من خالل كّل ما سبق ُنالحظ أمهّية االستثمار يف الّتنمية احملّلية كأحد اخليارات االسرتاتيجّية لالستثمار 
 املوارد يف اجلزائر بصفة  خاّصة.بالّنسبة لصناديق الثّروة الّسياديّة بصفة  عاّمة، وبالّنسبة لصندوق ضبط 

                                                           
، يف املوقع االلكرتوين: 1022مايو  15مليار دوالر استثمارات الصناديق السيادية اخلليجية يف مشاريع التنمية احمللية،  10مصطفى عبد العظيم،  1 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=49351&y=2011&article=full (25/1/1021.) 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=49351&y=2011&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=49351&y=2011&article=full
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استثمار أموال ؛ كانت من ُمنطلق الّتفكري يف الث بالّذاتاقرتاح هذه الّسياسات الثّ الفكرة األساسّية من ّن إ

، يف حال ُوقوع ندوقصّ الألصول لتجّنب االختالل أو اخلسارة الكاملة صناديق الثّروة الّسياديّة يف جماالٍت ُُمتلفة، 
يُوّظف ، وكذا ألهنا متكاملة من حيث أجل حتصيل العائد؛ حيث غري متوقّعة؛ على أساس توزيع املخاطرأزمات 

، واليّت تتكامل مع سياسة عائدات الّضخمة والفوريّةتتمّيز بالالّصندوق جزًءا من أمواله يف صناديق الّتحّوط اليت 
. ولكّنها ختدم االقتصاد الوطين ، اليّت غالًبا ما تكون عائداهتا على املدي الّطويلاالستثمار يف مشاريع الّتنمية احملّلّية

رفقة ؛ باالعتماد على الّدراسة ةشئشّك أّن االستثمار يف األسواق الّناوال 
ُ
 رغم ماتُعترب جمااًل رائًدا لالستثمار فيه، امل

 طاء يف هذا الفصل يف الّنقاإجياز أهّم ما جوُُيكن  ضعٍف مؤّقت بني فرتٍة وأخرى.تعّرض له هذه األسواق من ت
 :الّتالية

 04 حنو مناليت ختضع إلدارهتا  األصول منت قد ،اعمومً  طحوّ التّ  يقصناد صناعة أن إىل قديراتالتّ  شريتُ  -

؛ وهذا ما جيعل منها صناعة 5402 يونيو يف دوالر تريليون 0.4 من أكثر إىل 0994 سنة دوالر مليار
 رائدة يف الّسوق العاملي؛

عوائد صناديق الّتحّوط "غري مرتبطة" بعوائد الّسوق من االستثمارات الّتقليدية مثل األسهم  إنّ  -
جّذابة للمستثمرين الذّين حياولون إما خفض ُماطر حمافظهم  وغياب هذا االرتباط يُعّد مسةً  ،والّسندات
 ؛املخاطر على احملافظة مع احلفاظ على عوائد ثابتة، أو زيادة العوائد دون زيادة االستثماريّ 

 صناديق أن اخصوصً  د،جيّ  بشكلٍ  عةمتنو   حمفظة يف امً وقي   اهام   ادورً  ؤّديأن تُ  طحوّ التّ  لصناديق كنُيُ  -
 اهلابطة األسواق يف اب اهل جّّتاهاال محاية توفري خالل من ؛وقالسّ  ُماطر من للحد   متيل طحوّ التّ 

 طحوّ التّ  صناديق أكثر رستثم  امل فهم وكّلما ،عوديةالصّ  األسواق يف اعدةالصّ ة واملشارك "االخنفاضّية"
 ؛هذه الّصناديق رهاوف  تُ  اليت املزايا من واستفاد ،ئةاخلاط   املفاهيم اجانبً  ضعي أناستطاع  عملها، ةوكيفيّ 

ويلة وقصرية كاملة تقريًبا فيما يتعّلق باالستثمارات، مبا يف ذلك املراكز الطّ   رونةٍ تتمّيز صناديق الّتحّوط مب -
 األجل؛

 ،وقمن ظروف السّ  فٍ ظر  ة حتت أيّ اإلجيابيّ  يق العائداتعام لتحق بشكلٍ  تسعى الّتحّوط صناديق إن -
قد يؤدي يف أغلب  الّتحّوط صناديق يف االستثمار فإنمن مث و  ؛راملستثم   املال كما أهنا حتتفظ برأس

ة قليديّ التّ  االستثمارات لىأكرب طويلة األجل وتقليل حجم املخاطر ع األحوال إىل تكوين عائداتٍ 
  ؛نداتلألسهم والسّ 

ة عندما ترتفع من مستوى استقرار حمفظة االستثمارات الّتقليديّ  ثابتةً  عائداتٍ  الّتحّوطر صناديق وف  تُ  -
 ؛ا، أو على أكثر تقدير ال ُيكن الّتنّبؤ هبايكون أداؤها ضعيفً 

الكبري الّذي إّن األسواق الّناشئة كان هلا األثر البالغ على مدى اخلمس وعشرين سنة األخرية يف االرتفاع  -
حّققه االقتصاد العاملي، مقارنًة مع الّدول ذات االقتصاديات املتقّدمة كالـــواليات املّتحّدة األمريكية 

 خالصة 

http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
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وأوروبا واليابان؛ وذلك ألّن بلدان األسواق الّناشئة لديها مواطن قّوة حقيقّية، السيما الّصادرات 
 ؛رتفاع معّدالت الّنمو االقتصاديواإلنفاق الرّأمسايل واليت تُعّد عناصرًا حيويّة ال

ا عامً  04فمنذ أقل من  ،اتج احمللي اإلمجايل العامليمن النّ  %24ا أكثر من اشئة قريبً متثل األسواق النّ  -
سعينات، لكن ومنذ أوائل التّ  ؛مة على الناتج احمللي اإلمجايل العامليمضت، هيمنت االقتصاديات املتقدّ 

 اشئة؛اجملال أمام غريها من األسواق النّ  فسحةً اجع إىل الوراء، مُ الكبرية بالرتّ بدأت األنظمة االقتصادية 

ا لزيادة االستهالك يف مثل  واسعً مما يعين أن هناك جمااًل  ،يوناشئة بأقل معدالت للدّ ع األسواق النّ تتمتّ  -
 ؛ة واعدةمستقبليّ  شري إىل مستويات منو  ول، األمر الذي يُ هذه الدّ 

ه يف حتقيق الّتنمية الّشاملة، فهي تّتسم بالّتكامل بني بالغة نظرًا للّدور الذي تُؤّدي احمللية أمهيةً إن للّتنمية  -
قافية نمية االقتصادية واالجتماعية والثّ تنمية املناطق الرّيفية واملناطق احلضرية، وتشمل مجيع أبعاد التّ 

متوازن لتزيد من ترابطها ومتاسكها.  ا بشكلٍ ياسية، كما مُتّس كل جمتمعات احمللية وتعمل على منّوهوالسّ 
نمية وربطها باملشاريع وتعمل الّتنمية احمللية على تفعيل مشاركة املواطنني يف وضع وتنفيذ برامج التّ 

مداخيل الّدولة يف متويل مثل هذه املشاريع سيعود باخلري الوفري عليها  نوإن استغالل جزء م نموية.التّ 
 نب عديدة.وعلى اقتصادها؛ يف جوا

إّن كّل ما ذُكر من ممّيزات االستثمار يف هذه القنوات االستثمارية الّثالث؛ جيعل من االستثمار يف صناديق 
؛ من خالل بالّنسبة لصناديق الثّروة الّسياديّة الّتحّوط واألسواق الّناشئة ومشاريع الّتنمية احمللّية مكسًبا كبريًا ومضمونًا

وقبل الّتطّرق  .حتصيل العائد أجلمن حيث  املخاطر، واالستثمار يف هذه القنوات متكامل   ة توزيعاتّباع اسرتاتيجيّ 
مميزات االقتصاد اجلزائري؛ من اخلصائص اهليكلّية و بالّدراسة لصندوق ضب  املوارد؛ ال بّد من التعّرف أّوال على أهم 

 خالل الفصل املوايل.
 

 



الثالفصل الث  
قاتالجزائري في ظل  هيمنة المحرو واقع االقتصاد 
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ة واضحة املعامل إلعادة تنموي   كان البد من رسم مسار سياسة    ،ياسيبعد حصول اجلزائر على استقالهلا الس  

من املراحل ختل لتها العديد  مبجموعة  هذا األخري وقد مر   .ومنسجم متكامل   اقتصاد   وحتويله إىلبناء االقتصاد الوطين 
ة املركزية إىل يرتكز على اخلط   حول الذي حدث يف االقتصاد اجلزائري من اقتصاد  الت  تتجل ى يف  ؛اإلصالحات من

 يعتمد على أدوات السوق. اقتصاد  

أربعة عقود من القتصاد اجلزائري، ألنه ال يزال بعد أكثر من ا القطا  الفاعل يف قطا  ارحمروقات عتَب ي  و 
ا درات اجلزائرية بنسبة  ام يف الص  ه  اسشاط االقتصادي، فهو ي  االستقالل القطا  املهيمن على الن    وقد مر   .عالي ة جد 

القطا  يف مسار تطوره بعد االستقالل بثالث مراحل رئيسة، لكل واحدة منها مالحمها اخلاصة: املرحلة األوىل يف 
كات األجنبية العمل بنظام االمتيازات املوروث عن حقبة االستعمار الفرنسي وهبيمنة الشر  تينيات، ومتيزت باستمرار الس  

ركة الوطنية سوناطراك ، ومتيزت باحتكار الش  1791انية بعد تأميم القطا  سنة املرحلة الث   .اشاط تقريب  على كامل الن  
مانينيات، الثة، بداية من منتصف الث  مث املرحلة الث   ة يف تقدمي اخلدمات.ركات األجنبي  لنشاط اإلنتاج، واحنصار دور الش  

ة يف ركات األجنبي  راكة مع الش  ومتيزت بإعادة فتح القطا  من جديد أمام االستثمار األجنيب املباشر واعتماد خيار الش  
 .اجمايل االستكشاف واإلنتاج مع  

 الية:وسيتم الت طرق إىل كل  هذه العناصر بالت فصيل من خالل املباحث الت  

 ؛اللستقواقع االقتصاد الجزائري وسماته منذ االل: المبحث األوّ  -
 ؛الخصائص الهيكلّية لالقتصاد الجزائرياني: الثّ  بحثالم -
 أداء قطاع المحروقات في الجزائر.الث: الثّ  بحثالم -

 

 تمهيد
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الت نمية االقتصادي ة يف ظل  االقتصاد  مرحلة؛ االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل بثالث مراحل رئيسة مر  لقد 
ُخط طبداية  لث  وتُ  ؛"2691-2691"املوج ه 

مرحلة األزمة االقتصادي ة والت وج ه حنو اقتصاد الس وق  ،تطبيق االقتصاد امل
اإلنعاش االقتصادي  اتمرحلة تطبيق سياسو ؛ وقل أو االنتقال إىل اقتصاد الس  حو  الت  قابل وتُ  ،"2699-2669"
 .للن هوض باالقتصاد اجلزائري جديدة ث ل مرحلة  وتُ  ،"1222-1222"

وسيتم   ،ة اليت عرفها االقتصاد اجلزائريي  الت االقتصادحو  الت   علىه ينطبق قسيم ألن  هذا الت   مت  اعتمادوقد 
 :من خالل املطالب الت الية عرض هذه املراحل الث الث

 "؛2691-2691" مرحلة الّتنمية االقتصاديّة في ظّل االقتصاد الموّجهل: المطلب األوّ  -
 ؛"2669-2699" مرحلة األزمة االقتصاديّة والّتوّجه نحو اقتصاد الّسوق اني:المطلب الثّ  -
 ."1222-1222"مرحلة تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي  الث:المطلب الثّ  -
 

 

 ة  اقتصادي   بعت اجلزائر بعد استقالهلا سياسة  حيث ات   ؛مر االقتصاد اجلزائري بعدة مراحل منذ االستقالللقد 
لتنفيذ سياستها.  سات العمومية كأداة  املؤس   عتمادها علىة باولة على كل اجملاالت االقتصادي  ة، إذ هيمنت الد  اشرتاكي  

ولة اجلزائرية يف تلك الفرتة بإنشاء مزارع ضخمة بعد تأميمها. وللقيام ا، قامت الد  ا زراعي  وكون اجملتمع اجلزائري جمتمع  
الفرتة باستثناء  ؛يف تلك الفرتة زت باالرتفاعامجة من قطاع احملروقات اليت تي  ن  اليرادات اإلبذلك، اعتمدت على 

ة حلبداية  من مرحلة االنتظار إىل مر ؛ ستتم اإلشارة إىل هذه املراحل. و الن فطر اسعأيزت بافخفاض اليت ت 2699/2696
 .فيما يلي الت صحيح اهليكلي

 

جلهاز اإلنتاجي نتيجة ذهاب املعمرين األوروبيني، فيما خيص  اة ة مبشاكل تسيريي  عام   زت هذه املرحلة بصفة  تي  
مع تسيري ا ذاتي ا، وتسيريها  ة املوجودة آنذاكالعمال اجلزائريني إدارة املشروعات االقتصادي  تويل إىل ى األمر الذي أد  

ة لالقتصاد بعد تصحيحي   ل مسرية  رب هذه العملية أو  عت  تُ و جاري. ناعي والفالحي والت  وجود القطاع اخلاص يف اجملال الص  
ة راعي  لطات اجلزائرية بتأميم األراضي الز  ة. وقامت الس  االقتصادي  نمية موذج الوطين للت  رغم عدم وضوح الن   ؛االستقالل
ة، ركات الوطني  ها الش  ناعة، وحتل حمل  الص  جمال سيريية تزول يف جان الت  بدأت الل  ، و 2699واملناجم سنة  ،2691سنة 

 .روط املناسبةخطيط بعد توفري الش  نها من القيام بالت  ك  ولة بإنشاء األدوات اليت تُ بعدما قامت الد  

لتحقيق الت نمية االقتصادي ة، ومت   إن  أهم ما مي ز هذه املرحلة هو تبين  الد ولة لنظام االقتصاد املوج ه كخيار  
 . 2691ذلك عن طريق تطبيق الت نمية املخط طة؛ إذ مت  الش روع فعلي ا يف تنفيذ هذه املخط طات ابتداء  من سنة 

 منذ االستقاللوسماته تطّور االقتصاد الجزائري المبحث األول: 
 

 "2691-2691"مرحلة الّتنمية االقتصاديّة في ظّل االقتصاد الموّجه المطلب األول: 

 
 

 "2699-2691"نتاار مرحلة اال: أواًل 
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عي ان امن املخط طات الت نموي ة هي املخط ط الث الثي، الر ب لقد شرعت الد ولة يف هذه املرحلة بتنفيذ جمموعة  
 ضريحت هو (96-91) لاألو   الثيالث   طاملخط   من اهلدف كاناألو ل والث اين واملخط طان اخلُماسي ان األو ل والث اين؛ حيث  

  طاتاملخط   إلجناز ةوالبشري   املادية الوسائل
ُ
 ناعاتللص   ةالقاعدي   اهلياكل إىل الفرتة هذه يف ةاألفضلي   عطيتوأُ  ،لةقب  امل

 كيزوالرت   قيلةالث   ناعاتالص   إلنشاء خطيطالت   حنو االجتاه فيه دد  فحُ  (11-12) لاألو   باعيالر   طاملخط   أما واحملروقات،
 فتح على ةالعمومي   ساتاملؤس   جربتوأُ  القدمي مويلالت   شكل على عميقة   إصالحات   دخلتوأُ  احملروقات، قطاع على

 .بينهما داخلالت   منع مع لالستثمار واآلخر لالستغالل حساب  : حسابني

 زويتمي   ،أهدافه حتقيق وحماولة ابقالس   طللمخط   استمرار   عن عبارة   فهو (11-12) اينالث   باعيالر   املخطط أما
 اخلام فطالن   إنتاج وانتقل كبري، بشكل   فطالن   إنتاج توسع فقد ،فطالن   أسعار ارتفاع بسبب الكبري االستثمارات مببلغ
 122222 من الطبيعي الغاز إنتاج انتقل كما ،2616 سنة يف طن مليون 91 إىل 2691 سنة يف طن مليون 1129 من
 .الفرتة نفس يف طن مليون 12 إىل طن

 "2696-2691"نموية الخمسة للجزائر األهداف الّرئيسة للمّخططات التّ  (:2-3)جدول رقم 
 األهداف الّرئيسة للمخّطط المخّطط

 المخّطط الّثالثي 
2691-2696 

برامج استثمارات موج هة خاص ة لتنمية املناطق احملرومة؛ يف إطار القضاء على الفوارق 
 مليار دج. 22اجلهوي ة. ُخص ص له مبلغ 

 الّرباعي األّولالمخّطط 
2612-2613 

الش روع يف تنفيذ برنامج الت صنيع وتأسيس الت خطيط بإنشاء كتابة الد ولة للت خطيط. ُخص ص 
 مليار دج. 12له مبلغ 

 المخّطط الّرباعي الثّاني
2613-2611 

 تثمني املوارد الط بيعي ة وتكييف الن سيج الص ناعي، وتكامل قطاعات االقتصاد.
حتسني تقنيات الت خطيط وتنظيمها عن طريق حتديد اآلجال وتنظيم املراحل. ُخص ص له 

 مليار دج. 222مبلغ 
المخّطط الخماسي 

 األّول
2692-2692 

إقرار الت وازنات االقتصادي ة من جديد وإعادة تنظيم املؤس سات، ضمان مردودي ة اإلمكانات 
وترتيب األولوي ات ملنظ مة الت خطيط، تعميم الت خطيط الس نوي وتأسيس خمط ط الوالية والعمل 

ص ص مبخط ط اإلنتاج، واستعمال أدوات الض بط، إنشاء وزارة الت خطيط والت هيئة العمراني ة. خُ 
 مليار دج. 112له مبلغ 

المخّطط الخماسي 
 ثّانيال
2691-2696 

رجي ة وضمان اولوي ة لتنمية الفالحة والر ي والس كن والن قل، الت خفيف من الد يون اخلإعطاء األ
فعالي ة الت سيري يف الد اخل، احملافظة على الس ري حنو الغاية رغم الص عوبات اليت ترجع إىل 

مليار  112. ُخص ص له مبلغ "2691"افخفاض اإليرادات، إنشاء اجمللس الوطين للت خطيط 
 دج.

 .226ص: ، 2661املؤس سة الوطنية للن شر واإلشهار، الد ليل االقتصادي واالجتماعي، اجلزائر،  المصدر:

 "2691-2691"ّتصحيح الهيكلي مرحلة ال: ثانًيا
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إقاارار الت وازنااات االقتصااادي ة ماان  ؛ فهاادفا إىل(96-91)، واخلُماسااي الث اااين (92-92)أم ااا املخط طااان اخلماسااي األو ل 
تنظااايم املؤس ساااات، ضااامان مردودي اااة اإلمكاناااات وترتياااب األولوي اااات ملنظ ماااة الت خطااايط، إعطااااء األولوي اااة جدياااد وإعاااادة 

الت خفيااف ماان الاااد يون اخلارجي ااة وضاامان فعالي ااة الت سااايري يف الااد اخل. كمااا هاااو و  لتنميااة الفالحااة والاار ي والس اااكن والن قاال
 موض ح  يف اجلدول أعاله.

 

ُحق قة من االستثمارات الض خمة يف اجلزائر يف الس بعينات والث مانينات من القرن املاضي، ن  الن تائج ُُيكن القول أ
امل

ُنتظ رة
 على الوطين االقتصاد بناء إىل هتدفالذ كر  سالفة طاتاملخط   كانت ؛ حيثمل تكن يف مستوى الط موحات امل

 وزيادة بريوقراطية، ممارسات   وجود إىل ىأد   األمر هذا أن إال ة،الوطني   وقالس   حتتكر كربى ةوطني   شركات   إنشاء أساس
 :1وُُيكن إجياز الن تائج الس لبي ة فيما يلي .االستثمارات حجم يف توازن وجود عدم إىل إضافة العمال، عدد يف مفرطة
ربز بوضااوح  مااان خااالل الفاااوارق الت كاااليف الباهظاااة وامتااداد اآلجاااال املفروضااة علاااى االقتصاااد الاااوطين، والاايت  ت ااا .2

حااد  
ُ
ُسااج لة يف يايااة الفاارتة. ففااي الفاارتة بااني دة يف بدايااة الفاارتة، واملبااالغ امللحوظااة بااني مبااالغ االسااتثمارات امل

امل
 ؛مليار دج 211بلغت  2691-2692مليار دج، ويف الفرتة  122تعد ت  2691-2619

اج هاي نتا ؛عوامال داخلي اةدة ُُيكان إرجاعهاا إىل إن  مسألة زيادة الت كلفة يف الص اناعة اجلزائري اة يُعتارب  ظااهرة معق ا .1
ختار، و 

ُ
وُتشاري بعا   عوامل خارجي ة تعود للمحيط الد ويل وتادخ ل الش اركات اهلندساي ة.منوذج ومنط الت صنيع امل

ى ماان أوروبااا يف لااأغ %92-22الد راسااات إىل أن ااه يف اجملمااوع، فااإن  االسااتثمار الص ااناعي يُكل ااف اجلزائاار مااا بااني 
ُستعم لة لنفس الت كنولوجيانفس ال

 ؛قطاعات الص ناعي ة امل
ُنت ظارة؛ وهاذا نتيجاة  .3

على الر غم من احلجم الكبري لالستثمارات، فإن  الن تائج مل تكان يف مساتوى الط موحاات امل
ُخط اااط  الت اااأخ ر يف اإلجنااااز وتفش اااي البريوقراطي اااة يف اإلدارات املركزي اااة.

مااان  فقاااط %91الث الثاااي مت  تنفياااذ ففاااي امل
ُخط طااة، أم ااا املخط ااط الر باااعي الث اااين فاازادت فيااه تكاااليف املخط ااط مبقاادار

مليااار دج؛  211212 االسااتثمارات امل
مان  %1112 إال  أن ،2611 وذلك راجُع إىل الت وس ع يف االستثمارات الن اجتة عن ارتفااع أساعار البارتول يف سانة

مؤس سات اإلجناز. أم ا مشااريع املخط اط اخلماساي الث ااين فقاد قيمة االستثمارات مل تُنف ذ وذلك راجع  حملدودي ة 
مماا عقاد مشاكلة  ؛دوالرات للربميال الواحاد 22إىل أقال مان  2699توق فت بسبب افخفاض أسعار البرتول سانة 

 ؛2البطالة وظاهرة الن درة اليت مس ت املواد الض رورية كاألدوية واملواد الغذائي ة

                                                           
امج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على االقتصاد اجلزائري: من تقييم خمط طات التنمية إىل تقييم الربامج االستثمارية "مقارنة نقدية"، أحباث املؤتر الدويل: تقييم آثار بر بوعشة مبارك،  1 

، سطيف، 1022ار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، "، منشورات خمرب الش راكة واالستثم1022-1002التشغيل واالستثمار والن مو االقتصادي خالل الفرتة "
  .7ص: 

 .8ص: املرجع الس ابق، بوعشة مبارك،  2 

 تقييم الُمخّططات الّتنمويّة الخمسة: ثالثًا
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ااااط يُقااااد ر بااااااا: أإن  الت اااا .2 ة أن  فاااارتة إجناااااز بعاااا   1-1خري يف إجناااااز املشاااااريع الص ااااناعي ة يف املتوس  ساااانوات، ولااااوح 
ُتعل قة هبذا الت أخري ُمعتربةسنوات 1-1املشاريع امتد ت من 

 ؛؛ والت كاليف الز ائدة واخلسائر امل
اااريع جلبهااة االساااتثمارات أحااادث ُهااو ة  واساااعة  بااني  .1 يااات املطلوباااة مااانإن  الت وس ااع الس  ياااات املعروضاااة والكم   الكم 

زمااة لالسااتثمار؛ فمااا تكاااد تااتم الد راسااة الت قني ااة االقتصااادي ة ملشااروعات  جدياادة، الط اقااات البشااري ة واملاد يااة الال  
 حااي يُقاار ر الش ااروُع يف تنفيااذها دون اعتبااار  حلالااة الت قااد م يف إجناااز املشااروعات الس ااابقة، وهااذا مااا ساااعد باادوره

 ؛على تعميق تلك اهلُو ة
إن  طبيعااة وحجاام املشااروعات الص ااناعي ة قااد ُصاام مت بطريقااة  غااري سااليمة، وأظهاارت ماان ناحيااة الت كنولوجيااا أو  .9

ُؤس ساات الوطني اة أكثار مان االهتماام باالت الظم ماع الظ اروف احملل ياة للمرافاق 
اإلجناز رغبة  يف حماكااة مشاروعات امل

ُفر طة يف الت كاليفاألساسي ة واليد العاملة، وه
 ؛ذا ما أد ى بطبيعة احلال إىل الز يادات امل

ُسااج لة وبااني تلااك الاايت  نُاف ااذت فعااال  يف املكااان؛ إذ جنااد  .1
يف يايااة ساانة الفااارق اهلااام بااني املشااروعات الص ااناعي ة امل

ورثاااات عاااان  222مشااااروع ا للص ااااناعة احملل يااااة ُمسااااج لة  يف قائمااااة اجلهاااااز املركاااازي للت خطاااايط، منهااااا  619، 2616
جناد أكثاار مان الن صااف مل  2616-2612بااني  مشاروع  صااغري  مساج ل   212املخط اط الر باااعي األو ل، ومان ضاامن 

 ؛يتم االلتزام هبا
حااالت العجااز يف تنفيااذ املشاروعات إىل سااوء تاادبري األجهازة اإلداري ااة والت خطاايط منهاا علااى وجااه  إرجاااعُُيكان  .9

 ؛الت حديد
هليكاال االسااتثمارات،  إن  عاادم الاات حك م يف تساايري املشاااريع وسصاايص الوسااائل، أد ى إىل اخااتالل الت ااوازن العااام  .6

 ؛كما أد ى إىل زيادة األخطار على مجيع املستويات يف بع  املشاريع
لااات كل هااااا علاااى إبطااااال خُمط طاااات الت مويااال مهمااااا كانااات جودهتااااا .22 ، إن  الت كااااليف الباهظاااة وتديااااد اآلجاااال عم 

 ؛فأجربت يف بع  األحيان املؤس سات على تسديد القروض قبل استغالهلا يف االستثمارات
ُؤس ساات علاى أن تأخاذ علاى عاتقهاا كال ماا  .22

نظر ا للن قص امللحوظ يف حتضري شروط إجناز املشاريع، أُجاربت امل
األماار الااذ ي أد ى إىل زيااادة  يف  ؛يتعل ااق باااحمليط ةهتيئااة املناااطق، الاار ي، املنشاا ت األساسااي ة، الس ااكن، الت كااوين 

 ؛الت كاليف
تبايناة ألعمااال االسااتثمار طرحاا  .21

ُ
مشااكل  ماان جديااد   تإن  امتاداد اآلجااال والت كاااليف الباهظااة ودرجااة اإلجناااز امل
ُت بع
ابط اإلمجايل بالد اخل واخلارج للس ياسة االقتصادي ة امل  من املردودي ة االقتصادي ة هلذه األعمال. تقل لة، و الرت 
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 تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني فرعي تني: ُُيكن 

 

ة ُعترب 
ة والس بعينات، من أجل حتقيق الت نمية االقتصادي  الس ت ينات اليت  بذلتها الد ولة خالل فرتة  رغم اجملهودات امل

ُخط طة وإنشاء قطاع   وبناء اقتصاد قوي ؛ من خالل ات باع  
عمومي قوي، إال  أن ه لوحة أن   صناعي   أسلوب الت نمية امل

االقتصاد الوطين بدأ يُعاين مجلة  من املشكالت والص عوبات ابتداء  من فرتة الث مانينات، كان أبرزها مشكلة املديوني ة 
تعاق  اليت  تفاقمت أعباظُ 

ُ
ذ ي بة، وكذا الر كود الها نتيجة ات باع احلكومة سياسة الت مويل اخلارجي ملخط طات الت نمية امل

أصاب كال  من القطاع الص ناعي العمومي؛ نتيجة  للخلل اهليكلي الذ ي عانت منه املؤس سات العمومي ة، والقطاع 
 رات الفالحي ة الت ابعة للد ولة.ستثم  الز راعي بسبب عوامل طبيعي ة كاجلفاف وعدم االستغالل األمثل للمُ 

 :"2699-2691"لالقتصاد الوطين خالل الفرتة وايل يعرض تطو ر بع  املؤش رات الكل ية واجلدول امل 

 "2699-2691": تطّور بعض المؤّشرات االقتصاديّة الكّلية (1-3جدول رقم )
 2699 2691 2699 2691 مؤّشرات اقتصاديّة كّلية

 216+ 211- 211- 119- "%نمّو الناّتج المحّلي اإلجمالي الحقيقي "

 216+ 112- 211+ 111+ "%نمو قطاع المحروقات "

 191121 111211 111629 291222 حجم المديونّية "مليار دوالر أمريكي"

 11222- 21222+ 11112- 21219+ رصيد الحساب الجاري "مليار دوالر أمريكي"

 116 111 2111 2211 "%معّدل الّتضّخم "

 - 1212 - 611 "%معّدل البطالة "

 .8، ص: 2111تقرير أو يل حول اآلثار االقتصادي ة واالجتماعي ة لربنامج الت عديل اهليكلي، اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، المصدر: 

القتصاد الوطين على أداء قطاع احملروقات، سواء من حيث لعتماد شبه املطلق اال ُنالحة من خالل اجلدول
ي اإلمجايل، كل  ذلك جعل مدى إسهام هذا القطاع يف صادرات البلد أو من حيث نسبة إسهامه يف الن اتج احملل  

د االقتصاد الوطين ُعرضة  للص دمات اخلارجي ة اليت  حتدث نتيجة  لتقل ب أسعار احملروقات؛ باعتبار أن  أسعارها حُتد  
دوالر أمريكي للربميل  21؛ إذ أد ى االفخفاض احلاد  ألسعار احملروقات إىل أقل من 2699خارجي ا، وهو ما حدث سنة 

 .خطرية، أد ت إىل اختالل الت وازنات الكل ية لالقتصاد الوطين تعر ض ألزمة  الالواحد إىل 

 

 

 "2699-2699" مرحلة األزمة االقتصاديّة: أواًل 
 

 "2669-2699" ّسوققتصاد الزمة االقتصاديّة والّتوّجه نحو امرحلة األ: ثّانيالمطلب ال
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اا"2699-2699"صااالحات اجلزئي ااة خااالل الفاارتة رغاام تطبيااق احلكومااة لاابع  اإل      ة األزمااة االقتصااادي  د ة ، إال  أن  ح 
اااتفاقُ دت شاااه   ألخااارى، وقاااد جتل ااات مظاهرهاااا يف ارتفااااع حجااام املديوني اااة، كماااا أن  الت قل اااب احلااااد يف أساااعار  مااان سااانة   ام 

احملروقااات قااد أث اار ساالب ا علااى حجاام صااادرات البلااد، كاال  ذلااك أرغاام احلكومااة علااى الل جااوء إىل املؤس سااات االقتصااادي ة 
 :1مع هذا األخري مها على الت وايل؛ حيث مت عقد ات فاقني 2696الن قد الد ويل سنة الد ولية وعلى رأسها صندوق 

 ؛2696ماي  12ُوق ع يف  برنامج االستعداد االئتماني األّول: -
 .2662جوان  1ُوق ع يف  برنامج االستعداد االئتماني الثّاني: -

ومساعدات من قبل صندوق الن قد الد ويل والبنك العاملي للجزائر، مقابال تنفياذ  هدفت االت فاقي تان إىل منح قروض  
 :2من اإلصالحات االقتصادي ة كان أمه ها جمموعة  

 االعتماد على آلي ات العرض والط لب لتحديد أسعار الفائدة وأسعار الص رف؛ -
 األجنيب؛ حترير الت جارة اخلارجي ة واملدفوعات بإلغاء الت خصيص املركزي للن قد -
ااذ القارارات اإلداري ا - ة علاى أسااس قواعاد الس اوق ومؤش ارات ة واملالي اإعطاء االساتقاللي ة الت اماة للمؤس ساات يف اس 

 الر حبية االقتصادي ة واملالي ة وحر ية حتديد األسعار؛
والقطاااع اخلاااص  إصااالح نظااام األجااور وتغيااري سياسااة اإلعانااات ونُظُاام الااد عم وإلغاااء الت مييااز بااني القطاااع العااام -

 .فيما يتعل ق بالقروض وأسعار الفائدة

املتعل اق بالن قاد والقارض، والاذي اعتُارب  نقطاة حتاو ل  هام اة يف مساار  62/22إصادار قاانون رقام  2662كما مت  يف سنة 
ااه إىل اقتصاااد الس ااوق؛ إذ تضاام ن هااذا القااانون قواعااد أُعااد ت وفق ااا ملباااد  اقتصاااد  االقتصاااد اجلزائااري ماان االقتصاااد املوج 

ااه اجلديااد، كمااا أُعيااد للبنااك ه الت قليدي ااة؛ باعتباااره املركاازي مهاُماا الس ااوق، تضاامن تكييااف القطاااع املصااريف و فق ااا هلااذا الت وج 
ُشرف على تسيري الس ياسة الن قدي ة للبلد بكل  استقاللي ة.

 امل

ماار الااذي أرغاام احلكومااة ورغاام تنفيااذ معظاام هااذه اإلصااالحات، إال أن  األزمااة االقتصااادي ة ازدادت خطااورة؛ األ
اقتصااادي هيكلااي ُيتااد   علااى تطبيااق برنااامج إصااالح  علااى الل جااوء ماار ة أخاارى لصااندوق الن قااد الااد ويل؛ حيااث مت  االت فاااق 

 ، حتت إشراف صندوق الن قد الد ويل. وقد نُاف ذ هذا الربنامج على مرحلتني مها:"2669-2662"ألربع سنوات 

                                                           
 .190، ص 2004اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات ديوان النقدية، والسياسات الناريات في محاضراتعلي،  بن بلعزوز1  
 .281، ص: 2، ع 1002جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الش لف، اجلزائر،  واإلصالح االقتصادي في الجزائر،سياسات الّتحرير علي بطاهر،  2 

 "2669-2696" ثانًيا: مرحلة اإلصالحات االقتصاديّة بالّتعاون مع صندوق الّنقد الّدولي
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   ":2662-2663"مرحلة الّتثبيت الهيكلي  .2

 ةملد الد ويل والبنك الد ويل صندوق الن قد قبل من ماملدع   االقتصادي االستقرار برنامج تطبيق يف اجلزائر شرعت
 فخفاضاال منها الوطين، االقتصاد عرفها اليت االختالالت لتصحيح كلي، طابع   ذات إجراءات   ةعد   ذتاس   وقد .سنة
 اجلزائر هبا تمر   اليت احملنة نتيجة ؛األجنيب ريكالش   لدى قةالث   النعدام اخلارجي مويلالت   نقص البرتول، سعر يف
 جوءالل   إن  . اتدهور   ةالوضعي   وزاد املدفوعات، ميزان على رأث   ذلك كل ضخم،الت   وارتفاع ةاملديوني   وارتفاع  اإلرهابة
 :1الت الية ؛ من خالل حتقيق األهدافالكربى وازناتالت   حتقيق إىل يهدف كان هليكليا ثبيتالت   برنامج إىل

 سفيضها عن طريق ترشيد اإلنفاق احلكومي؛القضاء على عجز املوازنة العمومي ة أو على األقل   -
 سفي  الد عم املوج ه لألسعار وتثبيت كتلة أجور الوظيف العمومي؛ -
 إصالح هيكل اإليرادات العمومي ة عن طريق توسيع القاعدة الض ريبية وحتسني طرق حتصيل الض رائب؛ -
ينار اجلزائاري للوصاول س ياسة الن قدية ومراجعة سعر صاإصالح ال - إىل قيمتاه احلقيقي اة؛ حياث مت  سفاي  رف الاد 

، وكااذا احلااد  ماان الت ضااخ م الن قاادي عاان طريااق الاات حك م يف معااد ل منااو الكتلااة 2662ساانة  %22121قيمتااه بنساابة 
 الن قدي ة وحترير أسعار الفائدة االمسي ة؛

األطااراف، ماع إعااادة  حتساني وضاعي ة مياازان املادفوعات عاان طرياق الل جااوء إىل الت مويال اخلاارجي الث نااائي ومتعاد د -
 كل  الد يون اخلارجي ة املتعل قة بفرتة الربنامج؛جدولة  

 الت جارة اخلارجي ة وإلغاء كل  املعو قات اليت حتول دون قيام اخلواص بعملي ة الت صدير أو االسترياد؛ رحتري -
ينار ق -  .بال  للت حويل بالن سبة للعمالت الت جاري ة بعد تعديل سعر صرفهاجعل الد 

 ةقدي  الن   وازناتالت   حتقيق يف مؤقت وبشكل   انسبي   جنحت وقد الوطين، االقتصاد لتثبيت اإلجراءات هذه ذتاس  
 :2ذلك على الةالد   املؤشرات ومن .يالكل   املستوى على واملالية

 ؛2662 سنة % 222 إىل 2661 سنة % 129 من امليزانية عجز يف افخفاض -
 ؛%1219 إىل ضخمالت   معدل افخفاض -
 ؛2662 سنة مليار 9221ليبلغ  الصرف احتياط حتسني -
 ندوقالص   وإنشاء سة،مؤس   11 أصل من استقالليتها ساتمؤس   1 إعطاء ومت ة،عمومي   سةمؤس   99 حل مت -

 .لخوصصةل فنادق 1 وعرض البطالة، على أمنيللت   الوطين

                                                           
 .211بلعزوز بن علي، املرجع الس ابق، ص:  1 
 .20، ص: 1002، جانفي 8بسكرة، ع –جلة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر كربايل بغداد، نظرة عامة على التحوالت االقتصادية يف اجلزائر،  2 
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 ؛آنذاك اجلزائرية لطاتالس   توقعت كما تتم مل ييكلاهل ثبيتالت   إجراءات تطبيق خالل من تائجالن   تلك حتقيق إن
، ولةالد   ميزانية أثقل والذي ةالعمومي   ساتللمؤس   ةاملالي   اخلسائر تراكم فتزايد ،ذلك من أكثر إىل تطمح كانت حيث
 :1ليي مافي املرحلة هذه عن امجةالن   االختالالت أهمُُيكن ذكر و . العامة ةواالجتماعي   ةاالقتصادي   ةالوضعي   على رأث  

 ؛املدفوعات ميزان توازن وعدم ةاخلارجي   يونالد   ارتفاع استمرار -
 إىل ىأد   الذي كان،الس   عدد وتزايد ناعيالص   كاملالت   وضعف ة،اإلنتاجي   اقاتالط   استعمال يف دائم ضعف -

 ؛لبوالط   العرض بني وازنالت   عدم
 %.12 من أكثر ةالغذائي   املواد ادري است على واالعتماد الصادرات عوائد وافخفاض البطالة حجم تزايد -

 من خفيفوالت   ةاإلداري   اإلجراءات تسهيل أجل من 2662 سنة اخلاص لالستثمار الوطنية الوكالة مت  إنشاءقد و 
 ةعد   ذتاس   وقد. ةاملرجو   األهداف ققحتُ  مل أيا إال اخلواص، نياملستثمر  عاقت اليت البريوقراطية عقيداتوالت   العراقيل
 وإنشاء العقارية، قيةالرت   تشجيع ة،اإلنتاجي   االستثمارات لصاحل ريبيةالض   القيود من خفيفالت   مثل حتفيزية إجراءات  
 .مايل سوق  

 :"2669-2661عديل الهيكلي "مرحلة التّ  .1

ة جارياااة واهليكلي اااقدياااة، والت  ة والن  مجياااع اجملااااالت املالي ااا  2662-2661ي ةيكلاااثبيااات اهلالربناااامج اخلااااص بالت   لقاااد ماااس  
صااحيح اهليكلااي، هاادف اجلزائاار ماان تطبيااق هااذه اإلصااالحات ماان خااالل باارامج الت  وكااان ة. وحااي القضااايا االجتماعي اا

ترمااااي إىل حتقيااااق  ،معينااااة جذريااااة يف اجلانااااب االقتصااااادي واالجتماااااعي عاااان طريااااق تطبيااااق سياسااااات   الت  إحااااداث حتااااو  
ويل صاندوق النقاد الاد  تفااق علياه ماع صاادي الاذي مت االاالقت عاديلن برناامج الت  قد تضم  و ي. االستقرار االقتصادي الكل  

 :2من األهداف جمموعة   1995 ماي 11يوم 

مواصلة عملي ة الت حرير االقتصادي وتعميق اإلصالحات اهليكلي ة للمؤس سات العمومي ة، والبادء ووصصاة جازء   -
 منها؛

اقتصاادي يف إطاار االساتقرار املاايل، وكاذا ضابط سالوك ميازان املادفوعات؛ حياث يتحق اق معاد ل مناو  حتقيق مناو   -
 خالل فرتة الربنامج؛ %1خارج احملروقات بنسبة  اإلمجايلحقيقي للن اتج احملل ي 

 ؛%2211سفي  نسبة الت ضخ م لتبلغ  -
 الت دعيم للس لع؛الت حرير الت درجيي للت جارة اخلارجي ة، وحترير األسعار وإلغاء  -

                                                           
 .21-22كربايل بغداد، مرجع سابق، ص:  1 
 .211مرجع الس ابق، ص: بلعزوز بن علي،  2 
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 أشهر من الواردات؛ 1أن يُعادل احتياطي الص رف  -
 الت حضري إلنشاء سوق األوراق املالية. -

 :1ة يفعام   بصورة   تلث  إجيابية ت ة مسات  تيزت سريورة اإلصالح االقتصادي بعد  

 ؛وايلعلى الت   2661و 2669و 2661خالل السنوات  % 122و %2 ،%621حتقيق معدل منو  -
مااع حتقيااق  ،2661يف ساانة  % 122، و2669ماان إمجااايل اإلنتاااج اخلااام ساانة  % 1حتقيااق فااائ  يف امليزانيااة بلااغ  -

اااا .2661يف ساااانة  % 222اااااااا: ر باقااااد  عجااااز يُ  ساااايب يف أسااااعار بب يف ذلااااك إىل االرتفاااااع الن  ُيكاااان أن نرجااااع الس 
 ؛البرتول

هااااذا االفخفاااااض  إن  2 2661، 2669 ،2661خااااالل  %1و %2921و %1221 ليبلااااغم ضااااخ  ل الت  ض معااااد  اافخفاااا -
 ة؛ومة، وافخفاض قيمة العملة الوطنيلع املدعت أسعار بع  الس  عديالت اليت مس  للت   راجع  

اااانوات ماااان الناااااتج احمللااااي اإلمجااااايل  % 12وإىل  % 11إىل  %9211ارتفااااع اإلياااارادات ماااان  -  69و 61خااااالل الس 
اا % 12و% 16و % 9211اليااة: سااب الت  قاات الن  فقااات العامااة فحق  أمااا الن   .61و  61 ،69 ،61نوات خااالل الس 

 ؛وايلعلى الت  
ين إىل السااالع حياااث افخفضااات نسااابة خدماااة الاااد   ؛تقلااايص املديونياااة نتيجاااة عملياااة إعاااادة جدولاااة بعااا  ديوياااا -

 2661يف سانة ين اخلاارجي الاد   إمجاايلقاد قُاد ر و 2 2661يف سانة  %12إىل  2661يف سنة  %91واخلدمات من 
 ،2661مليااااون دوالر يف ساااانة  121111 ،2669مليااااون دوالر يف ساااانة  111192ومليااااون دوالر،  121111باااااااا: 
 ؛1998 سنة يف 121211و
يرمااي إىل إعااادة األراضااي املؤممااة إىل مالكيهااا، ودعاام القطاااع مااع حتفيااز املسااتثمرين  2661إصاادار قااانون ساانة  -

 ؛اخلواص
ل يف املعااد   2661أوت  21خ يف املااؤر   11/61ئاسااي الر  ة يف املرسااوم سااات العمومي اار قااانون خوصصااة املؤس  اصاادإ -

ااا؛ 2669هاااذه العملياااة يف أفريااال  يف تنفياااذ ُشااارعو  ،21/61يف األمااار  2661ماااارس  ساااة مؤس   122ت حياااث مس 
ااااا 2669ة حملياااااة صاااااغرية أغلبهاااااا يف قطااااااع اخلااااادمات، ويف ياياااااة عاااااام عمومي ااااا ركات تساااااارعت وتااااارية حااااال الش 

سااة حملياة وهااذا يف مؤس   922جهوياة قابضااة. تواصالت خوصصااة أكثار مان  شاركات   1وخوصصاتها بعاد إنشاااء 
ساة كاربى خاالل مؤس   250فهادف إىل بياع  ،2661أماا قاانون اخلوصصاة املعادل يف ماارس  .2669شهر أفريال 
مث يليااه  ،%12ماان تلااك العمليااة بااا األكاارب ر هااو املتضاار  كااان ناعي  كمااا أن القطاااع الص اا  .2666-2669الفاارتة 

                                                           
 .21كربايل بغداد، مرجع سابق، ص:  1 
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 .2669عاماال إىل جاااوان  121ىل تسااريح حااوايل إ باإلضااافة ،% 12ي بااا واألشااغال العموميااة والاار   قطاااع البناااء
ناعة إلعطائااه املتطااورة إىل قطاااع الص اا اكنولوجيااإدخااال رأس املااال والت   يف 2661ساااهم برنااامج اخلوصصااة لساانة 

كااليف يف ة وارتفااع الت  اإلنتاجي ااقاة نتيجاة افخفااض الط   مجاة   حيث واجاه صاعوبات   ؛فع من قدراتهة والر  ديناميكي  
مان أجال إعاادة تنظايم  1999و 2662ملياار دوالر خاالل الفارتة  21ساات فت عملية تطهاري املؤس  كل   .ابقالس  

يكلااة كاملااة هلااذه هأن احلكومااة أنشااأت وزارة إعااادة رغاام  ؛قااق األهااداف املسااطرةالقطاااع العااام، غااري أيااا مل حُت  
مجاعياة  ب عنهاا تساريح العماال بصاورة  مماا ترت ا ،2669مؤسسة يف ياية  11طهري عملية الت   تالعملية. وقد مس  

 .عامال   921222قطاع البناء  انيف معظم القطاعات، وعلى سبيل املثال فقد

ا مااا علااى ضااوء األهااداف املسااطرة، أي حتقيااق مرتفعااة نوع اا عمليااة اإلصااالح االقتصااادي معاادالت منااو   لقااد حق قاات
 %19ة، كالبطالاة الايت ارتفعات إىل ة، وأمهلت بع  اجلوانب االجتماعي  نسبي   ي ولكن بدرجة  الكل  االستقرار االقتصادي 

ة نتيجااة لع االسااتهالكي  سااات وخوصصااة الاابع  منهااا. كمااا أن حترياار أسااعار الس اانتيجااة عمليااة تصاافية املؤس   1998ساانة 
 ة  ة وخاص ااملواطنني، نتيجة افخفاض األجاور احلقيقي اا على مستوى املعيشة ألغلبية انعكس سلب   ،2669دعيم سنة رفع الت  
اااماااا يف ات   وسااااهم إىل حاااد   61-62يف الفااارتة  ادر يف جويلياااة حااادة الص اااد تقريااار األمااام املت  سااااع رقعاااة دائااارة الفقااار. وقاااد أك 

 عاااديأي دون األجااار الاااوطين القا؛ دوالر 1مالياااني مااان اجلزائاااريني ال يتجااااوز دخلهااام الياااومي  9أن ماااا يقاااارب  ،1999
 .دج 9222 الذي كان يُقد ر بااااا:
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، تي زت الوضعي ة االقتصادي ة بنوع  من الت ناق ؛ 2669بعد انتهاء فرتة العمل بربنامج الت عديل اهليكلي سنة 
فمن جهة كان هناك حتس ن يف أداء بع  املؤش رات االقتصادي ة الكل ية، كميزان املدفوعات، احتياطي الص رف، 
ذت يف إطار برنامج الت ع ديل معد الت الت ضخ م وحجم املديوني ة، بسبب ارتفاع أسعار احملروقات واإلجراءات اليت  اس 

، وهو 1بارتفاع معد الت البطالة معد الت الن مو االقتصادي مصحوب  يف هناك تباطؤ كان اهليكلي، ومن جهة  أخرى  
 ما يوض حه اجلدول املوايل:

 ."1222-2666"تطّور أهّم المؤّشرات االقتصاديّة في الفترة  (:3-3)جدول رقم 
                                                                          

 1222 1222 2666 الّسنوات

 112 111 111 "%نسبة نمو الّناتج المحّلي اإلجمالي "

 16 16 16 "%حجم البطالة "

 9126 1111 1119- رصيد ميزان المدفوعات

 2912 2216 212 احتياطي الّصرف

 111112 111192 191121 حجم المديونّية

 1211 1911 2119 سعر البرميل من البترول "د.أ"

 211 211 119 "%معّدل الّتضّخم "

 29211 222122 2211- رصيد الموازنة العاّمة "مليار دج"

 تإلحصائي االد يوان الوطين ل المصدر:

قتصادي ة جديدة تث لت يف سياسة اإلنعاش االقتصادي، ا أمام هذا الواقع جلأت احلكومة إىل ات باع سياسةو 
كينزي ة هتدف إىل رفع معد ل الن مو االقتصادي وسفي  معد الت البطالة؛ عن طريق رفع اإلنفاق   وهي سياسة  

ُت بعة يف الد  احلكومي االستثماري
ة بصفة  الن اميول ؛ حيث تُعترب الن فقات العام ة من أهم أدوات الس ياسة املالي ة امل

ذلك سري  على منهج الت حليل املايل للفكر الكينزي الذي يُعترب أهم  من أشار إىل فعالية الس ياسة املالي ة، ويف خاص ة، 
نظر ا للد ور اهلام الذ ي وجب أن تضطلع به وباخلصوص من خالل الن فقات العام ة يف دعم االنتعاش االقتصادي؛ 

ادي باعتبارها عون ا رئيس ا من األعوان االقتصادي ني؛ خاص ة يف ظل  األزمات االقتصادي ة الد ولة يف الن شاط االقتص
 واملالي ة.

عناصر الط لب الكل ي اليت من شأيا التأثري  م  هفالفكر الكينزي يُؤك د على أن  الن فقات العامة تُعترب إحدى أ
من قانون "الط لب خيلق العرض"؛ حيث ُيشري إىل أنه يف  على حجم الن اتج، ومن مث  حجم الد خول والعمالة؛ انطالق ا

وجود جهاز  إنتاجي  مرن، فإن  الز يادة يف الط لب الكل ي اليت من شأيا أن تتوافر يف ظل  الت وس ع يف الن فقات العامة، 
                                                           

 .211 مرجع الس ابق،بلعزوز بن علي،  1 

 "1222-1222" مرحلة تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي: الثّالث طلبالم
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ب ا على معد الت تعمل على تنشيط اجلهاز اإلنتاجي الذي يستجيب لتلك الزيادة يف الط لب الكل ي؛ مبا ينعكس إجيا
 .1الن مو االقتصادي وحجم العمالة

 "1222-1222"وقد تضم نت هذه الس ياسة تنفيذ برامج متعد دة على غرار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

-1221"دعم الن مو  الت كميلي لربنامج المليار دوالر أمريكي"، باإلضافة إىل  21مليار دينار جزائري " 111بقيمة 

 مواصلة دعم الن مومليار دوالر أمريكي"، وبرنامج  212مليار دينار جزائري " 212111، الذ ي ُخص ص له مبلغ "1226
دته البالد منذ مليار دوالر أمريكي، والذ ي يُعترب أكرب برنامج تنموي شه   112الذي ُخص ص له مبلغ  "1222-1222"

 .2استقالهلا

 

اقتصادي ة جديدة، اعتمدت على الت وس ع يف حجم اإلنفاق احلكومي  سياسة   1222تبن ت الد ولة منذ سنة 
برنامج متوس ط األجل، امتد  االستثماري، وجتل ت معاملها من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، وهو عبارة عن 

هدف أساس ا لتمويل األنشطة املوج هة لدعم كان يمليار دوالر،   1على طول أربع سنوات، ُخص ص له مبلغ 
 املؤس سات والن شاطات اإلنتاجي ة الفالحي ة وتقوية اخلدمات العمومي ة.

 أهداف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي .2

 :3فيما يليُُيكن إجياز أهداف هذا الربنامج 

 ؛حتسني املستوى املعيشي -
 ؛فك  العزلة عن املناطق الن ائية -
 إصالح وتوسيع شبكة الت زويد باملياه الص احلة للش رب وتطويرها؛ -
 تطوير املنش ت الص حي ة؛ -
 حتسني ظروف الت مدرس؛ -
 إعادة تأهيل املرافق االجتماعي ة؛ -
ُنش ت واملرافق اجلواري ة؛ -

 تطوير امل
سلكي ة واخلدمات الربيدي ة؛توسيع شبكات  -  االت صال الس لكي ة والال 
 توفري مناصب شغل والت قليل من البطالة؛ -

                                                           
أحباث املؤتر الدويل: تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل عماري عمار وحممادي وليد، أثر االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي يف اجلزائر،  1 

ص: ، سطيف، 1022ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، "، منشورات خمرب الش راكة واالستثمار يف ا1022-1002واالستثمار والن مو االقتصادي خالل الفرتة "
77. 

 .821ابق، ص: مرجع سبلعزوز بن علي،  2 
 .82-80سابق، ص: الرجع املعمار عماري وحممادي وليد،  3 

 "1222-1222" برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي: أواًل 
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 سفي  أزمة الس كن، بتوجيه جزء  كبري من هذه األموال إىل هذا القطاع؛ -
 تطوير وتنمية القطاع الز راعي من أجل سفي  الت بعي ة الغذائي ة، باالعتماد على إصالح األراضي؛ خاص ة يف -

 اجلنوب.
 مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي .1

 اإلنعاش االقتصاديدعم الّتوزيع القطاعي لبرنامج  (:4-3)جدول رقم 

  الوحدة: مليار دج                                                                                    
 الّسنوات                   

 القطاع     
1222 1221 1223 1222 

المجموع 
 "مبالغ"

المجموع 
"%" 

 %2212 12211 112 1119 1211 22211 أشغال كبرى وهياكل قاعديّة

 %1919 12211 911 1112 1119 1219 تنمية محلّية وبشرية

 %2112 9112 2112 1111 1211 2219 دعم قطاع الفالحة والّصيد البحري

 %919 2112 - - 2112 1212 دعم اإلصالحات

 %222 11112 1211 22116 29116 12112 المجموع

 912ص:  ،1222اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعي ة االقتصادي ة واالجتماعي ة للجزائر خالل الس داسي الثاين من سنة  المصدر:

 نالحة من خالل اجلدول ما يلي:

من إمجايل املبالغ املخص صة للربنامج؛ قد ُخص  بأكرب نسبة    قطاع األشغال الكبرى والهياكل القاعديّةأن   -
من  %2212مليار دج على مدى أربع سنوات، أي ما يُعادل  122خاص  يُقد ر بااا حيث استفاد من برنامج  

ُخص ص للربنامج، مما يدل  على عزم احلكومة على تدارك العجز والت أخ ر احلاصل يف هذا 
إمجايل املبلغ امل

، واإلصالحات اليت طُب قت 2699زمة االقتصادي ة اليت شهدهتا البالد سنة لتأثريات كل  من األ نتيجة   القطاع
نفاق احلكومي املوج ه ت احلكومة على تقليص حجم اإليف فرتة الت سعينات من القرن العشرين، واليت  أجرب  

ه م يف إنعاش ان  دعم هذا القطاع سُيسلالستثمار؛ بُغية استعادة الت وازن املايل للموازنة العام ة، كما أ
نشاطها، مما يؤد ي إىل توفري مناصب املؤس سات اإلنتاجي ة الوطني ة "العام ة واخلاص ة"؛ من خالل توسيع جمال 

ه م يف جمال اهلياكل القاعدي ة يف توفري الظ روف ا، ومن مث  تقليص نسبة البطالة، كما سُيسعمل جديدة
 فع معد الت االستثمار احملل ية واألجنبي ة؛املالئمة لالستثمار، ور 

ُخص صة  -
ُخص ص  %1919 لقطاع الّتنمية المحّلية والبشريّة:بلغت نسبة املبالغ امل

من إمجايل املبلغ امل
للربنامج، ويُعد  ذلك مؤش ر ا على سعي احلكومة لتحقيق أهداف الربنامج املتمث لة يف حتقيق الت وازن اجلهوي 
بني مناطق الوطن وحتسني اإلطار املعيشي للمواطن؛ خاص ة  يف املناطق الر يفي ة املعزولة. كما سيؤد ي دعم 

 الت نمية البشري ة؛ ومن مث  سفي  نسبة الفقر بني أفراد اجملتمع؛عد الت املوارد البشري ة إىل رفع م
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من  %2112مليار دج، أي ما يعادل نسبة  9112ال مبلغ فلم ينل إ قطاع الفالحة والّصيد البحريأم ا  -
من سنة إمجايل املبلغ املخص ص للربنامج، ويعود ذلك إىل أن  هذا القطاع قد استفاد من برنامج  خاص  ابتداء  

مستقل  عن برنامج دعم اإلنعاش  ، وهو برنامج  نامج الوطين للت نمية الفالحي ة، واملتمث ل يف الرب 1222
 االقتصادي؛

ُخص ص  افيم -
من إمجايل املبلغ  %919مليار دج، أي نسبة  21قد ر بااااااا فقد  لدعم اإلصالحاتخيص  املبلغ امل
ُخص ص للربنامج، 

 ُوج ه أساس ا لتمويل و امل
ُ
صاحبة هلذا الربنامج، واليت هتد ف إىل اإلجراءات والس ياسات امل
 ؛دعم وترقية القدرة الت نافسي ة للمؤس سات الوطني ة العام ة واخلاص ة

نوات: س  مت  على مدى ال، فُيالحة أن ه نعاش االقتصاديالّتوزيع الّسنوي لبرنامج دعم اإلأم ا فيما خيص   -
مليار دج على الت وايل، أي  22111مليار دج،  29116مليار دج،  12112بقيمة:  1221، 1221، 1222
ُخص ص للربنامج، يف حني أن  سنة  %12119، %1112، %16121بنسبة: 

مل حت    1222من قيمة املبلغ امل
من حجم املبلغ املرصود للربنامج؛ وهو األمر الذي يدل  على عزم  %116مليار دج، أي بنسبة  1211إال بااا: 

احلكومة على تنفيذ معظم العملي ات واملشاريع اخلاص ة بالربنامج خالل أقصر فرتة زمني ة ممكنة، بغرض حتسني 
من القرن  اقتصادي ة خالل فرتة الت سعينات الظ روف االقتصادي ة اليت  عرفتها البالد، وما تبعها من إصالحات  

 سلبي ة على املستوى املعيشي للس كان. العشرين، واليت  كان هلا انعكاسات  
 

 "1222-1222"تقييم برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  .3

 :1ُُيكن إجياز حصيلة برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي فيما يلي

ُخص ص هلذا الربنامج؛ %69111مت  استهالك  -
 من إمجايل املبلغ امل

 مشروع؛ 2292من املشاريع؛ أي حوايل  %11مت  إجناز  -
 مشروع؛ 2261من املشاريع قيد اإلجناز؛ أي حوايل  %19يوجد  -
 مشروع؛ 216من املشاريع مل ُيشرع يف تنفيذها؛ أي حوايل  2% -
مل يتجاوب القطاع الص ناعي بالش كل املطلوب مع برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، بالن ظر للمشاكل املاد ية  -

 ي ة اليت يُعاين منها القطاع العمومي؛يكلواهل
تدهور املناخ االستثماري؛ ُخصوص ا يف اجلانب الت مويلي واإلداري، مما ساهم يف عرقلة تطو ر القاع اخلاص؛  -

ُتزايد جر اء تطبيق 
 هذا الربنامج؛وهذا ما أد ى إىل عجز اجلهاز اإلنتاجي عن االستجابة للط لب الكل ي امل

اليت ُحد دت لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي جتعل من الص عب حتقيقها؛ حيث أن  إن  طبيعة األهداف  -
حتقيق أهداف  كربى مثل رفع معد ل الن مو االقتصادي وسفي  نسبة البطالة والفقر يتطل ب من احلكومة 

 ل  هدف؛كبات باع اسرتاتيجي ة واضحة وطويلة األجل، مبني ة على جمموعة  من الس ياسات والربامج اخلاص ة 
                                                           

 .21بوعشة مبارك، مرجع سابق، ص:  1 
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ُخص ص تباطؤ اإلصالح االقتصادي أث ر على فعالية هذا الربنامج؛ حيث أن  الز يادة يف  -
اإلنفاق احلكومي امل

للت جهيز، يف ظل  ظروف  اقتصادي ة تت صف بنقص الكفاءة والفعالية يف القطاع الص ناعي وعدم مسايرة اجلهاز 
ات االقتصادي ة، سيؤد ي  ال حمالة إىل الت قليل من الن تائج املرتت بة عن هذا اإلنفاق؛ املصريف واإلدارة للت غري 

ُت بعة من قبل الد ولة إىل ارتفاع حجم الواردات بنسبة  كبية خالل فرتة تطبيق  -
لقد أد ت زيادة اإلنفاق امل

 الربنامج؛ بغرض االستجابة للط لب الكل ي املتزايد؛
، إال  أن ه مل يتمك ن على الص عيد اهليكلي من جتسيد %1ت بلغ حق ق هذا الربنامج منو ا سنوي ا خارج احملروقا -

 .املتمث ل يف دعم الن مو ههدف

 

جاء هذا الربنامج يف إطار مواصلة وترية الربنامج واملشاريع اليت  سبق إقرارها وتنفيذها يف إطار خمط ط دعم 
، وذلك بعد حتسن الوضعي ة املالي ة للجزائر نتيجة ارتفاع أسعار البرتول والذي "1222-1222"اإلنعاش االقتصادي 
 12222دوالر سنة  1911وصل إىل حدود 

 "1226-1221" ّولالّنمو األ دعمبرنامج  أهداف .2

مسار اإلنعاش االقتصادي اجلاري، فإن  هذا الربنامج هدف إىل حتقيق العديد من األهداف، يف ظل  استمراري ة 
 :1أمه ها

قانون  ر نصوص  تنظيمي ة من شأيا أن ُتكم لاستكمال اإلطار الت حفيزي واالستثمار عن طريق إصدا -
 االستثمار وُتطو ر الت دابري الكفيلة بتسهيل االستثمار اخلاص الوطين واألجنيب؛

مواصلة تكييف األداة االقتصادي ة واملالية الوطني ة مع االنفتاح العاملي؛ سواء تعل ق األمر بتأهيل أداة اإلنتاج أو  -
 باإلصالح املايل والبنكي؛

مع احلرص الش ديد على تعزيز القدرات الوطني ة يف جمال خلق  انتهاج سياسة ترقية الش راكة واخلوصصة، -
 الث روات ومناصب الش غل وترقية الت نافسي ة؛

تعزيز مهم ة ضبط ومراقبة الد ولة قصد حماربة الغش  واملضاربة واملنافسة غري املشروعة اليت ُسل  بقواعد املنافسة  -
نت جة؛
ُ
 والس وق على حساب املؤس سات الوطني ة امل

حتديث وتوسيع اخلدمات العام ة؛ حيث أن  ما مر ت به اجلزائر خالل فرتة الت سعينات من القرن املاضي؛ سواء   -
كانت األحداث الس ياسي ة أو األزمة االقتصادية أث ر سلب ا على نوع وحجم اخلدمات العامة، بشكل  جعل 

هة، ومن جهة كتكملة لنشاط القطاع من حتديثها وتوسيعها ضرورة ملح ة قصد حتسني اإلطار املعيشي من ج
 اخلاص يف سبيل ازدهار االقتصاد الوطين.

                                                           
 .22ص: ، مرجع سابق، بوعشة مبارك 1 

 "1226-1221" دعم الّنمو األّولرنامج ب: ثانًيا
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 "1226-1221" ّولدعم الّنمو األبرنامج مضمون  .1

عترب الربنامج الت كميلي لدعم الن مو برناجم ا غري مسبوق  يف تاريخ االقتصاد اجلزائري من حيث قيمته، واليت  بلغت يُ 
 الربنامج يف مضمونه مخسة حماور رئيسة، واجلدول املوايل يُوض ح ذلك:، ويشمل هذا جمليار د  212111

 "1226-1221" ّولدعم الّنمو األلبرنامج الّتوزيع القطاعي  (:5-3)جدول رقم 
 الوحدة: مليار دج                                                                                      

 اإلجمالي النسبة من المبلغ المخّصصة للبرنامجالمبالغ  البرنامج
 %2111 262911 تحسين ظروف معيشة الّسكان

 %2211 212112 تطوير الهياكل القاعديّة

 %9 11111 دعم الّتنمية االقتصاديّة

 %219 12116 تطوير الخدمة العمومّية

 %211 12 تطوير الّتكنولوجّيات الحديثة لإلعالم واالّتصال

 %222 212111 المجموع

تقييم آثار برامج االستثمارات بوعشة مبارك، االقتصاد اجلزائري: من تقييم خمط طات التنمية إىل تقييم الربامج االستثمارية "مقارنة نقدية"، أحباث املؤتر الدويل: المصدر: 
راكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف "، منشورات خمرب الش  1022-1002العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والن مو االقتصادي خالل الفرتة "
 .22سطيف، ص: ، 1022الفضاء األورومغاريب، 

 يف: تث لت ستفيدة من الربنامجيُبني  اجلدول أن  القطاعات امل
مليار دج، ما ُُيث ل نسبة  262911استفاد من برنامج  خاص  يصل إىل قطاع الّتنمية المحّلية والبشريّة:  -

 إمجايل الربنامج الت كميلي؛من  2111%
ُخص ص له باااقطاع األشغال العمومّية والهياكل القاعديّة:  -

 %2211، أي مليار دج 212112: يُقد ر املبلغ امل
 من إمجايل الربنامج؛

من  %9مليار دج، أي ما ُُيث ل نسبة  11111استفادت من  قطاعات الّصناعة، الفالحة، الّصيد البحري: -
 إمجايل الربنامج؛

استفاد من برنامج  خاص  لتطوير وإصالح أهم اهليئات احلكومي ة على غرار:  القطاع اإلداري الحكومي: -
بلغ املخص ص من امل %219مليار دج، أي ما يُعادل نسبة  12116الد اخلي ة، العدالة، املالي ة؛ تصل قيمته إىل 

 ؛للربنامج الت كميلي
من  %211مليار دج، أي ما يُعادل نسبة  12استفاد من  واالّتصال:قطاع الّتكنولوجّيات الحديثة لإلعالم  -

 الربنامج الت كميلي.
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 :"1226-1221" ّولدعم الّنمو األتقييم برنامج  .3
 :1ما يلي دعم الن مو األو لبرنامج توض ح حصيلة 

باالفخفاض، وذلك راجع  إىل تراجع أسعار احملروقات،  "1226-1221"ات سم الن مو االقتصادي خالل الفرتة  -
 ؛1221بسبب نقص الط لب على احملروقات عاملي ا نتيجة األزمة املالي ة العاملي ة أواخر 

حق ق القطاع الص ناعي اخلاص معد الت منو  موجبة لكن ها تبقى دون املستوى، أم ا القطاع الص ناعي العام فقد  -
 "؛1221-1221"بة خالل الفرتة سج ل معد الت منو  سال

 %2211إىل  1222سنة  %2111يف سفي  نسبة البطالة؛ حيث انتقلت من  دعم الن مو األو لبرنامج ساهم  -
 ؛1226سنة 

ُعتمدة يف برنامج دعم الن مو وتأخ ر يف إجناز  1229مت  الكشف عام  -
عن عملي ات إعادة تقييم املشاريع امل

 مليار دوالر، ويرجع ذلك إىل: 212املشاريع مببلغ 
أمه ية الربنامج يف حد  ذاته مما أد ى إىل نُدرة العقار وتشب ع مكاتب الد راسات ووسائل اإلجيار والت مديد يف  .أ

 آجال املوافقة على الص فقات العمومي ة؛
 العبء املايل للربنامج نتيجة حجم عملي ات إعادة الت قييم الن اجتة عن: .ب

  الد راسات؛الن قص يف نضج 
 دخالت

ُ
 ؛ارتفاع أسعار املواد وغريها من امل

  مليار دج. 921فقط بقيمة  1222شهد الربنامج إعادة تقييم برسم سنة 
غياب اسرتاتيجي ة واضحة، وكذا غياب مكاتب دراسات مؤه لة لوضع الد راسات الت قني ة يف تنفيذ ومراقبة  -

 الربامج االستثماري ة؛
لموارد املالي ة، مما أث ر سلب ا على فعالي ة اإلنفاق العام يف الت أثري على الن مو ل غياب االستغالل األمثل -

 االقتصادي؛
استحواذ الش ركات األجنبي ة على ُمعظم الص فقات العمومي ة واملشروعات اخلاص ة باهلياكل القاعدي ة وهتميش  -

 الش ركات الوطني ة.

 

 

 

 

                                                           
 .22ص: ، مرجع سابق، اجلزائري: من تقييم خمط طات التنمية إىل تقييم الربامج االستثمارية "مقارنة نقديةبوعشة مبارك، االقتصاد  1 
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" غالف ا مالي ا مل يسبق هلا يف واقع األمر أن خص صت مثله 1222-1222لقد خص صت اجلزائر خالل الفرتة "
ُتمي ز، من أجل تسريع إجناز مشاريع اجتماعي ة 

لربنامج  تنموي؛ حيث أن  الظ روف كانت ُمالئمة  هلذا االلتزام امل
ر بااا:  مليار دوالر، والذي من شأنه تعزيز اجلهود اليت شرع فيها منذ سنوات  يف  199واقتصادي ة لدعم الن مو واملقد 

 هندسة الت نمية االقتصادي ة واالجتماعي ة يف اجلزائر.

 الثّاني الّنمو دعمأهداف برنامج  .2

ظة مليار دج" إرادة الس لطات العمومي ة يف احملاف 12122تعكس قيمة االستثمارات العمومي ة للربنامج اخلماسي "
يناميكي ة اخلاص ة" اليت تشمل مجيع قطاعات الن شاط؛  سي ما بالن سبة ملنش ت الط رق والن قل بالس كك العلى "الد 

احلديدي ة والص ح ة وإدخال الكهرباء الر يفي ة أو الت زويد باملياه الص احلة للش رب، حي يف املناطق الر يفي ة األكثر عزلة  
ا. ولعل  من بني أهداف  :1الربنامج اخلماسي ما يلي وبُعد 

 دعم الت نمية البشري ة اليت  تُعترب الر كيزة األساسي ة للربنامج االقتصادي االجتماعي؛ -
ُحر كة للفعالي ات االقتصادي ة واالجتماعي ة؛ -

 حتسني اخلدمات العمومي ة، امل
 دفع قطاع األشغال العمومي ة لفك  العزلة عن كل  املناطق؛ -
 الر امية إىل حتسني الت زو د باملياه الص احلة للش رب واستكمال املشاريع اجلارية؛مواصلة اجلهود  -
 دعم اجلماعات احملل ية واألمن واحلماية املدني ة؛ -
 االستمرار يف توسيع قاعدة الس كن وإعادة االعتبار للن سيج العمراين؛ -
 حتسني املستوى الص ح ي للس كان وإعطاء دفعة قوي ة للقطاع الص ح ي؛ -
 الن هوض بالبحث العلمي والت كنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالت صال؛ -
 الت أكيد على أمه ية الت عليم والت كوين العاليني وتوسيع قاعدهتما. -
 الثّاني الّنمو دعممضمون برنامج  .1

 :ايلمن خالل اجلدول الت  ، ُيكن توضيحها 2ة برامج فرعي ةست  مت  تقسيم هذا الربنامج إىل  لقد

 

 

 

                                                           
 .82-82ص: ، مرجع سابقعماري عمار وحممادي وليد،  1 
 .721بلعزوز بن علي، املرجع الس ابق، ص:  2 

 "1222-1222" الثّاني الّنمو دعمبرنامج : ثالثًا
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 "1222-1222"الّتوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي  :(9-3)جدول رقم 
 مليار دج الوحدة:                                                                                                             

 النسبة من المبلغ اإلجمالي المبالغ المخّصصة للبرنامج البرنامج
 الّتنمية البشريّة.2

بية، الت عليم العايل،  ، املياه، الت ضامن، الص حةالس كن، الرت 
يني ة، الر ياضة، الط اقة، اجملاهدين، الت جارة.  الش ؤون الد 

22211 

 

 

 

2611% 

 الُمنشآت األساسّية.1
 ؛الط رق، املوانئ، املطارات :األشغال العمومي ة -
 ؛احملط ات اجلديدة، املطاراتالن قل: الس كك احلديدي ة،  -
دن اجلديدة -

ُ
 .هتيئة اإلقليم: امل

9229 

 

 

1211% 

 تحسين الخدمة العمومّية.3
 ؛العدالة، املالي ة، الت جارة، العمل -

2999 

 

9129% 

 .الّتنمية االقتصاديّة2
املالحة، الص يد البحري، املؤس سات الص غرية، إنعاش -

 وحتديث املؤس سات العمومي ة

2199 111% 

 %219 192 .مكافحة البطالة1

 %211 112 .البحث العلمي والّتكنولوجيات الجديدة لالّتصال9

 %222 12221 اجملموع

 .1020 "، أكتوبر1022-1020: قوائم برنامج الت نمية االقتصادي ة االجتماعي ة "IIمصاحل الوزير األو ل، ملحق بيان الس ياسة العام ة، امللحق المصدر: 

 يُبني  اجلدول أن  القطاعات املستفيدة من الربنامج اخلماسي تتمث ل يف:

؛ ُخص ص له مبلغ  البشريةقطاع الّتنمية  - مليار دج، أي نسبة  22211الذي استفاد من برنامج  خاص 
 من إمجايل املبلغ؛ 2611%

من إمجايل  %1211نسبة ما ُُيث ل أي  ،مليار دج 9229مببلغ  قطاع األشغال العمومّية والهياكل القاعديّة -
 ؛املبلغ

 مليار دج، 2199و مليار دج 2999لغ امن مب الخدمة العمومّية والّتنمية االقتصاديّةقطاعات استفادت  -
مت سصيصها ملشاريع البحث العلمي  1واملقد رة بااااااااا: ، النسبة املتبقي ة لغ الكل يبمن امل "%21111"أي بنسبة 

 والتكنولوجيا اجلديدة لالت صال، ومكافحة البطالة.

وُيكن القول أن  الت وزيع القطاعي للربامج سابقة الذ كر يعكس رغبة احلكومة يف استهداف القطاعات اليت تؤث ر 
 بصورة  مباشرة يف معد الت الن مو االقتصادي ومستويات الت شغيل.
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 "1222-1222" الثّاني الّنمو دعمخصائص برنامج  .3

تيبات من أجل لقد مت  وضع مجلة   عقلنة اإلنفاق احلكومي وتعزيز مكافحة أعمال املساس باألمالك  من الرت 
 :1نص ت على ما يليالعمومي ة والوقاية منها، 

 يتوافر الوعاء العقاري إلجنازه؛اقتصادي ة، وما مل -ال ُُيكن تنفيذ أي مشروع ما مل تنتهي الد راسات الت كنو -
مليار دينار، جيب أن سضع ملوافقة صندوق الت جهيزات  12تفوق قيمتها مبلغ  دراسات  بعندما يتعل ق األمر  -

 الت ابع لوزارة املالي ة؛
ا ضروري ة، جيب أن تكون مسبوقة  بشطب مشاريع مببلغ  كل  عملي ة إعادة تقييم لرخصة برنامج قد  - يتبني  أي 

 ادل من ُمدو نة القطاع املعين؛مع
تعبئة األوعية العقارية املطلوبة إلجناز برنامج الت جهيزات العمومي ة؛ مع احل فاظ على األراضي الفالحي ة  -

 اخلصبة؛
 تسريع إجراءات الص فقات، وكذا احرتام اإلجراءات يف جمال الن فقات العمومي ة؛ -
 تدعيم أدوات الد راسة واإلجناز؛ -
ا من صندوق ضبط املوارد.تويل الربنا -  مج حصري ا من املوارد الوطني ة، واستبعاد أي استدانة  خارجي ة؛ حتديد 
 "1222-1222" الثّاني الّنمو دعمبرنامج نتائج  .2

 :2سنوات من تبين  هذا الربنامج أن حُتق ق الن تائج الت الية 1قد استطاعت الد ولة بعد ل

 ؛%611إىل  1221ارتفاع نسبة الت شغيل وافخفاض نسبة البطالة اليت وصلت سنة  -
مؤس سة صغرية  921621إىل  1222ارتفاع عدد املؤس سات الص غرية واملتوس طة، اليت وصل عددها سنة  -

 منصب عمل؛ 219191269ومتوس طة، توف ر ما يقارب 
مقابل  1222مليار دوالر سنة  2111حيث بلغت ؛ %11111ارتفاع حجم الص ادرات خارج احملروقات بنسبة  -

 ؛1222مليار دوالر سنة  2161
 ارتفاع عدد االستثمارات األجنبي ة؛ -

                                                           
 .27بوعشة مبارك، مرجع سابق، ص:  1 
أحباث املؤتر الدويل: تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل  اإلنعاش االقتصادي على تدف ق االستثمار األجنيب املباشر،جديدي روضة، أثر برنامج سياسة  2 

 ص: سطيف،، 1022الفضاء األورومغاريب،  "، منشورات خمرب الش راكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف1022-1002واالستثمار والن مو االقتصادي خالل الفرتة "

220-222. 
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ارتفاع عدد املشاريع االستثماري ة نتيجة إقبال الش باب على االستثمار يف العديد من اجملاالت؛ عن طريق  -
 الد ولة من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي؛أجهزة دعم الت شغيل بفضل الفرص االستثماري ة اليت وف رهتا 

 حتس ن ملحوظ يف اهلياكل القاعدي ة. -
 فيما يلي: المالحاات الجوهريّة على مخّططات البرامج االستثماريّة العامةويُمكن إيجاز 

طيط هام ة  جد ا؛ حيث شه دت املرحلة االشرتاكي ة تطبيق مخس ُخطط  تنموي ة الت خإن  الت جربة اجلزائري ة يف جمال 
الف ا للربامج العامة (2691-2696) ، واليت  مشلت القطاعات اإلنتاجي ة وقطاع الُبنية األساسي ة ورأس املال االجتماعي، خ 

 كلي ة واخلدمات العام ة.اجلديدة اليت رك زت على االستثمارات غري اإلنتاجي ة يف جمال القاعدة اهلي
إن  املتابعة الت قييمي ة للمرحلتني تُؤك د عدم االستفادة من خربة الت جربة الس ابقة يف تثمني إجنازاهتا وعدم تكرير 
أخطائها، وُُيكن تتب ع ذلك من خالل املالحظات اجلوهري ة على خمط طات الربامج االستثماري ة العامة خالل الفرتة 

 :1واليت نوجزها فيما يلي"، 1222-1222"
مليار  122حيث بلغ إمجايل خُمص صات تلك الربامج حوايل  االرتفاع الكبير للمخّصصات االستثماريّة: -

لقد أد ى هذا االرتفاع إىل جتاوز قدرة األجهزة املؤس سية على خمتلف املستويات يف الت حك م والت سيري دوالر. 
 بكفاءة؛العقالين لتلك االستثمارات وإدارهتا 

رات مكاتب الد راسات يف جمال دراسة جدوى دُ حيث أن  حمدودي ة قُ  قامة:ارتفاع تكاليف المشاريع المُ  -
ُقامة، وتقدير تكاليفها احلقيقي ة

، مما أد ى إىل املبالغة يف تقدير قيمة املشاريع وجتاوزها أحيان ا املشاريع امل
 للمتوس طات العاملية واإلقليمي ة املماثلة؛

ُحد دة، وما رافقها من إعادة تقييم ع حجم االستثمارات العاّمة الُمتبقّيةارتفا  -
: اجلارية بعد فرتة الربامج امل

 للمشاريع، وتديد آلجال الص فقات؛
إن  اإلعالن عن مشاريع تكميلي ة جهوية كتلك اخلاص ة باجلنوب واهلضاب  تعّدد البرامج االستثماريّة العاّمة: -

جعل هناك صعوبة يف حتديد  ؛والربامج التكميلية احمللية واالستثمارات اإلنتاجي ة املختلفة العليا والس كن،
ُخط طة، وصعوبة أكرب يف متابعتها وتقييمها 

املخص صات االستثماري ة العام ة احلقيقي ة خالل فرتات الربامج امل
 ومعرفة حجم الربامج اجلديدة؛

تم على أساسها تقدير اإلمكانيات احلقيقي ة لإلجناز وربط ي عدم وجود خّطة سنويّة تفصيلّية ومرنة: -
ُخص صات االستثماري ة بالُقدرات الواقعي ة واملد ة الز مني ة اليت تتطل بها عملي ة اإلجناز؛ مع الت قيد مبعايري اجلودة 

امل
  واإلتقان.

                                                           
منشورات خمرب  ،1002/1022ن مو غري املتوازن الفرتة صاحل صاحلي، تأثري الربامج االستثماري ة العام ة على الن مو االقتصادي واالندماج القطاعي بني الن ظري ة الكينزي ة واسرتاتيجي ة ال 1 

 .22-22ص: ، سطيف، 1022الش راكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، 
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ا نظر   سُيالحظ بشكٍل ال جدال فيه أنّه اقتصاٌد ريعّي؛إّن الّناظر للخصائص اهليكلّية لالقتصاد اجلزائري، 

إسهام القطاعات ، كما سُيالحظ حمدوديّة املتأتّية من قطاٍع واحد هو قطاع احملروقات العتماده على عائدات الّنفط
طّرق من خالل هذا املبحث إىل الّتطّورات اليت طرأت على أداء االقتصاد اجلزائري، وكذا إىل تّ يتم الاألخرى. س

 لية:اخلصائص اهليكلية للميزان الّتجاري واملوازنة العاّمة من خالل املطالب الّتا

 ؛ئهتطّور أداو  االقتصاد الجزائريخصائص  ل:المطلب األوّ  -
 ؛يالجزائر الميزان الّتجاري و  الّناتج المحّلي اإلجمالياني: المطلب الثّ  -
 .في الجزائرالموازنة العاّمة  تخصائص وممّيزا الث:المطلب الثّ  -

 

حتديد طبيعة اآلثار االقتصاديّة للربامج االستثماريّة ومدى ارتباطها األّويل بالّنظريّات االقتصاديّة ذات إّن 
وخصائصه اهليكلّية والبنيويّة والقطاعّية، وكذلك الّصلة، يتطّلب معرفة اخلصائص الظّرفّية املرحلّية لالقتصاد اجلزائري، 

رتبطة بطبيعة الّسياسات والّتحّوالت االنفتاحّية.
ُ
 اخلصائص امل

 الخصائص الّظرفّية المرحلّية لالقتصاد الجزائري خالل فترة الّتحّوالت الّلبرالّية .1

رغم أمهّيتها االسرتاتيجّية؛ سواء املتعّلقة باملوارد  ،يتمّيز االقتصاد اجلزائري مبجموعٍة من اخلصائص الظّرفّية املرحلّية
رتبطة هبا، 

ُ
تعّلقة بالفوائض واالحتياجات املالّية والُفرص الّتنافسّية امل

ُ
واإلمكانّيات واملوقع اجليوسرتاتيجي أو تلك امل

 :1طّرق إليها فيما يليتّ يتم الوسوف 

 قتصاديّةالخصائص الّظرفّية المرحلّية الُمرتبطة بالموارد اال .أ

رتبطة حبجم موارده االقتصاديّة وثروته الطّاقويّة، ولكن الّتطّورات 
ُ
يتمّيز االقتصاد اجلزائري بُقدراته الّتنافسّية امل

تسارعة جتعلها ظرفّية  
ُ
ومرحلّية، ألّن العامل يّتجه لثورٍة صناعّية ثالثة تقوم على استدامة املوارد وتطوير  االقتصاديّة امل

تجّددة؛ األمر الذي يتطّلب ُمراجعة  جوهريّة للربامج االستثماريّة لتنمية االستخدامات األّولّية للطّاقات غري 
ُ
الطّاقات امل

تجّددة يف املدى املتوّسط املقّدرة بــــــ
ُ
ُنت  ، 6702دوالر حىت عام  مليار 07: امل

جات الّصناعّية ولصاحل تطّور آالف امل
 منها.

 

 
                                                           

 .82، ص: مرجع سابقصاحل صاحلي،  1 

 الخصائص الهيكلّية لالقتصاد الجزائري: ثّانيالمبحث ال
 

 وتطّور أدائهالقتصاد الجزائري اخصائص ل: المطلب األوّ 

 
 

 الّلبرالّية الّتحّوالت فترة خالل الجزائري لالقتصاد المرحلّية والهيكلّية الخصائص: أواًل 
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 الخصائص الّظرفّية المرحلّية الُمرتبطة بالموقع الجيوستراتيجي .ب

اق  ترقية مكانته الّتنافسّية؛ سواء تعّلق األمر بُقربه من األسو ُيساهم املوقع اجليوسرتاتيجي لالقتصاد اجلزائري يف
لالقتصادات الّديناميكّية أو بُقُدراته اإلنتاجّية، ولقد أّدت الّتطّورات االقتصاديّة احلديثة إىل تطّور الُقُدرات الّتنافسّية 

تاح من مواردها وإمكانّياهتا، ولذلك تضاءلت أمهية بعض املواقع رغم اليت استخد  
ُ
مت سياساٍت رشيدة الستغالل امل

أّن االقتصاد الّصيين أو حيث ذلك حملدوديّة مسامهتها يف االقتصاد اإلنتاجي واحلّدي العاملي؛ أمهّيتها االسرتاتيجّية، و 
اهلندي أو بعض اقتصادات بلدان شرق آسيا أهّم لالحّتاد األورويب من اقتصاداٍت حميطّية قريبٍة منه، كاالقتصادات 

 املغاربّية؛ ومن مثّ فقد أصبحت هذه املكانة ظرفّية ومرحلّية.

 خصائص الّظرفّية المرحلّية الُمرتبطة بالفوائض واالحتياطات المالّية وتحّول االقتصاد الجزائريال .ج

 إىل اقتصاٍد يُعاين من أزمة فائض يُعاين من أزمة نقص موارد لقد انتقل االقتصاد اجلزائري من اقتصاد مديونّيةٍ 
رات يف الّسوق الطّاقويّة العاملّية. وترتبط جاذبّية هذه موارد؛ حيث تطّورت االحتياطات املالّية يف اجلزائر بسبب الّتطوّ 

االحتياطات بالُقدرة االستخدامّية لتحويلها الستثماراٍت إنتاجّية وخ دمّية حقيقّية، والّتقليل من خماطر توظيفها يف 
من تلك  %07ىل أّن سندات اخلزينة؛ خاّصة  يف البلدان اليت تُعاين من أزمة ديوٍن سياديّة. وُتشري بعض املعطيات إ

االحتياطات موظّفٌة يف اخلارج، بني الواليات املّتحدة واالحّتاد األورويب. وقد تطّور إمجايل االحتياطات يف اجلزائر؛ كما 
 هو ُمبنّي يف اجلدول والّشكل الّتاليني: 

 "7012-7007"تطّور االحتياطات في الجزائر خالل الفترة : (7-3)جدول رقم 
 الوحدة: مليار دوالر                                                                    

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الّسنة

إجمالي 
 االحتياطات

101 143 148 162 182 200 230 250 

Source: Bank of Algeria, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011, Mai 2012, 
 p: 50. 

 ويتجّلى االرتفاع بصورٍة أوضح؛ من خالل الّشكل املوايل:
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 "7012-7007"تطّور االحتياطات في الجزائر خالل الفترة : (1-3)ل رقم شك

 
 (0-3)باالعتماد على اجلدول رقم  المصدر:

غرّي ِوفق ا لتطّورات الّسوق الّدولّية، ولطبيعة الّتوظيفات تظرفّية مرحلّية، تولذلك فهذه االحتياطات الّنقديّة هلا أمهّيٌة 
رتبطة بفائض املوارد.

ُ
  واالستخدامات االستثماريّة والُفرص الّتنافسّية امل

 الخصائص الهيكلّية والبُنية الّتحتّية والُمؤّسسّية والقطاعّية لالقتصاد الجزائري  .7

وغري قطاعّي غري متوازن  ُمؤّسسّية غري تنافسّية، وتركيبٍ  اختالالٍت هيكلّية وبُنيةٍ يُعاين االقتصاد اجلزائري من 
تجّددة وي  متنوّع؛ يعتمد على قطاٍع طاق

ُ
 %30هم بنسبٍة تزيد عن اُيس ،استخراجي ريعي يرتكز على الطّاقات غري امل

من الّصادرات، وال ُتساهم  %4089من العائدات اجلبائّية وأكثر من  %07من الّناتج الّداخلي اإلمجايل وحوايل 
 %983القطاعات اإلنتاجّية خارج احملروقات إاّل بنسبٍة ضئيلة يف الّناتج الّداخلي اإلمجايل، وتزداد تناُقص ا؛ حيث بلغت 

دماج القطاعي والرّتابط بني ّل ضعف معّدالت االنظبالّنسبة للقطاع الّزراعّي؛ يف  %0بالّنسبة للقطاع الّصناعي و
من الّناتج الّداخلي  %07األنشطة والفروع، إضافة  إىل تطّور االقتصاد غري الّرمسي الذي أضحى ُيشّكل أكثر من 

 .1اخلام

إذا أضفنا إىل ذلك ضعف الُبنية الّتحتّية األساسّية يف ظّل منظومٍة مؤّسسّية غري كفؤة، متس أحيان ا 
فإّن توجيه حجٍم ُمعترب من االستثمارات العاّمة جيب أن يُراعي هذه اخلصائص؛ لتخفيض اإلصالحات اجلوهريّة، 

 حّدة االختالالت اهليكلّية.

 

                                                           
 .03صاحل صاحلي، املرجع السابق، ص:  1

101

143 148
162

182
200

230
250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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الخصائص الُمتعّلقة ببيئة األعمال وحوافز االستثمار وتكاليف القيام بأنشطة األعمال ومستويات  .3
 الفساد االقتصادي

تعّلقة ببيئة األعمال املناسبة وحريّة االستثمار، باإلضافة  يتمّيز االقتصاد اجلزائري مبحدوديّة مؤّشرات
ُ
تنافسّيته امل

 .1إىل ارتفاع تكاليف القيام بأنشطة األعمال وتطّور آليات الفساد االقتصادي

 الخصائص المتعّلقة ببيئة األعمال وحوافز االستثمار .أ

قارنة  ومناٍخ استثماري غري ُمالئمةوما يرتبط هبا من حوافز يف اجلزائر إّن وضعّية بيئة األعمال 
ُ
وغري تنافسّية؛ بامل

تقرير الّتنافسّية العاملّية والعربّية يف املراتب اليت ال تتناسب مع ثرواهتا وفق مع الّدول اجملاورة، بل إّن اجلزائر قد رُتّبت 
 ومواردها وإمكانّياهتا وحجم استثماراهتا العمومّية.

 لقيام بأنشطة األعمال وتطّور آليات الفساد االقتصاديالخصائص الُمتعّلقة بتكاليف ا .ب

يُعاين االقتصاد اجلزائري من ارتفاع تكلفة القيام بأنشطة األعمال، وما يرتبط هبا من تنفيذ املشروعات وتصفيتها 
اخلاّصة، باإلضافة ومحاية املستثمرين وتسجيل امللكّية واحلصول على الّتمويل وسرعة تطبيق اتّفاقيات الّشراكة والعقود 

 .إىل تطّور الفساد االقتصادي

ة العامة إّن هذا الوضع خبصائصه الّسلبّية يتطّلب إصالحاٍت جذريّة لضمان حسن تنفيذ املخّططات االستثماريّ 
 باملقارنة مع املتوّسطات العاملّية واإلفريقّية بالّنسبة للمستثمرين واالقتصاد الوطين. ؛والّتقليل من تكاليفها املرتفعة

 

جذريّة، منذ منتصف الّثمانينات؛ إذ حتّول من نظام الّتخطيط  لقد طرأت على االقتصاد اجلزائري تغرّياتٌ 
فمنذ االخنفاض الّذي عرفته املركزي باحتكاره ملعظم األنشطة االقتصاديّة، إىل اقتصاد ُيسرير حسب آلية الّسوق. 

هيكلّية،  تٍ ، واألزمة االقتصاديّة اليّت ترتّبت عن ذلك؛ شرعت اجلزائر يف إدخال إصالحا0402أسعار الّنفط سنة 
صندوق الّنقد الّدويل ملّدة سنة، واليّت ، عندما مّت توقيع اتّفاق مساندة مع 0449واليت كانت بدايتها الفعلّية منذ سنة 

إالّ  .0440لثالث سنوات، إىل غاية أفريل  0440مشلت كّل القطاعات بعد توقيع االتّفاق الثّاين مع الّصندوق يف ماي 
يف مرحلٍة من االضطرابات الّسياسّية واألمنّية، اليت غرّيت من أولويّات  0446أّن البالد دخلت ابتداء  من سنة 

؛ حيث أمضت الّسلطات اجلزائرية على عقد إعادة 0449جعل القضايا االقتصاديّة عالقة  إىل غاية سنة  االّسلطة؛ مّ 
 .2جديد مع صندوق الّنقد الّدويل بالّتوازي مع إبرام عقدٍ جدولة للّديون العمومّية مع نادي باريس، 

                                                           
 .03صاحل صاحلي، املرجع السابق، ص:  1 

"، جمّلة اقتصاديّات مشال إفريقيا، "إمكانيّة تطبيق مبادئ منّظمة التّعاون والتّنمية االقتصاديّة بخصوص حوكمة الّشركات في البالد العربيّة: الجزائر نموذًجاعبد اجمليد قّدي،  2 
 .9ص: ، 8322، 6ع الشلف، 

 تطّور أداء االقتصاد الجزائري: ثانًيا
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على تطهري مناخ األعمال، وتوسيع جمال احلرّيات  0440وقد عملت الّسلطات العمومّية منذ سنة 
االقتصاديّة، عن طريق مراجعة املنظومة املصرفّية وإصالحها من جهة، ومن جهة أخرى تأسيس سوق مالّية مُتكِّن من 

 .1طرح بدائل متويلّية مباشرة، وتبسيط الّنظام الّضرييب والّتحّكم يف مؤّشرات االقتصاد الكّلي

جعلها ختضع اللتزامات  إىل االندماج يف االقتصاد العاملي واالنتقال إىل اقتصاد الّسوق، إّن سعي اجلزائر
ملنّظمات الّدولّية "صندوق الّنقد الّدويل والبنك العاملي"، اليّت تقوم على الّشفافّية وتعزيز الّتنافسّية وزيادة حترير ا

وزيادة االنفتاح على املبادرات اخلاّصة الوطنّية  وهذا ما انعكس على مراجعة آليات إدارة االقتصاد ،االقتصاد
واألجنبّية. ولقد جتّسد هذا االنفتاح يف الّسعي إىل الّشروع يف خوصصة القطاع العام، وإزالة القيود أمام تكوين 
مؤّسسات القطاع اخلاص بشكٍل جعل إسهام القطاع اخلاّص يف الّناتج احملّلي اخلام خارج احملروقات يصل إىل 

6772سنة  02804%
2. 

وعلى الّرغم من أوجه القصور، السّيما املتعّلقة منها بسوق العمل والقدرة الّشرائّية، فإّن االقتصاد اجلزائري 
عرف حتسُّن ا ملحوظ ا يف أدائه يف ظّل مرحلة اإلصالحات، وكانت آثاره واضحة  على االقتصاد الكّلي والّتوازنات 

؛ من خالل الّتطّور اإلجيايب يف الّسوق الّنفطّية وعائدات احملروقات الكبرية يف االقتصادياملالّية، وخاّصة الّنمو 
 الّسنوات األخرية، ما انعكس على حتّسن العديد من املؤّشرات، كما يوّضح اجلدول الّتايل:

 "7012-1111"(: بعض مؤّشرات أداء االقتصاد الجزائري 8-3جدول رقم )
معّدل  الّسنوات

 "%"الّنمو
معّدل 

 "%البطالة"
معّدل 
 "%الّتضّخم"

المديونّية الخارجّية 
 "مليار دوالر"

احتياطيات الّصرف 
 "مليار دوالر"

1111 386 64867 6829 60830 9897 

7000 686 64807 7833 60862 0084 

7001 680 60837 9866 66800 00842 

7007 980 60847 0890 66829 63849 

7003 280 63800 6800 63830 36800 

7002 086 00807 3802 60806 93800 

7002 080 00862 0829 02897 02800 

7002 080 06837 0807 00807 00800 

7007 982 00807 9827 0800 007807 

7008 980 00837 9892 9807 097877 

7001 980 07867 0807 0827 090847 

7010 382 07877 9807 0827 026867 

7011 684 07 9807 989 006866 

7017 389 00 0847 380 047822 

7013 680 480 3837 389 049877 

7012 380 0782 6847 380 000849 

 ى بيانات البنك المركزي الجزائري، متوافرة على الموقع االلكتروني:المصدر: باالعتماد عل
algeria.dz/html/indicateur.htm-of-http://www.bank  

                                                           
 .9عبد اجمليد قدي، املرجع السابق، ص:  1 
 .86، ص: نفسهرجع امل 2 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/indicateur.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/indicateur.htm
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 :ما يليُنالحظ من خالل اجلدول 

أصبحت ، وقد القتصاد اجلزائريل بالّنسبةا كبري ا اليّت كانت ُتشّكل يف الّسابق عائق  اخنفاض املديونّية اخلارجّية  -
بعدما  ،6709مليار دوالر هناية  380للّتسيري وال ُتشّكل أّي خطٍر على االقتصاد الوطين؛ حيث بلغت  اآلن قابلة  
 ؛6779مليار دوالر سنة  60806و 0444مليار دوالر سنة  60830وصلت 

سنة  %00862إىل  6777سنة  %64807خيّص البطالة، فهي يف اخنفاٍض مستمّر؛ حيث تقّلصت من  افيم -
 ؛6709سنة  %0782، إىل 6770

 93، جتاوزت 0444مليار دوالر سنة  9897: عدما كانت تُقّدر بـــباحتياطات الّصرف يف حتسٍُّن ُمستمر، ف -
  .6709مليار دوالر يف هناية  000849، لتصل إىل 6774سنة  09084و 6779مليار سنة 
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 من خالل هذا املطلب إىل مّيزات الّناتج احملّلي اإلمجايل وهيكل امليزان الّتجاري. يتم الّتطّرقس

 

ُُيكن إبراز مّيزات الّناتج احملّلي اإلمجايل عن طريق دراسة تطّور هيكله يف فرتٍة زمنّية معّينة، وهو ما يُوّضحه 
كوِّنة للّناتج احملّلي اإلمجايل تتمّثل يفيُبنّي ، الذي (4-3)رقم اجلدول 

ُ
 :1أّن أهم القطاعات االقتصاديّة امل

يُعترب القطاع الرّئيس املؤثّر يف الّناتج احملّلي اإلمجايل؛ باعتبار أّن نسبة إسهامه يف الّناتج  :قطاع المحروقات .1
خالل فرتة الّدراسة، ما يعين أّن معّدل الّنمو االقتصادي يف اجلزائر يتحّدد أساس ا مبستوى  %30833تعّدت 

رقم سواق الّدولّية، وهو ما يوّضحه اجلدول أداء قطاع احملروقات الذي يرتبط بدوره مبستويات األسعار يف األ
(3-07). 

مع العلم  ،%33896مؤثّر يف الّناتج احملّلي اإلمجايل بنسبة متوّسطة تُقّدر بـــــ  يُعترب ثاين قطاعٍ  :قطاع الخدمات .7
 أنّه يتكّون من قطاعني مها قطاع اخلدمات احلكومّية وقطاع اخلدمات غري احلكومّية.

مقارنة  بقطاع احملروقات واخلدمات؛  إّن نسبة تأثري القطاع يف الّناتج ضعيفةٌ  :واألشغال العمومّيةقطاع البناء  .3
ا أّن القطاع سجرل ارتفاع ا نسبيًّا يف نشاطه يف فرتة الّدراسة نتيجة   ،%4869حيث ُقّدر متوّسطها بــــ  علم 

الستفادته املباشرة من تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي يف نفس الفرتة؛ حيث أّدى رفع اإلنفاق احلكومي 
 االستثماري إىل ارتفاع معّدالت منّو القطاع.

يف  %0892هم فقط بنسبة ايف الّناتج احملّلي اإلمجايل؛ حيث ُيس يُعترب  قطاع ا غري مؤثّرٍ  :قطاع الفالحة .2
معّدالت منّوه غري مستقرّة بسبب ارتباطها بالظّروف الطّبيعّية واملناخّية الّسائدة، مّا جيعلها الّناتج، كما أّن 

 ُعرضة  لتقّلباٍت حاّدة.
بسبب  ،%0870يُعّد أضعف قطاع مسامهة يف الّناتج احملّلي اإلمجايل بنسبة متوّسطة تُعادل  :قطاع الّصناعة .2

هم يف عرقلة منّو وتطّور امنها القطاع بنوعيه اخلاص والعمومي، واليت ُتس املشكالت املالّية واهليكلّية اليت يُعاين
 القطاع؛ ومن مثّ عجزه عن االستجابة للطّلب الكّلي املتزايد.

                                                           
الواقع واآلفاق مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، فرع نقود ومالية، قسم  دور صناديق الثّروة السّيادية في تمويل اقتصاديات الّدول النّفطية:نبيل بوفليح:  1 

 .822، ص: 8323، 0علوم الّتسيري، كلية العلم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 لّناتج المحّلي اإلجماليل الخصائص الهيكلّية والّتركيب القطاعي: أواًل 
 

 يالميزان الّتجاري الجزائر و  الّناتج المحّلي اإلجمالي: ثّانيالمطلب ال
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 "       7012-7002"تطّور هيكل الّناتج المحّلي اإلجمالي في الفترة  (:1-3)جدول رقم 
 "%"الوحدة:                                                                                                                                                         

 المتوّسط 6709 6703 6706 6700 6707 6774 6770 6770 6772 6770 6779 القطاع

 37,33 6080 3787 3989 3280 3984 3086 90890 93849 90802 99836 30800 المحروقات

 33,27 9780 3089 3280 3289 3980 3082 64836 60843 60877 60893 37840 الخدمات

 1,72 0780 480 486 480 0780 0087 0807 0802 0840 0892 0860 البناء واألشغال العمومّية

 8,22 0782 487 080 080 080 483 2800 0802 0806 0820 4893 الفالحة

 2,08 087 982 980 982 080 080 9834 9840 0860 0800 2839 الّصناعة

 2,27 0804 0892 2820 0800 2863 0800 0896 0807 0800 2803 0860 ضرائب ورسوم على الواردات

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 .8322، سنة 8332البنك املركزي اجلزائري، تقرير حول الوضعّية االقتصاديّة والّنقدية للجزائر يف سنة  المصدر:
 

 ".7012-7002"العالقة بين معّدل الّنمو االقتصادي وقطاع المحروقات في الفترة  (:10-3)جدول رقم 
 "%الوحدة: "                                                                                                                                        

 6709 6703 6706 6700 6707 6774 6770 6770 6772 6770 6779 الّسنوات

 782- 080- 389- 383- 686- 780- 683- 784- 680- 080 383 معّدل نمو قطاع المحروقات

 380 680 389 684 382 082 689 387 687 080 086 المحّلي اإلجماليمعّدل نمو الّناتج 

 8322، سنة 8332املركزي اجلزائري، تقرير حول الوضعّية االقتصاديّة والّنقدية للجزائر يف سنة  البنك المصدر:
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عامالت الّتجاريّة، واملتمثّلة يف املبادالت من الّسلع. فإذا زادت الّصادرات الّسلعّية 
ُ
ُُيّثل امليزان الّتجاري نوع ا من امل

عن الواردات الّسلعّية، فمعناه أّن هناك فائض ا يف امليزان الّتجاري، أّما إذا زادت الواردات عن الّصادرات من الّسلع 
يف امليزان الّتجاري، غري أنه ال ُُيكن القول بأّن الفائض يف امليزان الّتجاري يف صاحل البلد، أو فمعناه أّن هناك عجز ا 

قبل الّتطّرق لألمهّية الّنسبّية للميزان الّتجاري يف ميزان احلساب اجلاري، العجز يف امليزان الّتجاري يف غري صاحل البلد 
 يف ظّلها الفائض والعجز يف امليزان. باإلضافة إىل الظّروف االقتصاديّة اليّت يتحّقق

، ُُيّثل امليزان الّتجاري صايف إيرادات الواردات والّصادرات للّدولة؛ حيث أّن أسعار الّصادرات تكون بالعملة احملّلية
الواردات من ، فامليزان الّتجاري ُُيّثل الفرق بني قيم الّصادرات وقيم 1يف حني تكون أسعار الواردات بالعملة األجنبّية

 الّسلع خالل فرتة زمنّية، عادة ما تكون ثالثة أشهر.

إاّل من حيث ما يعكسه من وضٍع خاص  ال خيتلف امليزان الّتجاري اجلزائري يف هيكله عن الّدول األخرى، 
البرتولّية اليت  ادراتالّدور االسرتاتيجي للصّ  من خالل ظهرموقعها من املعامالت الّدولّية واليت ت، فيما خيّص باجلزائر
إّن حتديد خصائص ومّيزات امليزان الّتجاري تتطّلب دراسة  لالقتصاد اجلزائري. األساسي اإليرادات صدر مُتّثل م
 . للّصادرات والواردات هيكلّية  

من  حيث ُنالحظ؛ "6709-6779" الفرتة خالل اجلزائري الّتجاري امليزان تطّوريعرض  (00-3)رقم واجلدول 
"، وبعد 6770-6779مستمر خالل الفرتة " أّن الّتجارة اخلارجّية متّيزت بفائٍض جتاري   اجلدولبيانات خالل 

، مث عاد بسبب األزمة املالية العاملّية ، تقّلص هذا الفائض6774االخنفاض الّشديد الذي عرفته أسعار الّنفط سنة 
، كان إجيابيًّا على "6707-6779". كما يتبنّي أّن رصيد امليزان الّتجاري للجزائر خالل الفرتة 6707لالرتفاع سنة 

؛ بسبب االرتفاع املستمر واملتصاعد حلجم 6770لّتغطية اخنفضت بشكٍل ملحوظ منذ سنة العموم، إال أّن نسبة ا
مليون دوالر  62907بع سنوات متتالية، من وقد تطّور امليزان الّتجاري اجلزائري بشكٍل ملحوظ خالل أر . اإليرادات

؛ وذلك بسبب حتّسن الّسوق الّنفطّية، ليرتاجع إىل أدىن مستوى له 6770مليون دوالر سنة  97067إىل  6770سنة 
مليون دوالر على الّتوايل. وقد وصل امليزان الّتجاري إىل أقصى  00677مليون دوالر و 0007بــ:  6707و 6774سنيت 

مليون دوالر، ويرجع ذلك إىل االرتفاع غري املسبوق ألسعار الّنفط من جهة، والزّيادة  97067بـــ:  6770مستوى سنة 
 الكبرية يف صادرات احملروقات اليت تُعترب قياسّية هي األخرى، من جهٍة أخرى. 

                                                           
 .66، ص: 8328، 2الّنعيمي، إدارة العمالت األجنبّية، دار املسرية للّنشر والّتوزيع، األردن، ط عدنان تايه 1 

 لميزان الّتجاريل يهيكلالّتركيب ال: ثانًيا
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 "7012-7002"تطّور الميزان الّتجاري الجزائري خالل الفترة  (:11-3رقم )جدول 
 الوحدة: مليون دوالر                                                                                                                                                                           

 7012 7013 7017 7011 7010 7001 7008 7007 7002 7002 7002 الّسنوات

 00326 23223 07003 00220 02060 99967 00047 04207 03207 90047 30007 الّصادرات من المحروقات

 077800 074800 000870 006849 07800 26860 44840 09840 20800 09829 30822 سعر البرميل من البترول

 0239 0000 0003 0660 407 007 0977 407 0037 097 227 المحروقاتالّصادرات خارج 

 04442 29009 00032 06000 00747 90007 00047 27047 09097 92337 36667 الّصادرات الكلّية

 %6803 %6876 %0807 %0820 %0824 %0807 %0800 %0820 %6872 %0804 %6879 نسبة الّصادرات خارج المحروقات

 %40860 %40840 %40837 %40836 %40837 %40864 %40860 %40830 %40843 %40897 %40846 الّصادرات من المحروقاتنسبة 

 -04207 -09400 -00024 -92460 -30000 -30977 -30707 -62307 -67207 -04027 -00407 الواردات

 %004 %00080 %03480 %00083 %09280 %06780 %07289 %63787 %62980 %63386 %00480 نسبة الّتغطية

 362 4060 67020 60427 00677 0007 97067 39697 39727 62907 09607 الميزان الّتجاري

 8325، سنة 8332املركزي اجلزائري، تقرير حول الوضعّية االقتصاديّة والّنقدية للجزائر يف سنة  البنكالمصدر: 
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ذلك اجلزء من  تُعربِّ الّصادرات عن قّوة اجلهاز االقتصادي للّدولة؛ حيث تُعّرف على أهّنا الّصادرات:هيكل  .1
باع الّناتج الوطين الّداخلي 

ُ
اجلدول و  حنو البلدان األخرى(، دماتاخللع و سّ ال)تدّفقات إىل العامل اخلارجي امل

 :"6709-6770"الفرتة اجلزائر خالل تطّور هيكل الّصادرات يف يُبنيِّ املوايل 
                                                                                                                                                                        "7012-7002"تطّور هيكل الّصادرات في الفترة : (17-3)جدول رقم 

 مليار دوالر الوحدة:
 6709 6703 6706 6700 6707 6774 6770 6770 6772 6770 الّسنوات

 048442 298009 008032 068000 008747 90800 00804 27804 09809 92833 الّصادرات

 صادرات المحروقات
 %النسبة "

90804 

 

40897 

03820 

 

40843 

04820 

 

40830 

00804 

 

40860 

99890 

 

40864 

02806 

 

40837 

00822 

 

40830 

 

07800 

 

40830 

23822 

 

40830 

00832 

 

40860 

خارج  الّصادرات
 المحروقات

 "%الّنسبة "

7809 

 

 

082 

0803 

 

 

6870 

7840 

 

 

0826 

0897 

 

 

0804 

7800 

 

 

0800 

7840 

 

 

080 

0866 

 

 

0824 

0800 

 

 

0826 

0870 

 

 

0823 

0823 

 

 

6803 

 .8322، 8320، 8332 رريااجلزائري، تقباالعتماد على بيانات البنك املركزي  المصدر:

يف فرتة  %40800متوّسطة جتاوزت  اجلدول أّن صادرات احملروقات هُتيمن على الّصادرات الّسلعّية بنسبةٍ  يُبنّي 
الّدراسة، ما يعين أّن تطّور الّصادرات يف اجلزائر مرتبٌط أساس ا مبستويات أسعار احملروقات يف األسواق الّدولّية، وهو ما 

؛ حيث أّدى االهنيار املسّجل يف أسعار الّنفط بسبب األزمة االقتصاديّة العاملّية 6774تُؤّكده الّنتائج املسّجلة يف سنة 
 6774مليار سنة  90899إىل  6770مليار دوالر سنة  00804ٍض قياسي  يف مداخيل الّصادرات من إىل تسجيل اخنفا

 كمتوّسط يف نفس الفرتة، وهي نسبةٌ   %6860، بينما مل تتعدر نسبة الّصادرات خارج احملروقات %90803وبنسبة 
 للّتصدير. قابلٍ  هامشّية ُتشري إىل عجز القطاع اإلنتاجي يف اجلزائر عن حتقيق فائضٍ 

والذي يتم استعماله يف حدود  ،رىاألخول اتج الوطين للدّ اجلزء من النّ  هي ذلك الواردات هيكل الواردات: .7
حيث يتم بيع هذه  ؛وللع واخلدمات من خارج حدود هذه الدّ ول عن طريق تدفق استرياد السّ هذه الدّ 

 .نبية املنتجة هلذه السلعاألجولة مصلحة الدّ لع يف املواطنني داخل الدولة، وتصب قيمة هذه السّ  لع إىلالسّ 
حيث أن زيادة الواردات  ؛مة من غري املقيمني للمقيمني مبقابللع واخلدمات املقدر هي مجيع السّ  فالواردات

الوطين الذي ُيثل  اتجتطرح من قيمة النّ  ومن مثّ فهي ،يةلع واخلدمات احمللّ ؤدي إىل ختفيض الطلب على السّ تُ 
الفرتة  يف اجلزائر خالليُبنّي تطّور هيكل الواردات اجلدول املوايل و . املنتج داخل حدود الوطننتاج إلفقط ا

"6770-6709": 
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 "7012-7002"تطّور هيكل الواردات الّسلعية في الفترة  (:13-3)جدول رقم 
 7012 7013 7017 7011 7010 7001 7008 7007 7002 7002 الّسنوات

 048704 098920 008707 928974 308703 348074 348904 608230 608902 678300 الواردات "مليار دوالر"

 3780 6087 6080 3680 3082 30892 3089 3280 34809 90800 "%تجهيزات صناعّية "

 0084 0280 0282 6787 0087 09800 04804 0087 00800 00826 "%مواد غذائّية "

منتجات استهالكية مصّنعة 
"%" 

00862 09873 00840 02867 00800 0980 0980 0089 0489 0280 

منتجات استهالكية نصف 
 مصّنعة

67870 66844 60800 60802 62867 60 6082 67 0482 60 

 0382 0280 0484 0080 282 9800 0890 2894 0890 0800 "%باقي الواردات "

 .8322، 8320، 8332 ررياباالعتماد على بيانات البنك املركزي اجلزائري، تق المصدر:

ُيشري اجلدول إىل أّن هيكل الواردات يتكّون أساس ا من الّسلع املوّجهة للقطاع اإلنتاجي، سواء كانت جتهيزات 
-6770"دة يف الفرتة من إمجايل الّسلع املستور   %00حوايل صناعّية أو منتجات نصف مصّنعة والّذي مّثل جمموعهما 

، مّا يعين أّن القطاع الّصناعي يف اجلزائر غري مستقّل عن اخلارج؛ بالّنظر العتماده الكبري على ُمدخالت إنتاج "6709
من  %33800أجنبّية، باإلضافة إىل الّسلع االستهالكّية "مواد غذائّية أو منتجات صناعّية استهالكّية" اليت مثّلت نسبة 

فرتة. إّن هذه الّنتائج تُبنيِّ عجز اجلهاز اإلنتاجي عن تغطية الطّلب الكّلي الواردات الّسلعّية املسّجلة يف نفس ال
 الّداخلي بنوعيه االستهالكي واإلنتاجي، ما يؤّدي إىل ارتفاع مستمر  يف حجم الواردات لتغطية العجز.
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خيضع لقواعد وأُسس متّـّفق عليها، إاّل أّن ذلك ال يعين عدم  رغم أنّهو  ،ّي بلدألإعداد وتنفيذ املوازنة العاّمة  إنّ 
تأثّر املوازنة العاّمة بالظّروف االقتصاديّة اخلاّصة بكّل بلد، إذ غالب ا ما تـُع ّد املوازنة العاّمة وفق ا للظّروف االقتصاديّة 

قتصاديّة اليّت يوّد البلد حتقيقها، ويف نفس الّسائدة، كما أّن األهداف اليت حُتّدد هلا غالب ا ما تتوافق مع األهداف اال
 الّسياق تتمّيز املوازنة العاّمة يف اجلزائر خبصائص تشمل كاّل من اإلطار القانوين وهيكل املوازنة.

 

0/0/0409املؤرّخ يف  00-09القانون رقم يُعترب 
تعّلق بقوانني املالّية1

ُ
اجلزائر، ة العاّمة يف املرجع الرّئيس للماليّ  ؛، وامل

إذ حّدد هذا القانون ماهية املوازنة العامة للّدولة من حيث مفهومها ومكّوناهتا ومراحل إعدادها وتنفيذها، كما أنّه 
أضفى صبغة  قانونّية على املوازنة العاّمة؛ من خالل تقدُيها يف شكل قانون مالّية يتم املصادقة عليه سنويًّا من قبل 

 اهليئة الّتشريعّية.

 قانون المالّيةتعريف  .1

"، فإّن قانون املالّية يُقّر ويُرخِّص بالّنسبة لكّل سنة مدنّية جُممل موارد الّدولة 00-09من القانون " 73وفق ا للماّدة 
خصر 

ُ
صة لتسيري املرافق العمومّية وتنفيذ املخّطط اإلمنائي الّسنوي. كما أّن وأعبائها، وكذا الوسائل املالّية األخرى امل

إعداد قانون املالّية يتمّثل يف حتديد طبيعة املوارد واألعباء املالّية للّدولة ومبلغها وختصيصها يف إطار  اهلدف من
سطّرة يف خمّططات الّتنمية االقتصاديّة واالجتماعّية ُمتعّددة الّسنوات والّسنويّة

ُ
 .2الّتوازنات العاّمة امل

عّدل و القانون لّسنوي وقانون املالّية الّتكميلي و كما يشمل قانون املالّية كاّل من قانون املالّية ا
ُ
ضبط قانون امل

ة على قانون املالّية الّسنوي ال يعين أن تبقى االعتمادات املفتوحة يف أّول الّسنة على حاهلا ق  ؛ إذ أّن املصاد  3امليزانّية
االقتصاديّة أو االجتماعّية أو حىّت  خالل مرحلة تنفيذ املوازنة، وإمّنا ُيكنها أن تتغرّي نتيجة تغرّي بعض املعطيات

الطّبيعّية، ومن أجل ذلك يتم إعداد قانون مالّية تكميلي أو ُمعدِّل يسمح بتكييف املوازنة العاّمة وفق ا هلذه الّتغرّيات،  
فعال  وما كان ة يهدف إىل ضبط الّنتائج املالّية لكل سنة وإجازة الفروقات بني ما مّت تنفيذه كما أّن قانون ضبط امليزانيّ 

 متوقـّع ا. كما يُعترب أداة  ملراقبة تنفيذ املوازنة العامة وأداة  أساسّية أيض ا يف تقدير بيانات وإعداد املوازنات املستقبلّية.

                                                           
افر متو  .2922جويلية  23، الصادرة بتاريخ 82، املتعّلق بقانون املالية الصادر يف اجلريدة الّرمسية، ع 2922جويلية  36ه املوافق لـــ 2232شوال  32املؤرّخ يف  26-22قانون رقم  1 

  http://www.joradp.dz/HAR/Index.htmعلى املوقع االلكرتوين: 
 ، املرجع الّسابق.26-22وفق ا للمادة األوىل من القانون  2 

 ، املرجع الّسابق.26-22من القانون  وفقا للمادة الثانية 3 

 خصائص وممّيزات الموازنة العاّمة في الجزائر: ثّالثالمطلب ال

 
 

 للموازنة العامة ّتركيب القانونيال: أّواًل 
 

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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 ُيالحظ أّن مبادئ املوازنة العاّمة يف اجلزائر هي نفسها املبادئ املعمول هبا عامليًّا، واملتمثّلة يف: مبدأ الّسنوية، مبدأ
من القانون  70فيما خيّص مبدأ العمومّية؛ إذ أقّرت املادة  الوحدة، مبدأ الّتوازن ومبدأ العمومّية، إال أّن هناك استثناء  

 :1بإمكانية ختصيص املوارد لتغطية بعض الّنفقات. وتكتسي هذه العملّيات حسب احلاالت األشكال الّتالية 09-00

لحقة؛ -
ُ
 امليزانّيات امل

 ة للخزينة؛احلسابات اخلاصّ  -
اإلجراءات احلسابية اخلاّصة ضمن امليزانّية العاّمة اليت تسري على األموال املخّصصة للمسامهات أو استعادة  -

 االعتمادات.
مكونات املوازنة العامة للّدولة؛ إذ تتشّكل من  00-09من القانون  72تُبنّي املادة  :مكّونات الموازنة العامة .7

اإليرادات والّنفقات الّنهائّية للّدولة احملّددة سنويًّا مبوجب قانون املالّية واملوّزعة وفق ا لألحكام الّتشريعّية 
 والّتنظيمّية املعمول هبا.

 :2ولة فيما يليموارد املوازنة العامة للدّ  00-09حّدد القانون  اإليرادات العامّة للّدولة: .أ
 اإليرادات ذات الطّابع اجلبائي وكذا حاصل الغرامات؛ -
 مداخيل األمالك الّتابعة للّدولة؛ -
 الّتكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤّداة واألتاوى؛ -
 األموال املخّصصة للمسامهات واهلبات واهلدايا؛ -
 الّدولة من امليزانّية العاّمة وكذا الفوائد املرتتّبة عنها؛سديد بالرّأمسال للقروض والّتسبيقات املمنوحة من قبل التّ  -
 خمتلف حواصل امليزانّية اليت ينّص القانون على حتصيلها؛ -
رّخص هبا قانون ا؛ -

ُ
 مداخيل املسامهات املالّية للّدولة امل

 .املدفوعات اليت تقوم هبا صناديق املسامهة بصدد تسيري حافظة األسهم اليت تشحنها هلا الّدولة -
 الّنفقات العاّمة للّدولة فيما يلي: 00-09من القانون  63حّددت املاّدة  النّفقات العامّة للّدولة: .ب
 :3تتكّون من نفقات الّتسيير: 
 أعباء الّدين العمومي والّنفقات احملسومة من اإليرادات؛ -
 ختصيصات الّسلطات العمومّية؛ -
 الّنفقات اخلاّصة بوسائل املصاحل؛ -
 ة.العموميّ الّتدّخالت  -

 
                                                           

 .2922جويلية  36ه املوافق لـــ 2232شوال  32املؤرّخ يف  26-22رقم القانون وفقا للماد األوىل من  1 
 .2922 جويلية 36لـــ املوافق ه 2232 شوال 32 يف املؤرّخ ،26-22 القانونمن  22وفقا للمادة  2 
 .2922جويلية  36ه املوافق لـــ 2232شوال  32املؤرّخ يف  ،26-22من القانون  82وفق ا للمادة  3 
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 :1تتكّون من نفقات االستثمار: 
 االستثمارات املنّفذة من قبل الّدولة؛ -
 إعانات االستثمار املمنوحة من قبل الّدولة؛ -
 الّنفقات األخرى بالرّأمسال. -
 :2تتكّون من القروض والّتسبيقات: 
 سات املالّية املتخّصصة األخرى؛قروض على املدى الّطويل مُتنح من موارد االّدخار اليت حُتّصلها اخلزينة واملؤسّ  -
 قروض مصرفّية ُيكن حسمها لدى مؤّسسة اإلصدار؛ -
مسامهات خارجّية معّبأة من قبل اخلزينة العمومّية والبنوك واملؤّسسات العمومّية مع مراعاة الّتوازنات املالّية  -

 اخلارجّية، ووفق ا إلجراءات حُتّدد عن طريق الّتنظيم؛
 سات العمومّية؛األموال اخلاّصة للمؤسّ  -
 مسامهات هنائّية عند االقتضاء من امليزانّية العاّمة للّدولة. -

 

 تتمّيز املوازنة العاّمة يف اجلزائر خبصائص هيكلّية تشمل جانب اإليرادات وجانب الّنفقات، وهي كما يلي:

تتمّيز اإليرادات العاّمة يف اجلزائر مبيزة خاّصة تتمّثل يف أّن جزء ا كبري ا من هذه اإليرادات  :اإليرادات العاّمة .1
من موارد الّدولة لتأيت بعد ذلك اإليرادات العاديّة  ل عن طريق اجلباية البرتولّية اليت تُعترب أهّم موردٍ ُُيصر 

 يوّضحه اجلدول الّتايل: املتكّونة من اإليرادات اجلبائّية وغري اجلبائّية، وهو ما
 

 "7012-7010"(: تطّور هيكل اإليرادات العاّمة في الفترة 12-3جدول رقم )
 الوحدة: مليار دج                                                                                                    

 7012 7013 7017 7011 7010 الّسنوات

 000487 049784 233483 004780 934684 العاّمةاإليرادات 

 جباية بترولّية
 الّنسبة من اإليرادات العاّمة

6473807 

2280 

3400804 

2080 

9003843 

2287 

3220803 

2080 

3300829 

0486 

 اإليرادات العاديّة
 الّنسبة من اإليرادات العاّمة

090486 

3384 

0006830 

3083 

6000830 

3987 

6600830 

3083 

6333832 

9780 

 077802 074800 000879 006849 07800 متوّسط سعر البرميل "دوالر أمريكي"

 .8322البنك املركزي اجلزائري، تقرير  باالعتماد على بياناتالمصدر:          

                                                           
 .2922جويلية  36ه املوافق لـــ 2232شوال  32املؤرّخ يف ، املتعلق بقانون املالية املعّدل، 26-22من القانون  05وفق ا للمادة  1 
 .2922جويلية  36ه املوافق لـــ 2232شوال  32املؤرّخ يف املتعلق بقانون املالية املعّدل،  ،26-22من القانون  28وفق ا للمادة  2 

 للموازنة العامة في الجزائر ّتركيب الهيكليال: ثانًيا
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يف حصيلة  ُمسامهتهايُبنّي اجلدول مدى أمهّية اجلباية البرتولّية؛ كمورٍد من موارد الّدولة، إذ تراوحت نسبة 
اإليرادات العاديّة يف  مسامهة، وباملقابل فإّن نسبة "6707-6779"يف الفرتة  %0486و %2280اإليرادات العاّمة بني 

كّل ذلك يُبنّي ، %9780و %3384حصيلة اإليرادات العاّمة تُعدُّ ضعيفة ُمقارنة  مع اجلباية البرتولّية؛ حيث تراوحت بني 
ولة حّساسة للّتغرّيات اليّت تشهدها أسعار احملروقات. فعلى سبيل املثال، ملّا ارتفعت أسعار أّن اإليرادات العاّمة للدّ 

، سّجلت حصيلة اإليرادات 6700دوالر للربميل سنة  006849إىل  6707دوالر للربميل سنة  07800احملروقات من 
، ما 6700سنة  جمليار د  004780إىل  6707سنة  جمليار د  934684العاّمة ارتفاع ا قياسيًّا بنسبة، إذ ارتفعت من 

يُبنّي االرتباط القوّي بني حصيلة اإليرادات العاّمة وأسعار احملروقات، وهذا ما جيعل املوازنة العاّمة ُعرضة  للّصدمات 
 اخلارجّية.

 وللّتوضيح أكثر نورد الّشكل املوايل:
 

 "7012-7010"(: تطّور هيكل اإليرادات العاّمة للّدولة في الفترة 7-3شكل رقم )

 
 .(09-3)من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم  المصدر:

 ؛ من خالل اجلدول املوايل:يف اجلزائر كن توضيح اخلصائص اليت مُتّيز الّنفقات العاّمةُيُ  الّنفقات العاّمة: .7
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 "0202-0202"(: تطّور هيكل الّنفقات العاّمة في الفترة 12-3جدول رقم )
 الوحدة: مليار دج                                                                                                      

 7012 7013 7017 7011 7010 الّسنوات

 240786 276986 070080 000382 992284 الّنفقات العاّمة

 نفقات الّتسيير
 الّنسبة من الّنفقات العاّمة

620487 

0480 

300486 

2283 

900682 

2080 

903082 

2082 

990283 

2983 

 نفقات الّتجهيز
 الّنسبة من الّنفقات العاّمة

007084 

9780 

040989 

3380 

660080 

3683 

004682 

3089 

694384 

3080 

 077802 074800 000879 006849 07800 متوّسط سعر البرميل "دوالر أمريكي"

 .8322البنك املركزي اجلزائري، تقرير  من إعداد الباحثة، باالعتماد على بياناتالمصدر:          
يُبنّي اجلدول أّن نفقات الّتسيري مُتّثل الّنسبة األكرب من اإلنفاق احلكومي؛ حيث ُقدِّر متوّسط نسبتها يف 

إّن هذا االرتفاع يُعّزى إىل جمموعٍة من العوامل أمّهها ارتفاع أعباء األجور . %20860بـــ:  "6709-6707"الفرتة 
والّتحويالت االجتماعّية، باإلضافة إىل عملّيات سداد الّدين العمومي، ويف املقابل ُتسّجل نفقات الّتجهيز اخنفاض ا 

، وهو اخنفاٌض ناتج عن 6709سنة  %3080إىل  6707سنة  %9780هامًّا من سنٍة ألخرى؛ إذ اخنفضت نسبتها من 
تنفيذ احلكومة لسياسة تعتمد على احلّد من الّتوّسع اإلنفاق احلكومي االستثماري. كما يُبنّي اجلدول وجود عالقٍة 
نّفذة يف اجلزائر غري مستقّلة، بل 

ُ
طرديّة بني حجم اإلنفاق احلكومي وأسعار الّنفط، ما يدّل على أّن الّسياسة املالّية امل

 ضع لتقّلبات أسعار الّنفط يف األسواق الّدولية. خت

 :يُوّضح أكثر تطّور هيكل الّنفقات يف اجلزائر الّشكل املوايلو 
 

 "7012-7010"(: تطّور هيكل الّنفقات العاّمة للّدولة في الفترة 3-3شكل رقم )

 
 (.00-3)من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم المصدر: 
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ادراتُاجلزائريةُبنسبةُتزيدُمُيفُالصُ هُ اسشاطُاالقتصادي،ُفهوُيُ عتربُقطاعُاحملروقاتُالقطاعُاملهيمنُعلىُالنُ يُ 
ُ.%36اخلامُحبوايلُُل ياتجُاحملُالنُ ويف %59و06ُولةُبنسبةُترتاوحُبنيُللدُ ُاإليراداتُاجلبائيةط،ُويفُيفُاملتوسُ ُ%59عنُ

عر فُتُ يتمُال،ُسمالحمهاُاخلاصةة،ُلكلُواحدةُمنهاُبعدُاالستقاللُبثالثُمراحلُرئيسُالقطاعُيفُمسارُتطورهُوقدُمرُ 
ُمتُإدخاهلاُعلىُقطاعُاحملروقات،ُوأداءُهذاُعلىُوكذاُُ،عليها منُحيثُاإلنتاجُواالحتياطيُُ؛لقطاعااإلصالحاتُالّت 

 منُخاللُاملطالبُالت الية:ُ،والت صدير

 اإلطار القانوني والّتنظيمي لقطاع المحروقات بالجزائر قبل اإلصالحات؛ ل:المطلب األوّ  -
 ؛"0101-0991"اإلصالحات االقتصاديّة في قطاع المحروقات بالجزائر اني: المطلب الثّ  -
 ."0102-0991"أداء قطاع المحروقات في الجزائر خالل الفترة  الث:المطلب الثّ  -

ُ

ُ
ُالت شريعُاجلزائريُاخلاصُبقطاعُاحمل ُكا ُالقانو ُاجلديدُيتيُتغّي  ُكل ُمر ة روقاتُمنذُاالستقاللُعد ةُمر ات،ُويف

خيتلفُمتاًماُعنُاإلطارُالس ائدُيفُاملرحلةُالّتُسبقته؛ُماُجعلُأداءُالقطاعُونتائجهُختتلفُُوتعاقديُ ُبإطاٍرُتنظيميُ 
ُكاآلي:بدورهاُيفُكل ُمرحلة.ُُو ُهباُقطاعُاحملروقاتُيفُاجلزائرُمنذُاالستقالل، ُميكنُتعينيُثالثُمراحلُرئيسةُمر 

ُ

يُأصدرتهُ،ُوالذُ 1595نوفمرب22ُُالص ادرُبتاريخُ 95/11استمر تُاجلزائرُبعدُاالستقاللُيفُالعملُبالقانو ُرقمُ
جريُسنةُكا ُهدفُالت عديلُاألو لُالذيُأُ ؛ُحيث1ُُالس لطاتُاالستعماري ة،ُوقامتُبتعديلهُمر تنيُألسبابُسياسي ة

1595 ُ ُدعم ُاملهو ُسنة ُالث ا ي ُالت عديل ُسار ُوقد ُالررنسي ة، ُالد ولة ُصالحي ات ُوتوسيع ُاالستعماري ة يف1501ُُصا ح
اهُالذيُ ي قل صُمنُصالحي اتُالد ولةُاجلزائري ة،ُوذلكُبعدُالت تك دُمنُمستلةُاستقاللُاجلزائر.ُومنُبنيُماُفرضهُاالّت 

ُ.2لد ولةُيفُحل ُاملنازعاتُالن رطيةُوالل جوءُإىلُالت حكيمُالد ويللالت عديلُاألخّي،ُإلغاءُالل جوءُ

راوضُالررنسيُيفُات راقي ةُإيريا ُعلىُاجلزائرُالتُ 
 
عه دُلررنساُضمنُإطارُ"الس يادةُاجلزائري ة"،ُبت ُتتم ُوقدُفرضُامل

ُالث رواتُالباطني ة،ُعنُطريقُجه ُإىلُاستثمار ُالر امية ُاجلهود ُأوُُزٍُامواصلة ُالص حراوية ُباهليئة مشرتكُي عرفُاختصاًرا
ُكماُألزمهاُ ي ةُالّتُمنحتهاُفرنساُبضما ُمجيعُاحلقوقُالبرتولاهليئةُالرن يةُالستغاللُثرواتُباطنُاألرضُيفُالص حراء.

ُالررنسيُ  ُمرعولُللش ركات ُسريا  ُاستمرار ُمبعىن ُاالستقالل، ُقبل ُالص حرواي ُالبرتول ُقانو  ُمبوجب ُواألجنبي ة، ة
ُالت عه داتُالررنسي ةُواستمرارُالعملُبالش هاداتُاملنجمي ةُاملمنوحةُمنُقبل.

                                                           
ُ.1ص:ُُ،1ُ،1791ط،ُدارُالط ليعة،ُبّيوت،ُلبنا ،ُمعركة البترول في الجزائرعاطفُسليما ،1ُُ 

2 Belkacem Bouzana, Le Contentieux des Hydrocarbures entre l’Algérie et Les Sociétés Etrangères, OPU-

PUBISUD, Alger, 1985, p : 78. 
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ُهذاُالقانو ُالبرتويلُالُي شك لُيفُجوهرهُاستثناًءُعلىُا ُكا ُاإلطارُالقانو يُالس ياقُالعإ   مُلتلكُاملرحلة،ُفقد
ُعمُ  ُشيٍء ُيف ُخيتلف ُال ُاالمتياز ُنظام ُعلى ُوالقائم ُأرساه ُالذي ُسائدُ ُاوالت عاقدي نت جة،ُُهو

 
ُامل ُالبلدا  ُباقي يف

ُالش رقُاألوسط.يفُوخصوًصاُ

ُوطالبتُبتاريخُ ُالقيد، ُهذا ُكسر ُاالستقاللُمباشرًة ُبعد ُباب15/16/1503ُُلقدُحاولتُاجلزائر ُفتح بإعادة
ُوالّتُُ ُإيريا ، ُات راقية ُيف ُالواردة ُاحملروقات ُباستغالل ُاخلاص ة ُالب نود ُبعض ُمراجعة ُأجل ُمن ُجديد؛ ُمن املراوضات

ُالعملي ا ُيف ُالرعلي ة ُاملشاركة ُوجه ُيف ُحاجزًا ُت عترب ُترد د،ُكانت ُبعد ُالط لب ُهلذا ُفرنسا ُاستجابت ُوقد ُالبرتولي ة. ت
ُ ُلعام ُاجلزائر ُات راق ُيف ُخصوًصا ُالت نازالت ُبعض ُسنوات1509ُوقد مت ُطوال ُاملماطلة ُهنج ُيف ُاستمر ت ُأهنا ُإال ؛

ُكانتُاجلزائر،ُمنالس تينات،ُإىلُأ ُحسمتُاجلزائرُاألمرُبقرارُ ذُالبدايةُتتميمُاحملروقاتُيفُمطلعُالس بعينات.ُوقد
ُكانتُاخلطوةُاألوىلُ اولُبسطُسيطرهتاُعلىُثروهتاُالن رطية،ُوخط طتُللوصولُإىلُهذاُاهلدفُعربُمراحل؛ُحيث ُت 

1503هيُإنشاءُشركةُسوناطراكُيفُشهرُديسمربُ
سط رة.ُواقتصر1ُ

 
ق قُمنُخالهلاُأهدافهاُامل ُُت  ؛ُلتكو ُاألداةُالّت 

؛ُعندماُتوس عُنشاطها1500ُزُهذاُالد ورُسنةُارةُاحملروقاتُفقط،ُم ُتعزُ دورُهذهُالش ركةُعندُإنشائهاُعلىُنقلُوّت
ُالراعلُالر ئيسُيفُقطاعُاحملروقاتُباجلزائر.1551ُإىلُاجملاالتُالص ناعي ة،ُقبلُأ ُتصبحُيفُبدايةُ

ُ

الستغاللُاحملروقات،ُقامُ،ُنظاًماُجديًدا1551ُتتميمُقطاعُاحملروقاتُوإلغاءُنظامُاالمتيازُعامُأرستُاجلزائرُبعدُ
عُعلىُتثبيتُامللكي ةُوالس يادةُالوطني ةُعلىُاحلقولُالن رطي ة،ُوجعلُشركةُسوناطراكُالراعلُاألساسيُيفُالقطاع،ُووضُ 

ُاحلقولُاملكتشُ  ُكل  طلقُعلى
 
ُامل ُببسطُنروذها ُتسمحُهلا ُالّت  رُشكلُصُ رة؛ُحيثُحُ اآللياتُواإلجراءاتُاملناسبة

ُالّتُمي كنُ ُيفُالعقود ُمنه ُوقدُاشتهر ُاخلدمات؛ ُهوُعقود ُواحٍد، ُمعُسوناطراكُيفُنوٍع ُإبرامها للش ركاتُاألجنبية
ُ:2اجلزائرُصنرا 

ي عرفُبعقودُاخلدمةُباألخطار،ُتقومُمبوجبهُالش ركةُاألجنبي ةُبتقدميُاخلدمةُوالُتتحص لُعلىُُصنٌف أّول: -
املكافتةُوتعويضُتكاليفُاالستكشافُإالُيفُحالُاحلصولُعلىُنتيجٍةُاجيابي ة،ُوتتحم لُوحدهاُاخلسارةُيفُ

ُعلىُنتيجٍةُسلبي ة؛احلصولُحالُ
ُعلىُي ُُصنٌف ثان: - ُدورها ُويقتصر ُاملخاطر، ُاألجنبي ة ُالش ركة ُفيه ُالُتتحم ل ُالت قني ة، ُاملساعدة عرفُبعقود

ُ ُخدمات ُتكو  ُما ُوعادًة ُمنها، ُاملطلوبة ُاخلدمات ُُوتُ التقدمي ُمقابلُاإلنقيب ُالوطني ة؛ ُالش ركة ُلرائدة نتاج
 .عليهاُمُّسبًقاُمت رقٍُُمكافتةٍُ

ُ

                                                           
ُ.21عُُ.61/11/1731،ُاملؤر خُيف171ُ-36اجلريدةُالر مسي ة،ُاملرسوم1ُُ 
 .111،ُص:1ُ،1002ط،ُالدارُاجلامعية،ُاإلسكندرية،ُمصر،ُمذّكرات في اقتصاديات البترولمىنُالربادعي،2ُُ 

 "0999-0990"مرحلة الّتأميمات واحتكار سوناطراك للقطاع : ثانًيا
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،ُوعجزهُعنُرفعُالت حد ياتُاجلديدةُالّت1551ُجربةُحمدودي ةُقانو ُسنةُمنُالت طبيق،ُأثبتتُالتُ 19ُلكنُبعدُ
حقُ 

 
ُكانتُالن تائجُامل ا؛ُفعلىُطولُواجهتُالقطاعُبعدُعملي اتُالت تميم،ُفقد ملُُ،"1559-1551" الررتةقةُمتواضعةُجدًّ

عقًدا،ُأيُمبعد لُأقلُمنُعقدينُيفُالس نة،ُوملُتتجاوزُمساحةُاجملال29ُُةُسوىُت ربمُاجلزائرُمعُالش ركاتُاألجنبيُ 
قِّقُأعمالُاالستكشافُسوىُُ%16املنجميُاملغط ىُبعقودُاالستكشافُ منُجمموعُمساحةُاجملالُاملنجمي،ُوملُُت 

ُكافيًةُلتعويضُماُيتمُإنتاجه،ُمُ  كبّي؛ُوهوُاألمرُُُجعلُمستوياتُاالحتياطيُترتاجعُبشكلٍُُااكتشافاٍتُقليلة،ُملُتكن
ُقانو ٍُ شر عُاجلزائريُإىلُالت ركّيُيفُتغيّيُذلكُالقانو ،ُوسن 

 
ُعلىُُتريكُُالذيُدفعُامل ُوق درة ُجاذبي ة جديدُأكثر

ُ.1القطاع

 02-99لقانون اإلصالح القطاعي اإلطار القانوني والّتنظيمي  .أ

عميقةُيفُقطاعُاحملروقات؛ُحيثُُتغيّياتٍُ،ُإىلُإجراء1550ُسارعتُاجلزائرُبعدُاألزمةُالن رطي ةُاحلاد ةُلعامُ
ألغتُالقانو ُالس ابقُوأصدرتُقانونًاُجديًدا،ُأرسىُنظاًماُيقومُعلىُتقاسمُاإلنتاجُوفتحُالقطاعُبشكٍلُغّيُمسبوقُ

ُ:ُيليُمااالط العُعلىُهذاُالقانو ُفيأمامُاالستثمارُاألجنيبُاملباشر.ُوميكنُ

،ُوتضم نُهذا1550ُإلصالحُقطاعُاحملروقاتُباجلزائرُسنةُُلُقانو ٍُالذيُي عتربُأوُ  11-50صدرُالقانو ُرقمُ
،ُوحد دُإطارُالش راكةُبنيُالش ركةُالوطني ةُسوناطراكُةُبرتحُالقطاعُأمامُاالستثمارُاألجنيبُاملباشرنودُاخلاصُ القانو ُالبُ 

ُاألجنبي ة ُُ،والش ركاتُالن رطي ة ُبعدُذلكُسنة ُعلىُُيُأدخلُتعديالتٍُالذ21ُ-51القانو ُرقمُ 1551م ُصدر هام ة
11-50لبنودُقانو ُُالس ابق،ُووس عُجمالُالش راكةُلتشملُقطاعُالغازُخاص ًة.ُوفيماُيليُعرضُ القانو ُ

2:ُ

 ٍُُللش راكة:ُمسحُهذاُالقانو ُألو لُمر ةُبتربعُصيغ
 استعماهلا؛الش راكةُيفُصيغةُعقدُتقاسمُاإلنتاجُهيُالص يغةُالر ئيسةُوالوحيدةُتقريًباُالّتُمت ُ -
 الش راكةُيفُصيغةُعقدُخدمات؛ -
الش راكةُيفُصيغةُشركةُّتاري ةُختضعُللقانو ُاجلزائري،ُويكو ُمقر هاُيفُاجلزائر،ُلكن هاُالُُتملُالش خصيةُ -

 املعنوي ة؛
 الش راكةُيفُصيغةُشركةُأسهمُختضعُللقانو ُاجلزائريُويكو ُمقر هاُاجلزائر. -
 ارسُُرتصقا ُومت  ُالد ولة ُمقام ُتقوم ُالّت ُوحدها، ُسوناطراك ُالوطني ة ُالش ركة ُعلى ُاملنجمي ة ُالش هادات منح

كشكٍلُمنُأشكالُاالحتكارُنشاطُاالستكشافُواالستغالل،ُوتركُلسوناطراكُبعدُحلسابُهذهُاألخّيةُُ
ُالكيري ة ُواختيار ُاألجانب ُالش ركاء ُمع ُالت راوض ُخيار ُالش هادات ُهذه ُعلى ُُتصل ُُأ 

 
ُالستغاللُامل ثلى

 احملروقاتُوفقُإحدىُالص يغُاألربعُاملذكورةُسابًقا.
ُ

                                                           
1 Omar Khelif, Dynamiques des Marchés et Valorisation des Hydrocarbures, Edition CREAD, Alger, 2005, p: 

109.   
2 Mustapha Mekideche, L’Algérie entre Economie de Rente et Economie de Marché, Dahlab, Alger; 2000, p :96. 
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ُسوىُسنواتٍُ ُعلىُدخولُقانو ُملُمتض  ُهذاُ 11-50 قليلة ُتتك دُاملشر عُاجلزائريُأ   جمالُالت طبيق،ُحّت 
 .1551ضرورةُإدخالُُتسيناتُعلىُنص ه،ُوهوُماُمت ُفعاًلُسنةُُفرضُ ماُالقانو ُتشوبهُنقائص،ُ

ُ

،ُصدرُ سّي 
 
معُالت وج هُاجلديدُلالقتصادُاجلزائريُبتبن يهُاقتصادُالس وق،ُوالت خل يُباملقابلُعنُمنطُاالقتصادُامل

ُكل ية؛ُبشكٍلُيتماشىُوطبيعة16ُُ-56قانو ُ  تعل قُبالن قدُوالقرض،ُوالذ يُأعادُهيكلةُالقطاعُاملصريفُاجلزائريُبصرٍة
امل

ُ سّي 
 
ُهباُاجلزائرُآنذاك.ُوي عتربُهذاُاإلصالحُاملرحلةُالراصلة،ُبالت خل يُعنُاالقتصادُامل ُكانتُمتر  املرحلةُاجلديدةُالّت 

11ُ-63ساريُاملرعولُإىلُحنيُاستبدالهُباألمرُرقم16ُُ-56وق،ُوبقيُقانو ُوبدأُالعملُبآلياتُومبادئُاقتصادُالسُ 
ُ.20/65/26631املؤر خُيفُ

،ُلذلك1555ُتزامًناُمعُإصدارُاالت راقي ةُاألوىلُللجنةُبازلُسنة16ُُ-56يتيُإصدارُقانو ُالن قدُوالقرضُُو
ُكا ُمنُشتنهُتدشنيُمرحلٍةُجديدةُمنُمراحلُت ُالقانو  ُصدورُهذا طو رُالن ظامُاملصريفُاجلزائري،ُختل تُفيهاُفإ  

الس لطةُبشكٍلُأكثرُجرأةُعنُأسلوبُالت سيّيُاإلداريُللقرض؛ُحيثُمتُهذاُالت خل يُعنُطريقُاإلقرارُمببدأُالرصلُ
ُ.2بنيُاجلهازُالت نريذيُوهيئاتُالقرضُوالن قدُعربُمنحُاالستقاللي ةُهلا

ُكا ُيتمي زُباحتكارُالد ولةُله؛ُحيثُأحدثُقانو ُالن قدُوالقرضُنقلًةُلقدُ نوعي ةُللن ظامُاملصريفُاجلزائري،ُالذي
ُكانتُجنسي تهم،ُفتسارعتُنتيجةُلذلكُوتّيةُ قامُبرتحُالس وقُاملصرفي ةُأمامُاملستثمرينُاملقيمنيُوغّيُاملقيمنيُأيًّا

ُال ُبإنشاء ُسنة ُإذُبلغُعددها ُبنوك،ُدو ُحسابُال1555ُنوكُاخلاص ة؛ .ُويف3ُرروعُومكاتبُالت مثيلحوايلُعشرة
ُأمامُ ُرساميلها ُفتح ُخالل ُمن ُالعمومي ة؛ ُالبنوك ُخوصصة ُفكرة ُاجلزائر ُتاريخ ُيف ُمر ة ُألو ل ُط رحت ُالس ياق نرس

ُالوطينُأوُاألجنيب. ُاالستثمارُاخلاص 

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           
 .67،ُص:1011ُ،ُديسمرب10ُبسكرة،ُعُحبارُعبدُالرزاق،ُتطورُمؤشراتُاألداءُومسارُاإلصالحاتُيفُالقطاعُاملصريفُاجلزائري،ُجملةُأحباثُاقتصاديةُوإدارية،ُجامعةُ 1 

 املصدرُنرسه. 2 

 .10ص:ُُاملصدرُنرسه، 3 

 "0101-0991"اإلصالحات االقتصاديّة في قطاع المحروقات بالجزائر : ثّانيالمطلب ال

 
 

 "قانون الّنقد والقرض" 0990قانون : أّواًل 
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ُقانو ُالن قدُوالقرضُ ُصدور ُعن16ُُ-56إ   ُللن شاطُاملصريف؛ ُمنُالت شريعاتُالعام ة ُإلطالقُحزمٍة مث لُبدايًة
ُكماُيلي: ُطريقُعد ةُأنظمةُوقواننيُت رت بُوفقُعناوينُرئيسة،

 قواننيُوأنظمةُعام ةُم تعلٌّقةُبالبنوكُواملؤس ساتُاملالي ة؛ -
 خاص ةُبقواعدُالت سيّي؛ُأنظمةُوقوانني -
 لص رفُوالت جارةُاخلارجي ة؛أنظمةُوقواننيُعام ةُللر قابةُعلىُا -
ُوإنشاءُوتداولُالقطعُالن قدي ةُاملعدني ةُوأوراقُالبنك. -  أنظمةُوقواننيُمتعل قةُخبلقُوصك 

ُاحتوى ُوالقرضُُلقد ُالن قد ُاعتماد16ُ-56قانو  ُخيص  ُالن قائضُفيما ُمن وطريقةُُالبنوكُاخلاص ة،ُعلىُالعديد
ُاملتتاليةُ ُاإلفالسات ُمن ُموجٍة ُخالل ُمن ُاملصريف؛ ُالن ظام ُاستقرار ُمباشر ُبشكٍل ُهد د ُما ُعليها، ُوالر قابة نشاطها
ُكلُهذهُالعواملُ للقطاعُاخلاص،ُانتهتُبزواله،ُوتبديدُأموالُاملودعنيُوتتث رُمصداقيةُالن ظامُاالقتصاديُبشكٍلُعام؛

ُ.2663/ 65/ 20املؤر خُيف63/11ُُاإلصالحات؛ُمنُخاللُاألمرُدفعتُالسلطةُإىلُإدخالُجمموعةُمنُ

ُقطاعُاحملروقات1551ُُديسمرب61ُُالص ادرُيفُ 21-25الن قدُوالقرضُقانو ُوقدُأبقىُ رئيسةُُعلىُبنودٍُفيماُخيص 
ُأبقىُعليهاُفهيُ؛منُالقانو ُالس ابق،ُوأضافُبنوًداُأخرىُُتتويُتعديالتُجوهري ة ُ:1فتم اُالبنودُالّت 

 احتكارُالد ولةُألنشطةُاستكشافُواستغاللُونقلُاحملروقات؛ -
ُعند - ُالن قل، ُنشاط ُعدا ُالس ابقة ُاألنشطة ُمبمارسة ُاألجنبية ُللش ركات ُوفقُمالس ماح ُاملمارسة ُهذه ُتكو  ا

تيباتُاخلاص ةُبالش راكةُمعُالش ركةُالوطني ةُاملعني ة؛  الرت 
عتمُ  -

 
ُكا ُشكلُالش راكةُامل ُنسبةُمهما الط رفُالوطينُجيبُأالُدةُبنيُالش ركةُالوطني ةُوالش ريكُاألجنيب،ُفإ  

ُحيترظُبدورُرئيسُاملشروع،ُوهوُماُيُ ؛ُ%91تقل ُعنُ ةُيفُُتديدُسياساتُعطيُللش ركةُالوطني ةُاألولويُ حّت 
 اإلنتاجُوخمط طاتُتطويرُاحلقل.

ُ:2أم اُالت عديالتُالّتُأضافهاُفهيُكماُيلي

 كت ش رة؛وس عُجمالُ -
 الش راكةُليشملُاحلقولُالن رطي ةُامل

 وس عُالقانو ُجمالُالش راكةُيفُقطاعُالغازُأيًضا؛ -
توس عُالقانو ُاجلديدُأيًضاُيفُمنحُاالمتيازاتُاجلبائي ة؛ُهبدفُجلبُالش ركاتُاألجنبي ةُلالستثمار،ُومي زُبنيُ -

ُكل ُالن شاطات.ُجبائي ةًُُاملناطقُوأفردُلكل ُمنطقة؛ُوفقُأمه يتها،ُمعد التٍُ د دةُختضعُهلا  حم 
 
 

                                                           
1 Mustapha Mekideche, op cit, pp.96-97. 
2 Ibid. 
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جناعتهُيفُجلبُاالستثمارُاألجنيبُاملباشر؛ُرغمُالظ روفُالس ياسي ةُيفُتلكُالررتة؛11ُُ-50لقدُأثبتُقانو ُ
ُمعد لٍُ ُأعلى ُُتقيق ُمن ُاجلزائر ُمتك نت ُسنةُُحيث ُالعامل ُيف ُاحملروقات ُقطاع ُيف ُاملباشر ُاألجنيب ُاالستثمار جلذب

2661. ُ ديًا،ُماُدعاُإىلُوضعُالقانو ُرقمُدُجمُ تقاسمُاإلنتاجُالذيُيقومُعليهُهذاُالقانو ُملُيعُ ُبندلكنُمت ُاعتبارُأ  
ُنظاًماُتعاقديًّاُقريًباُمنُنظامُاالمتيازُالذيُكا ُسائًداُيتبالذ ي69-65ُُ ُقبلُالت تميم.ىن 

 19-10أهم بنود قانون اإلصالح  .0

ُكل 119ُُمن2669ُُأبريل25ُُاملؤر خُيف65ُُ-69يتكو  ُقانو ُاحملروقاتُرقمُ ماد ةُموز عةُعلىُعد ةُأبواب،ُتتناول
ُكيري اتُمنحُتراخيصُاالستكشافُواالستغاللُوكيري اتُمارسةُالن شاط،ُ املسائلُاملتعل قةُبتنظيمُالقطاع،ُبدايًةُمن

ُمشروعُالن سُ،وانتهاًءُباملنظومةُاجلبائي ةُالّتُخيضعُهلاُالن شاط خةُوذلكُبعدُإدخالُالعديدُمنُالت عديالتُعلىُنص 
ُ:1وأهم ُماُجاءُبهُ.2661األصلي ةُللقانو ُالّتُن شرتُأو لُمرةُيفُشهرُسبتمربُلعامُ

مت ُّتريدُشركةُسوناطراكُمنُمارسةُدورُالقو ةُُالفصل التّام بين عمل الّدولة ونشاط شركة سوناطراك: .أ
ُللمحروقات؛ُ ُجديدتني ُوكالتني ُاستحداث ُومت  ُالد ولة، ُحلساب ُقبل ُمن ُبه ُتقوم ُكانت ُالذ ي العمومي ة
تتمت عا ُبالش خصي ةُاملعنوي ةُواالستقاللي ةُاملالي ة،ُتوكلُإليهماُصالحي اتُسوناطراكُالس ابقة،ُويرو ضُإليهماُ

الوكالةُاألوىلُهيُالوكالةُالوطني ةُملراقبةُوضبطُالن شاطاتُمبجالُاحملروقات،ُُقو ةُالعمومي ةُالس ابق.أداءُدورُال
ُبــ ُاختصاًرا ُت عرف ُـــوالّت :ُ ُالث انية ُوالوكالة ُللمحروقات"، ُالض بط ُمواردُه"سلطة ُلتثمني ُالوطني ة ُ"الوكالة ي

 ؛احملروقات"
ُأثارتُأكربُقدٍرُمنُاجلدل،ُهيُ عاقّدي  جديد:ت إلغاء نظام تقاسم اإلنتاج وإرساء نظام   .ب ُالركرةُالّت  إ  

ُ ُاملادة ُيف ُوردت ُاملستثمر15ُالّت ُأعطت ُعندما ُاإلنتاج، ُتقاسم ُبعقود ُالعمل ُتقريًبا ُضمنيًّا ُألغت ُوالّت ؛
يرتاوحُبنيُُوملُترتكُسوىُخيارٍُ علىُاألقلُمنُحقوقُاملسامهةُيفُأي ةُشراكة،ُ%56األجنيبُاحلقُيفُامتالكُ

علىُاألقلُلشركةُسوناطراك.ُوقي دتُذلكُبشرطُموافقةُهذهُاألخّيةُيفُأجلُالُ %26علىُاألكثرُو36%ُ
يتجاوزُمد ةُشهرُبعدُاملصادقةُعلىُخمط طُالت طويرُالذيُت نجزهُالش ركةُصاحبةُاالكتشاف؛ُماُيعينُضمنيًّاُ

ُالد ورُاملتناميُللحضورُاألمريكيُيفُقطاعُاحمل ث لوعمليًّا ُثالثُشركاتٍُُهروقاتُباجلزائر،ُوالذيُأصبحتُمت 
ٍد.أمريكي ة  ؛ُوكل ُواحدةُمنُهذهُالش ركاتُتستتثرُمبجاٍلُحمد 

 

 

                                                           
منشورة"،ُقسمُالعلومُغُماجستّيُ"رسالةُُللت جارة،دورُومكانةُقطاعُاحملروقاتُيفُاجلزائرُيفُضوءُالواقعُاالقتصاديُالد ويلُاجلديدُوآفاقُاالنضمامُإىلُاملنظمةُالعامليةُبلقاسمُسرايري،ُ 1 

 .112،ُص:1002ُاالقتصادية،ُفرعُاقتصادُدويل،ُجامعةُاحلاجُخلضر،ُباتنة،ُ

 "0101-0110"اإلصالحات الجديدة لقطاع المحروقات خالل الفترة : ثانًيا
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ُكبّيةُيفُجمالُاالستكشافُواالحتياطيُواإلنتاجُوالت صدير،ُيتجل ىُمنُخاللُ عرفُالن شاطُالبرتويلُتطو راٍت

ُ ُوأيًضا ُالقطاع، ُهذا ُشهده ُالذي ُالكبّي ُاإلاالرتراع ُخالل ُمن ُاالصالحات ُقتصادي ة ُالزُ الّت ُيف ُمنُسامهت يادة
ُمردودي ةُقطاعُاحملروقاتُوتنظيمه.

ُ
ُ

ُالن رطُ ُكبّيًاُمنُقبلُُ؛ُحيثردُالذ يُيعتمدُعليهُاالقتصادُالعامليااملُوُمنُأهمعلىُاعتبارُأ   يلقىُاهتماًما
ُالقطاع ُمنُأجلُاالستكشافُواالستثمارُيفُهذا ُاالستكشافُواإلنتاجُعلىُالعمومُُ،شركاتُعاملي ة ُأنشطة تتتث ر

كبّيةُنتيجةُرفعُالص ادراتُُُجُعائداتٍُمبستوىُاألسعارُيفُالس وقُالد ولي ة،ُفكل ماُارترعتُاألسعارُوحق قُالبلدُاملنتُ 
ُالبلدُبزيادةُحجمُاالعتماداتُاملخصُ  رطُصةُلالستثمارُيفُالبحثُعنُحقوٍلُجديدةُللنُ البرتولي ة،ُمسحُذلكُهلذا

والغازُوتطويرها،ُأوُتطويرُحقولُمت ُاكتشافهاُمنُقبل،ُوكل ماُارترعتُاألسعارُأيًضاُشج عُذلكُالش ركاتُاألجنبي ةُ
ُ.1علىُاإلقبالُأكثرُعلىُاالستثمار

 "0102-0991"تطّور نشاط االستكشاف في الجزائر خالل الفترة  .0

ُيشملُنشاطُاالستكشافُأشغالُاملسحُالز لزايلُوأشغالُاحلرر.

ُباختالفُ:ُهوُعبارةُعنُإرسالُموجاتُصوتي ةُإىلُباطنُاألرض؛ُحيثُخيتلفُتردُُّالمسح الزّلزالي .أ دها
ة،ُمُي قاسُترد دهاُوتذبذهباُلتعطيُخاصُ ُلُيفُاألرضُباستخدامُشاحناتٍُاجلوامدُوالس وائلُوالغازات،ُفرتسُ 

 .2يفُالن هايةُخريطة

ُكا ُعددُُزُتطو رُنشاطُاملسحُالز لزايلُيفُاجلزائرمتيُ  يفُالررتةُاملعني ةُبالت ذبذبُالواضح.ُوعلىُسبيلُاملثال،ُبعدُأ 
الثُنواتُالثُ ،ُارترعُهذاُالعددُبشكٍلُحمسوسُيفُالسُ 1559فرقةُيفُالش هرُعام166ُُالررقُالعاملةُالُيتجاوزُعتبةُ

منُُأ ُعادُهذاُالن شاطُبدايةًُمُماُلبثُُ،هاطاملوالية،ُوذلكُُتتُتتثّيُالش ركاتُاألجنبيةُالّتُقامتُبتكثيفُنشا
ُكبّي،ُوبلغُأدىنُمستوىُلهُعام1555ُُعامُ ؛ُحيثُملُيتجاوزُعددُالررقُالعاملةُيف2661ُإىلُاالحنصارُبشكٍل

ُهوُاالنتهاءُمنُاملسوحُالز لزالي ةُاملكث رةُلألحواضُالر سوبي ة56ُُالش هرُ اجعُإىلُعاملني:ُأوهلما ُالرت  فرقة،ُوي عز ىُهذا
ُاإلمكان ُالت قد مُذات ُهو ُالث ا ي ُالعامل ُالت سعينات. ُمنتصف ُيف ُاجلزائر ُفيها ُشرعت ُالّت ُالواعدة ُاهليدروكربوني ة ي ات

الكبّيُالذ يُأحرزتهُتقنياتُاملسوحُالز لزالي ةُيفُالس نواتُاألخّية؛ُسواءُاملسوحُالز لزاليةُثنائي ةُأوُثالثي ةُاألبعاد؛ُحيثُ
ُ ُتستغرق ُاجليوفيزيائي ة ُالررق ُمنُأصبحت ُاحلجم ُبنرس ُللقيام ُقبل ُمن ُتستغرقه ُكانت ُالذ ي ُالوقت ُمن ُأقل وقًتا

ُ،ُواجلدولُالت ايلُي وض حُذلك.3املسوح

                                                           
 .79،ُص:1771ُُ،1طُدارُاجليل،ُبّيوت،ُاقتصاديات الطاقة في العالم وموقف البترول العربي منها،مدحيةُاحلسنُالدغّيي،ُ 1 

ُ.122-171،ُص:1ُ،1771ُط،ُدارُالراتبُاجلامعية،ُبّيوت،ُلبنا ،ُالجيولوجيّة وطرق المسح الجيولوجي طالهندسيّة والخرائالجيولوجيا عبدوُإبراهيم،ُ 2 
 .92،ُص:1000ُ،ُالكويت،ُأوابك،ُتقرير األمين العام السّنوي السّابع والعشرونمنظ مةُاألقطارُالعربيةُاملصدرةُللبرتول،3ُُ 

 "0102-0991"أداء قطاع المحروقات في الجزائر خالل الفترة : ثّالثالمطلب ال
 

 

 "0102-0991"االستكشاف واالحتياطي واإلنتاج والّتصدير البترولي في الجزائر خالل الفترة تطّور نشاط : أّواًل 
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 "0113-0990"المسح الّزلزالي في الجزائر (: 09-3)جدول رقم 
 : فرقة/ شهرحدةو ال                                                                

ُ

 .12: ص، 2665-2661منظ مةُاألقطارُالعربي ةُاملصد رةُللبرتول،ُالت قريرُاإلحصائيُالس نويُلعامُُالمصدر:

عددُُارترعوذلكُبعدُسنواٍتُمنُالر كودُالن سيب.ُُوُ،2663انتعشُنشاطُاملسحُالز لزايلُمنُجديدُبدايًةُمنُسنةُ
وتوز عُهذاُالن شاطُبنيُُ،2663فرقةُيفُعام119ُُإىل2662ُُفرقةُيفُعام56ُُالررقُالعاملةُيفُالش هرُدفعًةُواحدةُمنُ

ُ ُواملسحُالز لزايلُثالثيُاألبعادُيفُاحلقولُالن رطي ة ُيفُاملناطقُالواعدة، ُالّتُسبقُاملسحُالز لزايلُثنائيُاألبعاد والغازي ة
 اكتشافها؛ُخصوًصاُيفُمقاطعّتُغدامسُوتيميمو .

ُ ُللررتة ُاالستكشاف ُبرنامج ُالز لزايلُُ"2615-2619"ويتضم ن ُاملسح ُتقنية ُعلى ُالرت كيز ُمع ُزلزايل ، ُمسٍح إجناز
ُاألبعاد؛ُرغمُتكلرتهُاملاديةُالكبّية،ُنظرًاُلتمي زهُبالد قةُوالرعالية.ُوسيتمُإجنازُحُو مسحُزلزايل2ُُكلم11165ُُايلُثالثي 

ُ.1بتقنيةُاملسحُثالثيُاألبعاد2ُكلم115116ُُبتقنيةُثنائيُاألبعادُو

ُاالستكشايفُُ:0102-0991ة الحفر االستكشافي والتّطويري خالل الفتر .ب ُاحلرر ُنشاط ُتطو ر يرتبط
ُكا ُذلكُ والت طويريُعادًةُبتطو رُجمهودُاملسحُالز لزايل،ُفكل ماُتكث فُنشاطُاملسحُوُتق قتُنتائجُإجيابي ة،
ُاالستكشايفُ ُاحلرر ُنشاط ُمستوى ُتطو ر ُُتليل ُإ   ُاملوالية. ُالس نوات ُيف ُاحلرر ُأعمال ُتكثيف ُعلى مؤشِّرًا

ُكا ُمتباي ًناُمنُفرتٍةُألخرى،ُوقدُبلغُأعلىُمستوىُلهُيفُبدايةُالن صفُُوالت طويريُيكشفُأ ُهذا األخّي
ُكا ُمتوس طُعددُاحلر اراتُالعاملةُيفُهنايةُسنواتُ يف1555ُُو1559ُ،1550ُالث ا يُمنُالت سعينات؛ُحيث

ُليصلُيفُهنايةُعام36ُُحدودُ ُالعددُبعدُذلكُبشكٍلُحاد  حر ارة12ُُإىل1555ُُحرارة،ُم ُاخنرضُهذا
 حق قُيفُالررتةُالس ابقة،ُ

ُأن هُملُيتمُبلوغُاملعد لُامل فقط.ُورغمُُتس نُمستوىُالن شاطُيفُالس نواتُاملوالية،ُإال 
 حر ارة.21ُمعد ل2669ُُوملُيتجاوزُعددُاحلر اراتُالعاملةُيفُهنايةُ

                                                           
كانو ُاألول/ُديسمرب16ُُُ-11مؤمترُالط اقةُالعريبُالعاشر،ُالطاقةُوالتعاو ُالعريب،ُأبوُظيب،ُاإلماراتُالعربيةُاملتحدة،ُالورقة القطرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1 

 .10،ُص:1011ُ

 الفرق السّنوات الفرق السّنوات

0990 
55 0110 56 

0999 119 0110 56 

0999 160 0113 119 

0999 123 

0999 55 

0111 55 
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 ."2660-1559"تطو رُنشاطُاحلررُالت طويريُواالستكشايفُيفُاجلزائرُ واجلدولُاملوايلُيعرض
 "0119-0990"تطّور نشاط الحفر الّتطويري واالستكشافي في الجزائر  (:09-3)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2665، 2661:ُباالعتمادُعلىُالت قاريرُاإلحصائيةُالس نويةُملنظ مةُاألقطارُالعربي ةُاملصد رةُللبرتول،ُلمصدرا

ُالكيلومرتاتُ ُفإ   ُملُتُ خبصوصُنشاطُاحلرر، ُيفُاحملرورة ُطرًدا ُإذُساير ُاحلر اراتُالعاملة؛ ُالس نواتُعدد مجيع
اهُمنحىنُالكيلومرتاتُاحملرورةُيفُ ي الحظُتراجعُعددُاحلر اراتُالعاملةُيفُبعضُالس نواتُالّتُس جِّلُفيهاُاستمرارُاّت 

ءةُواخلربةُلةُواختالفُالكرااالرتراعُأوُالعكس،ُوي عز ىُهذاُالت باينُبالد رجةُاألوىلُإىلُاختالفُوسائلُاحلررُاملستعمُ 
ُاملرتاكمةُلدىُالش ركاتُالن رطي ة.

 بئر 1500 جنازإُي توق عُ"2615-2619"ُللررتة راملسطُ  الربنامج خالل ومن هفإنُ  اآلبار تطوير نشاط خيصاُفيم
ُ.1بركنيُوتينهارت لغاز اجلديدة احلقول وكذا وضواحيها، مسعود حاسي مبنطقة خاصة

 20 منها أمريكيُدوالر مليار 51 الررتة هذه يف والتطوير البحث ميدا  يف لالستثمارات اإلمجايل املبلغ يقارب
ُ.لالستكشاف دوالر مليار

 على الطبيعي الغازُجمال يف رائدة كشركةٍُ مركزها دعم ىلإ طوريةالتُ  اسرتاتيجياهتا خالل من راكطسونا هتدف
 ُتسني على تعمل أهنا حبيث ؛خارجيهٍُُتوجُ  ذات متكاملة ةطاقويُ  جمموعة كوهنا إىل باإلضافة املتوسطي املستوى

 سوناطراك قامت وقدُأهدافها، ُتقيق جلأ منُوُ.العالية ةوديُ دذاتُاملُر املشاريع على كيزالرت ُ خالل من فعاليتهاُوُهائأدا
 البشرية املوارد تثمني ىعل تعمل أهنا كماُعة،واملتنوُ  دةاملتعدُ  منُاملشاريع وجمموعة االحتياطات من هامة قاعدةٍُ بتطوير
ُ.2املؤهلة

                                                           
كانو ُاألول/ُديسمرب16ُُُ-11العريبُالعاشر،ُالطاقةُوالتعاو ُالعريب،ُأبوُظيب،ُاإلماراتُالعربيةُاملتحدة،ُمؤمترُالط اقةُالورقة القطرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1 

 .10ص:ُمرجعُسابق،ُ،1011ُ

ُاملصدرُنرسه.2ُ 

الحّفارات  السّنوات
 العاملة

الكيلومترات 
 المحفورة

الحّفارات  السّنوات
 العاملة

الكيلومترات 
 المحفورة

0990 
25 311 0110 15 911 

0999 25 255 0110 21 959 

0999 36 252 0113 22 952 

0999 21 235 0112 26 /ُ
0999 12 351 0110 21 /ُ
0111 15 121 0119 36 555 
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أمثرُنشاطُاالستكشافُعنُاحملروقاتُعنُنتائجُمقبولةُُ:"0102-0991"اكتشافات الّنفط خالل الفترة  .ج
 ":2611-1559"واجلدولُاملوايلُيعرضُعددُاكتشافاتُالبرتولُيفُاجلزائرُخاللُالررتةُعلىُالعموم؛ُ

 "0102-0990"اكتشافات البترول في الجزائر  (:09-3)جدول رقم 

االكتشافات  الّسنوات
 الّنفطّية

االكتشافات  الّسنوات
 الّنفطّية

االكتشافات  الّسنوات
 الّنفطّية

0990 1 0110 3 0119 1 

0999 5 0113 3 0101 11 

0999 9 0112 1 0100 16 

0999 15 0110 9 0100 5 

0999 3 0119 12 0103 12 

0111 5 0119 9 0102 15 

0110 3 0119 2 

 .26ص:ُ، 2619،ُوتقرير10ُ،ُص:2661ُاعتماًداُعلى:ُمنظمةُاألقطارُالعربي ةُاملصد رةُللبرتول،ُالتقريرُاإلحصائيُالس نوي،ُُالمصدر:

ُُُُُُ ُمنُخاللُاجلدول ُن الحظ ُاملعد لُيفُاملتوس ط 5ُُّتاوز ُتلكُالّت  ُنتيجة ُوكانتُأفضل ُسنة، ُكل  اكتشافات
ُ.2611و2660ُ،2616ُ،2613ُاكتشافًا،ُوقدُُتق قتُأفضلُالن تائجُيفُسنوات26ُُـ:ُبــ1555ُُتق قتُعامُ

 
ُ
ُ

ُكانتُ شهدُاحتياطيُالن رطُاخلامُاملؤك دُمنذُالس بعيناتُإىلُغايةُالس نواتُاألخّيةُحاالٍتُمنُالت ذبذب،
ُحجمُاالحتياطيُملُُتسّيُطرديًّاُمعُالس ياقُالعامُالذ ي ُماُي الحظُهوُأ   حكمُتطو رُنشاطُاالستكشاف،ُغّيُأ  

ُكثّيًاُيفُالررتةُاملمتد ةُبنيُبدايةُالس بعيناتُإىلُغايةُمنتصفُالث مانينات،ُوهيُالررتةُالّتُمتي زتُباحتكارُشركةُ يتغّي 
ُاألجنبيُ  ُالش ركات ُبعض ُانسحاب ُبعد ُاالستكشاف، ُلنشاط ُالكامل ُشبه ُنشاطُسوناطراك ُواحنصار ُالقطاع ُمن ة

ُالبعضُيفُبدايةُالررتة.

ُمواكبةُ ُعن ُسوناطراك ُشركة ُعجز ُأو هلما، ُعاملني ُإىل ُاالحتياطي ُحجم ُيف ُالن سيب ُاجلمود ُهذا وي عز ى
ُيفُحميطُ ُالن شاطُاالستكشايفُتقريًبا ُيتمث لُيفُاحنصار ُوثانيهما ُيفُميدا ُاالستكشاف، ُاحلاصلة الت طو راتُالت قني ة

ُتتحق قُُاحلقول ُمل ُاألسباب ُهلذه ُالكبّية. ُالبرتولية ُأهدافها ُاستكشاف ُمت  ُمنطقة ُيف ُأي ُالقدمية، ُاملنتجة الن رطي ة
ُّتديدُالكمياتُاملنتجةُواحملافظةُعلىُمستوىُاحتياطيُ اكتشافاتُهام ةُترفعُمنُحجمُاالحتياطي،ُبلُوملُيتمُحّت 

مليو 0366ُُحبجم1555ُُ،ُوبلغُأدىنُمستوىُلهُيفُعامُبدايةُالس بعينات؛ُحيثُتراجعُهذاُاألخّيُبشكٍلُحمسوس

 تطّور احتياطي الّنفط الخام في الجزائر: ثانًيا
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ُكا ُيفُحدودُ مليو 1166ُُ:ُمليو ُبرميلُقبلُأربعُسنوات،ُماُيعينُاستنزافًاُصافًياُلـــ5566ُبرميلُفقط،ُبعدُأ 
ُبرميلُيفُفرتٍةُقياسي ة.

 ".2611-1556"تطو رُاالحتياطاتُمنُالن رطُيفُاجلزائرُخاللُالررتةُُيعرضولُالت ايلُواجلد

 

 "0102-0991"تطّور االحتياطي المؤّكد من الّنفط الخام خالل الفترة  :(09-3)جدول رقم 
 الوحدة: مليون برميل

 0111 0999 0999 0999 0999 0990 0992 0993 0990 0990 0991 الّسنة

 11311 11311 11311 11266 16566 5555 5555 5266 5266 5266 5266 االحتياطي

 0100 0101 0119 0119 0119 0119 0110 0112 0113 0110 0110 الّسنة

 12266 12266 12266 12266 12266 12266 12366 11166 11566 11366 11366 االحتياطي

 0102 0103 0100 الّسنة 

 12266 12266 12266 االحتياطي

 .2619، 2616، 2665باالعتمادُعلىُالت قاريرُاإلحصائيةُالس نويةُملنظ مةُاألقطارُالعربيةُاملصدرةُللبرتول،ُللسنوات:ُُالمصدر:

ُاجلزائر،ُ ُالّتُانتهجتها ُمنُالن رطُإىلُالس ياساتُاإلصالحي ة يرجعُسببُالت حس نُيفُاالحتياطاتُاملؤك دة
اكتشافًا90ُُوكذاُسياسةُالش راكةُاجلديدةُوفتحُالقطاعُأمامُاالستثمارُاألجنيبُاملباشر.ُوبرضلُالعقودُاملوق عةُُتق قُ

16ُأضافتُهذهُاالكتشافاتُإىلُحجمُاالحتياطيُزيادًةُصافيةُبنحوُنرطيًّاُوغازي ا،ُمنهاُعدةُحقولُنرطي ةُهامة.ُُو
ُمليارُبرميلُمكافئُللبرتول.

وبرضلُاإلصالحاتُواجلهودُاملبذولةُمنُقبلُشركةُسوناطراك،ُتكو ُاجلزائرُقدُجنحتُيفُّتديدُاحتياطاهتاُ
ادي ةُوالت قني ةُاحلاليةُلتلبيةُحاجةُمليارُبرميل،ُوهذاُاحلجمُيكريُيفُظل ُشروطُاالستغاللُاالقتص1222ُورفعهاُإىلُ

ُاالستهالكُاحملل يُوالتزاماتُالت صدير.

عتربُبنيُسنةُهُولُأنُ كماُنالحظُمنُخاللُهذهُاجلد
 
أصبحتُاالحتياطات1555ُُو1556ُبعدُاالرتراعُامل

ُ ُسنة ُبني ُبثبات ُتتمي ز ُللجزائر 1555ُُالن رطي ة ُغاية ُوأيض2669ًُإىل ،ُ ُسنة ُمن 2660ُُا ُغاية وثباتُُ.2611إىل
خاصةُالقطاعُُبصرةٍُُتاالحتياطاتُالن رطيةُجعلُاجلزائرُتبحثُعنُوسائلُأخرىُلتمويلُاالقتصادُاجلزائري،ُومتث ل

ُكقطاعُسي عو ضُالقطاعُالنُ الزُ  ُوللت وضيحُأكثرُنوردُالش كلُاملوايل:ُرطيُيفُاملستقبل.راعيُوذلكُهبدفُتتسيسه

ُ

ُ
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ُ"0102-2001"تطّور االحتياطي المؤّكد من الّنفط الخام خالل الفترة  (:2-3)شكل رقم 
ُالوحدة: مليون برميل                                                                                                 

ُ
ُ(15-3رقمُ)ُمنُإعدادُالباحثة،ُباالعتمادُعلىُمعطياتُاجلدولُالمصدر:

 

ُيتمي زُ ُإنتاجها ُذلكُأ   نت جُللمحروقاتُبامتياز،
 
ُللبلدُامل ُمنوذًجا ُاملواصراتُالّتُّتعلها ُكل  متتلكُاجلزائر

املصادرُالث الثةُيفُميزاني ةُإنتاجُالط اقة،ُبالت نو ع.ُوقدُاعتمدتُاسرتاتيجي ةُهتدفُإىلُإرساءُنوٍعُمنُالت واز ُيفُإسهامُ
ُكماُتقومُمبعاجلةُقسٍمُمنُ كماُجلتتُإىلُتثمنيُقسٍمُمنها؛ُحيثُتقومُبتكريرُقسٍمُمنُإنتاجُالن رطُاخلامُحمليًّا،

ُإنتاجُالغازُالط بيعيُوُتويلهُإىلُغاٍزُسائل،ُوذلكُلغايٍةُواضحة،ُهيُمواجهةُتقل باتُاألسواقُاخلارجي ة.

ُك ُمتذبذبًا؛ُحيث1551ُُا ُإنتاجُالن رطُاخلامُباجلزائرُمنذُتتميمُالقطاعُسنةُوقد ُالس نواتُاألخّية وحّت 
ُسنواتُ ُامتداد ُعلى ُذلك ُبعد ُاستقر  ُم  ُيوميًّا، ُبرميل ُمليو  ُليتجاوز ُمباشرة، ُالت تميم ُبعد ُالفت ُبشكٍل ارترع

ُمتي زتُبرتاجعٍُالس بعيناتُتقريًباُفوقُسقفُاملليو ُبرميلُيوميًّا،ُقبلُأ ُتب كبّيُيفُُُدأُفرتةُثانيةُيفُالث مانينات،ُوالّت 
وي عز ىُهذاُالت دهورُبالد رجةُاألوىلُإىلُحمدودي ةُُ.1555ألفُبرميلُيوميًّاُسنة015ُُـ:ُاإلنتاج،ُليبلغُأدىنُمستوياتهُبــــ

ُإنتاجُالن رطُ ُحق قتهاُشركةُسوناطراكُيفُميدا ُاالستكشافُبعدُانسحابُالش ركاتُاألجنبي ة،ُإالُأ   الن تائجُالّت 
ُاجلدولُالت ايل:ُيعرضهاخلامُيفُاجلزائرُخاللُتسعيناتُاأللري ةُاألخّيةُتطو رُبشكٍلُم لرت،ُوهوُماُ
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 "0102-0991"تطّور إنتاج الّنفط الخام في الجزائر في الفترة  (:01-3) جدول رقم        
 الوحدة: ألف برميل يوميًّا                                                      

 اإلنتاج الّسنة اإلنتاج الّسنة اإلنتاج الّسنة

0991 55525 0999 51520 0119 1390 

0990 56326 0111 55026 0119 1216 

0990 59029 0110 51226 0101 115626 

0993 51523 0110 53626 0100 110226 

0992 59229 0113 51226 0100 126326 

0990 59229 0112 1311 0103 126326 

0999 56925 0110 1392 0102 115326 

0999 51021 0119 1120 

0999 52523 0119 1355 

 .2619، 2616، 2665باالعتمادُعلىُالت قاريرُاإلحصائيةُالس نويةُملنظ مةُاألقطارُالعربيةُاملصدرةُللبرتول،ُللسنوات:ُُالمصدر:

 

 

ُكبّية،ُمقارنًةُمعُسنواتُالت سعينات،ُودخلُاإلنتاجُيفُفرتةُ معُمطلعُاأللري ةُاجلديدةُانتعشُالقطاعُبصورٍة
ُجديدة؛ُحيثُبلغُيفُهنايةُ ُي عادلُضعفُمعد لُاإلنتاجُيف123906ُُحوايل2665ُُمنو  مليو ُبرميلُيوميًّا،ُأيُما

نتاجُاجلهودُاملبذولة،ُويعكسُهذاُالت طورُيفُاإلُ.2611مليو ُبرميلُيوميًّاُهنايةُ 121536وحوايلُسنواتُالت سعينات.ُ
ُ ُمن ُاالستغالل، ُميدا  ُيف ُأو ُاالكتشاف ُميدا  ُيف ُسواء ُاألخّية؛ ُالس نوات ُيف ُمعد التُخاصة ُُتسني خالل

 كت ش رةُحديثًا.
ُاالسرتجاعُوالش روعُيفُاستغاللُاملواردُيفُبعضُاحلقولُالن رطي ةُامل

ُ
 

شهدُهيكلُتصديرُاحملروقاتُيفُالس نواتُاملاضي ةُتغيـُّرًاُجذريًّا،ُتراجعُمبقتضاهُإسهامُبعضُاملصادرُلرائدةُ
ُكا ُإسهامُالن رطُاخلامُيفُهنايةُ رةُث لُأقلُمنُحجمُالص ادراتُالكل يةُاملقدُ ميُ 2661ُمصادرُأخرى،ُفعلىُسبيلُاملثال

،ُأصبحُتصديرُاخلامُهوُالذ ي2669ُفقط،ُأيُيفُهنايةُُمليو ُطنُمعادلُبرتول،ُلكنُبعدُأربعُسنوات115ٍُُــ:ُبــ
ث لُنسبةُتزيدُعنُ ُمنُاحلجمُالكل يُللص ادرات.ُ%25يطغىُعلىُالص ادراتُالن رطي ة،ُومي 

ُوميكنُعرضُتطو رُنشاطُالص ادراتُاجلزائري ةُمنُاحملروقات،ُمنُخاللُاجلدولُالت ايل:

ُ

 "0102-0991"تطّور نشاط تصدير البترول في الجزائر خالل الفترة : رابًعا
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 "0102-0991"تطّور صادرات الّنفط الخام في الجزائر في الفترة  (:00-3)جدول رقم 

 الوحدة: ألف برميل يوميًّا                                                                                                  

 اإلنتاج الّسنة اإلنتاج الّسنة اإلنتاج الّسنة

0991 25620 0999 11120 0119 51625 

0990 31125 0111 10121 0119 51529 

0990 25521 0110 11226 0101 56525 

0993 36526 0110 90026 0100 05520 

0992 32522 0113 51126 0100 05925 

0990 33225 0112 55326 0103 06526 

0999 35625 0110 55626 0102 96926 

0999 35321 0119 51526 

0999 91521 0119 129329 

 .2619، 2616، 2665باالعتمادُعلىُالت قاريرُاإلحصائيةُالس نويةُملنظ مةُاألقطارُالعربيةُاملصدرةُللبرتول،ُللسنوات:ُُالمصدر:

ُمستمر،ُوبتحس نُأدائها؛ُحيثُُنالحظُمنُخاللُاجلدول ُصادراتُالن رطُاخلامُيفُاجلزائرُمتي زتُبنمو  أ  
25620ُُارترعتُمنُ ُسنة 91521ُُإىل1556ُُألفُبرميلُيومي ا ُسنةُُ.1555ألفُبرميلُسنة ُهلا وبلغتُأقصىُحد 

؛ُيوميًّاألفُبرميل51625ُُإىل2665ُُمنُسنةُُابتداءًُألفُبرميلُيوميًّا،ُلتعودُوتنخرض129329ُُلتصلُإىل2665ُُ
ُ ُحيث ُال2665ُُُبدايةُمع ُحاجز ُاألسعار ُكسرت ُويفُادوالر56ًُُــــ: ُإىلُمارسُللربميل، ُللمرة166ُُُوصلت دوالر

دوالرُللربميل115.25ُُُحوايلُُفوصلتُإىل2665ُُليةجويُيفُُاريختُأسعارُالبرتولُأعلىُمستوياهتاُيفُالتُ بلغاألوىلُُو
ُاّتهتُاألسعارُحنوُاهلبوطُلتصلُإىلُُجاربُالصاروخيةُاإليرانية.وذلكُبعدُتصاعدُالقلقُمنُالتُ  لكنُسرعا ُما

منُجويلية،ُوذلكُبسببُاملخاوفُعلىُالطلبُالعامليُبسببُالركودُُالرابعُوالعشرينُدوالراُللربميلُيف129ُُحوايل
ُ.أزمةُالرهنُالعقاريُصاديُالعامليُوالذيُكا ُسببهقتاال

ُع ُانعكستُآثارها ُالعاملية ُاملالية ُيفُذلكُقتصاديةُوااللىُمجيعُالقطاعاتُاالفاألزمة جتماعيةُيفُالعاملُمبا
ُحادًُّأسواقُالبرتولُالّتُشهدتُتراجعًُ ُوذلكُبسببُتد يُالطُ ا ُيفُاألسعار ُ،2665ُأكتوبرُحبيثُيفُ؛لبُالعامليا

حيثُيعتربُأكتوبرُأسوأُشهرُللنرطُُ؛دوالرُللربميلُوالذيُهوُأدىنُمستوىُمنذُأكثرُمنُعام06ُُوصلُالنرطُإىل
ُلتصلُُ%32ُحيثُخسرُحوايلُ؛2665ُيفُسنة منُقيمتهُيفُأكتوبرُفقط،ُوواصلتُأسعارُالنرطُاخلامُاخنراضها

ُُسنوات.ُبعةأُرُاخنراضُهلاُطوالُدوالرُللربميلُيفُأقل 16.96ُديسمربُإىل9ُُيف ُن رطالص ادراتُمنُالاخنراضُواستمر 
ُ .2611ألفُبرميلُيوميًّاُهناية969ُُبلغُيليفُاجلزائرُاخلامُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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 يف الّنقاط الّتالية: الثّالث، عن واقع االقتصاد اجلزائري واحملروقات يف اجلزائر الفصلجاء يف ُيمكن إجياز ما 
مرحلة الّتنمية االقتصاديّة يف ظّل االقتصاد : ثالث مراحل رئيسةاالقتصاد اجلزائري منذ االستقالل ب مرّ لقد  -

مرحلة تطبيق و  "1001-2699" مرحلة األزمة االقتصاديّة والّتوّجه حنو اقتصاد الّسوق ؛"2691-2691"املوّجه 
 ؛"1024-1000"سياسة اإلنعاش االقتصادي 

الّشرائّية، فإّن االقتصاد اجلزائري على الّرغم من أوجه القصور، السّيما املتعّلقة منها بسوق العمل والقدرة  -
عرف حتسًُّنا ملحوظًا يف أدائه يف ظّل مرحلة اإلصالحات، وكانت آثاره واضحًة على االقتصاد الكّلي 
والّتوازنات املالّية، وخاّصة الّنمو االقتصادي؛ من خالل الّتطّور اإلجيايب يف الّسوق الّنفطّية وعائدات 

 ات األخرية، مما انعكس على حتّسن العديد من املؤّشرات؛احملروقات الكبرية يف الّسنو 
مما يعين أّن معّدل الّنمو االقتصادي يف  ر يف الّناتج احملّلي اإلمجايل؛قطاع احملروقات القطاع الرّئيس املؤثّ يمعترب  -

 ؛واق الّدولّيةاجلزائر يتحّدد أساًسا مبستوى أداء قطاع احملروقات الذي يرتبط بدوره مبستويات األسعار يف األس
يمن  - صادرات احملروقات على الّصادرات الّسلعّية، مما يعين أّن تطّور الّصادرات يف اجلزائر مرتبٌط أساًسا ُتم

 مبستويات أسعار احملروقات يف األسواق الّدولّية؛
هيكل الواردات أساًسا من الّسلع املوّجهة للقطاع اإلنتاجي، سواء كانت جتهيزات صناعّية أو يتكّون  -

، ممّا يعين أّن القطاع الّصناعي يف اجلزائر غري مستقّل عن اخلارج؛ بالّنظر العتماده مصّنعةمنتجات نصف 
د غذائّية أو منتجات صناعّية الكبري على ممدخالت إنتاج أجنبّية، باإلضافة إىل الّسلع االستهالكّية "موا

عجز اجلهاز اإلنتاجي عن تغطية الطّلب الكّلي الّداخلي بنوعيه االستهالكي  ما يعيناستهالكّية". 
 ؛واإلنتاجي، مما يؤّدي إىل ارتفاع مستمرٍّ يف حجم الواردات لتغطية العجز

مرّات، ويف كّل مرّة كان القانون اجلديد تغرّي الّتشريع اجلزائري اخلاص بقطاع احملروقات منذ االستقالل عّدة  -
يأيت بإطاٍر تنظيميٍّ وتعاقدّي خيتلف متاًما عن اإلطار الّسائد يف املرحلة اليت سبقته؛ ما جعل أداء القطاع 

 ؛ونتائجه ختتلف بدورها يف كّل مرحلة
 2121 يف حدودتستقر احتياطاُتا  جعل، تكون اجلزائر قد جنحت يف يف قطاع احملروقاتبفضل اإلصالحات  -

، وهذا احلجم يكفي يف ظّل شروط االستغالل االقتصاديّة والّتقنّية على مدى الّسنوات األخرية مليار برميل
 ؛احلالية لتلبية حاجة االستهالك احملّلي والتزامات الّتصدير

جديدة؛ حيث بلغ  ودخل اإلنتاج يف فرتة منوٍّ  ،بصورٍة كبريةاحملروقات قطاع ع مطلع األلفّية اجلديدة انتعش م -
ويعكس هذا الّتطور يف اإلنتاج اجلهود املبذولة، خاصة يف  .1024مليون برميل يوميًّا هناية  2226,0حوايل 

الّسنوات األخرية؛ سواء يف ميدان االكتشاف أو يف ميدان االستغالل، من خالل حتسني معّدالت 
كَتَشفة حديثًا

م
 ؛االسرتجاع والّشروع يف استغالل املوارد يف بعض احلقول الّنفطّية امل

 خالصة 
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ألف برميل  19029زائر بنموٍّ مستمر، وبتحّسن أدائها؛ حيث ارتفعت من صادرات الّنفط اخلام يف اجلمتّيزت  -
 211,21لتصل إىل  1002وبلغت أقصى حدٍّ هلا سنة  .2669ألف برميل سنة  14624إىل  2660يومّيا سنة 

ألف برميل يوميًّا، واستمّر هذا  94026إىل  1009ألف برميل يوميًّا، لتعود وتنخفض ابتداًء من سنة 
 .1024ألف برميل يوميًّا هناية  101االخنفاض لتبلغ 

 
بعد الّتطّرق يف الفصلني األول والثّاين إىل صناديق الثّروة الّسياديّة وسياسات ترشيد دور هذه الّصناديق، وبعد أن 

ء قطاع احملروقات؛ الّذي يمعترب القطاع الفاعل تعرفنا يف هذا الفصل على اخلصائص اهليكلّية لالقتصاد اجلزائري وأدا
وضع منوذج لحماولة يف تسليط الّضوء على صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر املوايل واألساسي، سنحاول يف الفصل 

 لالنتقال به إىل صندوق ثروة سياديّة يرقى إىل مصاف صناديق الثّروة الّسيادية العربّية والعاملّية؛ يف إطار املبادئ
، ةمن صناديق الثّروة الّسياديّ  واملمارسات املتعارف عليها "مبادئ سنتياغو"؛ ومن خالل الّتطّرق إىل جتارب جمموعةٍ 

 .هي الّصندوق الّنروجيي، الّصندوق القطري والّصندوق الكوييت

 

 



ابعالفصل الر  

الموارددراسة حالة االنتقال من صندوق ضبط 
إلى صندوق سيادي في الجزائر
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بفضل الفوائض  0222يُعترب صندوق ضبط املوارد مبثابة صندوٍق سياديٍّ يف اجلزائر؛ والّذي مّت إنشاؤه سنة 

املالّية الّناجتة عن ارتفاع أسعار احملروقات، ويهدف أساًسا إىل استحداث آلية المتصاص فائض اجلباية البرتولّية، 
واستغالله يف احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للّدولة بالّنظر للّتقّلبات املفاِجئة الّّت ُُتّيز أسعار الّنفط على املدى 

عيد؛ األمر الذي ُُيكِّنها من تنفيذ خمتلف سياساهتا االقتصادية، ومن مّث الّتخفيف من حّدة الّصدمات املتوّسط والب
 الّت يتعّرض هلا االقتصاد اجلزائري.

ال بّد من مقارنة الّتجربة بتجارب بعض صناديق الثّروة الّسياديّة  ،ه ولتقييم أداء صندوق ضبط املواردإنّ 
وأدائها واختالفها يف وقد مّت اختيار ثالثة من أهّم صناديق الثّروة الّسيادية يف العامل؛ بناًء على حجمها األخرى، 

يتم من خالله إصالح صندوق ضبط  مدى االمتثال ملبادئ سنتياغو؛ هبدف االستفادة منها يف اقرتاح منوذجٍ 
أماًل يف االنتقال به من جمّرد  ؛كل واألهدافمن اختالالت على مستوى اهليمنذ اإلنشاء املوارد؛ الذي يُعاين 

صندوق لضبط اإليرادات وُتويل عجز املوازنة العاّمة للّدولة إىل صندوق استثمار يرقى إىل مصاف صناديق الثّروة 
 الّنروجيي-العاملي–قاعد احلكومي صندوق معاشات التّ لالث ثّ عرض الّتجارب السيتم و الّسياديّة العربّية والعاملّية. 

"GPFG"  قطر لالستثمار  جهازو"QIA"  الستثمارل العاّمة يئةاهلو "KIA" يف مدى االمتثال ملبادئ سنتياغو ،
  من خالل املباحث الّتالية:؛ تقييم صندوق ضبط املوارد واقرتاح منوذج إلصالحهعرض و و 

 
 في االمتثال لمبادئ سنتياغو؛روة الّسيادية صناديق الثّ بعض  تجاربل: المبحث األوّ  -
 ؛أداء صندوق ضبط الموارد في الجزائراني: الثّ  بحثالم -
 سياسات ترشيد دور صندوق ضبط الموارد في إطار مبادئ سنتياغو.الث: الثّ  بحثالم -

 

 تمهيد
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التزام ثالثة من أهم صناديق الثّروة الّسياديّة يف العامل واملتمثّلة يف مدى  تقييمهذا املبحث  من خاللتم سي

واهليئة العاّمة  "QIA" جهاز قطر لالستثمار ،"GPFG"الّنروجيي-العاملي–قاعد احلكومي صندوق معاشات التّ 
خاّصة قام هبا املنتدى بناًء على دراسٍة باملبادئ واملمارسات املتعارف عليها "مبادئ سنتياغو"؛ " KIAلالستثمار "

 "، وذلك من خالل املطالب الّتالية:IFSWFالّدويل لصناديق الثّروة الّسيادية "
 ؛الّنرويجي-العالمي–تجربة صندوق معاشات التقاعد الحكومي ل: المطلب األوّ  -
 ؛تجربة جهاز قطر لالستثماراني: المطلب الثّ  -
 .تجربة الهيئة العاّمة لالستثمار الث:المطلب الثّ  -

على واهلياكل الّتنظيمية هلا؛ كل كل صندوٍق من الّصناديق الّثالثة نشأة وأهداف   سيتم فيما يلي الّتطّرق إىل
 ادئ سنتياغو.مبب جمتمعةً  دى التزام هذه الّصناديقويتم يف املطلب األخري تقييم م ،حدة

 
 

-العاملي–سيتم الّتطّرق من خالل هذا املطلب إىل نشأة وتطّور صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي 
 الّنروجيي، وأهدافه واإلطار العام لسياسته االستثماريّة وهيكله الّتنظيمي.

 

صادق عليه من قبل الربملان الّنروجيي سنة 
ُ
، قامت احلكومة بتأسيس صندوق ثروٍة 0991تنفيًذا للقانون امل

حقََّقة على مستوى : سياديّة مّسي بــ
ُ
"صندوق الّنفط"؛ يتم متويله عن طريق الّتحويالت احلكومّية للفوائض املالّية امل

 الّنفط يف األسواق الّدولية.املوازنة العاّمة للّدولة؛ نتيجة ارتفاع أسعار 
بداية الّنشاط الفعلي لصندوق الّنفط؛ بتلّقيه ألّول حتويٍل حكومّي ناتٍج عن الفائض  0991وقد شهدت سنة 

سّجل يف املوازنة العاّمة للّدولة لسنة 
ُ
، مع العلم أّن نشاط الّصندوق قد اقتصر يف بداية األمر على االستثمار 5112امل

أُدخلت على  5111مّية، ليتوّسع فيما بعد إىل االستثمار يف األسهم والعقارات، ويف سنة يف الّسندات احلكو 
، كما توّسعت GPFG"1العاملي " الّصندوق تعديالٌت مهّمة؛ حيث تغرّيت تسميته إىل "صندوق املعاشات احلكومي

عن طريق توفري تغطيٍة ُمستدامة مهام وأهداف الّصندوق لتشمل دعم نظام الّتقاعد احلكومي واحلفاظ على استقراره، 
لنفقات الّتقاعد؛ بسبب توّقع ارتفاع نسبة الّشيخوخة يف اجملتمع الّنروجيي؛ ومن مّث ارتفاع نفقات الّتقاعد إىل 

 لّنروجيي من خالل اجلدول املوايل:مستوياٍت قياسّية ُمستقباًل. وُُيكن عرض مراحل تطّور صندوق معاشات الّتقاعد ا
 

 
                                                           

1 Norge Bank Invetment Management, available in the website: https://www.nbim.no/en/the-fund/about-the-fund/ 

(10/8/2015). 

 ة في االمتثال لمبادئ سنتياغوتجارب بعض صناديق الّثروة الّسياديّ ل: المبحث األوّ 
 

 الّنرويجي -العالمي–قاعد الحكومي تجربة صندوق معاشات التّ ل: المطلب األوّ 

 
 

 الّنرويجي نشأة وتطّور الّصندوق: أواًل 
 

https://www.nbim.no/en/the-fund/about-the-fund/
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 "1111-1991"خالل الفترة الّنرويجي  -العالمي–: مراحل تطّور صندوق المعاشات الحكومي (1-4) جدول رقم
 الحدث الفترة

                    الربملان الّنروجيي ُيصادق على قانون تأسيس صندوق الّنفط احلكومي الذي ُُيوَّل عن طريق مداخيل            1991
قبل احلكومة، والذي يهدف إىل تدعيم سياسة احلكومة اخلاّصة بالّتسيري ألجل الثّروة الّنفطّية احملّولة من 

 املداخيل البرتولّية.
طريق استثمار أصوله  تلّقي الّصندوق ألّول حتويٍل حكومي، وبداية الّنشاط الفعلي للّصندوق عن       1991

 الّسندات احلكومّية.خارجيًّا يف 
وهي مؤّسسة تابعة لبنك الّنرويج املركزي،  "NBIMإلدارة االستثمارات "تأسيس بنك الّنرويج        1991

مكّلفة بإدارة أصول صندوق الّنفط احلكومي نيابًة عن وزارة املالّية، مع توسيع الّنشاط االستثماري 
 سندات(. %11أسهم،  %01للّصندوق ليشمل األسهم )

 :ألسهم الّصندوقمّت إضافة مخس أسواق ناشئة للمؤّشر املرجعي  1111
"Funds Benchmark Equity Index" 

ة القياسّية حنو الّصندوق، نتيجة سّجل الّصندوق منوًّا أسرع من املتوّقع؛ بسبب الّتحويالت احلكوميّ  1111-1111
 ارتفاع أسعار الّنفط يف نفس الفرتة.

مّت إضافة سندات الّشركات والسندات املؤّمنة للمؤّشر املرجعي لسندات الّصندوق                                         1111
"Funds Benchmark Fixed-Income Index". 

 مّت إقرار مبادئ أخالقية إلزامّية على استثمارات الّصندوق. 1114
 املعاشات احلكومي العاملي "اإلمجايل".مّت تغيري اسم الّصندوق إىل صندوق  2006
 .%11رفع نسبة األسهم يف احملفظة االستثماريّة للّصندوق إىل  2007
من القيمة الّسوقّية للمحفظة االستثماريّة  %5251حتقيق استثمارات الّصندوق لعائد قياسي يُقّدر بــ  2009

 للّصندوق.
من أصوله يف شكٍل عقاراٍت، مع  %2 للّصندوق من أجل استثماروزارة املالية تُقّرر منح الّتفويض  2010

 ختفيض نسبة استثمارات الّصندوق يف الّسندات.
 الّصندوق يقوم بأّول استثماراته يف جمال العقارات. 1111
 وزيادة ندوقالصّ  من %01 ا حنوتدرجييًّ  األوروبية احليازات نسبة خلفض خطط عن تعلن املالية وزارة 1111

 .%01 إىل اشئةالنّ  األسواق يف االستثمارات
Source: Norges Bank Investment Management (NBIM) Historical overview, available in the website: 

fund/history-http://www.nbim.no/en/the 

  “27-03-2016” 

. مّت إنشاء إطاره القانوين -العاملي–معاشات التقاعد احلكومي صندوقإّن  الّنروجيي ليس كيانًا قانونيًّا مستقالًّ
الذي يقّدم وصًفا لألساس واهليكل القانوين  ،"GPFAقانون "قاعد احلكومي مبوجب قانون صندوق معاشات التّ 

تعظيم القوة  يفندوق هدف إدارة الصّ يتمثل وق. ندللّصندوق. وقد منح الربملان وزارة املالية مسؤولية إدارة الصّ 
، وقد مّر منذ إنشائه بعّدة مراحل، ويُعترب من أهم صناديق الثّروة رائية العاملّية له، مع مستوى معتدل من املخاطرالشّ 

 الّسياديّة يف العامل.

http://www.nbim.no/en/the-fund/history
http://www.nbim.no/en/the-fund/history
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 :1تتمّثل أهداف الّصندوق فيما يلي
 قدرة احلكومة على الّتسيري طويل األجل ملداخيل الثّروة الّنفطّية؛ تعزيز -
 حتقيق مبدأ الّتوزيع العادل للثّروات بني األجيال؛ -
حتويل الثّروة الّنفطّية إىل ثروٍة مالّية؛ من خالل استثمارها يف األسواق املالّية العاملّية، مع األخذ بعني االعتبار  -

 املخاطرة؛ -مبدأ العائد
 ظ على استقرار املوازنة العاّمة للّدولة ومحايتها من أثر تقّلبات املداخيل الّنفطّية.احلفا -

 :2ويتّم استثمار أصول الّصندوق يف األسواق اخلارجّية، وذلك لعّدة اعتباراٍت أمّهها
الفصل بني صندوق الّنفط واملوازنة العاّمة، لتجّنب الّتداخل الذي قد حيصل بينهما من حيث األهداف  -

 والوظائف؛
يف ارتفاع سعر صرف العملة  اجتّنب الّتأثريات الّسلبّية للثّروة الّنفطّية على االقتصاد الّنروجيي املتمثّلة أساسً  -

احملّلية، واخنفاض تنافسّية القطاعات اإلنتاجّية داخل وخارج الوطن وتوّجه املوارد املالّية حنو القطاع الّنفطي، 
 املرض اهلولندي؛ وهي الّتأثريات املعروفة بأثر

حتقيق أكرب عائٍد ممكن، بالّنظر لتنوّع احملافظ املالّية اليت ُيكن للّصندوق االستثمار فيها، وجتّنب اخنفاض  -
 قيمة أصول الّصندوق يف حالة االحتفاظ هبا يف شكل سيولٍة نقديّة؛

ّنقدية يف أقّل مّدٍة زمنّية ممكنة؛ إّن االستثمار يف األصول املالّية ُُيّكن احلكومة من احلصول على الّسيولة ال -
 بالّنظر لسرعة حتّول هذه األصول إىل سيولٍة نقديّة.

 
 

 الهيكل الّتنظيمي للّصندوق الّنرويجي .1
كلَّفة بإدارة صندوق الثّروة الّسياديّة 

ُ
، وهلذا الغرض قام البنك "GPFG"يُعَترب البنك املركزي الّنروجيي اهليئة امل

"؛ ُمكّلف باإلدارة املباشرة NBIM"بتأسيس وحدٍة فرعّية تابعة له، مسِّيت "بنك إدارة االستثمارات الّنروجيي 
 الستثمارات الّصندوق.

ُيصنَّف من ضمن أهّم وأكرب صناديق الثّروة الّسياديّة يف و ندوق صّ اليقوم البنك بتسيري وإدارة استثمارات 
يعرض  املوايلوالّشكل  ومن مّث فإّن هيكله الّتنظيمي ُمعدٌّ ِوفًقا ألحدث الّنماذج املعمول هبا يف العامل. العامل،

 : اهليكل الّتنظيمي لبنك إدارة االستثمارات الّنروجيي

                                                           
1 Sigbjorn. Atle. Berg, le Fonds du Pétrole du Gouvernement Norvégien, Présentation au Collège de Contrôle et 

Surveillance des Ressources Pétrolières, Norges Bank Investment Management ,26 juin 2003, Norvège, p : 14. 
2 Ibid. 

 الّنرويجي ثانًيا: أهداف الّصندوق
 

 

 ثالثًا: اإلطار العام لسياسة االستثمار
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 الهيكل التّنظيمي لبنك إدارة االستثمارات الّنرويجي (:1-4)شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source: NBIM Annual Repport, p:9

 مجلس إدارة بنك إدارة االستثمارات
 إعداد الّسياسات وتفويض المهام-

 مصلحة المراجعة
 والّتدقيق

مصلحة إدارة 
 طرالمخا

 مصلحة العالقات
 االستراتيجّية

 مصلحة االستثمارات خزينة البنك مصلحة العملّيات

 المدير الّتنفيذي لبنك
NBIM 

 

  NBIM لبنك المجلس االستشاري

 تقديم توصيات واستشارات لمجلس إدارة البنك-

 مجلس المراقبة
 NBIMمراقبة أداء بنك -

 المراجعة والّتدقيقإجراء عملّية -

 لمجلس التّنفيذي للبنك المركزي الّنرويجيا
 إعداد المخّططات واالستراتيجّيات-

 إعداد سياسة إدارة المخاطر-
 NBIMتحديد صالحيات مجلس اإلدارة لبنك -

 



 في الجزائر دراسة حالة االنتقال من صندوق ضبط الموارد إلى صندوق سيادي        الفصل الّرابع                     

180 
 

وإبراز دور كّل على الّشكل ُُيكن تقدمي أقسام اهليكل الّتنظيمي للّصندوق الّنروجيي  واعتماًدابناًء على ما سبق؛ 
 كما يلي:قسم  

يتكّون  .يُعترب اجمللس الّتنفيذي اهليئة املسؤولة عن ُُمتلف عملّيات بنك الّنرويج املركزي المجلس الّتنفيذي: -
خّططات واالسرتاتيجّيات اخلاّصة 

ُ
من سبعة أعضاء برئاسة ُُمافظ البنك املركزي، كما يقوم اجمللس بإعداد امل

حّددة لكيفّية إدارة املخاطر على "NBIM"بأنشطة بنك االستثمارات 
ُ
، باإلضافة إىل إعداد املبادئ امل

 لس إدارة البنك.ُمستوى بنك إدارة االستثمارات وحُيدِّد مهام وصالحّيات جم
يتكّون من أربعة ُخرباء دوليني،  .5111مّت تأسيسه من قبل اجمللس الّتنفيذي سنة  المجلس االستشاري: -

 ني ُمستوى إدارة استثمارات البنك. يقوم بتقدمي استشارات جمللس إدارة البنك لتحس
يتكّون من مخسة عشر ُعضًوا يتّم تعيينهم من قبل الربملان، تتمّثل ُمهّمته يف مراقبة  مجلس الُمراقبة: -

راجعة، الّتدقيق " NBIM"العملّيات واألنشطة اليّت يقوم هبا بنك 
ُ
ومدى ُمطابقتها للقوانني واألنظمة، امل

صادقة على
ُ
صادقة على القوائم املالّية الّسنويّة للبنك، باإلضافة إىل امل

ُ
 ميزانّية البنك. وامل

كّلفة بتنفيذ سياسات واسرتاتيجّيات البنك،  المجموعة القياديّة للبنك: -
ُ
تتكّون من ُُمتلف اإلطارات امل

وتضّم هذه اجملموعة املدير الّتنفيذي للبنك باإلضافة إىل رؤساء مصاحل استثمارات اخلزينة، إدارة املخاطر، 
را
ُ
 جعة.العملّيات، العالقات االسرتاتيجّية وامل

بإمكانية االستعانة مبؤسسات وهيئات خارجية إلدارة "NBIM"  مة الستثمارات بنكسمح القواعد املنظّ ت
 هتاظر خلرب من احملفظة االستثماريّة للصندوق بالنّ  هلذه اجلهات بإدارة جزءٍ  احيث ُينح البنك تفويضً  ؛االستثمارات

فر بنك إدارة ااملخاطر املصاحبة لعملية االستثمار، كما يتو قليل من ومن أجل تعظيم العوائد والتّ  جملاليف هذا ا
ني، كما يوظف ة يف كل من نيويورك األمريكية، لندن، ويف شنغهاي بالصّ االستثمارات على ثالثة مكاتب فرعيّ 

 .1من إمجايل موظفي البنك %25وتصل نسبة املوظفني األجانب إىل  اإطارً  509البنك 
 أصول استثمار ةاسرتاتيجيّ  بإعداد املكلفة اهليئة املالية وزارة عتربتُ  :ندوقالصّ  في االستثمار استراتيجية .1

 ةاالسرتاتيجيّ  هذه تعديل يتم أنه اعلمً  ؛باحرتامها للصندوق اسريِّ مُ  بصفته النرويج بنك يلتزم اليت ندوقالصّ 
 :2اليةالتّ  املبادئ على ةاالسرتاتيجيّ  هذه تعتمد ائدة،السّ  ةاالقتصاديّ  للظروف اوفقً 
 الشركات أصول يف االستثمار ومنع ةاخلارجيّ  األسواق يف االستثمار على ندوقالصّ  نشاط اقتصار -
 ؛ندوقالصّ  الستثمارات اجلغرافية واألماكن ةاالستثماريّ  احملفظة مكونات حتديدو  ،روجييةالنّ 
 من قليلالتّ  أجل من اهب دقي  التّ  بضرورة املركزي البنك وإلزام ندوقللصّ  مرجعية استثمار ُمفظة إعداد -

 ؛الصندوق الستثمارات املصاحبة املخاطر
 تنتهك اليت والبلدان الشركات يف االستثمار عن باالمتناع الصندوق استثمارات على األخالقي الطابع إضفاء

 .احلكومة قبل من دةاحملدّ  األخالقية املبادئ من جمموعة
                                                           

1 Norges Bank Investment Management, Annual Report, op cit, P: 56.  
2 Ibid. 
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 مكّونات المحفظة االستثماريّة .أ
 :1احملفظة االستثماريّة للّصندوق الّنروجيي منتتكّون 
 ؛من احملفظة االستثماريّة %01-21ومُتّثل األسهم:  -
 .ةمن احملفظة االستثماريّ  %21-21ومُتّثل الّسندات "الّدخل الثّابت":  -
 تتوزّع احملفظة االستثماريّة كما يلي:: لمحفظة االستثماريّةللّتوزيع الجغرافي ا .ب
 "الّدخل الثّابت" لّسنداتا محفظة -

 المنطقة حسب الّصندوق قبل من المستثمرة ّسنداتال نسبة(: 1-4) رقم شكل

 
Source : NBIM, Performance and Risk Government Global Pension Fund Global, Repport, 2015, p : 47. 

-https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance:  Available in the website

  2015.pdf-risk-and    

-02 أوروبا بنسبة ّصندوق الّنروجيي تستثمر يف املناطق الّتالية:ُنالحظ من خالل الّشكل أّن ُمفظة الّسندات لل

مما يؤّدي إىل تقليل املخاطر  ،%21-21 أمريكا والشرق األوسط وإفريقيا بنسبة ؛%51-01 آسيا واحمليط اهلادئ ؛21%
 ؛ بتوزيعها على مناطق ُمتلفة.استثمارات احملفظة نويعمن خالل ت

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 NBIM, Performance and Risk Government Global Pension Fund Global, Repport, 2015, p: 47. 

https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance-and-risk-2015.pdf
https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance-and-risk-2015.pdf
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 محفظة األسهم -
 نسبة األسهم المستثمرة من قبل الّصندوق حسب المنطقة (:3-4شكل رقم )

 
Source : NBIM, Performance and Risk Government Global Pension Fund Global, Repport, 2015, p : 47. 

:  Available in the website

2015.pdf-risk-and-https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance 

-01 أوروبا بنسبة الّنروجيي تستثمر يف املناطق الّتالية:للّصندوق  حظ من خالل الّشكل أّن ُمفظة األسهمُنال

مما يؤّدي إىل تقليل املخاطر من  ،%01-21 أمريكا والشرق األوسط وإفريقيا بنسبة ؛%51 آسيا واحمليط اهلادئ ؛21%
 ؛ بتوزيعها على مناطق ُمتلفة.استثمارات احملفظة نويعخالل ت
 هتدف، املالية وزارة قبل من امسبقً  إعدادها يتم منوذجية أو معيارية ُمفظة هي: ةالمرجعيّ  االستثمار محفظة .ج

 النرويج بنك أن اعلمً  ممكن، خطر بأقل عائدٍ  أكرب ققحتُ  اليت احملفظة وهي مثلى، استثمارٍ  ُمفظة حتقيق إىل
 مع ،ةاملاليّ  وزارة قبل من دةاملعتمَ  ةاملرجعيّ  للمحفظة مطابقة ندوقللصّ  فعلية استثمار ُمفظة بتكوين لزممُ 

 مكونات بني الفرق يتجاوز الأ جيب إذ ،% 052±  حدود يف معياري باحنراف أو خطأ امشهب ماحالسّ 
 ُمفظة: من املرجعية االستثمار ُمفظة تتكونو  ا،سلفً  احملدد الجملا ةاملرجعيّ  واحملفظة الفعلية االستثمار ُمفظة
 .%11 بنسبة لألسهم ةمرجعيّ  وُمفظة ،%01 بنسبة نداتللسّ   ةمرجعيّ 

 الستثمارات املصاحبة املخاطر النروجيي االستثمارات إدارة بنك مقسّ يُ  :البنك في المخاطر إدارة نظام .3
 هذه مواجهة أجل ومن التشغيلية، املخاطر االئتمان، ُماطر السوق، ُماطر هي أنواع أربعة إىل الصندوق
 .نوع كل ُماطر وإدارة وقياس مبراقبة مكلفة أقسام أربعة من مكون املخاطر إلدارة نظام البنك أنشأ املخاطر

 :1يتم الّتطّرق إليها فيما يلي
ت معدالو  املالية األوراق أسعار تشمل اليت قلباتالتّ  بسبب وقالسّ  ُماطر تظهر :السوق مخاطر إدارة  .أ

 نتيجة للصندوق االستثمارية باحملفظة كبرية خسائر إحلاق إىل تؤدي ُماطر وهي الصرف، وأسعار الفائدة
 السوق ُماطر البنك يقيس ،خاطرامل ةحدّ  بارتفاع ترتفع احملفظة خسائر أن اعلمً  ؛السوقية قيمتها اخنفاض

                                                           
1 Norge Bank Investment Management : https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/executive-board-

documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-investment-management/ (17/10/2016). 

https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance-and-risk-2015.pdf
https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/executive-board-documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-investment-management/
https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/executive-board-documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-investment-management/
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 ،"Relative market risk" :املعدالن هذان أن علما للخطر األقصى احلد ُيثالن معدلني باستخدام
"Absolute Market Risk" درجة يبني إحصائي مؤشر وهو الثابت االحنراف مؤشر باستخدام حيسبان 

 .ندوقللصّ  االستثمارية احملفظة عائد يف قبوهلا ُيكن اليت التغيري
 يؤدي مما ،ينالدّ  سداد عنُماطر تنشأ نتيجة امتناع اجلهة املدينة   وهي :االئتمان أو القرض مخاطر إدارة .ب

 لتوجيهات اوتطبيقً  النرويج بنك تبىن اخلطر هذا وملواجهة الصندوق، سندات ُمفظة يف خسائر تسجيل إىل
 غري نداتالسّ  يف االستثمار من اإلمكان قدر قليلالتّ  إىل دفهت نداتالسّ  يف استثمار ةسرتاتيجيّ ا املالية وزارة

 األوراق تصنيف يف املختصة العاملية صنيفالتّ  وكاالت أشهر قبل من نفةاملصّ  نداتالسّ  على والرتكيز فةصنّ امل
 املالءة مستوى حسب نداتالسّ  تصنف اليت؛ Moody’s ووكالة Fitch كالةو  ،S& P وكالة غرار على املالية
 :االئتماين الّتصنيف حسب الّسندات ُمفظة استثماراتوالّشكل املوايل يعرض  .هلا املصدرة للجهة املالية

 ئتمانيصنيف االتّ الاستثمارات محفظة الّسندات حسب : (4-4) رقم شكل
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : NBIM, Performance and Risk Government Global Pension Fund Global, Repport, 2015, p : 71. 

:  Available in the website

2015.pdf-risk-and-o/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performancehttps://www.nbim.n 
حصلت  %00و ،AA أو AAAالّسندات "الّدخل الثّابت"  ُمفظة من %29 تصنيف مت ،5102 عام هناية يف

 يف( أقل أو+  BB)ات األخرى رجالدّ  من نداتسّ ال يف ندوقالصّ  استثمارات ارتفعت. BBB أو Aعلى الّتصنيف 
 اولكنه ،نداتالسّ يف  االستثمارات إمجايل من %5.2 ؛ واليت بلغت يف حينها5112 لعام املالية األزمة أعقاب
 .%1.0 إىل ذلك بعد تاخنفض
 اليت االتفاقيات وواجبات مبتطلباتتنشأ هذه املخاطر نتيجة عدم التزام الّشركات  :المقابلة المخاطر إدارة .ج

 مسبقة بدراسةٍ  النرويج بنك يقوم املالية وزارة لتوجيهات اوتنفيذً  املخاطر هذه وملواجهة ،ندوقبالصّ  تربطها
 يف النرويج بنكويستعني  ندوق،الصّ  مع عاملللتّ  املرشحة ساتواملؤسّ  للشركات املالية الوضعية حول وشاملة

 ساتواملؤسّ  الشركات جلميع االئتماين صنيفبالتّ  تقوم اليت العاملية صنيفالتّ  بوكاالت كذلك احلالة هذه
 ومؤسسات شركات مع اتفاقيات أية عقد عن البنك ُيتنع حيث ؛ةالعامليّ  ةاملاليّ  األسواق أهم يف الناشطة
 للخطر التعّرض نسبة والّشكل املوايل يعرض .؛ حسب املؤّشرات العاملّيةمعّينة درجة من أقل تصنف مصنفة
 :للّصندوق الّسوقية القيمة من املقابل

https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance-and-risk-2015.pdf
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 التعّرض للخطر المقابل من القيمة الّسوقية للّصندوق نسبة: (5-4) رقم شكل

 
Source : NBIM, Performance and Risk Government Global Pension Fund Global, Repport, 2015, p : 73. 

:  Available in the website

2015.pdf-risk-and-https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance 
 عام إىل 5101 عام من املقابل الطرف ملخاطر التعرض صايف اخنفض ندوق،للصّ  وقيةالسّ  القيمة إىل بالّنظر

 عام منذ املقابلة لألطراف االئتماين صنيفالتّ  تدهورقد و  .5102 عام خالل أخرى مرة لكنه عاد لالرتفاع. 5100
 داد،السّ  عن خلفالتّ  حالة يف احلكومي عمالدّ  خفض البلدان من العديد يف املالية ساتاملؤسّ شهدت  ؛ حيث5112

 .االئتمان جودة تدهور إىل اأيضً  ىأدّ  ما وهو
 غرار على سيريبالتّ  املكلفة اهليئة يف اختالالت وجود بسبب تنشأ ُماطر هي :شغيليةالتّ  المخاطر إدارة .د

 نقص املوظفني، تسيري يف كفاءة عدم ة،قانونيّ  وغري مشبوهة ممارسات وجود خاطئة، استثمار قرارات اختاذ
 اهنبكو  تتميز شغيليةالتّ  املخاطر إن .ّصندوقبال اخلاص املعلومات نظام يف خلل وجود املادية، اإلمكانيات

 احمليطة اهليئات قبل من املتخذة اإلجراءات تضمن السياق نفس ويف ومعاجلتها، مراقبتها ُيكن داخلية ُماطر
 هذه من اإلمكان قدر قليلالتّ  ، واملتمثّلة يفالنرويج بنك أو املالية وزارة أو الربملان كانت سواء بالصندوق

 .دورية وتدقيق مراجعة وعمليات دائمة وخارجية داخلية لرقابة النرويج بنك خيضع حيث ؛املخاطر
 تطّور عوائد مكّونات المحفظة االستثماريّة للّصندوق الّنرويجي .4

 ؛ من خالل اجلدول املوايل: الّنروجيي للّصندوق االستثماريّة احملفظة مكّونات عوائد تطّورُُيكن عرض 
 "1111-1999تطّور العائد الحقيقي لمحفظة الّسندات واألسهم في الفترة " :(1-4) جدول رقم

 من القيمة الّسوقّية للمحفظة %الوحدة:                                                                                  
 1111-1113 1111-1111 1112-1113 1111-1999 العائد/الفترة المحفظة

 محفظة الّسندات
 

 2505 2520 0511 1551 العائد احلقيقي

 2591 2500 2590 1519 العائد املرجعي

 -1550 1502 1512 1500 الفرق

 محفظة األسهم
 

 01500 -1529 01552 -0522 العائد احلقيقي

 01501 -1529 02520 -2512 العائد املرجعي

 1552 1510 1591 1502 الفرق

-the-on-fund/return-https://www.nbim.no/en/the:  : Norges Bank Investment Management Source

management-income-fund/fixed/  

https://www.nbim.no/contentassets/f4612d3831e84bb18469276bf5823ede/performance-and-risk-2015.pdf
https://www.nbim.no/en/the-fund/return-on-the-fund/fixed-income-management/
https://www.nbim.no/en/the-fund/return-on-the-fund/fixed-income-management/
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 محفظة الّسندات .أ
 مراحل أربعب مرّ  قد ندوقبالصّ  ةاخلاصّ  نداتالسّ  حملفظة الفعلي أو احلقيقي العائد بأن ُنالحظ من خالل اجلدول

 :ُمتلفة
تزامنت  ؛ حيثموجبة عدالتٍ م لسج للفرتة احلقيقي العائد بأن يالحظ ":1111-1999المرحلة األولى " -

 األسهم حساب على نداتالسّ  يف لالستثمار متيل استثمار السرتاتيجية الصندوق إدارة تبين مع الفرتة هذه
 ."أسهم % 01 سندات،% 11"

 للمحفظة احلقيقي العائد سجل وفيها هنياراال مبرحلة تسميتها ُيكن ":1111-1113المرحلة الثّانية " -
 ةاملاليّ  األسواق يف الفائدة ألسعار درجييالتّ  االخنفاض أبرزها العوامل من مبجموعةٍ  تفسريه ُيكن ،ااخنفاضً 
 خالل نداتالسّ  فائدة ومعدالت أسعار مشل الذي الكبري يارهناال إىل ووصواًل  5112 سنة من ابدءً  العاملية
 تسجيل إىل أدى مما ؛العاملية املالية األسواق على العاملية املالية األزمة تداعيات بسبب 5112و 5110 سنيت

 ـــــ:ب تقدر بنسبة 5112 سنة يف املتوقع العائد عن ااخنفاضً  سجل الذي احلقيقي العائد يف قياسي تراجعٍ 
 استثمار اسرتاتيجية تغيري على صندوق إدارة شجع نداتالسّ  ُمفظة عائد يف املسجل االخنفاض إن .1511%

 ".سندات %01 أسهم، %11" السندات حساب على األسهم يف االستثمار حنو وجهوالتّ  فظةاحمل
 العائد سجل حيث ؛اخلسائر وتعويض حوةالصّ  مبرحلة تسميتها ُيكن": 1111-1119" :الثةالثّ  المرحلة -

 هذه إن. % 0521 تعدى واملتوقع احلقيقي العائد بني الفرق أن علما قياسي، منو معدل للمحفظة احلقيقي
 .ةالعامليّ  املالية األسواق تعايف وبداية والعاملية ةاملاليّ  األزمة حدة احنسار على تدل النتائج

ُنالحظ اخنفاض العائد احلقيقي؛ رغم استمرار تسجيله ملعّدالٍت موجبة؛  ":1111-1113" الّرابعة:المرحلة  -
 ، هي أهم أسباب هذا االخنفاض."5100"ولعل أزمة اخنفاض أسعار الّنفط 

 محفظة األسهم .ب
 مراحل أربعب مرّ  قد ندوقبالصّ  ةاخلاصّ  سهماأل حملفظة الفعلي أو احلقيقي العائد بأن ُنالحظ من خالل اجلدول 
 :ُمتلفة
 فرقٌ  يوجد ال هأنّ  اعلمً  ؛سالبة منو   معدالت احلقيقي العائد فيها سجل ":1111-1999المرحلة األولى " -

 األوىل رجةبالدّ  يرجع العائد يف االخنفاض هذا إن .الفرتة سنوات معظم يف واملتوقع احلقيقي العائد بني كبري
 يف باالستثمار مقارنةً  الجملا هذا يف ندوقالصّ  إدارة خربة وقلة األسهم يف االستثمار جتربة حداثة إىل
 .نداتالسّ 

 وهو ،ابقةالسّ  بالفرتة مقارنةً  مرتفعة منو   معدالت احلقيقي العائد فيها لسجّ  ":1111-1113المرحلة الثّانية " -
 على شجعت تائجالنّ  هذه إن األسهم، حملفظة اهتإدار  مستوى ورفع حتسني يف ندوقالصّ  إدارة جناح يعين ما

 يف االستثمار من بداًل  األسهم يف االستثمار على باألساس تعتمد جديدة استثمار اسرتاتيجية تبين
 .نداتالسّ 
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 ةاملاليّ  األسواق على اسلبً  تأثرّ  اليت ةالعامليّ  املالية األزمة مرحلة أو فرتة متثل": 1111-1119" :الثةالثّ  المرحلة -
 يبني كبري اخنفاض وهو ؛%01501 بنسبة األسهم عائد يف قياسي اخنفاضٍ  تسجيل ؛ حيث نالحظالعاملية

 .العاملية املالية األزمة نتيجة روجييالنّ  ياديالسّ  روةالثّ  بصندوق حلقت اليت اخلسارة مستوى
 إدارة جناح بنييُ ما  وهو ؛ةقياسيّ  اأرباحً  األسهم ُمفظة حققت وفيها ":1111-1113" المرحلة الّرابعة: -

 املالية األسواق تعايف بداية ويؤكد، 5112 سنة يف هب حلقت اليت للخسائر سيبالنّ  عويضالتّ  يف ندوقالصّ 
 .اهتحد وتراجع األزمة من ةالعامليّ 

 
 من النرويج يف السيادي الثروة صندوق جتربة اعتبار ُيكن :النرويجي السيادي الثروة صندوق تجربة تقييم .5

 ذاهب املهتمة البحث مراكز وُمتلف العاملية االقتصادية املنظمات بشهادة وذلك ،الجملا هذا يف التجارب أجنح
 ُيكن اليت والداخلية اخلارجية والعوامل الشروط من جمموعة توفر يف يكمن النجاح هذا سر إن املوضوع،

 :1يلي فيما ذكرها
 ةوقلّ  روجييالنّ  االقتصاد تنوع أن إذ سليمة، وسياسية اقتصادية بيئة توفر يف تتمثل :الخارجية العوامل .أ

 دماتالصّ  خطر من االقتصاد محاية يف يساهم فطيةالنّ  البلدان مبعظم مقارنةً  ؛البرتويل الريع على اعتماده
 يوفر فافيةوالشّ  للمساءلة واخلضوع ةقتصاديّ واال ياسيةالسّ  احلوكمة مستويات ارتفاع أن كما اخلارجية،

 .االستثماري نشاطه ملمارسة األمثل احمليط ندوقللصّ 
 *:يف تتمثل ندوقبالصّ  مرتبطة عوامل هي :الداخلية العوامل .ب
 اتوصالحيّ  مهام حتديد إىل باإلضافة ندوقالصّ  أهداف وضوح بكل دحيدّ  متكامل قانوين إطار وجود -

 ؛ندوقالصّ  استثمارات وتسيري والرقابة باإلشراف فةاملكلّ  ساتاملؤسّ 
 ؛املستمرة وللمراقبة للمساءلة ندوقللصّ  واملسرية املالكة ساتاملؤسّ  خضوع -
 أي قبل الربملان من املسبقة املوافقة على باحلصول احلكومة وإلزام ندوقالصّ  ألصول ياسيالسّ  االستغالل منع -

 ؛الصندوق ملوارد استعمال عملية
 األوضاع مع كيفالتّ  على والقدرة باملرونة زتتميّ  واألهداف املعامل واضحة استثمار اسرتاتيجية وجود -

 ؛ندوقالصّ  الستثمارات املصاحبة املخاطر من قليلالتّ  إىل ييؤدّ  مما ،ائدةالسّ  ةاالقتصاديّ 
 من متكنها اليت واالحرتافية الكفاءة من عالية مبستويات الصندوق استثمارات بإدارة املكلفة سةاملؤسّ  عتمتّ ت -

 ؛اسلفً  ةاملعدّ  ةلالسرتاتيجيّ  اوفقً  ندوقالصّ  استثمارات رييتس

                                                           
 .061نبيل بوفليح، مرجع سابق، ص:  1 
 .519(، ص: 5امللحق رقم )انظر  *
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 القوانني على لالطالع والباحثني اإلعالم ووسائل العام للرأي الجملا وإتاحة فافيةالشّ  من عال قدرٍ  توفر -
 ةفصليّ  تقارير نشر طريق عنئه أدا وتقييم معرفة إمكانية إىل باإلضافة ندوق،بالصّ  املرتبطة وجيهاتوالتّ 

 .احملّققة تائجنّ ال حول وسنوية
 

 
سيتم الّتطّرق من خالل هذا املطلب إىل نشأة وتطّور جهاز قطر لالستثمار، وأهدافه واإلطار العام لسياسته 

 االستثماريّة وهيكله الّتنظيمي.

 

على  القرار األمريي الذي نّص بوضوحٍ ، بعد 5111 سنةعملياته يف أوائل  "QIA" جهاز قطر لالستثماربدأ 
 ذمن طر احلوكمة بوضوحٍ طر القانونية وأُ مت حتديد األُ وقد  .5112اإلطار القانوين وهيكل احلوكمة للجهاز، يف يونيو 

ية ز على األسهم احمللّ كِّ اليت تُر و  جلهاز قطر لالستثمار،لية البداية، من أجل دعم اسرتاتيجية االستثمار األوّ 
 على املستوى العاملي. نيهام للمدراء اخلارجي ة وختصيصٍ ارات اإلقليميّ واالستثم

للمنتدى الّدويل لصناديق الثّروة ر والكامل ه املبكِّ بالّشفافّية واحلوكمة؛ دعمُ  جهاز قطر لالستثمارم التزام رتجِ ويُ 
من صناديق  وكان من بني جمموعةٍ ولية سني جملموعة العمل الدّ أحد األعضاء املؤسّ  ؛ حيث يُعترب"IFSWF"الّسيادية 

 .ئهسامهت يف إنشااليت و للمنتدى  ستورة اليت صاغت مسوّدة الدّ ياديّ روة السّ الثّ 
من  قليلٍ  ا من عددٍ كان واحدً   ؛ حيثمبادئ سنتياغو لقضّيةر عم املبكِّ نفس الدّ  جهاز قطر لالستثمار موقدّ 

 ،5112 سنة. يف التنفيذه اسّباقً  ادً مؤيّ و هائية ملبادئ سنتياغو لية والنّ ين قاموا بصياغة اإلصدارات األوّ األعضاء الذّ 
بضرورة  تعليماتٍ إىل صدور باإلضافة  ه،م عملنظّ الرئيسة اليت تُ الّثمانية ياسات السّ  جهاز قطر لالستثماراعتمد 

 نوية بانتظامالسّ  قاريرالتّ  بتقدميمنذ البداية  التزم جهاز قطر لالستثمارياسات. هلذه السّ  اجلهازامتثال موظفي 
 .1ة واالستثمارؤون االقتصاديّ لمجلس األعلى للشّ ل

عي ر السّ أشهر، وقرّ  1ملدة  مراجعةً  جهاز قطر لالستثمارألزمة املالية، أجرى جملس لنتيجة و ، 5119 سنةيف 
 مّت إدخالوخالل هذه املرحلة  ة.ة واخلاصّ كيز على األصول العامّ بنشاط لتنفيذ اسرتاتيجية االستثمار املباشر، بالرّت 

 :2، متثّلت يفعناصر إضافية ملبادئ سنتياغو
 ثالثة )أخرى(؛ أطرافٍ  معقة باالستثمارات املباشرة آليات االمتثال املتعلّ  -
 عمليات تدقيق )مراجعة احلسابات( أقوى؛ -
 تقارير إضافية. -

                                                           
1 Santiago Principles: 15 Case Studies, How IFSWF Members implement the Santiago Principles, International Forum of 

Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2014, p: 114-123. 
2 Ibid. 

 جهاز قطر لالستثمارنشأة وتطّور : أواًل 
 

 جهاز قطر لالستثمارتجربة : ثّانيالمطلب ال
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ابع الرمسي على خالل إضفاء الطّ اسرتاتيجية االستثمار من  جهاز قطر لالستثمارومنذ ذلك احلني، واصل 
أسواق رأس املال لتنفيذ مجيع ب خاص منفصل ، مت إنشاء قسمٍ 5100 سنةيف و ومراقبة وظائفها.  اتهتنفيذ استثمار 

مت إنشاء دائرة  كما ،قابةدور الرّ  فعيلاخلي لتدّ الدقيق تّ خاّصة بالصفقات األسواق العمومية ومت إنشاء أقسام 
 واجلدول املوايل يعرض املراحل اليّت مّر هبا جهاز قطر لالستثمار: إنشاء جهاز قطر لالستثمار. بالّتوازي معُماطر 
 

 "1114-1111": تطّور جهاز قطر لالستثمار في الفترة (3-4)جدول رقم 
 الحدث الفترة

هبدف استثمار تعود جذور جهاز قطر لالستثمار إىل إنشاء اجمللس األعلى الستثمار احتياطات الّدولة؛  1111
 الفائض من اإليرادات القطريّة.

 األصول من وغريها الدولة احتياطي أموال وإدارة واستثمار لتطوير ا،رمسيًّ  جهاز قطر لالستثمار تأسيس مت 1115
 واخلطط ياساتللسّ  اوفقً  ،(SCEAI) واالستثمار االقتصادية للشؤون األعلى اجمللس قبل من ةناملعيّ 

  والربامج
ُ
 .األعلى اجمللس قبل من دةعتمَ امل

 .شغيلوالتّ  واملخاطر االستثمار وجمموعات املنظمة ومّت الّتنسيق بني االستثمار، عمليات بداية 1111
 احلّد تدرجييًّا من االستثمار يف صناديق الطّرف الثّالث وتفعيل االستثمارات املباشرة. 1111
إنشاء جمموعات استثمار جديدة، تتضّمن ُمفظة عاّمة، مؤّسسات مالية، عقارات وجملس قرارات لالنتقال إىل  1119

 عملّية توزيع ديناميكّية، مع الرّتكيز على اختيار األصول. 
 إنشاء برامج تدريب خلرجيي الّدراسات العليا من املواطنني القطرّيني. 1111
 .املال رأس سواقأقسم )مصلحة، فرع(  تأسيس 1111
 جزئة،التّ  وجتارة حتية،التّ  ىنوالبُ  األساسّية لعالسّ  ذلك يف مبا ربة،اخل ات ذاتالقطاع من زيدامل اءنشإ 1111

 .واملستهلك
 هازجل التنظيمي اهليكلوتغرّي  قطر، دولة أمريك يُعنّي  ثاين آل خليفة بن محد بن متيم الشيخ السمو صاحب 1113

 ين.ديدجتنفيذي  ورئيس إدارة جملس، وتعيني لالستثمار قطر
 آل ُممد بن اهلل عبد الشيخ معايل وحة،الدّ  يف الّسادس نويالسّ  IFSWF ستضيفجهاز قطر لالستثمار ي 1114

 .لالستثمار قطر جلهاز تنفيذي رئيسك يُعنّي  ثاين
                  Source : Qatar Investment Authority, available in the website : 

http://www.qia.qa/AboutUs/Pages/OurHistory.aspx (18/03/2016) 

 

جهاز قطر لدولة قطر "دستور  5112( لسنة 55مبوجب القرار األمريي رقم ) جهاز قطر لالستثمارنشئ أُ 
وفًقا للقانون، وهو  "SCEAI"شؤون االقتصادية واالستثمار تقاريره إىل اجمللس األعلى للّ هاز اجلقّدم يُ و  ."لالستثمار

شؤون االقتصادية اجمللس األعلى للّ قوم يو  اقة واالستثمار واالقتصاد يف قطر.أعلى هيئة صانعة للقرار بشأن الطّ 
يقوم بتعيني األموال واملوافقة على امليزانية وكذلك لوائح و على اسرتاتيجية االستثمار باملوافقة  SCEAI واالستثمار

  مثل لوائح املناقصات ولوائح املوارد البشرية. جلهاز قطر لالستثمارنة معيّ 
 

http://www.qia.qa/AboutUs/Pages/OurHistory.aspx
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 أهداف الّصندوق القطري .1

 :1تتمّثل أهداف جهاز قطر لالستثمار فيما يلي
 ؛القادمة واألجيال ولةللدّ  األجل طويلة قيمة خللق قطر احتياطيات يةوتنم وإدارة استثمار -
 ؛ةاحملليّ  املواهب وتطوير االقتصادي نويعالتّ  وتسهيل القطري، تنافسية االقتصاد تطوير دعم -
 ريكالشّ  صبحيُ و  ،يالعامل ذات املستوى االستثمار اتمؤسس ضمن كوني أن يهدف الّصندوق القطري إىل -

 .اآلخرين املصلحة وأصحاب لنيواملموّ  للمستثمرين سبةبالنّ  لالختيار لاملفضّ 
  يّة لجهاز قطر لالستثماراالستثمار  ستراتيجّيةاال .1

 مع كيفللتّ  باستمرار هوتعديل الستثمار،ل هنج بتطوير 5112 عام يف تأسيسه منذ ام جهاز قطر لالستثمارق لقد
 :2يلي ا، وُُيكن إجياز اإلطار العام لسياسة االستثمار للجهاز فيمالعاملية وقالسّ  ظروف
 األجل طويلة االستراتيجية .أ

 املدى على األداء ملقاييس ضعخت ال افإهنّ  من مثّ و  ؛القادمة لألجيال جلاأل طويلة قيمة خللق ةفظاحمل دفهت
 منه االستثماري هنجوقد متّكن جهاز قطر لالستثمار من خالل . املثلى محفظةلل ةكتيكيالتّ  أو قليديةالتّ  القصري

واالجّتاهات  رصالفُ  من لالستفادة ةيناميكيّ والدّ  املرونةمنح و  املناسب، الوقت ويف ماهرة بطريقةٍ  االستثمارات تنفيذ
 .وقالسّ  يف املتاحة

 الموازنة بين العائد والمخاطر .ب
 زمتميِّ  لمعدّ  حتقيق ، هبدفلمخاطرلاحلكيمة  دارةاإل على جهاز قطر لالستثماريّتبعه  الذي هجالنّ  يستند

 واالستثمار االقتصادية ؤونللشّ  األعلى اجمللس دهاحدّ  اليت املخاطر مستويات ظلّ  يف ؛ائداتالع من ومستدام
(SCEAI) اإلدارة يف جهاز قطر لالستثمار وجملس . 

 ةماليّ ال األهدافج. 
 يشمل وهذا. ةاخلارجيّ و  ةاخليّ الدّ  اخلربات مزيجٍ االستفادة من  من خالل هاستثمارات لالستثمار قطر جهاز ديريُ 
 ساتاملؤسّ  مع االستثمار يف ةشاركاملو  العامل، يف ساتاملؤسّ  أفضل من ،مهب املوثوق املستشارين من جمموعةٍ  مع العمل

 من خنبةٍ  مع األمد طويلة قوية شراكاتٍ  بناء باإلضافة إىل .األخرى ياديةالسّ  روةالثّ  صناديق ذلك يف مبا األخرى،
 .املشرتك الستثمارل اوفرصً  نوعها من فريدةً  قدراتٍ  جيلبون الذين ،املدراء أفضل
 مبصادر االستعانةو  ،داخليًّا العميق صخصّ التّ  تطوير لالستثمار قطر جهاز هنج يشمل: الهيكل الّتنظيمي .3

 وكفاءة سرعة لضمان مةاملنظّ  داخل املناسبة وابطالضّ  االستثمار قطر جهاز أنشأ كما ،عند احلاجةة خارجيّ 
ملوايل يعرض اوالّشكل ليمة للمخاطر. السّ  اإلدارة؛ من خالل اجلودةب إال يأيت الالّذي  القرار صنع عملية

 اهليكل الّتنظيمي جلهاز قطر لالستثمار.
                                                           

1 Qatar Investment Authority, available in the website : http://www.qia.qa/AboutUs/Pages/Our-Mission.aspx  (18/03/2016 
2 Qatar Investment Authority, available in the website : http://www.qia.qa/Investments/Pages/Investment-
Approach.aspx   (18/03/2016) 

 االستثماريّةواستراتيجّياته  جهاز قطر لالستثمارأهداف  ثانًيا:
 

 

http://www.qia.qa/AboutUs/Pages/Our-Mission.aspx
http://www.qia.qa/Investments/Pages/Investment-Approach.aspx
http://www.qia.qa/Investments/Pages/Investment-Approach.aspx
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 الهيكل الّتنظيمي لجهاز قطر لالستثمار :(6-4)شكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Qatar Investment Authority, available in the website: http://www.qia.qa/AboutUs/Pages/Our-Organisational-Structure.aspx (26/03/2016)

تثماراستراتيجية االس  

 

 االستثمارات

 

 القانون

 

  طراخمالإدارة 

 

 مدير الّتشغيل

 رأس المال البشري 

ماتتكنولوجيا المعلو   

 اإلدارة

حاليةاالستراتيجّية ال  

 المدير المالي

 المالية 

 الخزينة
ر االستثمارات غي الّدخل الثّابت

 النشطة

ةاالستثمارات الّنشط ذيالمدير الّتنفي   استثمارات قطر 

 اإلدارة العليا 

 أسواق رأس المال

اذالّدمج واالستحو   

 مكتب نيويورك

 تطوير األعمال 

ةالبنية التحتي  

الماليةالمنظمات   

 الرعاية الصحية 

 العقارات

 التجزئة

 السلع 

 الصناعة

 المحافظ المدارة

 المدير الّتنفيذي

 تدقيقجنة الل
 والّتدقيق

 إلدارةا مجلس لجنة االستثمار
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ر لالستثمار من جلنتني إحدامها للّتدقيق واألخرى لالستثمار؛ باإلضافة إىل يتكّون اهليكل الّتنظيمي جلهاز قط
املدير املايل ومدير الّتشغيل وأقسام االستثمار وإدارة املخاطر والقانون؛ ويقوم  على املدير الّتنفيذي الّذي ُيشرف 

 كل مدير وكل قسم باإلشراف بدوره على جمموعة من املدراء واألقسام الفرعّية.
 
 

 اواإلطار العام لسياسته الالستثمار، وأهدافه العاّمة اهليئةسيتم الّتطّرق من خالل هذا املطلب إىل نشأة وتطّور 
 .الّتنظيمي ااالستثماريّة وهيكله

 
 

وتعود جذور اهليئة إىل جملس االستثمار  ة يف العامل.ياديّ روة السّ العامة لالستثمار أقدم صندوق للثّ اهليئة تُعترب 
باعتبارها  00مت إنشاء اهليئة العامة لالستثمار مبوجب القانون رقم  0925ويف عام  .0922 سنة ئنشالكوييت الذي أُ 

 ولة.ولة عن إدارة األصول املالية للدّ ؤ ة مسهيئة حكومية مستقلّ 
ال تسعى اهليئة العامة لالستثمار لشراء أغلبية األسهم يف الشركات اليت تستثمر فيها هبدف متلك حصص 

ة قابضة تقوم بتأسيسها ألغراض ة عقارية ويف شركات استثماريّ مسيطرة، بل تقوم بتملك أسهم يف كيانات استثماريّ 
صف تّ ت ومالك ألسهم يف شركات، كمساهمٍ  ى وضعيتهادة. وقد حافظت اهليئة عرب تارخيها علالقيام بعمليات ُمدّ 

طبيقات العاملية بتطبيق احلوكمة حسب أفضل التّ  املساهم، وليةؤ ولية واالستقرار. وتلتزم اهليئة، تأكيدًا ملبدأ مسؤ باملس
 عالية وفاعلة. ومبستوياتٍ 

على االستثمار طويل املدى لالحتياطيات املالية اليت كّلفت  تتمثل رسالة اهليئة العامة لالستثمار يف حتقيق عائدٍ و 
ة، مما يعزز من قدرة األجيال الكويتية فطيّ النّ  لإليرادات مصدر إيراد بديلٍ  دولة الكويت اهليئة باستثمارها، بغرض توفري
 قة.من الثّ  عالٍ  القادمة على مواجهة متغريات املستقبل بقدرٍ 

، ومن بعده اهليئة العامة لالستثمار، باختاذ القرارات 0922 سنةالتزم جملس االستثمار الكوييت منذ إنشائه وقد 
ياسية ليه املصاحل السّ ياسية أو ما قد متُ ظر عن العوامل السّ النّ  جارية وحدها بغضّ االستثماريّة وفقًا لالعتبارات التّ 

إجيابية  ةً شّكل اهليئة العامة لالستثمار قوّ تُ كما  هج يف املستقبل.باع هذا النّ اخلارجية لدولة الكويت. وستواصل اهليئة اتّ 
طويل األجل لديه القدرة على حتمل املخاطر  استثماري   قٍ فُ فهي تتحرك ضمن أُ  ؛قق االستقرار يف األسواق املاليةحتُ 

 قصرية املدى. وقيةات السّ قلبّ واستيعاب التّ 
ألن  ،اتيةمة لالستثمار تعتمد كليًا يف عملياهتا االستثماريّة على مصادرها الذّ أخرى فإن اهليئة العا ومن جهةٍ 

واجلدول املوايل يعرض املراحل اليّت مّرت هبا اهليئة العاّمة  .1مالية ةٍ جه ائها ُينعها من االقرتاض من أيّ قانون إنش
 لالستثمار:

                                                           
 ".http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GoalsInvestMent.aspx  "51/12/5101 ، يف املوقع االلكرتوين:KIAاهليئة العاّمة لالستثمار  1 

 لالستثمار الهيئة العاّمةتجربة : الثّالث طلبالم
 

 هيئة العاّمة لالستثمارال نشأة وتطّور: أّواًل 

 
 

http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GoalsInvestMent.aspx
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 "1111-1953" تطّور الهيئة العاّمة لالستثمار في الفترة (:4-4)جدول رقم 

 الحدث الفترة
 .0922يف عام ئ تعود جذور اهليئة إىل جملس االستثمار الكوييت الذي أنش 1953
مكّون من فطية يسمى "احتياطي األجيال القادمة" روة النّ فتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثّ  1921

من  %01من رصيد االحتياطي العام للّدولة يف سنة األساس، وُُيّول سنويًّا عن طريق اقتطاع  21%
 ".0900-0901"اإليرادات العامة للدّولة ابتداًء من الّسنة املالية 

ولة عن إدارة ؤ ة مسباعتبارها هيئة حكومية مستقلّ  00 ة لالستثمار مبوجب القانون رقمإنشاء اهليئة العامّ  1911
 ولة.األصول املالية للدّ 

 .كتتاب العام للبنك الصناعي والتجاري الصيين يف اال ينيستثمار من املستثمرين الرئيساهليئة العامة لال 1114
تصنيف اهليئة العامة لالستثمار يف املركز األّول عربيًّا والّسادس عشر عامليًّا من حيث الّشفافّية، من قبل  1111

 .SWFIمؤّسسة صناديق الثّروة الّسيادية 

ستثمار يف مليار دينار كوييت، لال 0إنشاء ُمفظة عقارية برأس مال قدره  قراراهليئة العامة لالستثمار  إعالن 1111
 .ستثناء السكن اخلاصاالعقاري احمللي بالسوق 

بدًءا من  %52إىل  %01رفع الّنسبة املقتطعة من اإليرادات العامة حلساب صندوق األجيال القادمة من  1111
 ".5102-5105"امليزانية الّسنوية 

 : Kuwait Investment Authority, available in the website: Source

“29/03/2016”. http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/pressrelease13.aspx 

وتعود جذور اهليئة إىل جملس االستثمار  ة يف العامل.ياديّ روة السّ اهليئة العامة لالستثمار أقدم صندوق للثّ تُعترب 
وقد مّرت بعّدة مراحل منذ إنشائها، وهي تقوم باإلشراف حاليًّا على صندوقني مها  .0922 سنة ئنشالكوييت الذي أُ 

 "احتياطي األجيال القادمة" و"صندوق املستقبل".
 

 

 
  لالستثمار العاّمة الهيئةأهداف  .1
العاّمة لالستثمار إىل حتقيق معّدل عائد على االستثمار ُمسوب على أساس متوّسط متحّرك هتدف اهليئة  -

 ؛خالل ثالث سنوات، يتجاوز املعايري املرّكبة املعتمدة لدى اهليئة
ن تكون منّظمة عاملّية املستوى، إلدارة االستثمارات ملتزمة بالّتحسني املستمر للمنهجّية اليت ألتطمح اهليئة  -

 هبا أعماهلا؛تُدير 
العامة لالستثمار ملتزمة بتطوير القطاع اخلاص وإتاحة الفرص أمامه، ولذا ال تضع اهليئة نفسها يف  إن اهليئة -

 .موضع املنافسة معه يف أي جمال
 للهيئة العاّمة لالستثمار االستراتيجّية االستثمارية .1

 تقلبات واستيعاب املخاطر حتّمل على بالقدرة يّتسم املدى طويل استثماري أفقٌ  لالستثمار العامة اهليئة لدى
 تستثمر اهليئة الكما أّن   .املالية األسواق يف االستقرار لتحقيق قوة يشّكل فإنه مثّ  ومن القصري، املدى على األسواق

 االستثماريّة اواستراتيجّياته لالستثمار العاّمة الهيئةثانًيا: أهداف 

 
 

http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/pressrelease13.aspx
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 ذات واألنشطة القمار فيها ُيشّكل قطاعاتٍ  يف تستثمر ال، و الرحبية أهداُفها بوضوح حتّددت اليت املشاريع يف سوى
 .الّتجاري للعمل الرئيس املكّون بالكحول الّصلة
 لالستثمار العاّمة لهيئةل الهيكل الّتنظيمي .3

 العامة فاهليئة؛ التميز من عالٍ  مستوى ُيّثل القانون، بقوة داحملدّ  هيكلها، أن لالستثمار العامة اهليئة ترى
 شاملة مبراجعةٍ  لالستثمار العامة اهليئة قامتوقد  .إدارهتا جملس ديرهايُ  مستقلة عامة هيئةٌ  هي لالستثمار

 األصول إدارة أوجه كل يف االستثمارية ناعةالصّ  يف املمارسات أفضل مع نفسها مواءمة أجل من السرتاتيجيتها
 أفضل من بواحدٍ  تتمتع لالستثمار العامة اهليئة أن عليها القائمون االستشاريون وجد املراجعة، وخالل. واالستثمار

-0)ويعرض الّشكل رقم  للهيكل الّتنظيمي للهيئة. وفيما يلي عرضٌ  .جمموعها يف االستثمارية ناعةالصّ  ضمن ياكلاهل

 اهليكل الّتنظيمي للهيئة العاّمة لالستثمار؛ والّذي يتكّون من األقسام واإلدارات الّتايل بياهنا: (0
مستقل يشكل ضمانًا لسالمة األعمال  اخلي هو نشاط موضوعيدقيق الدّ التّ : مكتب الّتدقيق الّداخلي -

دقيق ويساعد مكتب التّ  وجمااًل لتقدمي االستشارات هبدف حتقيق قيمة مضافة وحتسني عمليات اهليئة.
منهجي منضبط لتقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر  اخلي اهليئة على حتقيق أهدافها من خالل أسلوبٍ الدّ 
 .قابة واحلوكمةوالرّ 

محاية اهليئة العامة  يفون القانونية ؤ إدارة الشّ من إنشاء  يتمّثل اهلدف الرئيس :القانونيةون ؤ إدارة الشّ  -
   قانوين يعمل وفقاً للقانون املعمول به. لالستثمار ككيانٍ 

جلميع أرصدة فوائض ميزان مدفوعات دولة  وديعة ُيثل قطاع االحتياطي العام قطاع االحتياطي العام: -
وتتكون ُمفظة قطاع  لتغطية أي عجز يف ميزان املدفوعات. للدولة مصدر مايلالكويت. وهو أيضًا 

االحتياطي العام من استثمارات موزعة ُملياً، وإقليمياً، ويف بلدان يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
 ل إداراتٍ دير أنشطته االستثماريّة من خالويُ  ،ويقوم القطاع بأنشطة متعددة يف اجملاالت االستثماريّة .فريقياإ

سات واملشاريع اجلديدة، وكذلك إدارات القروض املؤسّ  كإدارة االستثمار املباشر وإدارة العقار وإدارة ُمتلفة
 .املتابعة وإدارة والودائع،

 ويتكّون من ثالث إدارات:: قطاع األوراق المالّية -
  :داول إلدارة األوراق املالية القابلة للتّ  األسهمبأسواق  فويضات اخلاصةولة عن التّ ؤ مسإدارة األسهم

 أصوله يف مجيع أحناء العامل )عدا الشرق األوسط ومشال أفريقيا(. تتوزّع حيث ؛بصندوق األجيال القادمة
مالية، ودائرة األسهم إقليميًا إىل أربعة أقسام هي: دائرة األسهم األمريكية الشّ  األسهم وتنقسم إدارة

 اشئة.ودائرة األسواق النّ األوروبية، ودائرة األسهم اآلسيوية، 
  ّابت يف خل الثّ دير مجيع األصول ذات الدّ وهي تُ  ،5111 سنةست تأسّ : ابت )السندات(خل الثّ إدارة الد

 اهليئة العامة لالستثمار.
 دة من اهليئةاستثمارية معتمَ  أدواتٍ  تقوم بتوظيف الفوائض املالية يف :إدارة الخزينة.  
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 "KIA": الهيكل الّتنظيمي لللهيئة العاّمة لالستثمار (7-4)شكل رقم 

 
"http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GoalsInvestMent.aspx  "51/12/5101 ، يف املوقع االلكرتوين:KIAئة العاّمة لالستثمار اهليمصدر: ال
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شرف هذه اجملموعة على استثمارات مكتب االستثمار الكوييت يف األصول البديلة تُ : االستثمارات البديلة -
 حتية والعقارات يف أوروبا.خلاصة والبنية التّ اليت تتضمن صناديق املسامهات ا

 ولية إدارة األسهم اخلاصة االستثمار يف أسهم امللكية اخلاصة ؤ مس تشمل: إدارة المساهمات الخاصة
ناديق املدارة خارجياً. وكانت اهليئة العامة لالستثمار قد بدأت على املستوى العاملي من خالل الصّ 

عي إىل حتقيق لتنويع ُمفظة اهليئة والسّ  0920االستثمار يف أسهم امللكية اخلاصة يف وقت مبكر من عام 
 عوائد معدلة من منظور املخاطر تفوق تلك املمكن حتقيقها يف أسواق األسهم العامة.

 من خالل صناديق مدارة  ؛ولة عن االستثمار يف العقارات عاملياً ؤ مس: ةحتيّ تّ إدارة العقار والبنية ال
متنوعة بني العقارات اخلاصة غري املدرجة يف أسواق املال، واستثمارات يف البنية  خارجيًا يف ُمفظةٍ 

وآسيا، حتية ذات صلة بالعقارات. وتستهدف اإلدارة، من منظور جغرايف، االستثمار يف األمريكتني، التّ 
 وأوروبا، وأسرتاليا.

  ّط عاملياً حوّ ط يف االستثمار يف صناديق التّ حوّ ولية إدارة صناديق التّ ؤ تتمّثل مس: طحوّ إدارة صناديق الت
األكثر كفاءة مع احلفاظ على رأس  Alphaمصادر  حتديد وأهداف اإلدارة تتمّثل يف وبشكل مباشر.

 MSCIومؤشر  S&P 500ل التقليدية مثل مبؤشرات فئات األصو  واخنفاض ارتباطها املال،
ولة عن حتقيق عائدات تتفوق على مؤشرات صناديق ؤ وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلدارة مس العاملي.

وألن  السيولة العالية. مبستوى تقلبات منخفض وحجم من ط على املدى الطويل، مع السماححوّ التّ 
بالتفوق يف األداء يف األسواق بشكل مستمر، فقد  اهليئة العامة لالستثمار تدرك مدى صعوبة االحتفاظ

يتميزون بكفاءة عالية، وفلسفة استثمارية سليمة، وسجل أعمال حافل  راءتابعت اهليئة البحث عن مد
ويعتمد جناح اهليئة يف إدارة  وقوي، وأعمال سابقة يف مؤسسات ناجحة، ومزايا تنافسية مستدامة.

ومكافآت مالية يف حالة حتقيق  حوافز مالية مرتبطة بأدائهم، ى توفريعل راءحساباهتا من قبل هؤالء املد
وتتابع اإلدارة حتقيق  عائد مايل أعلى من املتفق عليه، والبنود اليت تسمح باالستقطاع حسب االقتضاء.

ماح بقدر واجد اجلغرايف، والسّ هذه األهداف من خالل تنويع احملافظ واالسرتاتيجيات، واألساليب، والتّ 
ط، واالستثمار يف صناديق ذات سجل إجناز حافل مؤكد حوّ ُمفظة صندوق التّ  التقلبات يف يل منقل

أقصى ألي مدير صندوق مهم.  كحد    %01على األقل، مع ختصيص  املاضية خالل السنوات الثالث
 ط.حوّ ماح ملدير احملفظة باالقرتاض على مستوى ُمفظة صندوق التّ عدم السّ  وأخرياً 

 ؛إدارة ُماسبة االستثماريتكّون من إدارة تكنولوجيا املعلومات، إدارة الّشؤون اإلداريّة و قطاع العملّيات:  -
ة واملتنوعة داخل اهليئة العامة لالستثمار بإنتاج البيانات من األدوار احليويّ  مجلةً  هذه األخريةتؤدي  حيث

على ضمان أن احملاسبة،  واألجيال القادمة، عالوةً  لعامنوية والشهرية املالية اخلاصة بصندوقي االحتياطي االسّ 
وتدقيق الدفاتر، وإعداد تقارير إدارة املعلومات املتعّلقة بإدارات االستثمار يف اهليئة وسائر اهليئات التنظيمية 

 احلكومية اخلارجية األخرى تتم مجيعها بشكل فوري ودقيق ومهين.
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قوم قطاع الّتخطيط ومساندة اإلدارة العليا برصد األداء ي قطاع الّتخطيط ومساندة اإلدارة العليا: -
يف الوقت الذي يقوم فيه  ،االستثماري واحتساب املخاطر لصندوقي االحتياطي العام واألجيال القادمة

غري اعتيادية. ويقوم قطاع الّتخطيط ومساندة اإلدارة  أو ظهور مصادر أداء ُمتملة بالكشف عن ُماطر كبرية
بالتنسيق مع  ؛ة وخطط أعمال بعيدة املدى للهيئة العامة لالستثماربتطوير خطط اسرتاتيجيّ  العليا أيضاً 

قات دفّ قيق حلركة التّ ول أيضًا عن االستشراف الدّ ؤ العضو املنتدب. والقطاع مس القطاعات األخرى ومكتب
حتليالت مالية ضمن على أساس شهري بغرض توفري  ؛قدية لصندوقي االحتياطي العام واألجيال القادمةالنّ 

ندوقني. والقطاع معين أيضًا بتنفيذ منظومة االقتصاد العاملي أمام صانعي القرار يف جلان االستثمار يف الصّ 
كما حيرص القطاع على التأكد من توفري   ،خارجية للعالقات العامة واسرتاتيّجيةة اتصاالت داخلية خطّ 

 دريبية للهيئة.االحتياجات التّ 
ة والّتخطيط إضافة قيمة إىل اهليئة العامة تستهدف إدارة االسرتاتيجيّ : االستراتيجية والّتخطيطإدارة  -

ونشر املعلومات عن االجتاهات االقتصادية واالستثماريّة، وعن  االستقصاء والتحري من خالل ؛لالستثمار
ق أهدافها االستثماريّة بغرض متكني اهليئة العامة لالستثمار من حتقي األسواق فئات األصول وسلوكيات

ة ة والّتخطيط وضع اسرتاتيجيّ وليات إدارة االسرتاتيجيّ ؤ وتشمل مس األصول. ة توزيعاسرتاتيجيّ  والنجاح يف
وتنسيق تطوير خطة عمل  مخس سنوات، مع إمكانية املراجعة كل ثالث سنوات، ملدة طويلة املدى للهيئة

 شاملة للهيئة العامة لالستثمار.
  ّدريبإدارة الت 

دريبية جلميع موظفي اهليئة العامة دوري بإعداد استبيانات لتحديد االحتياجات التّ  دريب بشكلٍ تقوم إدارة التّ  -
ة لتغطية راسة، يتم تطوير خطّ ا لنتائج هذه الدّ نوات الثالث املقبلة. ووفقً لالستثمار على مدى السّ 

 دريبية.االحتياجات التّ 
اإلشراف على  وليات املكتب يفؤ وتتمّثل مس: ولةلحساب الدّ ات المشتراة مكتب تسوية المديونيّ  -

ف املكتب على سري اإلجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ شرِ ويُ  ة املضادة إلجراءات اإلفالس.سويات الوقائيّ التّ 
لح شرف املكتب على إجراء الص  ويُ فالس. خول يف إجراءات اإلب الدّ لتجنّ ر لح مع العميل املتعثِّ شروط الص  

لح القانوين مع العميل ويقوم املكتب بإجراء الص   األصول. نازل عنمبا فيها ما يشمل التّ  سوياتانوين والتّ الق
  .00/92من القانون رقم  09املفلس بعد حتديث وحتديد الوضع املايل للعميل املعيّن استناداً إىل املادة 

ولة يف دولة الكويت، وهي ؤ كاملة أمام اجلهات املس  ةٍ تتمتع استثمارات اهليئة العامة لالستثمار بشفافيّ 
إن مجيع املواطنني  املسؤولة بدورها عن محاية مصاحل املستفيدين من استثمارات اهليئة وهم املواطنون الكويتيون.

 عامًا أو أكرب، ينتخبون حبرية ممثليهم يف جملس األمة، وهؤالء املمثلني يظّلون دائمًا على علم 50الكويتيني، 
 بانتظام، على األقل سنوياً، بأداء اهليئة العامة لالستثمار.
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 تُغّطي مبادئ سنتياغو اجملاالت الرّئيسة الّتالية:

 اإلطار القانوين واألهداف واالّتساق مع الّسياسات االقتصاديّة الكّلية؛ .1
 واحلوكمة؛اإلطار املؤّسسي  .1
 إطار االستثمار وإدارة املخاطر. .3

حتليل املبادئ األربعة والعشرين؛ هبدف الوقوف على هذه اجملاالت الّثالثة، اعتماًدا على الّدراسة فيما يلي سيتم 
ُمل الثة لعشرة صناديق ثروة سياديّة، خنتار منها الّصناديق الثّ  5119يف أكتوبر  "IRRC Institute"اليّت أجراها 

واهليئة  "QIA" ، جهاز قطر لالستثمار"GPFG"الّنروجيي-العاملي–صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي سة: الّدرا
 :1كما يلي، "KIA" العاّمة لالستثمار
  اإلطار القانوني واألهداف واالّتساق مع الّسياسات االقتصاديّة الكّلية: .0

تعارف عليها يشمل هذا اإلطار 
ُ
، ونستعرض 2إىل غاية املبدأ  0من املبدأ  "GAPP"املبادئ واملمارسات امل
 يف حتليل امتثال صناديق الثّروة الّسياديّة الّثالثة هلذه املبادئ. (5-4)هذه املبادئ فيما يلي مع االستعانة باجلدول رقم 

ة تشغيله وحتقيق أهدافه طار القانوين الّذي يستند إليه صندوق الثّروة الّسياديّة سليًما وداعًما لفعاليّ يكون اإل :1المبدأ 
عَلنة.

ُ
 امل

عامالت اليّت جُيريها.ليضمن اإلطار القانوين سالمة الوضع القانوين  :1-1المبدأ الفرعي 
ُ
 صندوق الثّروة الّسياديّة وامل

ة، يتم اإلفصاح العلين عن أهم مواصفات األساس واهليكل القانونيني لصندوق الثّروة الّسياديّ  :1-1لمبدأ الفرعي ا
 وكذلك العالقة بني كل صندوق وغريه من كيانات الّدولة.

إّن وجود إطاٍر قانويّن سليم أمٌر ضروريٌّ لتقوية الُبنية املؤّسساتية واحلوكمة بالّنسبة لصناديق الثّروة الّسياديّة، بُغية 
ناسب 

ُ
فإنّه من الّصعب على صياغة وتنفيذ األهداف والّسياسات االستثماريّة، أّما يف غياب اإلطار القانوين امل

تعّددة، كما أنّه يُؤّدي إىل فُقدان الثّقة بني صندوق الثّروة الّسياديّة
ُ
 صناديق الثّروة الّسياديّة الوصول ألهدافها وغاياهتا امل

 واحلكومة احملّلية.
 ة ويتم اإلفصاح عنه علًنا.: يتحّدد بوضوح غرض إنشاء صندوق الثّروة الّسياديّ 1المبدأ 

ّل صندوق ثروٍة سياديّة، ومن الواضح كمبادئ سنتياغو إىل غرض الّسياسة من األهداف الّنهائّية لُيشار يف 
أّن لكّل صندوٍق أغراًضا سياسّية مُتّيزه عن غريه. ومن أمثلة ذلك: صناديق استقرار االقتصاد من تقّلبات الّسلع أو 
احملافظة على األمن القومي لصاحل األجيال القادمة. إّن غرض الّسياسة واضحة املعامل مهمٌّ يف توجيه الّسياسة 

ريّة واسرتاتيجّيات الّصناديق؛ هبدف الوصول للحفاظ على حّق األجيال القادمة. ومن هذه الّصناديق االستثما
، والّلذان اعتمدا يف آفاق استثماراهتما على امليل لتعظيم "GPFG"والّصندوق الّنروجيي  "KIA"الّصندوق الكوييت 

 لنفس املدى. العوائد على املدى الّطويل من دون اإلفراط يف املخاطرة، وذلك 

                                                           
الّتنمية لموارد الطّاقويّة بني ُمتطّلبات ات االستخدامّية لأمحد نصري وسليمان زواري فرحات، دراسة حتليلّية ملدى امتثال صناديق الثّروة الّسياديّة ملبادئ "سنتياغو"، املؤمتر األّول: الّسياس 1 

 .6 ، ص:5102العلوم االقتصادية والّتجارية وعلوم الّتسيري،  ، كلية0الُقطرية وتأمني االحتياجات الّدولّية، جامعة سطيف

 مدى امتثال الّصناديق الّثالثة لمبادئ سنتياغوثانًيا: 
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ة مباشرة كبرية، يتم تنسيق هذه ية وُمليّ اقتصادية كلّ  ة انعكاساتٌ حيثما يكون لصندوق الثّروة الّسياديّ  :3المبدأ 
ة، بُغية ضمان االّتساق مع الّسياسات لطات الّنقدية احملليّ ة العامة والسّ األنشطة تنسيًقا كاماًل مع سلطات املاليّ 

 لة.امية الشّ االقتصادية الكلّ 
يهتّم هذا املبدأ باإلشراف املباشر وإعادة الّنظر يف سياسات االستثمار الواسعة للحكومة، للّتأّكد من أّن 
ّتخذة من قبل صندوقها الّسيادي ال ينجر عنها أي انعكاسات غري مرغوب فيها كالّتضّخم مثاًل، وأّن 

ُ
اإلجراءات امل

 )األزمات املالّية، البطالة وغريها(.صندوقها له تنسيٌق مع الواقع االقتصادي الوطين 
توضع سياسات أو قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة وُمعلنة بشأن املنهج العام لصندوق الثّروة  :4المبدأ 
 ة حيال عمليات الّتمويل والّسحب واإلنفاق.الّسياديّ 

 ة.اديّ يتم اإلفصاح علًنا عن مصدر متويل صندوق الثّروة الّسي :1-4المبدأ الفرعي 
ة واإلنفاق منه يتم اإلفصاح علًنا عن املنهج العام لسحب األرصدة من صندوق الثّروة الّسياديّ  :1-4المبدأ الفرعي 

 عن احلكومة. نيابةً 
إّن عملّيات الّتمويل والّسحب لرأس مال الّصناديق هلا أمهّيٌة بالغة فيما خيّص استمراريّة ونطاق استثماراهتا، ومن 

تأثريات على األسواق؛ فإذا كان صندوق الثّروة الّسياديّة ال يُفصح عن قواعد الّتمويل والّسحب اخلاّصة به، مثّ فإّن هلا 
حتَمل يف عدم استقرار األسواق، أي من املمكن أن 

ُ
فإّن هذا يُثري القلق والّشكوك حول آفاقه املستقبلّية وتأثريه امل

األسواق، كما ُُيكن هلذه االستثمارات حال انسحاهبا أن حُتدث تُؤّدي االستثمارات الكبرية واملفاجئة لتضّخم 
 اضطرابًا يف األسواق، خاّصًة إذا كانت تدفّقات رأس املال غري ُمتناسبة مع حجم األسواق املعنّية.

أو  ،ةلة بصندوق الثّروة الّسياديّ يومي بالبيانات اإلحصائية ذات الصّ  يتم إبالغ اجلهة املالكة على أساسٍ  :5المبدأ 
 ية حسب االقتضاء.إتاحتها لإلدراج يف املكان املناسب مع جمموعات البيانات االقتصادية الكلّ 

إّن الّتنسيق بني صناديق الثّروة الّسياديّة وحكوماهتا أمٌر بالغ األمهّية، بُغية أخذ اآلثار االقتصاديّة اليت قد تنُجم 
يف قرارات احلكومة. تتوافر لدى مالكي صناديق الثّروة الّسيادية  عن معامالت صندوق الثّروة الّسيادية بعني االعتبار

قاعدة بيانات فصلّية خالل الّسنة. يف العادة مُتّثل  "IFSWF"األعضاء يف املنتدى الّدويل لصناديق الثّروة الّسياديّة 
مثّلة للحكومة، ويتم نشر املعلومات على املواقع 

ُ
الّدول أو الّسلطة صاحبة الّسيادة بوزارة املالّية أو الوزارات امل

تعّلقة بصند
ُ
وق الثّروة الّسياديّة يف االلكرتونّية هلذه الوزارات أو يف الّصحف، إاّل أنّه يف الغالب يتّم نشر البيانات امل

تقريره الّسنوي، كما ُُيكن االّطالع على الّتقرير الّسنوي للبنك املركزي إذا كانت ملكية الّصندوق ملكّية ُمشرتكة 
للبنك املركزي واحلكومة. واجلدول املوايل يُوّضح مدى االمتثال للمبادئ اخلاّصة باإلطار القانوين، األهداف والّتنسيق 

 :1االقتصاد الكّلي لكّل من الّصندوق الّنروجيي والقطري والكوييتمع سياسات 
 
 
 

                                                           
 .8مرجع سابق، ص:  أمحد نصري وسليمان زواري فرحات، 1 
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 ينسيق مع سياسات االقتصاد الكلّ اإلطار القانوني، األهداف والتّ  (:5-4) جدول رقم
SWF GAPP1 

 الكيان القانوني
GAPP2 

 غرض الّسياسة
GAPP4 

 الّتمويل والّسحب
GAPP5 

 اإلبالغ عن الّتقارير
GPFG  البرلمان الّنرويجي يُفصح أجيال وزارة المالّيةمندمج مع 

QIA حكومة دولة قطر ال يُفصح شركة الستثمار االحتياطي وكالة حكومّية 
KIA عملّية الّسحب ال يُفصح  أجيال وكالة حكومّية

 عنها بوضوح
 دولة الكويت

Source: Afshin Mehrpouya and others, Report: An Analysis of Proxy Voting and Engagement Policies and 

Practices of the Sovereign Wealth Funds, IRRC Institute, October 2009, p 44. 

يّتضح من خالل اجلدول أّن صناديق الثّروة الّسياديّة حّددت غرض الّسياسة ومّت الكشف عنه علًنا، أي أّن 
  .5 الّصناديق الّثالثة متوافقة متاًما مع املبدأ

 اإلطار المؤّسسي وهيكل الحوكمة: .1
تعارف عليها 

ُ
، 00إىل غاية املبدأ  1من املبدأ " GAPP"جتتمع يف هذا اإلطار املبادئ واملمارسات امل

 :ونستعرض هذه املبادئ يف اآليت
لألدوار د تقسيًما واضًحا وفّعاال دِّ سليم للحوكمة حيُ  إطارٍ  ة يف ظلّ يعمل صندوق الثّروة الّسياديّ  :1المبدأ 

 ندوق سعًيا لتحقيق أهدافه.شغيلية يف إدارة الصّ مبا يسّهل املساءلة واالستقاللية التّ  ؛واملسؤوليات
ّية الّتمييز بني األدوار واملسؤولّيات اخلاّصة بصندوق الثّروة الّسياديّة ملالكيه واهليئات مهّ يعِرض ويربز هذا املبدأ أ
تحكَّم فيها واإلدارات الّتشغيليّ 

ُ
ة، واهلدف من هذا الّتقسيم الّتوضيحي الّتأّكد من أّن القرارات االستثماريّة لصندوق امل

  الّسياديّة مبنّية على معايري اقتصاديّة ومالّية وخالية من نفوذ احلكومة. الثّروة
مكن أن خُيرج الّدراسة من تقي

ُ
 يمها اجلّيد.مل ُيصّنف هذا املبدأ يف الّدراسة نظرًا الّتساع املبدأ الّذي من امل

ة، وتتوىّل تعيني أعضاء جهازه احلاكم طبًقا إلجراءات د اجلهة املالكة أهداف صندوق الثّروة الّسياديّ دِّ حتُ  :2المبدأ 
 واضحة الّتحديد، ومتارس اإلشراف على عملياته.

كذلك اإلشراف املطلوب من صندوق الثّروة الّسياديّة استقاللّية عمله على أساٍس اقتصادي ومايل، ومطلوب  
خّطط هلا.

ُ
خيتلف دور املالك من ُصندوٍق آلخر بناء على  ورقابة املالك لضمان أّن الّصندوق يتماشى مع األهداف امل

وزارة املالّية حُتّدد أهداف االستثمار واالسرتاتيجّيات، أي أّن هناك  "GPFG"نوع الكيان القانوين، فعلى سبيل املثال 
 املالك.حتّكًما ُمباشرًا من قبل 

بصفٍة عاّمة، صناديق الثّروة الّسياديّة ُمهّمتها محاية األصول الّسياديّة من خالل اإلشراف والرّقابة الّصارمة نسبيًّا 
؛ حيث يتشّكل جهاز احُلكم "GPFG"للحكومات، لكن قد يكون اإلشراف مبدئيًّا كما هو احلال بالّنسبة لصندوق 

 واإلدارة الُعليا يف الغالب من مسؤولني حكومّيني. الّصناديق الّثالثة تُليّب ُمتطّلبات هذا املبدأ. 
واضحة املعامل وُُينح الّسلطة  ة ويُكّلف مبهمةٍ يعمل اجلهاز احلاكم مبا حُيّقق مصاحل صندوق الثّروة الّسياديّ  :1المبدأ 

 واالختصاص الكافيني ألداء وظائفه.
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 سي وهيكل الحوكمةاإلطار المؤسّ  (:1-4)جدول رقم 

Source : Afshin Mehrpouya and other, Report : An Analysis of Proxy Voting and Engagement Policies and Practices of the Sovereign Wealth Funds, 

IRRC Institute, October 2009, p: 48-49. 

 االستثمار وإدارة المخاطر  (:2-4) جدول رقم
SWF GAPP18 

 االستثمارياسة س
GAPP19 

 االستثمار أهداف
GAPP20 

 الوصول لمعلومات غير مشروعة
GAPP21 

 حقوق الملكّية
GAPP22 

 إدارة المخاطر

GAPP23 

 قياس األداء

GAPP24 

 الّتنفيذ

GPFG متوافقة تماًما مع  اإلفصاح العلني والُمفّصل
 العائد

ممارس مع اإلفصاح  ال يُفصح
 الكامل

 إدارة مخاطر تفصيلية في
NBIM 

يستخدم مؤّشر 
 المعايير القياسّية

ال وجود لعملّية إعادة 
 الُمراجعة

QIA مدراء -إفصاح علني
 خارجيين ال يُفصح عنهم

متوافقة تماًما مع 
 العائد

ممارس؛ ال يُفصح عن  ال يُفصح
 سياسة الّتصويت

لعملّية إعادة ال وجود  ال يُفصح ال يُفصح
 الُمراجعة

KIA  متوافقة تماًما مع  علنُااإلفصاح
 العائد

يُفصح عن ال ممارس؛  ال يُفصح
 سياسة الّتصويت

َيستخدم مؤّشر  واألداء المخاطر وحدة
 المعايير القياسّية

ال وجود لعملّية إعادة 
 الُمراجعة

Source : Afshin Mehrpouya and other, Report : An Analysis of Proxy Voting and Engagement Policies and Practices of th e Sovereign Wealth Funds, 

IRRC Institute, October 2009, p: 48-49. 
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GAPP16 

 

GAPP17 

 

GPFG لجنة الّتدقيق وتدقيق البنك  اإلفصاح علًنا  مستقل وزارة المالّية إشراف
 المركزي؛ مكتب الُمدّقق العام

قانون صندوق  اإلفصاح الّتفصيلي
 الّتقاعد

اإلفصاح 
 علًنا

 اإلفصاح علًنا

QIA مجلس  إشراف
 اإلدارة

مزيج المسؤولين الحكومّيين 
 واألسرة الحاكمة

محّدد 
 وُمفصح عنه

القرار األميري رقم  معروفغير  ديوان المحاسبة ال يُفصح
 1115لعام  (11)

اإلفصاح 
 علًنا

 ال وجود إلفصاح علني

KIA مجلس  إشراف
 اإلدارة

مزيج المسؤولين الحكومّيين 
 وأعضاء القطاع الخاصّ 

ُمحّدد 
 وُمفصح عنه

الّتقرير الّسنوي لمجلس 
 الوزراء الكويتي

إفصاح موجز لمعايير  ديوان المحاسبة
 االختيار الّرئيسة

" 74قانون رقم "
 2891لعام 

اإلفصاح 
 علًنا

 ال يُفصح
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على العملّيات واألداء العام للّصندوق، بناًء على األهداف  فَُينح اجلهاز احلاكم تفويًضا باإلشرا
حّددة من قبل مالك الّصندوق، وحُيدِّد اجلهاز احلاكم االسرتاتيجّية االستثماريّة والّتوّجهات 

ُ
والّسياسات العريضة امل

تأخذ شكل جملس إدارة،  العملّية "الّتشغيلّية". عادًة ما يأخذ اجلهاز احلاكم شكل جملس اإلدارة؛ فُمعظم الّصناديق
 ؛ اجلهاز احلكومي له داخل وزارة املالّية للّدولة."GPFG"عدا الّصندوق الّنروجيي 

( إىل تعزيز استقاللّية صندوق 9باإلضافة إىل حتديد املالك ومسؤولّية اجلهاز احلاكم للّصندوق، يهدف املبدأ )
الثّروة الّسياديّة عن املدير الّتنفيذي. وكما جاء يف مبادئ سنتياغو أنّه على اإلدارة الّتشغيلّية أن تعمل ملصلحة 
الّصندوق، فتقييم االمتثال، يُنظر إليه فيما إذا كان املسؤولون احلكومّيون مشاركني يف إدارة صندوق الثّروة الّسياديّة 

بشكٍل ُمستقّل من قبل  "GPFG"ناًدا إىل اإلطار القانوين واحلوكمة. تتم اإلدارة الّتشغيلّية للصندوق الّنروجيي است
 ."NBIM"البنك املركزي الّنروجيي 

تعّلق باستقاللّية اإلدارة الّتشغيلّية "الّتنفيذيّة"،  "GPFG"البنك الّنروجيي 
ُ
ُيتثل امتثااًل كاماًل هلذا املبدأ، وامل

 غري متوافقان. "KIA"والّصندوق الكوييت  "QIA"ّصندوق القطري ال
شريع أو امليثاق ص عليه يف التّ ة بالنّ يتحّدد بوضوح إطار املساءلة عن عمليات صندوق الثّروة الّسياديّ  :11المبدأ 

 ة أو يف اتّفاقية اإلدارة.املعين أو غري ذلك من الوثائق الّتأسيسيّ 
ساءلة 

ُ
حدَّد بوضوٍح من قبل املالك، أّن اجلهاز احلاكم واإلدارة الّتنفيذيّة تفي مبسؤولّياهتا يضمن إطار امل

ُ
وامل

 املوكلة هلا ويف نفس الوقت ُتسهِّل تقييم ورصد حركة الّصندوق.
يندرج ضمن توليفة اأُلطُر القانونّية حلوكمة صندوق الثّروة الّسياديّة ومستوى املساءلة الّذي خيتلف بني 

ساءلة؛ أي أهّنا مُمتثلة بالكامل هلذا الّصناد
ُ
د بوضوٍح إطار امل يق. ونالحظ أّن الّصناديق الّثالثة قيد الّدراية تُفصح وحُتدِّ

 املبدأ.
ة أدائه، ة وكيفيّ مالية عن عمليات صندوق الثّروة الّسياديّ  بكشوفٍ  سنوي مصحوبٍ  يتم إعداد تقريرٍ  :11المبدأ 

 .الّدويل بات االّتساقة املعمول هبا ومع ُمراعاة متطلّ ة أو القوميّ ة الّدوليّ لمعايري احملاسبيّ وذلك يف الوقت املقّرر وطبًقا ل
يفصح عن تقاريره علًنا بشكٍل مفّصل وواسع الّنطاق؛ أي  "GPFG"أظهر البحث أّن الّصندوق الّنروجيي 

يشتمل الّتقرير على األداء املايل، توزيع األصول، الّتقسيم اجلغرايف، املدراء اخلارجّيني للّصندوق وتدقيق الّتقارير داخليًّا 
 
ُ
 حاسبة الّدولّية أو الوطنّية.وخارجيًّا، وعليه فإنّه من الّصحيح القول أّن تقاريره الّسنويّة تتوافق مع معايري امل

ُُيكن تصنيفه ضمن  "KIA"ال يتضّمن وجود تقارير سنويّة. الّصندوق الكوييت  "QIA"الّصندوق القطري 
 .1ا مع هذا املبدأالّصناديق املتوافقة متامً 

هذه الّتقارير  املطلوب أن تكون الّتقارير علنّية وُمتضّمنة احملتوى، ألنّه قد تتضّمن سرّية يف احملتوى. ُوجود
ساءلة وشفافّية صندوق الثّروة 

ُ
واإلفصاح عن ُُمتواها العام ألصحاب املصلحة هو مؤّشٌر جّيد لسالمة إطار امل

 الّسياديّة.

                                                           
 .01مرجع سابق، ص:  أمحد نصري وسليمان زواري فرحات، 1 
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ه املالية للّتدقيق الّسنوي طبًقا للمعايري احملاسبية الّدولية أو ة وكشوفُ ختضع عمليات صندوق الثّروة الّسياديّ  :11المبدأ 
 املعمول هبا.القومية 

يطلب هذا املبدأ من صناديق الثّروة الّسياديّة الّتقّيد بإجراء عملّيات تدقيق احلسابات الّداخلّية بصفٍة ُمستقّلة 
حاسبّية.

ُ
 وُمنتظمة، وتدقيق خارجي سنوي على أنشطتها املالّية وأنظمة الّتشغيل والّضوابط امل

ق خارجّية ُمستقّلة؛ ومن مّث كل الّصناديق متوافقة متاًما مع الّصناديق الّثالثة كشفت عن ُوجود إجراءات تدقي
 هذا املبدأ.

ا هبا أعضاء اجلهاز احلاكم لصندوق الثّروة تتحّدد بوضوح املعايري املهنية واألخالقية الواجبة وحُياط علمً  :13المبدأ 
 ة وإدارته وموظّفيه.الّسياديّ 

ّية لسلوك الّصندوق، لكن هذا املبدأ واسع واملعلومات حول هذه املعايري املهنّية واألخالقّية هي قواعٌد داخل
املعايري غري ُمتاحٍة لألطراف الّثالثة: املالك واجلهاز احلاكم وأّي طرٍف آخر له غرض من الّصندوق. وعليه مل يُقّدم 

 أي تقييم لالمتثال هلذا املبدأ يف هذه الّدراسة.
ة على أُسس اقتصادية ومالية، ثة لغرض إدارة عمليات صندوق الثّروة الّسياديّ ثال عامل مع أطرافٍ يرتكز التّ  :14المبدأ 

 واضحة. وإجراءاتٌ  وتُراعى فيه قواعدٌ 
يُعطي هذا املبدأ توّجهاٍت لصناديق الثّروة الّسياديّة عند الّتعامل مع أطراٍف ثالثة كاملدراء اخلارجيني للّصندوق 

روة الّسياديّة تستعني مبدراء خارجّيني إلدارة جزٍء من أصوهلا. بالّنسبة واهليئات االستشاريّة. ُمعظم صناديق الثّ 
دراء  "KIA"والّصندوق الكوييت  "GPFG"للّصندوق الّنروجيي 

ُ
يتم فيها مناقشة معايري االختيار الرّئيسة هلؤالء امل

يكشف عن قائمة ُمدراء الّصندوق  "GPFG"املالّيني على موقعها االلكرتوين الّرمسي، كما أّن الّصندوق الّنروجيي 
يُبنّي الّتقييم أّن الّصندوق الّنروجيي فقط وضع قواعد وإجراءاٍت واضحة للّتعامل مع أطراٍف  .1املمنوح هلم الّتفويض

 ذلك، أّما الّصندوق الكوييت فُيليّب بثالثة، فيما خيّص اختيار ومراقبة مدراء الّصناديق، الّصندوق القطري فشل يف القيام 
 متطّلبات هذا املبدأ بشكٍل جزئي.

ا ملتطّلبات الّتنظيم واإلفصاح املرعية ة وأنشطته يف البلدان املضيفة طبقً تُدار عمليات صندوق الثّروة الّسياديّ  :15المبدأ 
 يف البلدان اليت يُزاول نشاطه فيها.

هبذا املبدأ اعتماًدا على إطارها القانوين، ُتطّبق مجيع صناديق الثّروة الّسياديّة القوانني والّلوائح ذات الّصلة 
حسب دراسة احلالة فإّن صناديق الثّروة الّسياديّة الّثالثة جُتري عملّياهتا وأنشطتها طبًقا لّلوائح املعمول هبا يف البلدان 

تلقّية"؛ أي أهّنا متتثل هلذا املبدأ. أّما من حيث االمتثال لإلفصاح، فإّن صناديق ال
ُ
ضيفة "امل

ُ
مل ِوفق عثّروة الّسياديّة تامل

طّبقة. ففي حالة الكويت 
ُ
ُينع اإلفصاح عن  0995لعام  00مثاًل القانون رقم  "KIA"نصوٍص تنظيمّية املعمول هبا وامل
صرّح به. "KIA"أي معلومات تتعّلق بالّصندوق 

ُ
 ويُعاقب على اإلفصاح غري امل

الّسياديّة الّثالثة لوثائقها الّتأسيسّية، كما أنّه ال يوجد أي مل يتم إثبات أّي دليل حول انتهاك صناديق الثّروة 
ضيفة.

ُ
 تقريٍر من طرٍف ثالث يُفيد انتهاك صناديق الثّروة الّسياديّة للقواعد والّلوائح املعمول هبا يف الُبلدان امل

                                                           
 .00مرجع سابق، ص:  أمحد نصري وسليمان زواري فرحات، 1 
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التّباع ومراعاة متطّلبات  تعّدةُمس الثّروة الّسياديّة تُبنّي أهّنا عموًما القواعد الّتنظيمّية والّتأسيسّية لصناديق
ضيفة.

ُ
 الّدول امل
 ة على أساسٍ روة الّسياديّ يتم اإلفصاح علًنا عن إطار احلوكمة وأهدافها وكذلك عن كيفية إدارة صندوق الثّ  :11المبدأ 

 من االستقاللية الّتشغيلية عن اجلهة املالكة.
فإّن إطار احلوكمة يضمن لصندوق الثّروة الّسياديّة  GAPP" 1، 0، 2، 9، 01"كما هو ُمبنّي يف املبادئ 

االستقاللّية واإلفصاح ويضمن الّشفافّية والفحص العام. ولتقييم مستوى امتثال الّصندوق هلذا املبدأ يُنظر إىل عاملني 
ُيتثل " GPFG"ي مها الكشف عن إطار احلوكمة وأهدافها واستقاللّيتها عن الّدولة. ووجد الّتقييم أّن الّصندوق الّنروجي

 املتعّلق مبتطّلبات اإلفصاح واالستقاللّية، أّما الّصندوقان اآلخران فيمتثالن بشكٍل جزئّي. 01متاًما للمبدأ 
ة لتوضيح توّجهه االقتصادي ياديّ يتم اإلفصاح علًنا عن املعلومات املالية ذات الّصلة بصندوق الثّروة السّ  :12المبدأ 

 ية الستثماراته.قة يف البلدان املتلقّ إلسهام يف استقرار األسواق املالية الّدولية وتعزيز الثّ واملايل، حىت يتسىّن له ا
ُيساعد اإلفصاح عن املعلومات املالّية وبشكٍل كبري يف طمأنة وتوضيح الطّابع الّتجاري الستثمارات صندوق 
تعاملني املالّيني على نطاٍق أوسع. على الّرغم من أّن هناك 

ُ
تلقّية، وكذا امل

ُ
الثّروة الّسياديّة يف ُمفظة الّشركات للبلدان امل

صناديق الثّروة الّسياديّة فشلت يف االمتثال هلذا املبدأ؛ وقد يرجع الّسبب يف ذلك إفصاًحا جّيًدا إلطار احلوكمة فإّن 
إىل أّن الّصناديق ترتّدد يف اإلفصاح عن املعلومات اليّت تراها حّساسة، مثل توزيع األصول وُمعّدل العائد املطلوب 

سرارًا جتاريّة من قبل صناديق الثّروة الّسياديّة، وتصنيفات احملفظة االستثماريّة. يف بعض احلاالت ُُيكن اعتبار اإلفصاح أ
تقاريرًا فصلّية وسنويّة  "GPFG"وال ُيسمح بالوصول إليها إال ملن يتوافر له احلّق يف ذلك. ينشر الّصندوق الّنروجيي 

 .1الّصلة ذات املعلومات وكلّ  ةحول املعلومات املاليّ 
 إطار االستثمار وإدارة المخاطر: .3

 :؛ حيث جند(2-4)رقم  باالستعانة باجلدول، 52-08بادئ من نقوم بتحليل امل
ساق مع أهدافه احملّددة واملخاطر اليت ة بالوضوح واالتّ : تتسم الّسياسة االستثمارية لصندوق الثّروة الّسياديّ 11المبدأ 

احلاكمة، كما ترتكز على و أته االستثمارية حسبما حّددهتا اجلهة املالكة يتعرض هلا ودرجة حتمله هلا واسرتاتيجيّ 
 فظة.مبادئ سليمة إلدارة احمل

ة يف تقنني مدى انكشافه للمخاطر املالية ة بسياسته االستثماريّ يسرتشد صندوق الثّروة الّسياديّ  :1-11المبدأ الفرعي 
 وإمكانية استخدامه للّرفع املايل.

أو خارجيني لالستثمار  /داخليني و راءاالستعانة مبدياسة االستثمارية مدى إمكانية ج السّ تُعالِ  :1-11المبدأ الفرعي 
خّولة هلم والعمليّ 

ُ
 بعة يف اختيارهم ومراقبة أدائهم.ة املتّ وأنواع أنشطتهم وطبيعة الّسلطة امل

 ة.دة لدى صندوق الثّروة الّسياديّ يتم اإلفصاح علًنا عن توصيف لسياسة االستثمار املعتمَ  :3-11المبدأ الفرعي 

                                                           
 .05مرجع سابق، ص:  محد نصري وسليمان زواري فرحات،أ 1 
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إّن ُوجود سياسة استثمار أمٌر أساسي يف توجيه الّنهج االستثماري لصندوق الثّروة الّسياديّة، كما أّن 
، ويستند تصنيف "5-02، 0-02"اإلفصاح العلين الكامل للّسياسة االستثماريّة غري مطلوب يف املبدأين الفرعّيني 

ّرغم من أّن كّل الّصناديق تُقّدم وصًفا لسياستها وهنجها ، بال"2-02"امتثال صناديق هذه الّدراسة على املبدأ الفرعي 
االستثماري، وعليه فإّن حتديد احلّد األدىن لوصف سياسة االستثمار يشتمل على: اآلفاق الّزمنّية لالستثمار، الرّتكيز 

 اجلغرايف والقطاعي، منط االستثمار إجيايب أم سليب واستخدام مدراء خارجّيني.
أفصحا عن كّل سياسات وجوانب االستثمار  "KIA"والّصندوق الكوييت  "GPFG" الصندوق الّنروجيي

حّددة سابًقا، الّصندوق القطري "
ُ
غري " مّت تصنيفه ضمن االمتثال اجلزئي هلذا املبدأ، ألنّه يُفصح لكن بوصٍف QIAامل

 .1االستثمارية دقيق عن سياسته
ما جيب اإلشارة إليه هو أّن تقييم امتثال الّصناديق استند على املتطّلبات العاّمة هلذا املبدأ، وأيًضا على املبدأ 

 والذي يُقر  بضرورة اإلفصاح العلين لسياسة االستثمار. "2-02"الفرعي 
تعظيم العائد املايل املعّدل حسب ة إىل خذها صندوق الثّروة الّسياديّ هتدف القرارات االستثمارية اليت يتّ  :19المبدأ 

 املخاطر مبا يتوافق مع سياسته االستثمارية واستناًدا إىل أُسس اقتصادية ومالية.
أخرى خبالف االعتبارات االقتصادية واملالية، يتم  إذا كانت قرارات االستثمار ختضع العتباراتٍ  :1-19المبدأ الفرعي 

 سة االستثمار ويتم اإلفصاح عنها علًنا.الّنص بوضوح على هذه االعتبارات ضمن سيا
ة وفًقا للطريقة الّسليمة واملقبولة عموًما يف جمال إدارة تُدار إدارة أصول صناديق الثّروة الّسياديّ  :1-19المبدأ الفرعي 

 األصول.
ديّة، ُُيكن إّن ما مّت الّتطّرق له من حتليٍل يف قسم االستثمار، األهداف االستثماريّة لصندوق الثّروة الّسيا

تحّصل عليه، وبالّرجوع إىل األهداف االقتصاديّة الوطنّية "اسرتاتيجّية" واألهداف 
ُ
تصنيفها بالّرجوع إىل صايف العائد امل

الّسياسّية الوطنّية "سياسّية". حلّد اآلن ال يوجد أي آثار ملعلومات ُتشري إىل أّن صناديق الثّروة الّسياديّة هلا أجندات 
 ة أو خفّية.سياسّية واضح

ويف تصنيف االمتثال للّصناديق ُمّل الّدراسة، متتثل امتثااًل كاماًل هلذا املبدأ، كما أنّه مل يُعثر على أي أدّلة 
 دوافع سياسّية واضحة أو خفّية من استثماراهتم.وجود  بشأن

تساب نفوذ من خالل احلكومة سرّية أو اك ة الّسعي ملعرفة معلوماتٍ روة الّسياديّ ال جيوز لصندوق الثّ  :11المبدأ 
 نافس مع الكيانات اخلاصة.فوذ يف التّ مبفهومها األوسع أو استغالل مثل هذه املعلومات أو النّ 

هناك قلٌق عام حول صناديق الثّروة الّسياديّة اململوكة للّدولة، اليت متتلك إمكانّية الوصول إىل مجع املعلومات 
تفيد من أنشطتها االستثماريّة، هذا يُعترب غري عادل جتاه مستثمري القطاع واملصادر باستعمال نفوذها بغرض أن تس

يُعّزز أمهّية املساواة يف تلّقي املعلومات بني صناديق الثّروة الّسياديّة  51اخلاّص؛ ومن مّث انعدام الّتنافسّية. املبدأ 
لّصناديق استغّلت نفوذها احلكومّية للحصول يُثبت أّن اوالّشركات اخلاّصة يف الّسوق. مل يتم العثور على أّي دليل 

 على معلومات.
                                                           

 .02املصدر نفسه، ص:  1 
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وجود حواجز قانونّية أو مؤّسسّية تضمن احلّد من الوصول إىل مثل هذه  نمل يكشف أحٌد من الّصناديق ع
متوافقة املعلومات أو املصادر؛ أي أّن صناديق الثّروة الّسياديّة الّثالثة فشلت يف معاجلة هذه القضّية، ومن مّث فهي غري 

 .1مع هذا املبدأ
ة املسامهني باعتبارها عنصرًا أساسيًّا يف قيمة استثمارات ة إىل حقوق ملكيّ ينظر صندوق الثّروة الّسياديّ  :11المبدأ 

ته، فعليه القيام بذلك على حنو يّتسق مع سياسته االستثمارية وحيمي القيمة أصوله، وإذا اختار أن ُيارس حقوق ملكيّ 
صويت ة بشكٍل علين عن منهجه العام جتاه األسهم املاحنة حلقوق التّ ح صندوق الثّروة الّسياديّ فصِ ماراته. ويُ املالية الستث

 ة املرشدة ملمارسته حقوق امللكية.يف الكيانات املدَرجة يف البورصة، مبا يف ذلك العوامل األساسيّ 
ستثمر فيها من خالل  ويّ ق ُيشري هذا املبدأ إىل أّن صناديق الثّروة الّسياديّة هلا نفوذ

ُ
يف ُمافظ الّشركات امل

سَبق فيما يتعّلق  50الّتمثيل والّتصويت يف جملس اإلدارة. املبدأ 
ُ
يطلب من صناديق الثّروة الّسياديّة اإلفصاح امل

 بكيفّيات ممارسة حّقهم يف الّتصويت، ولكن هذا ال ُيشرتط فيه اإلفصاح بأثٍر رجعّي.
 الّنرويج إلدارة االستثمارات بنكمتقّدم على نظائره؛ ف "GPFG"من حيث اإلفصاح، الّصندوق الّنروجيي 

"NBIM " اإلفصاح عن  عنهو املسؤول عن اإلدارة الّتنفيذيّة ويُفصح علًنا عن املمارسات والّتوجيهات، فضاًل
 القائمة الكاملة للّشركات والقرارات اليت صّوت عليها الّصندوق.

ينّص يف موقعه االلكرتوين على ممارسة حقوق الّتصويت، ولكن هناك  "KIA"ّما الّصندوق الكوييت أ
ستثَمر فيها فإهّنما  "QIA"ممارسات غري متاحة علًنا. أّما الّصندوق القطري 

ُ
ومن خالل حوارات مع الّشركات امل

 علنيًّا.  يكونيف الّتصويت، ولكن اإلفصاح ال اُيارسان حّقهم
هو الوحيد املتوافق متاًما مع هذا املبدأ، أّما الّصندوقان اآلخران ال  "GPFG"ممّا سبق فإّن الّصندوق الّنروجيي 

 ا.معن هنج ملكّيتها وتسجيالت الّتصويت اخلاص هب انكشفي
 رها ويُديرها.ة إىل إطار حُيدد عملياته ويُقدّ يستند صندوق الثّروة الّسياديّ  :11المبدأ 

تيح ر، مما يُ ا إلبالغ البيانات يف الوقت املقرّ ظمً ونُ  موثوقةً  يتّضمن إطار إدارة املخاطر معلوماتٍ  :1-11رعي المبدأ الف
قابة وحوافز ومدّونات لقواعد لة وإدارهتا يف ظل َمعلمات ومستويات مقبولة وآليات للرّ مراقبة املخاطر ذات الصّ 

 ة.مستقلّ  ةالّسلوك وختطيط الستمرارية العمل ووظيفة تدقيقيّ 
 د إلطار إدارة املخاطر.ا عن املنهج العام املعتمَ يتم اإلفصاح علنً  :1-11المبدأ الفرعي 

أُطر إدارة املخاطر مهّمة لصندوق الثّروة الّسياديّة لضمان كفاءة اإلدارة املالية، االئتمان، الّسوق، الّتشغيل   
لديهما جلنة ُماطر أو  "KIA"والكوييت  "GPFG"الّنروجيي  واملخاطر القانونّية املتعّلقة بسمعة أصوله. الّصندوقان

وحدة ُماطر متخّصصة على حسب كّل صندوق، واليت تُقّدم تقريرها مباشرًة إىل جملس اإلدارة؛ من مّث هناك امتثاٌل  
 مل يُفصح عن أي معلومات متعّلقة بإطار إدارة املخاطر اخلاّصة هبا. "QIA"كامل هلذا املبدأ، الّصندوق القطري 

مطلق أو مقارن مبعايري  ة وأداؤه االستثماري )سواء على أساسٍ ياديّ روة السّ قاس أصول صندوق الثّ تُ  :13المبدأ 
 ا ملبادئ ومعايري واضحة الّتحديد.قياسية، إن وجدت( وتُرفع تقارير بشأهنا ملالكها طبقً 

                                                           
 .02مرجع سابق، ص:  أمحد نصري وسليمان زواري فرحات، 1 
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نتظم ورفع الّتقارير إىل مالكي صناديق الثّروة الّسياديّة يُعترَب مصدًرا ُمهمًّا لزيادة املساءلة، إّن ق
ُ
ياس األداء امل

وتُعترب الّصناديق اليت أفصحت عن عملّية إعداد الّتقارير وتقييم األداء متوافقة متاًما مع هذا املبدأ؛ حيث أّن 
على وجه اخلصوص  "GPFG"ضمن االمتثال الكامل، والّصندوق الّنروجيي  الّصندوقني الّنروجيي والكوييت ُيصّنفان

 يُفصح عن معلومات بشكٍل كبري وُمفّصل واليت تتعّلق بعملّية ومضمون اإلفصاح املايل.
فشل يف توفري اإلفصاح الكايف عن مكّونات وهيكل الّصندوق ملالكه. إّن  "QIA"الّصندوق القطري 

فيد هلذه الّصناديق اإلفصاح عن بُنية ومكّونات تقاريرها 
ُ
مضمون اإلفصاح موّجه فقط ملالكي الّصناديق، غري أنّه من امل

 إىل مالكيها لضمان توفري الرّقابة الكافية.
منتظمة لتطبيق  ة بشكٍل مباشر أومن خالل طرف ينوب عنه عملية مراجعةٍ ياديّ جُيري صندوق الثّروة السّ  :14المبدأ 

 املبادئ واملمارسات املتعارف عليها.
نتظمة أو تدقيق معنّي لالمتثال للمبادئ 

ُ
مل يُفصح أي صندوق عن معلومات ُمتعّلقة بعملّية املراجعة امل

تعارف عليها 
ُ
يف  الثّروة الّسيادية غري متوافقة مع هذا املبدأ، ومع ذلك، وعليه مجيع صناديق "GAPP"واملمارسات امل

نتدى الّدويل لصناديق الثّروة الّسياديّة  5119أفريل 
ُ
أعلنت جمموعة العمل الّدولّية لصناديق الثّروة الّسياديّة عن إنشاء "امل

(IFSWF")شرتك وتسهيل فه
ُ
 .1م مبادئ سنتياغو، من أجل تبادل وجهات الّنظر حول القضايا ذات االهتمام امل

يف امتثال صناديق الثّروة الّسياديّة الّثالثة لــــ"مبادئ سنتياغو"، واجلدول املوايل  اممّا سبق ُنالحظ أّن هناك تبايـُنً 
ختلفة حسب درجة امتثال كّل صندوق، ال يوجد امتثال، امتثال جزئي وامتثال كامل

ُ
 :يوّضح الّنسب امل

 
 صناديق الثّروة الّسياديّة لــــ"مبادئ سنتياغو": نسبة امتثال (1-4جدول رقم )

SWF امتثال كّلي امتثال جزئي ال يمتثل 
GPFG 0152% 1% 2951% 

KIA 0252% 2051% 2551% 

QIA 2059% 0152% 2051% 
Source: Afshin Mehrpouya and others,  Report : An Analysis of Proxy Voting and Engagement Policies and 

Practices of the Sovereign Wealth Funds, IRRC Institute, October 2009, p: 59. 

يُلّخص اجلدول نسبة امتثال صناديق الثّروة الّسياديّة ُمل الّدراسة ملبادئ سنتياغو األربعة والعشرون، وعليه نسبة 
له نسبة امتثال  "GPFG"ندوق الّنروجيي االمتثال الكاملة هي اليّت تُعرّب عن مدى امتثال كل صندوق؛ حيث جند الصّ 

، %2551الذي تُعترب نسبة امتثاله متوّسطة واليت تقّدر بـــ  "KIA"مّث يأيت الّصندوق الكوييت ، %2951عالية تُقّدر بــــــ

 .%2051ُيصّنف ضمن الّصناديق اليت تُعترب نسبة امتثاهلا متدنّية  "QIA"الّصندوق القطري 

 لمؤّشر االمتثال:الّتصنيف وفًقا  -
 ؤشرامل ستندية، و من بني مؤّشرات قياس أداء حوكمة صناديق الثّروة الّسياديّ " SCI"المتثال لسنتياغو يُعترب مؤّشر 

. 50 الـــــــــــ املبادئ ميعجب املتعّلق املايل اإلفصاح وسياسات احلوكمة ترتيبات يف لةً متمثّ  ،ندوقللصّ  ةخاصّ  تقييماتٍ  على
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مدى امتثال الّصناديق الّثالثة ملبادئ يوّضح  أدناهالّشكل الّتطّرق إليه يف املبحث الثّالث من الفصل األّول. و وقد مّت 
 :سنتياغو وفًقا ملؤّشر االمتثال

 

Source: GEOECONOMICA, Sovereign Wealth Funds and their Commitment to the "Santiago 

Principles" - The Santiago Compliance Index 2011-, April 2011, p 2. 

 صناديق مجيع يف تصنيف أعلى وهو ،90/011 حّقق نسبة امتثال للمبادئ تقّدر بـــــ GPFG أنالّشكل  يبنّي 
 تصنيف أعلى لديه؛ حيث كبري بشكل سنتياغو بادئمب يلتزم GPFG أن جند ،أعاله لتحليلل وفقاو  .ياديةالسّ  روةالثّ 

 بشكل والعوائد ُمفظة السوقية والقيمة والغرض، االستثمار، اسرتاتيجيات ويعلن الفصلي التقرير ويقدم. الّشفافّية
 من واهلدف األخالقية املعايري مع يتوافق GPFG قبل من االستثمار األخالقيات، على اجمللس إشراف مع. مفّصل

GPFG يف حني جند أن اهليئة العامة لالستثمار متتثل للمبادئ بشكل  .واالقتصادية جاريةالتّ  االعتبارات مع يتوافق
ويصّنف جهاز قطر لالستثمار ضمن الّدول اليّت متتثل بنسبة  .%25متوسط؛ حيث نسبة امتثال الصندوق الكوييت 

  .5102سنة  %20بادئ سنتياغو؛ حيث مل تتعّد قليلة مل
 :1111مادويل للّشفافية للّربع األول من سنة -غمؤّشر لينابير  الّتصنيف حسب -

ة ياديّ روة السّ الثّ  شفافية صناديق ربزتُ  اليتو  ةأساسيّ  مبادئ عشرة على مادويل للّشفافية-مؤّشر لينابريغ يستند
، وقد مّت الّتطّرق ؤشرامل تصنيف يف الّشفافّية من واحدة نقطةً  ةّسابقال املبادئيضيف كّل مبدأ من  ؛ حيثللجمهور
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صندوق مستقبل األجيال القادمة-البحرين

هيئة االستثمار القطرية-قطر

صندوق تثبيت إيرادات النفط-المكسيك

صندوق بوال-بوتسوانا

صندوق الّثروة الوطني-روسيا

الهيئة العامة لالستثمار–الكويت 

ثمارهيئة أبو ظبي لالست–اإلمارات العربية المتحدة 

الشركة الكورية لالستثمار-كوريا

المؤّسسة الّصينية لالستثمار-الصين

صندوق التراث واالستقرار-ترنيداد وتوباغو

…شركة حكومة سنغافورة المحدودة -سنغافورة

صندوق النفط الحوكمي-أذربيجان

صندوق ألبرتا لالّدخار-ألبرتا/ كندا

حدودةشركة تيماسيك القابضة الخاصة الم-سنغافورة

رولصندوق تيمور الشرقية للبت-تيمور الشرقية

صندوق أالسكا الدائم-أالسكا/الواليات المتحدة

اعيصندوق االستقرار االقتصادي واالجتم-تشيلي

صندوق المستقبل األسترالي-أستراليا

صندوق التقاعد-نيوزلندا

صندوق معاشات الّتقاعد الحكومي-الّنرويج

1113مؤّشر االمتثال لمبادئ سنتياغو لسنة (: 4-8)شكل رقم 

نسبة االمتثال
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-غلينابري  ملؤّشرترتيب صناديق الثّروة الّسياديّة وفًقا يعرض أدناه الّشكل و  إليه يف املبحث الثالث من الفصل األّول.
 . 5101 مادويل للّشفافية للرّبع األول من سنة

 1111مادويل للّشفافية للّربع األول من سنة -غلينابير مؤّشر (: 9-4) شكل رقم

  
Source: Sovereign wealth funds institute, available in the website: 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/ “16/04/2016”. 

املرتبة األوىل من حيث  حتلّ اعاشات الّتقاعد احلكومي العاملي ُنالحظ من خالل الّشكل أّن صندوق م
 حتلّ بينما ا ،5101 للّشفافية للّربع األول من سنةمادويل -غلينابري  ملؤّشروفًقا  01من  01حيث بلغ ُمعّدل الّشفافّية؛ 

أما الّصندوق القطري فُيعّد  .مؤّشرللوفًقا  01من  1حيث بلغ ُمعّدل ؛ الّصندوق الكويت مرتبة متوّسطة نوعًا ما
 .ةمادويل للّشفافيّ -غلينابري  ملؤّشروفًقا  01من  2حيث بلغ ُمعّدل ؛ شفافّية أضعف الّصناديق الّثالثة

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/
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ق اجلزائر لفوائض حتقيإىل  0222سنة لقد أّدى االرتفاع اهلام ألسعار احملروقات يف األسواق العاملية خالل 

مليار دينار جزائري نتيجة ارتفاع إيرادات اجلباية  022؛ حيث حّقق رصيد املوازنة العامة فائضًا ُقّدر بـــــــ: مالّية ُمعتربة
احلكومة  قامتمن أجل استغالل هذه الفوائض، على غرار باقي الّدول الّنفطّية، و مليار دينار؛ و  303120البرتولية إىل 

ىل امتصاص فائض اجلباية البرتولّية الذي إ هدف أساًساي "، الّذيFRR ضبط املوارد )اإليرادات(صندوق " بإنشاء
واستغالله يف احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للّدولة بالّنظر  ،ايفوق تقديرات قانون املالية الذي يتم إعداده سنوي  

 صندوقعريف بالتّ هذا املبحث  من خاللسيتم  ئة الّّت ُُتّيز أسعار الّنفط على املدى املتوّسط والبعيد.للّتقّلبات املفاج  
 الية:املطالب التّ  من خالل ؛هدى فعالّيتودوافع إنشائه وأهم مميزاته وإجراء تقييم مل ضبط املوارد

 ؛يتهماهية صندوق ضبط الموارد وأهمّ ل: المطلب األوّ  -
 ؛دور صندوق ضبط الموارد في االقتصاد الجزائرياني: المطلب الثّ  -
 تقييم فعالية صندوق ضبط الموارد.الث: المطلب الثّ  -

 

 

ي ، والذّ 0222ي صدر يف جوان من خالل قانون املالية الّتكميلي الذّ ضبط املوارد ندوق لقد مّت تأسيس ص
0220مهمة خالل سنّت  ؛ علمًا أّن الّصندوق قد خضع لتعديالت  عمله وجمال هوأهدافالّصندوق حّدد نوع 

1 
0222و

 يلي إىل ماهّية صندوق ضبط املوارد وأمهّيته. افيم يتم الّتطّرقوس .2

 

 :3صادر ُتويلهصندوق ضبط املوارد وم تعريفما يلي إىل في سيتم الّتطّرق

  تعريف صندوق ضبط الموارد .1

ا، وُتثل رابع مصدر للغاز عاملي  كاجلزائر   صّنفحيث تُ  ؛قتصادالباجلزائر احملرك الرئيس لحملروقات عترب قطاع ايُ 
لث من الناتج من إيرادات امليزانية، ويساهم بنسبة أكرب من الثّ  %22وُتثل  يرادات اجلزائرية،اإلمن  %79احملروقات 

تقلبات سعر الغاز خفيف من آثار من أجل التّ  ،مت إنشاء "صندوق ضبط املوارد" من ثّ مجايل للبلد. و إلااحمللي 
 .قتصاد اجلزائريالوالبرتول على ا

                                                           
 .3440املتضمن قانون املالية لسنة  3442ديسمرب  32املوافق لــــ:  4030ذي القعدة  40املؤرخ يف  33-32قانون رقم  1 
 .3440املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  3440جويلية  41:  املوافق لــــ 4031مجادى الثانية عام  41املؤرخ يف  40-40رقم أمر  2 

املتعلق بقانون املالية و  3444جوان  31املوافق لـــ:  4034ربيع األول عام  30املؤرخ يف  43-3444، قانون رقم: 3444من قانون امليزانية التكميلي لسنة  44وفقا للمادة  3 
 .3444الّتكميلي لسنة 

 أداء صندوق ضبط الموارد في الجزائر: ثّانيالمبحث ال
 

 ماهية صندوق ضبط الموارد وأهّميتهل: المطلب األوّ 

 
 

 ماهية صندوق ضبط الموارد: أواًل 
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ه 3003عام  األولربيع  00املؤرخ يف  20-0222وقد مت إنشاء "صندوق ضبط املوارد" بناء على القانون رقم 
: 1يف مادته العاشرة على ي نصوالذّ  ،0222كميلي لسنة ة التّ ، املتضمن قانون املاليّ 0222 (جوان)يونيو  27املوافق لـ 

د يف هذا قيّ بعنوان 'صندوق ضبط املوارد'. ويُ  120-321يفتح يف كتابات اخلزينة حساب ختصيص خاص رقم "
 :احلساب

  :يراداتاإلباب  في .أ
 ؛ةعة ضمن قانون املاليّ سعار احملروقات عن تلك املتوقّ ألاجتة من مستوى أعلى ة النّ فوائض القيم اجلبائيّ  -
 ؛ندوققة بسري الصّ خرى املتعلّ األرادات ياإلكل  -
 :الّنفقاتفي باب  .ب
 ؛نوية السّ دة عن طريق قانون املاليّ ضبط نفقات وتوازن امليزانية احملدّ  -
  ي.لعمومين اختفيض الدّ  -

لت طريقة تسيري دت وعدّ عليمات الّت حدّ بعد صدور هذا القانون، صدرت العديد من القوانني واملراسيم والتّ 
صندوق ضبط "فيما خيص عمل  اإلطالقعلى  األهم 0222و 0220سنّت  تعترب تعديالتُ و  .ندوقوتنظيم الصّ 

شط سيري النّ هة للتّ "تسبيقات بنك اجلزائر املوجّ  0220من قانون املالية لسنة  22حيث أضافت املادة  "؛املوارد
ة من قانون املاليّ  02خر أتت به املادة آلعديل اوالتّ  .ُتويل الّصندوق ا من مصادرليكون مصدرً  ؛ة"ة اخلارجيّ للمديونيّ 

 902"ُتويل عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن لُيصبح  حيث عدل اهلدف الرئيس ؛0222كميلي لسنة التّ 
 .ولة مهما كان سبب العجزاملوازنة العامة للدّ  من ثّ ة و اخلزينة العموميّ  "، مبعىن ُتويل أي عجز يشململيار دج

  :2صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر هو إنّ  

ة عن املوازنة خصيص اخلاص املستقلّ بط حلسابات التّ صندوق ينتمي إىل احلسابات اخلاصة للخزينة، وبالضّ  -
أي أّّنا ال ختضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ املوازنة العامة، كما أّنا ال ختضع لرقابة الّسلطة  ،ولةالعامة للدّ 

  ؛الّتشريعية "الربملان"
اتج عن اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية ملستوى أقل من ولة النّ ة للدّ يهدف إىل ُتويل عجز امليزانية العامّ  -

مليار دج، وختفيض حجم  902ندوق عن اخلزينة دون أن يقل رصيد الصّ ة، وُتويل عجز تقديرات قانون املاليّ 
 ؛ةة العموميّ املديونيّ 

 اآلمر ة هوة على أن وزير املاليّ قانون املاليّ  حيث نصّ  ؛ندوق الصّ ريفة بتسية هي اهليئة املكلّ إن وزارة املاليّ   -
 ؛ندوقللصّ  ئيسرف الرّ بالصّ 

                                                           
 ،21الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  اجلريدة ،3444املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  3444يونيو  31املوافق  4034ول األربيع  30مؤرخ يف  43-3444القانون رقم  1 

 .41 :ص
 :ص ،01الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ، اجلريدة3440املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  3440يوليو  41املوافق  4031مجادى الثانية  41مؤرخ يف  40-40األمر رقم  2 

42. 
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ة له تتمثل يف امتصاص فوائض اجلباية البرتولية باعتبار أن الوظيفة الرئيس ؛ندوق داخل البلدز عمل الصّ يرتكّ  -
ولة نتيجة اّنيار أسعار على مستوى املوازنة العامة للدّ  اًل واستعماهلا لتمويل أي عجز قد حيدث مستقب

ك املركزي نسيق مع البنل مسامهته بالتّ الندوق ميتد خارج البلد من خاحملروقات، مع العلم أن جمال عمل الصّ 
 .ةة اخلارجيّ يف سداد وختفيض املديونيّ 

 مصادر تمويل صندوق ضبط الموارد .2

اتج عن جتاوز هذه األخرية لتقديرات يف فائض قيمة اجلباية البرتولية النّ  مصادر ُتويل صندوق ضبط املواردتتمّثل 
سيري وتسبيقات بنك اجلزائر املوجهة للتّ ألخرى املتعّلقة بتسيري الّصندوق اإليرادات اقانون املالية، باإلضافة إىل كّل 

 .ةشط للمديونية اخلارجيّ النّ 

 

 دوافع داخلّية وأخرى خارجّية. إىل هاميكن تقسيمتتجّلى يف دوافع إنشائه، والّّت  إّن أمهّية صندوق ضبط املوارد

 إلنشاء صندوق ضبط الموارد اخلّيةدّ الوافع دّ ال .1

 اممّ يف املتوّسط،  %72ارتباطًا كّلًيا بقطاع احملروقات؛ حيث يعتمد على صادراته بنسبة االقتصاد اجلزائري يرتبط 
 :1وفقاً لثالثة مستويات اهيكلّية خطرية يظهر تأثريه من اختالالت  عاين يُ جعل االقتصاد 

يتأثّر الّنمو االقتصادي يف اجلزائر بشكل  كبري  االقتصادي:مو تأثير قطاع المحروقات على معّدل النّ  -
له قطاع احملروقات؛ حيث   ُمعتربة من الّناتج احملّلي اإلمجايل؛  نسبةً  هذا األخريُيشكِّل مبعّدل الّنمو الّذي ُيسجِّ

للعملة ُتشكِّل صادرات قطاع احملروقات املورد الرّئيس  تأثير قطاع المحروقات على ميزان المدفوعات: -
الّصعبة يف اجلزائر، ومبا أّن امليزان الّتجاري مُيّثل أحد املكّونات الرّئيسة مليزان املدفوعات، فإّن هذا األخري 

 أساساً مبستويات أسعار احملروقات يف األسواق الّدولية؛ مرتبط  
د الرّئيس لإليرادات العامة تُعّد اجلباية البرتولية املور  تأثير قطاع المحروقات على الموازنة العامة للّدولة: -

مباشر بالّتغريات الّت  مما يؤّدي إىل تأثّر املوازنة العامة للّدولة بشكل   ،%22؛ حيث ُتّثل أكثر من للّدولة
ولة يتم ية العامة للدّ ُتسجِّلها أسعار الّنفط على املستوى العاملي؛ وباعتبار أن ُتويل الّسياسات االقتصادّ 

حدِّد الرّئيس الستقرار واستمرار تنفيذ بواسطة موازنتها 
ُ
العامة، ميكن القول بأن أداء قطاع احملروقات يُعّد امل

 ة يف اجلزائر.خمتلف الّسياسات االقتصاديّ 

                                                           
 .41: ، ص3441، ديسمرب 0فرحات عباس وسعود وسيلة، حوكمة الّصناديق الّسيادية: دراسة لتجربة كل من النرويج واجلزائر، جملة الباحث االقتصادي، ع  1 

 

 أهّمية صندوق ضبط الموارد: اثانيً 
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ة على غرار ة دوريّ خارجيّ  وصدمات   إن ارتباط االقتصاد اجلزائري بأداء قطاع احملروقات يؤّدي إىل تعّرضه ألزمات  
يرجع  والّلتان ،0232وأزمة ، الّت استمّرت تداعياهتا إىل غاية ّناية فرتة الّتسعينات من القرن العشرين، 3792أزمة 
ا إىل تراجع أداء قطاع احملروقات بسبب اّنيار أسعار الّنفط. ومن هذا املنطلق فإّن مربّرات إنشاء صندوق مسببه

هتدف إىل احلفاظ ، و ل على ضبط اإليرادات العامة للّدولةضبط املوارد تكمن يف رغبة احلكومة يف استحداث آلية تعم
ة، ومن ّث الّتخفيف من حّدة تنفيذ خمتلف سياساهتا االقتصاديّ من ؛ األمر الذي مُيكِّنها اعلى استقرار املوازنة العامة هل

 الّصدمات الّت يتعّرض هلا االقتصاد اجلزائري.

 إلنشاء صندوق ضبط الموارد خارجّيةالوافع دّ ال .2

 :1دافعني أساسّيني يفالّدوافع اخلارجّية إلنشاء صندوق ضبط املوارد تتمّثل 

 تتمّيز أسعار الّنفط بعدم استقرارها، بالّنظر لتأثرها مبجموعة   تقلبات أسعار الّنفط في األسواق العالمية: .أ
ة من بينها اجلزائر ات الّدول الّنفطيّ وهو ما يؤّدي إىل تعّرض اقتصاد من العوامل االقتصادية والّسياسية،

واجلدول املوايل يعرض  حسب مستويات األسعار املسّجلة يف األسواق العاملية. ؛ةإجيابية أو سلبيّ  لصدمات  
 ."0222-3772" ة املرتبطة بأسعار الّنفط يف اجلزائر خالل الفرتةتطّور بعض املؤشرات االقتصاديّ 

 "2222-1991"تطّور بعض المؤشرات االقتصادية المرتبطة بأسعار النفط في الفترة  (:9-4)جدول رقم 

                                                                            
 2222 1999 1991 1991 1991 الّسنوات

 0922 39 3027 3722 0329 "دوالر للبرميل" متوّسط سعر البرميل من البترول الجزائري

 30213 1212 3223 2227 0231 "مليار دوالر" رصيد الميزان الّتجاري

 122290 22209- 37209- 332272 97220 "والررصيد الموازنة العاّمة "مليار د

Source: IMF country report, Algeria: Statistical Appendix, N° 05/51, February 2005; p:7. 

سعر الربميل من البرتول اجلزائري  حيث نالحظ أنّ  ؛فطاحلاّدة الّت ُتّيز أسعار النّ يبنّي اجلدول مدى الّتقلبات 
 يف ،% 11290دوالر، وبنسبة  3027دوالر أمريكي إىل  3722لينتقل من  3779و 3779ا حاّداً بني سنّت اخنفاضً شه د 

ما ميّثل زيادة  ،دوالر 0922دوالر إىل  3027لينتقل من  0222و 3779بني سنّت ارتفاًعا املقابل سّجل سعر الربميل 
 :2إن هذه الّتذبذبات أّدت إىل تعّرض االقتصاد اجلزائري إىل صدمتني .% 302271بنسبة 

                                                           
 فرحات عباس وسعود وسيلة، املرجع السابق. 1 

 املصدر نفسه. 2 
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جاري من خالل تسجيل رصيد امليزان التّ هذا يّتضح و سلبّية وهي صدمة  :1991الّصدمة األولى سنة  -
، كما أن رصيد املوازنة العامة سّجل عجزاً 3779عن الّرصيد املسّجل خالل سنة  %91202بنسبة  الخنفاض  

 مليار دينار جزائري؛ 32320بقيمة 
عن  %022229ارتفع رصيد امليزان الّتجاري بنسبة  وهي صدمة إجيابية؛ حيث :2222الّصدمة الثانية سنة  -

 
ُ
مليار دينار  022ا بقيمة كما أن رصيد املوازنة العامة سّجل فائضًا قياسي    ،3777ل سنة سجّ الّرصيد امل

فط على املدى املتوسط والّطويل، قّررت جزائري. وأمام هذا الواقع ويف ظل عدم اليقني الذي مُيّيز أسعار النّ 
 ،المتصاص الفوائض املالية الّناجتة عن الّصدمات اإلجيابية خاص ُيستعمل كأداة   احلكومة استحداث صندوق  

اجتة عن ملواجهة الّصدمات الّسلبية الّت يتعّرض هلا االقتصاد اجلزائري والنّ  واالحتفاظ هبا يف شكل احتياطات  
 ستقباًل.اّنيار قد ميّس أسعار الّنفط مُ  أيّ 

ل إنشائها الربة اجلزائر من خجت عدّ : تُ فطيةول النّ معظم الدّ  ينة بياديّ روة السّ رواج فكرة إنشاء صناديق الثّ  .ب
ول ل إذا ما قورنت بتجارب بعض الدّ اجملاهذا  يفحدث ألجربة االتّ  "صندوق ضبط املوارد"فط لصندوق النّ 

تينات ت السّ رتاف خاللة سياديّ ثروة د أن بعض الدول قد قامت بتأسيس صناديق جنحيث  ؛فطيةالنّ 
إنشاء صناديق النفط على غرار:  سبقت دول عديدة اجلزائر يف. لقد بعينات من القرن العشرينوالسّ 

املوارد يف تأسيس صندوق ضبط  كن القول أنّ مي من ثّ و  ؛تحدة، النرويج، ماليزياامللعربية رات ااإلماالكويت، 
 تعّدد أن كما الّنفطية، الّدول بني الّصناديق هذه مثل إنشاء فكرة ورواج النتشار حتمية نتيجة   هو اجلزائر
 .1اجملال هذا يف الرّائدة الّتجارب من باالستفادة للحكومة يسمح الّدول هذه جتارب

 وجود ُيالحظ إذ الّصناديق، هلذه موّحد منوذج   وجود بالّضرورة يعين ال سياديّة ثروة لصناديق الّدول تأسيس إن
 الّرمسية الّتسميات وحىت عمل وآليات وهيكل أهداف اخلصوص وجه على تشمل الّدول جتارب بني اختالفات

عتمدة
ُ
 .الّصناديق هذه ُتويل ومصادر امل

 

هامة يف وضعيته، والّت ميكن إبرازها من خالل حتليل  سّجل صندوق ضبط املوارد تطّورات  ؛ 0222سنة نذ إنشائه مُ  
 الية:املعطيات التّ 

 

 
                                                           

 .21-20، ص: 3444 ،0 ع واإلنسانية، االجتماعية للدراسات األكادمييةنبيل بوفليح، فعالية صناديق الّثروة الّسيادية كأداة لتسيري املداخيل الّنفطّية،  1 

 تطّور وضعية صندوق ضبط الموارد: اثالثً 
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 "2214-2222: تطّور وضعية صندوق ضبط الموارد في الفترة "(12-4)جدول رقم 
 الوحدة" مليار دج                                                                                                               

صندوق ضبط  الّسنوات
 الموارد

تسبيقات لبنك  تخفيض المديونّية
 الجزائر

تمويل عجز 
 الموازنة

استخدامات 
 الّصندوق

الّرصيد المتبّقي 
 دوقفي الّصن

2000 0212019 0032322 2 2 0032322 0102319 

2001 1222223 3902029 2 2 3902029 3932210 

2002 3792219 3922222 2 2 3922222 092799 

2003 0922970 3222222 2 2 3222222 1022970 

2004 7002173 0002921 2 2 0002921 9032299 

2005 02722200 0092919 2 2 0092919 39002292 

2006 12022292 2392333 2 732212 9272203 07132202 

2007 02272971 1302022 2292722 2132720 30202121 10322212 

2008 22212272 0222019 2 9292392 30012239 00922291 

2009 02922909 2 2 1202090 1202090 01322022 

2010 22102992 2 2 9732719 9732719 09002919 

2011 93012329 2 2 39232022 39232022 21932921 

2012 97392230 2 2 00912022 00912022 22112920 

2013 92722791 2 2 03102093 03102093 22212230 

2014 91902319 2 2 07222290 07222290 00292022 

 االلكتروني:في الموقع . 2212المصدر: وزارة المالّية، مديريّة الّسياسات والّتوّقعات، 
statistique?id=78-mf.gov.dz/index.php/donnees-http://www.dgpp "37/20/0232" 

 

كن لقد سّجلت وضعّية صندوق ضبط املوارد تطّورات  هاّمة فيما خيّص اإليرادات واالستخدامات؛ حيث ميُ 
 ورد الّشكل املوايل:نوللّتوضيح أكثر، ". 0232-0222ُتييز ثالث مراحل مّر هبا خالل الفرتة "

 

 "2214-2222"تطّور وضعية صندوق ضبط الموارد في الفترة (: 12-4شكل رقم )
 مليار دج                                                                                                                                

 
 (.12-4المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول رقم )
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 :ةزمنيّ  ات  فرت ثالث ة خالل مّ هاشري اجلدول إىل أن صندوق ضبط املوارد قد سّجل تطّورات يُ  

الفرتة ضبط املوارد خالل  صندوقمن خالل الّشكل تراجع رصيد ُنالحظ  ":2222-2222"الفترة األولى 
بسبب ؛ 0220مليار دج مع ّناية سنة  09279مليار دج إىل  010231من  0220و 0222املمتّدة بني سنة 

ث عاد  ،0220مليار دج سنة  02222إىل  0223مليار دج سنة  301222اخنفاض فائض اجلباية البرتولية من 
؛ حيث مت 0220ندوق سنة إدخال تعديل على القواعد املنظِّمة لنشاط الصّ نتيجة  رصيد الّصندوق لالرتفاع 

سيري الّنشط للمديونية هة للتّ اجلزائر املوجّ ندوق يتمثل يف تسبيقات بنك صّ صدر  جديد لتمويل الإضافة م
 ة، وهي سياسة  دعم عمليات الّصندوق اخلاصة بالّسداد املسبق للمديونية العمومية اخلارجيّ اخلارجية من أجل 

الّنشاط الفعلي للّصندوق خالل هذه تركّز وقد . 0220جديدة شرعت احلكومة يف تنفيذها ابتداء من سنة 
ين العمومي، دون ُتويل العجز املوازين بسبب ارتفاع أسعار احملروقات وجتاوزها للّسعر الفرتة على سداد الدّ 

حدَّد من قبل وزارة املالية، ممّ 
ُ
ى إىل تسجيل فوائض سنوية هامة على مستوى املوازنة العامة أدّ  ااملرجعي امل

-0222"باية البرتولّية يف الفرتة واجلدول املوايل يعرض تطّور فائض قيمة اجل .للّدولة مت حتويلها إىل الّصندوق

0230." 

 "2214-2222"تطّور فائض قيمة الجباية البترولّية في الفترة  :(11-4)جدول رقم 
 الوحدة: مليار دج                                                                                           

الجباية  الّسنوات
 العاديّة

الجباية 
 البترولّية

الّسعر المرجعي  الفائض
 لبرميل الّنفط "د.أ"

الّسعر الفعلي 
 لبرميل الّنفط "د.أ"

2000 9022222 33912019 0212019 37 0922 

2001 9022222 7202020 3012920 37 0027 

2002 7322022 7002720 022220 37 0221 

2003 9122222 30902790 0092730 37 0722 

2004 9202022 30922277 2012077 37 1922 

2005 9772222 00292912 31292912 37 2020 

2006 7322222 09302222 39792222 37 22292 

2007 7912222 09332909 39192909 37 90272 

2008 39322022 02212227 00992327 19 77279 

2009 37092222 01092292 0222292 19 2023 

2010 32232922 09022232 31392132 19 9220 

2011 32072022 19072902 01222102 19 330270 

2012 32372202 07202107 02122127 19 333222 

2013 32322722 12992313 02202013 19 32722 

2014 32992912 11992122 39322202 19 32220 
 . 2212المصدر: وزارة المالّية، مديريّة الّسياسات والّتوّقعات، 

من خالل اجلدول تراكم الفوائض من اجلباية البرتولّية والّّت ُتشّكل اإليراد الرّئيس لصندوق ضبط  ُنالحظ
ورد الّشكل نوللّتوضيح أكثر، طوال فرتة الّدراسة.  ةُمرتفعسعر الربميل من الّنفط ملستويات  تسجيلاملوارد؛ نتيجًة ل

 املوايل:
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 "2214-2222"تطّور فائض قيمة الجباية البترولّية في الفترة  :(11-4)شكل رقم 

 
 (11-4)المصدر: من إعداد الباحثة، باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

ندوق يف ُتويل عجز اخلزينة شرعت احلكومة يف استخدام موارد الصّ  لقد ":2229-2222"انية الفترة الثّ  -
هذه الفرتة ُتّيزت  ؛ حيثارتفاع اإلنفاق احلكومي االستثماريالعمومية املتزايد من سنة ألخرى نتيجة 

ة ُتويل عجز اخلزينة العموميّ حو التايل: صبح على النّ لتُ  0222 سنةندوق تعديالت على أهداف الصّ بإدخال 
باإلضافة إىل  ،ةة العموميّ مليار دينار جزائري وختفيض حجم املديونيّ  902ندوق عن دون أن يقل رصيد الصّ 

سديد املسبق للمديونية العمومية اخلارجية مبا فيها عمليات التّ  ،ين العمومياالستمرار يف عمليات سداد الدّ 
، وتسديد تسبيقات بنك اجلزائر املمنوحة للحكومة يف فرتات سابقة، 0220الّت شرع فيها ابتداء من سنة 

يتعّلق جبانب املوارد فقد  ا. وفيم0227مي خالل سنة ين العمو ا أنه مل ُتسّجل أي عملية تسديد للدّ علمً 
ة معتربة مليار دج بسبب حتقيق احلكومة لفوائض ماليّ  2002229إمجالية جتاوزت  ندوق حتويالت  تلّقى الصّ 

 ".0229-0222"ولية يف الفرتة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق الدّ 
ُتّيزت هذه الفرتة بتعديل أهداف الّصندوق لتتماشى وبرنامج اإلنعاش  ":2214-2212"الفترة الثّالثة:  -

امج يعكس رغبة نوميكن القول أّن الّتوزيع القطاعي للرب ". 0230-0232"االقتصادي "الربنامج اخلماسي 
احلكومة يف استهداف القطاعات الّت تؤثّر بصورة  مباشرة يف معّدالت الّنمو االقتصادي ومستويات 

ُمعتربة بسبب حتقيق احلكومة لفوائض مالية  يتعّلق جبانب املوارد فقد تلّقى الّصندوق حتويالت   اوفيم .الّتشغيل
 . "0230-0232"نتيجة استمرار ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق الّدولية يف الفرتة 
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يف حتقيق مدى تأثريه د يهبدف الّتعّرف على دور صندوق ضبط املوارد يف االقتصاد اجلزائري، وبالّتحد
 لة.طّرق بالّتحليل لدور الّصندوق يف ُتويل العجز املوازين وسداد الّدين العمومي للّدو تّ سيتم الالّتوازنات املالّية، 

 

يف تنفيذ سياسة اقتصادية كينزيّة، عن طريق رفع اإلنفاق احلكومي  0222لقد شرعت احلكومة منذ سنة 
إىل حتفيز معّدالت امة يتمّيز بكونه عجزًا متعّمًدا، يهدف ّن العجز املسّجل يف رصيد املوازنة العاالستثماري؛ حيث أ

إّن حتديد الّدور الذي قام به الّصندوق يف ُتويل عجز املوازنة العامة للّدولة يتطّلب دراسة حتليلية  .الّنمو االقتصادي
بني تطّورات عمليات اخلزينة العمومية يف الفرتة ومعطيات اجلدول املوايل الذي يُ  (30-0)ملعطيات اجلدول رقم 

"0222-0230." 

 

 دور صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الموازنة العاّمة :(12-4)جدول رقم 
 الوحدة: مليار دج                                                                           

صندوق ضبط  الّسنوات
 الموارد

تمويل عجز 
 الموازنة

الّرصيد الموازني 
 اإلجمالي

نسبة إسهام الّصندوق في 
 الموازنيتخفيض العجز 

2000 0212019 2 202022- - 

2001 1222223 2 222022 - 

2002 3792219 2 322322- - 

2003 0922970 2 322022- - 

2004 7002173 2 3992122- - 

2005 02722200 2 0902022- - 

2006 12022292 732212 2092122- 30% 

2007 02272971 2132720 30902222- 03% 

2008 22212272 9292392 31932022- 22% 

2009 02922909 1202090 33312922- 11% 

2010 22102992 9732719 30722222- 21% 

2011 93012329 39232022 00292722- 93% 

2012 97392230 00912022 10022022- 92% 

2013 92722791 03102093 01322022- 322% 

2014 91902319 07222290 12932722- 72% 

 .2212وزارة المالية، مديريّة الّسياسات والّتوقعات، المصدر: 

 

 0220، 0223 ّتراسة باستثناء سنل معظم سنوات الدّ الا خرصيد املوازنة العامة سجل عجزً  يُبنّي اجلدول أنّ 
 ورد الّشكل املوايل:نوللّتوضيح أكثر، . مليار دينار 92913: 0222سنة أعظم قيمة له  ىلأن وصل إ ىلإ

 
 
 
 

 المطلب الثّاني: دور صندوق ضبط الموارد في االقتصاد الجزائري

 

 
 في تمويل عجز الموازنة العامةضبط الموارد صندوق دور : أواًل  
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 دور صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الموازنة العاّمة(: 12-4) شكل رقم

 
 (12-4)المصدر: من إعداد الباحثة، باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 

إن  .مليار دينار 52,231: (2006-2000)ة رت ل الفالخبلغ متوسط عجز رصيد املوازنة العامة ُنالحظ أّن 
يرادات العامة للدولة من دون إلا نفاق احلكومي بنسبة فاقت الزيادة املسجلة يفإلهذا العجز ناتج عن ارتفاع حجم ا

نفاق اإلدة على رفع قتصادي املعتم  االنعاش اإلبتنفيذ احلكومة لسياسة  فسَّرولية، وهو ما يُ رت رادات الباإليفائض قيمة 
 ".0230-0222"جلدول املوايل يعرض تطّور عملّيات اخلزينة العمومّية يف الفرتة وا .قتصادياالالنمو  لتحفيزاحلكومي 

 "2214-2222": تطّور عملّيات الخزينة العمومّية في الفترة (13-4)جدول رقم 

الجباية  الّسنوات
 العاديّة

الجباية 
 البترولّية

مجموع 
 اإليرادات العاّمة

نفقات 
 الّتسيير

نفقات 
 الّتجهيز

الّنفقات مجموع 
 العاّمة

الّرصيد الموازني 
 اإلجمالي

2000 12% 20% 3300272 91% 09% 3399232 -2020 

2001 02% 22% 3197292 91% 09% 3103222 2220 

2002 00% 29% 3292292 93% 07% 3222222 3223 

2003 02% 22% 3202222 22% 10% 3272202 -3220 

2004 02% 20% 3222202 22% 10% 3973292 -39921 

2005 09% 20% 3930222 23% 17% 0220222 -09020 

2006 22% 22% 3903272 27% 03% 0021222 -20921 

2007 22% 22% 3707232 20% 02% 1329222 -3090222 

2008 03% 27% 0720202 21% 09% 0373232 -3193202 

2009 03% 27% 1092212 20% 02% 0002212 -3331292 

2010 23% 07% 1290222 22% 02% 0022272 -3072222 

2011 22% 00% 1097292 22% 10% 2921222 -0029272 

2012 22% 02% 1920222 29% 10% 9229202 -1002202 

2013 29% 00% 1999292 27% 13% 22002313 -00222702 

2014 22% 02% 17092909 29% 10% 92722277 -1312 

 .2212وزارة المالية، مديريّة الّسياسات والّتوقعات، المصدر: 
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 0223باستثناء سنّت  ؛سالبة يف معظم سنوات الّدراسة أرصدةً سّجلت املوازنة العامة  أنّ ُيشري اجلدول إىل 
 :لثالث فرتات  زمنّيةميكن دراسة تطّور وضعية املوازنة العامة للّدولة وفًقا و  .0232و 0220و

 ؛سّجل فيها رصيد املوازنة العامة عجزًا خالل معظم سنوات الّدراسة ":2222-2222"الفترة األولى  -
إّن  .مليار دينار 191مببلغ يعادل  0222إىل أن وصل إىل أعظم قيمة له سنة  0220و 0223باستثناء سنّت 

هذا العجز ناتج عن تنفيذ احلكومة لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي يف نفس الفرتة والذي خّصص له مبلًغا 
فاقت الزّيادة املسّجلة يف  مما أّدى إىل ارتفاع حجم اإلنفاق احلكومي بنسبة   ،مليار دوالر أمريكي 9جتاوز 

ّتبعةة من قبل احلكومة خالل كّل سنة بني االعتماد اإليرادات البرتولية، وقد تباينت سياسات ُتويل العجز امل
على القرض العام الّداخلي "الّتمويل غري البنكي" أو اإلصدار الّنقدي "الّتمويل البنكي"؛ إال أّن هناك 
أفضلية نسبية للقرض العام الّداخلي على حساب اإلصدار الّنقدي، ويف املقابل فقد امتنعت احلكومة عن 

ل أيّة اقتطاعات مباشرة من صندوق ضبط املوارد لتمويل العجز، سجَّ ستدانة اخلارجية، كما مل تُ الّلجوء إىل اال
دة ألهداف الّصندوق؛ إذ ترّكز نشاط هذا األخري يف هذه الفرتة على وهو ما ينسجم مع القواعد احملدَّ 

 ة.ختفيض حجم املديونية العموميّ 

 :1املباشر للعجز املوازين ميكن أن يُفّسر مبا يليمويل إّن عدم استعمال موارد الّصندوق للتّ 

ندوق واستعماهلا فقط لتمويل أي عجز حيدث بسبب اّنيار أسعار رغبة احلكومة يف احلفاظ على موارد الصّ  -
الذي على أساسه يتم تقدير إيرادات اجلباية  ،دوالر أمريكي للربميل 37فط حتت مستوى الّسعر املرجعي النّ 

فط على املستوى العاملي، ّل سنة، مما يعين عدم تأّكد احلكومة من استقرار أسعار النّ البرتولية خالل ك
 وحرصها على جتّنب أي صدمة سلبية قد تشمل املوازنة العامة نتيجة تقّلبات أسعار هذه األخرية؛

باستخدام  احلفاظ على استقرار األسعار؛ ومن ّث اخنفاض معّدالت الّتضّخم باعتبار ُتويل العجز املوازين -
لب الكلي ومن قدية املتداولة يف االقتصاد، مما يعين زيادة الطّ موارد الّصندوق يؤّدي إىل رفع حجم الّسيولة النّ 

ّث ارتفاع املستوى العام لألسعار، ويف املقابل فإن استعمال الّدين العام الّداخلي يف ُتويل العجز املوازين 
اتج عن ارتفاع حجم ريق الّتحكم يف زيادة الطّلب الكلي النّ عن ط ؛ضخميؤدي إىل ختفيض معّدالت التّ 

 اإلنفاق احلكومي بسبب تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي خالل نفس الفرتة.

                                                           
1 Zakia Akli, Nature du Fond de Régulation des Recettes (FRR) et Son Rôle dans Le Financement de L’Economie 

Algérienne sur la Période 2000-2014, Mémoire de Magistère en Sciences Economiques, Département des Sciences 

Economiques, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2015, p: 120. 
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يف عجز املوازنة العامة بسبب تنفيذ احلكومة  سّجل فيها ارتفاع قياسي ":2229-2221"الفترة الثانية  -
 مليار دوالر. 322كميلي لدعم النمو االقتصادي الذي خّصص له مبلغ للربنامج التّ 

يف عجز املوازنة العامة بسبب تنفيذ احلكومة سّجل فيها ارتفاع قياسي  ":2214-2212"الفترة الثالثة  -
وقد مت الّتطّرق إىل هذا العنصر بالّتفصيل يف  .مليار دج 03030الذي خّصص له مبلغ  ماسيللربنامج اخل

 الثّاين من الفصل الّسابق. املبحث

إّن سياسات ُتويل العجز املعتمدة من قبل احلكومة هذه الفرتة توّسعت لتشمل استخدام موارد صندوق ضبط 
املوارد يف ُتويل العجز، وهو ما يتوافق مع الّتعديالت الّت أدخلت على القواعد احملّددة ألهداف الّصندوق سنة 

القرض العام الّداخلي "الّتمويل غري البنكي" وبدرجة أقل اإلصدار النقدي "التمويل ، باإلضافة إىل استخدام 0222
مليار دج  3902270ز اخلزينة جالبنكي"، ويف نفس الّسياق فقد تعّدت حجم حتويالت الّصندوق املوّجهة لتغطية ع

 خالل فرتة أربع سنوات.

 :1ازين ميكن أن يُفّسر بالعوامل الّتاليةإّن استخدام احلكومة ملوارد الّصندوق يف ُتويل العجز املو 

فط إّن االرتفاع املستمر يف أسعار الّنفط أّدى إىل تقليل خماوف احلكومة بشأن حدوث اّنيار يف أسعار النّ  -
على املدى املتوّسط، األمر الذي شّجعها على استعمال موارد الّصندوق لتمويل جزء من العجز املوازين 

ا على معّدالت تضّخم منخفضة عن طريق ُتويل نسبة ق احلكومي مع احملافظة دائمً الناتج عن ارتفاع اإلنفا
 ؛معينة من العجز املوازين باستخدام موارد الّصندوق

إّن رغبة احلكومة يف ختفيض حجم املديونية العمومية الّداخلية واخلارجّية أّدى إىل الّتقليل من اعتمادها على  -
 العجز املوازين، باإلضافة إىل منع االقرتاض اخلارجي.القرض العام الّداخلي يف ُتويل 

سبق ميكن القول أّن صندوق ضبط املوارد قد ساهم بصورة فّعالة يف احلّد من عجز املوازنة العامة خالل الفرتة  اممّ 
"0222-0230". 

 

 

 

                                                           
1 Zakia Akli, op cit, p: 122. 
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حجم املديونية ختفيض هو  ،الرّئيسة الّت حّددت لصندوق ضبط املوارد منذ تأسيسهأحد األهداف إّن 
، "0230-0222"حجم الّدين العمومي الّداخلي واخلارجي خالل الفرتة ، ويف هذا اجملال سنقوم بدراسة تطّور العمومّية

 إسهام صندوق ضبط املوارد يف ختفيضه. ىومد
 تخفيض المديونية العموميةدور الصندوق في  :(14-4)جدول رقم 

 الوحدة: مليار دج                                                                                                           
صندوق ضبط  الّسنوات

 الموارد
الّدين العام 

 الّداخلي
الّدين العام 

 الخارجي
استخدامات الّصندوق  الّدين العام

 تسديد الّديونفي 
نسبة إسهام الّصندوق 
 في سداد الّدين العام

2000 0212019 32002722 32072092 02202192 0032322 7% 

2001 1222223 7772022 31292222 01222722 3902029 9% 

2002 3792219 7922222 32722202 02922202 3922222 9% 

2003 0922970 7902022 33322791 02772391 3222222 9% 

2004 7002173 32222222 32302122 02302122 0002921 33% 

2005 02722200 32702122 9292071 37202971 0092919 31% 

2006 12022292 39972922 222721 39022221 2392333 11% 

2007 02272971 32002322 292022 33302222 1302022 09% 

2008 22212272 9102222 102071 9292071 0222019 23% 

2009 02922909 9292922 122009 9022209 2 - 

2010 22102992 32772022 122202 33102902 2 - 

2011 93012329 30322022 0292922 30232092 2 - 

2012 97392230 31302022 0202222 31002199 2 - 

2013 92722791 33932922 1902222 33772999 2 - 

2014 91902319 30172922 1292222 32092022 2 - 

 .2212وزارة المالية، مديريّة الّسياسات والّتوّقعات،  المصدر:

 

ُنالحظ من خالل اجلدول أّن صندوق ضبط املوارد ساهم بصورة فّعالة يف ختفيض حجم املديونية العمومية 
 ورد الّشكل املوايل:نوللّتوضيح أكثر، إىل أدىن مستوى هلا على اإلطالق.  "0230-0222"الّداخلية واخلارجية يف الفرتة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في تخفيض المديونية العمومية الموارد ضبط صندوقثانًيا: دور 
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 نسبة مساهمة صندوق ضبط الموارد في تخفيض المديونّية العمومّية (:13-4)شكل رقم 

 
 (14-4)المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 :"2222-2222"الفترة األولى  -

مليار دينار  79020إىل  0222مليار دينار سنة  320027اخلي من ض الّدين الدّ ااخنفُنالحظ من خالل اجلدول 
الّدين الّداخلي . ث يعود استخدام احلكومة موارد الّصندوق لتخفيض الّدين العموميب فّسر، وهو ما يُ 0221سنة 

، وهو األمر الذي ميكن تفسريه 0222مليار دينار سنة  327021إىل  0221مليار دينار سنة  79020من لالرتفاع 
بلجوء احلكومة إىل االقرتاض الّداخلي لتمويل عجز املوازنة العامة بداًل من االعتماد على موارد الّصندوق لتمويل هذا 
العجز، كما يؤّكد تفضيل احلكومة استخدام موارد الّصندوق لسداد الّدين العمومي اخلارجي على حساب الّدين 

، بانتقاله من "0222-0222"حيث سّجل اخنفاًضا كبريًا يف الّدين العمومي اخلارجي يف الفرتة  العمومي الّداخلي؛
 :ما يعادل نسبة اخنفاض تقّدر بـــــــ ،0222مليار دوالر سنة  33229إىل  0222مليار دوالر أمريكي عام  02217
01202%. 

وقف عن ة مع التّ احلكومة خليار سداد املديونية اخلارجيّ إّن تراجع حجم املديونية العمومية اخلارجية يعّزى إىل تبيّن 
ندوق ، ويف نفس الّسياق بلغت جمموع حتويالت الصّ 0222ظر للفوائض املالية احملّققة منذ سنة االقرتاض اخلارجي بالنّ 

 مليار دج. 3020209املوجهة لسداد الّدين العمومي يف نفس الفرتة 
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  ":2214-2221"الفترة الثانية  -

مليار  399729حجم الّدين العمومي الّداخلي تراجًعا ملحوظًا خالل فرتة الّدراسة؛ بانتقاله من لقد سّجل 
وهو تراجع مُيكن تفسريه بالّتعديل الّذي أُدخل  ،%20222مليار دج وبنسبة اخنفاض تعادل  92929إىل  0222دج سنة 

، والذي ينطوي على توسيع مصادر عجز 0222سرتاتيجية احلكومة اخلاصة بتمويل العجز املوازين منذ سنة اعلى 
املوازنة العامة ليشمل صندوق ضبط املوارد مع الّتقليل قدر اإلمكان من االعتماد على الّدين العام الّداخلي يف ُتويل 

ا العجز، باإلضافة إىل رغبة احلكومة يف ختفيض الّدين العمومي الّداخلي بعد جناحها يف تقليص حجم املديونية هذ
العمومية اخلارجية إىل أدىن مستوى هلا على اإلطالق منذ فرتة الّستينات من القرن العشرين؛ حيث اخنفض حجم 

وبنسبة اخنفاض تعادل  0227مليون دوالر سنة  92929ن إىل أقل م 0222مليار دوالر سنة  33229الّدين اخلارجي من 
، ويف 0220مما يدّل على جناح سياسة الّدفع املسبق للمديونية اخلارجية املنتهجة من قبل احلكومة منذ سنة  ،71222%

 نفس الّسياق بلغت جمموع حتويالت الصندوق املوّجهة لسداد الّدين العمومي الّداخلي واخلارجي يف نفس الفرتة
 مليار دج. 3179277

 
نسيق مع البنك املركزي من أجل فّعالة ميكن للحكومة استخدامها بالتّ  صندوق ضبط املوارد أداةً  يُعترب

 الفرتة يف الّتضّخم معّدالت تطّورواجلدول املوايل يعرض ضخم واحلفاظ على استقرار األسعار. ختفيض معّدالت التّ 
"0222-0230": 

 "2214-2222": تطّور معّدالت الّتضّخم في الفترة (12-4)جدول رقم 
 "%"الوحدة:                                                                                                                

 .397املصدر: البنك املركزي اجلزائري، مرجع سابق، ص:
إذ أّن  ،"0230-0222"لقد ساهم صندوق ضبط املوارد يف تسجيل معّدالت تضّخم متدنّية يف الفرتة 

امتصاصه لفائض قيمة إيرادات اجلباية البرتولية أّدى إىل احلّد من ارتفاع حجم الّسيولة الّنقدية الّناتج عن الّتوّسع يف 
الطّلب احلكومي، كما أّن استخدام احلكومة ملوارد الّصندوق يف التمويل املباشر للعجز املوازين واعتمادها على 

ساهم يف ختفيض حجم الّسيولة الّنقدية املتداولة لدى ، "0222-0222" الفرتة االقرتاض الّداخلي يف التمويل يف
األعوان االقتصادية داخل البلد؛ مما أّدى إىل اخنفاض معّدالت الّتضخم رغم ارتفاع حجم اإلنفاق احلكومي خالل 

  .نفس الفرتة

 2221 2221 2221 2222 2224 2223 2222 2221 2222 الّسنوات

 0202 1223 0221 3221 1220 0227 3200 0201 2210 معّدل الّتضّخم

 2214 2213 2212 2211 2212 2229 الّسنوات

 027 121 927 022 127 229 معّدل الّتضّخم

 ثالثًا: دور صندوق ضبط الموارد في تخفيض معّدالت الّتضخم
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 على صندوق ضبط الموارد 2221األزمة االقتصاديّة العالمية أثر  .1

إّن اقتصار جمال عمل الّصندوق على الّنشاط داخل الوطن قد جّنبه حتصيل خسائر مضاعفة على غرار صناديق 
يظهر من خالل الثروة الّسيادية الّت ُُتارس نشاطها يف األسواق املالية العاملية، إاّل أّن أثر األزمة على الّصندوق قد 

الّت يرتبط حجمها مبستويات أسعار الّنفط يف األسواق العاملية، ويف نفس الّسياق أّدى تراجع سعر  هالتأثري على موارد
إىل تراجع إيرادات اجلباية  0227دوالر سنة  20232إىل  0229دوالر للربميل سنة  77279الربميل من الّنفط من 

، ونسبة اخنفاض تُعادل 0227مليار مع ّناية سنة  0109229إىل  0229مليار دج سنة  0221222البرتولية الفعلية من 
مليار دج  0099227هاية إىل اخنفاض فائض قيمة اجلباية البرتولية احملّول إىل الّصندوق من مما أّدى يف النّ  ،03292%

 انسبي   اك فقد سّجل ارتفاعً ورغم ذل ،%90207بنسبة اخنفاض تفوق  0227مليار دج سنة  0222292إىل  0229سنة 
، وهو ارتفاع يرجع إىل امتناع 0227مليار دج مع ّناية  0132202وبقيمة تقارب  %2292يف أصول الّصندوق بنسبة 

احلكومة عن استخدام موارد الّصندوق يف سداد الّدين العمومي، باإلضافة إىل ختفيض حجم الّتحويالت احلكومية 
 املوازنة العامة.املوجهة لتغطية عجز 

مما سبق ميكن القول أّن تأثري األزمة على صندوق ضبط املوارد هو تأثري هام حمدود مل يتعّد حدود ختفيض معّدل 
منو أصول الصندوق مقارنة بالّسنوات الّسابقة، علًما أّن تأثّر الصندوق باألزمة يرجع إىل جمموعة من العوامل الّت 

 :1يلي اميكن إبرازها فيم

 دودية جمال عمل الّصندوق مقارنة بصناديق سيادية أخرى؛حم -
 ظرفية األزمة املالية واالقتصادية العاملية وعدم استمرارها ملّدة زمنية طويلة؛ -
رغم االخنفاض القياسي املسّجل يف بداية الّسنة، وعدم جتاوزها  0227التحّسن الّتدرجيي ألسعار الّنفط مع ّناية  -

 د من قبل احلكومة؛ر األدىن احملدّ للّسع
اتّباع احلكومة لسياسة حذرة يف تسيريها ألصول الّصندوق، ترتكز على ختفيض االقتطاعات املوّجهة لتغطية عجز  -

 املوازنة العاّمة، باإلضافة إىل االمتناع عن استخدام أصول الّصندوق يف تسديد الّدين العمومي.
 
 
 
 
 

                                                           
1Zakia Akli, op cit, p: 124. 

 رابًعا: أثر األزمات المالية واالقتصادية على صندوق ضبط الموارد
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 صندوق ضبط المواردعلى  2212أزمة انهيار أسعار الّنفط أثر  .2

حيث أنه بعد الطفرة الّت عرفتها  ؛0230منذ منتصف العام  اومفاجئً  احاد  اخنفاًضا أسعار النفط شهدت لقد 
دوالرا يف  332مان، اخنفض سعر برميل النفط من من الزّ  انية واستمرت ألكثر من عقد  األسعار منذ مطلع األلفية الثّ 

. سيتم الّتطّرق فيما يلي إىل %90مبعدل جتاوز أي  ،0232دوالرا مطلع العام  12ليصل إىل حوايل  0230جوان 
 .1دمةلطات اجلزائرية هلذه الصّ السّ  توكيف استجاب ،هذا االخنفاض وتداعياته على االقتصاد اجلزائري أسباب
 انخفاض أسعار الّنفطأسباب  .أ

 :2فط وأمههاا خافضة ألسعار النّ هنالك جمموعة من العوامل الّت فرضت ضغوطً 
هذا الذي أتاحته تكنولوجيا التكسري اهليدروليكي واحلفر األفقي، وقد أضاف  ؛ظهور إنتاج النفط الصخري .1

مة من املعروض نفط اخلام، مما ساهم يف حدوث ختُ ا إىل سوق المليون برميل يومي   0.0 املصدر اجلديد حوايل
 ؛العاملي

 فطمنظمة البلدان املصدرة للنّ  عدّ تُ  (:ان املصدرة للنفط )أوبكالتغري يف السلوك االسرتاتيجي ملنظمة البلد .2
لوك ا يف السّ وقد شهدت الفرتة األخرية تغريً  فط اخلام العاملية،أكرب األطراف الفاعلة يف سوق النّ  )أوبك(

فقد  ية على حساب األسعار.وقالسّ  تهاحصّ  على احلفاظ على هاتركيز من خالل  ؛االسرتاتيجي للمنظمة
ى إىل وهو ما أدّ  ،بالرغم من فائض العرض العاملي ؛اجلميع باختاذها قرارا بزيادة اإلنتاجمؤّخرًا فاجأت املنظمة 

ا مما قامت به املنظمة خالل فرتة األزمة هذا القرار على العكس ُتامً جاء قد و  اخنفاض جديد يف األسعار.
حيث خفضت من اإلنتاج مما ساعد على انتعاشها ؛ فطيار أسعار النّ ّنعقب ا (0227-0229)املالية العاملية 

 ؛اجمددً 
بعد  ،ة املفروضة عليها من الغربوهذا بعد رفع العقوبات االقتصاديّ  ،ادرات اإليرانيةيادة املتوقعة يف الصّ الزّ  .3

ا بداية من مليون برميل نفط يومي   02.3تصدير يف إيران  شرعتحيث  ؛ووي بينهماوصل إىل االتفاق النّ التّ 
 ؛املعروض العاملييف يعين ختمة  ، وهو ما0232

 ني الّت شهدت يف اآلونة األخرية صعوبات  كالصّ  اعدة،تراجع الطلب العاملي وخاصة من األسواق الصّ  .4
وهذا راجع  الّت ُتثل ثلثي ناجتها احمللي اإلمجايل، هتااستثماراو  اهتايف صادر  كبري  ّنيار  اقتصادية ُتثلت يف ا

بسبب االرتفاع الكبري يف معدالت األجور احمللية فيها  ؛وليةنافسية يف األسواق الدّ التّ  اهتإىل تراجع قدر  اأساسً 
 ؛نوات األخريةيف السّ 

 .اهلبوط املتواصل يف استهالك النفط يف الواليات املتحدة، وخاصة يف ظل االستعاضة عنه ببدائل أخرى .2
 
 

                                                           
. 4، ص:3440جيجل، اجلزائر، تصادية، جامعة عبد احلميد مرغيت، تداعيات اخنفاض أسعار الّنفط على االقتصاد اجلزائري والّسياسات الاّلومة للّتكّيف مع الّصدمة، كلية العلوم االق 1 

 content/uploads/2015/12/4.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp (31/33/6132.)يف املوقع االلكرتوين:  رمتواف

 .3، ص: املرجع نفسه 2 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%84.pdf
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 الجزائري االقتصاد على النفط سعر انخفاض تداعيات .ب
 هوامش لوجود نظرا وهذا حمدودة، بصورة   إال اجلزائر يف النمو على املنخفضة النفط أسعار تؤثر مل اآلن حىت
 النشاط لدعمصندوق ضبط املوارد  احتياطيات ؛ من خالل الّشروع يف استخدامالعامة ماليتها يف وقائية احتياطية

 :1أمهها الوطين االقتصاد على النفط أسعار لرتاجع مرغوبة غري تأثريات هنالك كانت ذلك ورغم .االقتصادي
 النصف حبوايل اجلزائر يف فطالنّ  صادرات مداخيل تراجعت فقد: فطالنّ  تصدير إيرادات يف فادح اخنفاض -

 أي املاضي، العام دوالر مليار 09.12 مقابل دوالر مليار 30.73 سوى 0232 سنة تسجل مل حيث؛ تقريبا
 ؛%02.09 ه قدر باخنفاض

 إمجايل من %32 إىل ليصل تقريبا العامة املالية عجز تضاعف حيث ؛العامة املالية أرصدة يف كبرية سائرخ -
 يتطلب ؛ 2016موازنة تعادل نّ أ حيث ؛0232 عام يف العجز هذا اتساع املتوقع ومن .0232 يف احمللي الناتج
 ؛دوالر 332 مستوى عند برتول سعر

، واردامل ضبط صندوق إىل احلكومة جلأت العامة بالنفقات والوفاء النفطية املداخيل يف االخنفاض ملواجهة -
 يونيو ايةبني ّن املمتدة الفرتة يف دج مليار 3.93022 ب تراجع حيث؛ حاد بشكل موارده اخنفضت الذي

 ؛شهرا 30 مدى على %1121 ــــــ:ب اخنفاض أي؛ 0232وّناية يونيو  0230
 النصف يف دوالر مليار 9.99 بلغ اجلاري احلساب عجز يف حاد اتساع حدث: اخلارجية احلسابات يف عجز -

 تغطية بنس اخنفضت لذلك وتبعا. الواردات وارتفاع الصادرات تراجع بسبب وهذا ،0232 من األول
 ؛0230 لعام األول النصف يف %333 عوض %93 إىل للواردات الصادرات

 مبستوى مقارنة دوالر، مليار 301 لتبلغ 0232 يف دوالر مليار 12 مبقدار الصرف احتياطيات اخنفضت -
 .0231 يف دوالر مليار 370 بلغ الذي الذروة

صندوق ضبط املوارد يُعاين من اختالالت هيكلّية؛ وإنه من اهلشاشة حبيث ميكن ألزمة مثل أزمة اّنيار أسعار  نّ إ
مليار دج يف  073121 وجوده ّنائي ا؛ حيث بلغ رصيدهأن تعصف به وأن تقضي على  (0232-0232)احلالّية  الّنفط

ُتشري إىل أّن رصيد  0232 مليار دوالر، كما أن توقعات قانون املالية لسنة 0229 أي ما يعادل ،0232 ّناية سبتمرب
ذا إ. (0232) مليار دوالر يف ّناية الّسنة احلالية 39 مليار دج أي ما يعادل حوايل 397920 هذا الّصندوق سيبلغ

 .بشكل  ّنائي قد ُيستنفد 0239 استمّر الوضع على ما هو عليه إىل غاية

 
 مّت الّتطّرق إليها يف املبحث الّتجارب الّّت  قارنةقمنا مب ،اجلزائر يف ضبط املوارد صندوق جتربة تقييمهبدف 

ة يئاهلروجيي، الّصندوق القطري و ندوق النّ "الصّ  أهم صناديق الثّروة الّسيادية يف العاملالّسابق، والّت ختّص ثالثة من 
 ، واجلدول املوايل يوّضح ذلك:يّةاجلزائر  جربةتّ ال مع" الستثمارلة العامّ 

  
                                                           

 .0-2مرجع سابق، ص: عبد احلميد مرغيت،  1 

 الموارد ضبط صندوق تجربة الثّالث: تقييمالمطلب 
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 في إطار مبادئ سنتياغو الجزائرو  الكويترويج، قطر، (: مقارنة بين تجارب كل من: النّ 11-4جدول رقم )
 زائراجل الكويت قطر الّنرويج القضايا الّرئيسة

اإلطار القانوني واألهداف واالّتساق .3
 سياسات االقتصاد الكلي مع
 اإلطار القانوين-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األهداف-

 قانوين الطار أ.  اإل     
 العاملي–احلكومي التقاعد معاشات صندوق-

 إنشاء متّ . مستقال   قانوني ا كيانًا ليس الّنروجيي
 معاشات صندوق قانون مبوجب القانوين إطاره

 يقّدم الذي ،"GPFA قانون" احلكومي الّتقاعد
 وقد. للّصندوق القانوين واهليكل لألساس وصًفا
. الّصندوق إدارة مسؤولية املالية وزارة الربملان منح

 الّشرائية القوة تعظيم هو الّصندوق إدارة هدف
 .املخاطر من معتدل مستوى مع له، العاملّية

 دوًرا العملية الّناحية من الوزارة خّصصت لقد 
 أن القانون يقتضي. األصول ملالك مشاهبًا
 . الّتنفيذية باإلدارة النروجيي املركزي البنك يضطلع

 احلكومي املعاشات صندوق قانون يقتضي 
GPFA األنظمة من املزيد على الوزارة تنصّ  أن 

 الوزارة قّدمت وقد. باإلدارة القيام بكيفية اخلاصة
 بشأن الّنروجيي الربملان إىل تفصياًل  أكثر تقريًرا

 والبنك كمالك، الوزارة بني املسؤولية تقسيم
 .تبّنيها مت والّت كمدير، الّنروجيي املركزي

 
 ب. األهداف

 الّتقاعد معاشات صندوق إنشاء من الغرض 
 لتمويل احلكومي االّدخار دعم هو احلكومي

 التأمني نظام تبًعا الّتقاعدية املعاشات نفقات
 عائدات إنفاق يف األجل طويلة واعتبارات الوطين
 مرسوم يف بالتفصيل الغرض. احلكومية البرتول
 .GPFA احلكومي املعاشات صندوق قانون

 االّتساق مع سياسات االقتصاد الكّليج. 
 فقط ُيستخدم أن ميكنق صندو ال يف املال رأس 

 اإلطار القانوني .أ
  ُمبوجب القرار  قطر لالستثمارجهاز نشئ أ

لدولة قطر  0222( لسنة 00األمريي رقم )
جهاز قطر ". جهاز قطر لالستثمار"دستور 
قانوين مت إنشاؤه خّصيًصا  كيان    وه لالستثمار

قطر،  بالكامل من قبل دولة هلذا الغرض، اململوك
جملس اإلدارة، الّرئيس، نائب  حتت إشراف

 نفيذية.وفريق اإلدارة التّ نفيذي، الرئيس، الرئيس التّ 
  ُتقاريره إىل اجمللس  جهاز قطر لالستثمارقّدم ي

شؤون االقتصادية واالستثمار األعلى للّ 
"SCEAI" وفًقا للقانون. 

  ّعريف مبهمة جهاز قطر لالستثمار يف لقد مت الت
من "دستور جهاز قطر لالستثمار"،  2املادة 
 :تتمّثل يفوالّت 

  ولة أموال احتياطي الدّ تطوير واستثمار وإدارة
دة إليها من قبل وغريها من املمتلكات املسنة 

لشؤون االقتصادية واالستثمار يف ل اجمللس األعلى
طط والربامج ياسات واخلُ ا للسّ دولة قطر وفقً 

 ؛دة من قبل اجمللساملعتمة 
 األهداف .ب
  مهّمةانت ك،  0222 سنة هاتمليّ عمنذ بدء 

ا من دولي  الستثمار هي ا جهاز قطر لالستثمار
تنويع  خاللأجل تعزيز االقتصاد يف البالد؛ من 
 ؛فئات أصول جديدة خارج دولة قطر

 ا يف ا هام  ا دورً أيضً  جهاز قطر لالستثمار يؤدي
ابعة ركات التّ من خالل الشّ  ؛ياالقتصاد احمللّ 

 
ُ
 ؛يف قطر جةجة وغري املدرة درة والقابضة امل

  ُال يف فعّ  هم جهاز قطر لالستثمار بشكل  اسي

 اإلطار القانوني .أ
 الذي الكويّت االستثمار جملس إىل اهليئة جذور تعود 

 استقالل قبل سنوات مثاين ،3721 سنة أُنشئ
 العامة اهليئة إنشاء مت 3790 عام يف .الكويت

 هيئة باعتبارها 01 رقم القانون مبوجب لالستثمار
 املالية األصول إدارة عن مسؤولة مستقّلة حكومية

 .للّدولة
 صندوق إدارة عن املسؤولة هي لالستثمار العامة اهليئة 

 واألجيال وصندوق( GRF) العام االحتياطي
 املوكلة األخرى الصناديق عن فضاًل  ،(FGF) القادمة

 .الكويت دولة عن ونيابةً  املالية وزير قبل من إليها
 العام االحتياطي صندوق (GRF )ستودع هو

ُ
 امل

 عائدات ذلك يف مبا الّدولة؛ إيرادات لكلّ  الرئيس
 (.GRF) استثمارات عن الّناجتة واإليرادات الّنفط

 عام يف( FGF) القادمة األجيال صندوق إنشاء مت
 صندوق رصيد من %14 بتحويل 4110

 ذلك، إىل وباإلضافة. الوقت ذلك يف العام االحتياطي
 إيرادات مجيع من %44 عن يقل ال ما إيداع يتم

 .القادمة األجيال صندوق يف السنوية الّدولة
 األهداف 
 مع تّتفق األصول لتوزيع اسرتاتيجّية وإدارة تصميم 

 االستثماري العائد ملعدالت املوضوعة األهداف
 املخاطر؛ ومستويات

 متفّوقني استثمار ومديري استثمارية فرص اختيار 
 من نوع كل يف لألداء العاملية املؤشرات على بأدائهم

 األصول؛ فئات
 لالستفادة األصول توزيع يف تكتيكية تغيريات إجراء 

 االقتصاديات يف املتاحة االستثماريّة الفرص من

 القانوني اإلطار     .أ
 على بناء" املوارد ضبط صندوق" إنشاء مت 

 30 يف املؤرخ 43-3444 رقم القانون
 31 لـ املوافق ه4034 عام األول ربيع

 قانون املتضمن ،3444( جوان) يونيو
 والّذي ،3444 لسنة الّتكميلي املالّية
 يف يفتح: "على العاشرة مادته يف نص

 خاص ختصيص حساب اخلزينة كتابات
 ضبط صندوق' بعنوان 243-442 رقم

 'املوارد
 اخلاصة احلسابات إىل ينتمي صندوق 

 الّتخصيص حلسابات وبالّضبط للخزينة،
 للّدولة، العامة املوازنة عن املستقّلة اخلاص

 مستقّلة أّنا احلسابات هذه مُييِّز ما وأهم
 ختضع ال أّّنا أي للّدولة، العامة املوازنة عن

 املوازنة وتنفيذ إعداد ومبادئ لقواعد
 الّسلطة لرقابة ختضع ال أّنا كما العامة،

  ؛"الربملان" الّتشريعية
 العاّمة امليزانية عجز ُتويل إىل يهدف 

 اجلباية إيرادات اخنفاض عن الّناتج للّدولة
 قانون تقديرات من أقل ملستوى البرتولية
 يقل أن دون اخلزينة عجز وُتويل املالّية،
 دج، مليار 104 عن الّصندوق رصيد

 العمومّية؛ املديونّية حجم وختفيض
  بتسيري املكّلفة اهليئة هي املالّية وزارة إن 

 على املالّية قانون نصّ  حيث الّصندوق؛
 الّرئيس بالّصرف اآلمر هو املالّية وزير أن

 للّصندوق؛



 في الجزائردراسة حالة االنتقال من صندوق ضبط الموارد إلى صندوق سيادي                            الفصل الّرابع  

228 
 

 على بناءً  املركزية احلكومة ميزانية يف للّتحويالت
 يف العجز تغطي الّتحويالت هذه. الربملان من قرار

 الرأمسالية الّتحويالتو . للّنفط املعدلة امليزانية
 وشفافة؛ متسقة امليزانية عملية من جزًءا تشكل
 الفعلي الفائض يعكس املال رأس تراكم حبيث
 يف املال رأس تراكم. املركزية احلكومة ميزانية على

 . للبالد املالية الّسياسة من جزء هو الّصندوق

 تنمية رأس املال البشري الوطين يف قطر. وقد متّ 
ة، اخلية واخلارجيّ إطالق العديد من الربامج الدّ 

 دريب االستثماريّة األخرى.وبرامج التّ 
 االتساق مع سياسات االقتصاد الكّلي .ج
  ُدورًا كبريًا يف  جهاز قطر لالستثمار ؤديي

ملكيته  ترتجم من خالل ؛يي احمللّ االقتصاد الكلّ 
 ة.ألكرب الّشركات احملليّ 

 اجتاهات يف الّتغريات مع املواءمة أساليب ويف الّناشئة
 سلباً  ذلك يؤثر أن دون فيها، تستثمر الّت األسواق

 .االستثماريّة للمحفظة احملقق األداء على
 االّتساق مع سياسات االقتصاد الكليج. 

  االقتصاد يف احموري   ادورً  لالستثمار العامة اهليئةتُؤّدي 
 يف ولةوأسهم الدّ  مسامهات ديروتُ  وجهتُ  ؛ حيثاحمللي

 .الكربى االقتصادية الكيانات خمتلف

 باعتبار البلد؛ داخل الّصندوق عمل يرتّكز 
 امتصاص يف تتمثل له الرئيسة الوظيفة أن

 لتمويل واستعماهلا البرتولية اجلباية فوائض
 مستوى على مستقباًل  حيدث قد عجز أي

 أسعار اّنيار نتيجة للّدولة العامة املوازنة
 خارج الّصندوق عمل ميتد جمال احملروقات،

 مع بالّتنسيق مسامهته خالل من البلد
 .املديونّية وختفيض سداد يف املركزي البنك

 اإلطار المؤّسسي وهيكل الحوكمة.0
 اإلطار املؤسسي-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 احلوكمة هيكل-

 اإلطار المؤّسسيأ.         
 للصندوق الّتنظيمي اإلطار الّنروجيي الربملان أنشأ 

 املسؤولية املالية وزارة وتتحّمل. GPFA مع
 يتم. له كمالك وتتصرف الصندوق إلدارة الّرمسية

 املركزي البنك قبل من الّتنفيذية اإلدارة مع الّتعامل
 إدارة" األصول إدارة وحدة خالل من الّنروجيي

(". NBIM) املركزي الّنرويج بنك استثمارات
 إلدارة( سلطة) مهمة أيضا الوزارة أصدرت

 استثمارات شروط حيدد الذي الصندوق،
 كما. تكميلية وأحكام لوائح خالل من الّصندوق

 إلدارة أخالقية توجيهية مبادئ املعاهدة هذه تضع
 للبنك جيوز أنه( الّسلطة) املهمة حتدد. الصندوق

 بشكل   االستثمارية القرارات اختاذ الّنروجيي املركزي
 الوزارة عن مستقل

 يف مبرسوم احلاكمة اهليئات سلطة حتديد مت 
 الّتنفيذي جمللسا سعىيو . والّلوائح الّتشريعات

 أعمال أن من الّتأكد إىل النروجيي املركزي للبنك
 وتقوم الصندوق، مصاحل أفضل ختدم املدير

 واملؤّشر اإلدارة، هدف أمور، مجلة يف بالّتغطية،
 ومعايري املسؤولة، واالستثمارات االسرتاتيجي

 والّتكاليف، املخاطر، وإدارة التقارير، إعداد
 .واملدير املالك بني والعالقة التقارير وتقدمي

 

 اإلطار المؤّسسي .أ
 صندوق احتياط لدولة  جهاز قطر لالستثمار هو

 ة  نقديّ  قات  يستفيد من تدفّ  فهو قطر، ومن ثّ 
مت وقد فورية.  وليس لديه التزامات   إجيابية كبرية

، 0231 سنةة أخرى ندوق مرّ تأكيد طبيعة الصّ 
ؤون االقتصادية بعد تعيني اجمللس األعلى للشّ 

وجمالس جهاز قطر " SCEAI"واالستثمار 
 لالستثمار اجلديدة.

  مت تعيني 0222 سنةات بدء العمليّ منذ ،
الفوائض املالية جلهاز قطر لالستثمار من قبل 

 قطر هلذا الغرض. دولة
  ّخار لدولة قطر، مل تكن هناك أي كصندوق اد

كومة، وال احل سحوبات من األصول من قبل
 القادمة.سنة  02خالل  سحبتوقع أي ي

 ما  مساهم يقظ وعادةً  جهاز قطر لالستثمار
هاز اجل دديف هذا الصّ . و صويته يف التّ ارس حقّ ميُ 

ته بة عن أداء مهمّ فقط باملسؤوليات املرتتّ  مدفوع  
 ة ضمن األهداف واملعايري االقتصادية واملالية.بدقّ 

  مت تعريف إطار املساءلة والفصل بني املالك
يف القرارات  شغيليةواحلكومة واإلدارة التّ 

دستور جهاز قطر يف "ياسات الرئيسة والسّ 
 لالستثمار ".

 

 اإلطار المؤّسسي .أ
 صندوق إدارة مسؤولية لالستثمار العامة اهليئة تتوىل 

 القادمة األجيال وصندوق( GRF) العام االحتياطي
(FGF)، بإدارهتا يعهد الّت األخرى األموال وكذلك 

 دولة عن وبالّنيابة لصاحل، املالية وزير اهليئة إىل
 .الكويت

 العام االحتياطي صندوق (GRF :)صندوق 
 إيرادات لكل الرئيس املستودع هو العام االحتياطي

 الّناجتة واإليرادات الّنفطية العائدات من الكويت دولة
 . العام االحتياطي صندوق استثمارات عن

 القادمة األجيال صندوق (FGF :)صندوق إنشاء مت 
 بتحويل 4110 عام يف( FGF) القادمة األجيال

 ذلك يف العام االحتياطي صندوق رصيد من 14%
 عن يقل ال ما إيداع يتم ذلك، إىل وباإلضافة. الوقت

 صندوق يف السنوية الّدولة إيرادات مجيع من 44%
 كل من العائد استثمار يُعاد ث القادمة األجيال
 القادمة األجيال صندوق ويتكون. الّصندوق إيرادات

 أساس على الكويت خارج تتم استثمارات من
 أصول فئات يف األصول لتوزيع معتمدة اسرتاتيجّية

 إىل اهليئة يف األصول توزيع عملية وتستند. خمتلفة
 والّرمسلة العاملي اإلمجايل احمللي الّناتج مسامهات

 .الّسوقية
 

/ 



 في الجزائردراسة حالة االنتقال من صندوق ضبط الموارد إلى صندوق سيادي                            الفصل الّرابع  

229 
 

 هيكل الحوكمة .ب
 الوثائق خمتلف يف املساءلة إطار حتديد مت 

 عن املسؤول هو العام( املدّقق) املراجع. القانونية
 اإلشراف جملس. املالية عمل وزارة على اإلشراف

 احلسابات ومدقق النروجيي املركزي البنك على
 اإلشراف عن املسؤوالن مها هلا احملدد اخلارجي

. الّنروجيي املركزي للبنك الّتنفيذي اجمللس على
 عن نيابةً  يقوم البنك يف الّداخلي الّتدقيق قسم

 املخاطر إدارة وجود بضمان الّتنفيذي اجمللس
 املناسبة الداخلية والّرقابة البنك يف والفّعالة املالئمة
 بيانات بتقدمي يقوم الّداخلي الّتدقيق. واملرضية
 إدخال بشأن املشورة وتقدمي وموضوعية مستقلة

( على اإلشراف) ومراقبة إدارة يف حتسينات
 . األنظمة

  هيكل الحوكمة .ب
  ّة جهاز قطر لالستثمار من مسؤولية تنفيذ مهم

، الذي "QIA"جهاز قطر لالستثمارجملس 
 مو أمري البالد؛يتم تعيينه من قبل صاحب السّ 

  ُهات التوجّ  جهاز قطر لالستثمارم جملس قدّ ي
االسرتاتيجية جلهاز قطر لالستثمار ويراقب إدارته 

 نفيذية؛التّ 
 جهاز قطر ة جملس جارية هي مسؤوليّ التّ  القرارات

ل حكومة ال تتدخّ و  نفيذية.التّ  هوإدارت لالستثمار
جهاز سحب استثمارات  قطر يف استثمارات أو

 جارية األخرى؛القرارات التّ  أو قطر لالستثمار
  يقوم ديوان احملاسبة )الّتدقيق( مبراقبة وتدقيق

قارير حسابات جهاز قطر لالستثمار وتقدمي التّ 
 مسو أمري دولة قطر. إىل صاحب مباشرةً 

 هيكل الحوكمة .ب
 ونظام هيكلها أن لالستثمار العامة اهليئة ترى 

 عال   مستوى ميّثالن القانون، بقوة احملددين حوكمتها،
 هيئة هي لالستثمار العامة فاهليئة. واملساءلة الّتميز من

 .إدارهتا جملس يُديرها مستقلة عامة
 مبراجعة لالستثمار العامة اهليئة قامت ،3440 عام يف 

 مع نفسها مواءمة أجل من السرتاتيجّيتها شاملة
 كل يف االستثمارية اّلصناعة يف املمارسات أفضل
 هذه خالل ويف. واالستثمار األصول إدارة أوجه

 اهليئة أن عليها القائمون االستشاريون وجد املراجعة،
 هياكل أفضل من بواحد   تتمّتع لالستثمار العامة

 أيضاً  بل أقراّنا، جمموعة ضمن فقط ليس احلوكمة
 .جمموعها يف االستثمارية الّصناعة ضمن

 
 االستثمار وإدارة المخاطر.1
 االستثمار-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستثمارأ.        
 يف مرسوم يف االستثمار لسياسة األساس صدر 

GPFA  .إىل املقّدم الّسنوي الّتقرير يتضّمن 
. الّصندوق اسرتاتيجية تطّور عن معلومات الربملان
 املعتقدات على االستثمار اسرتاتيجية وتقوم

 واملمّيزات املالية األسواق عمل لكيفية األساسية
 يف االسرتاتيجية تفعيل مت وقد. للصندوق اخلاصة

 الّتفويض ويتناول الوزارة، وضعته الذي الّتفويض
. االستثمار واسرتاتيجية املخاطر وحتمل األهداف،

 العائد تعظيم هو الّنروجيي املركزي البنك هدف
 تقدم. معينة خماطر حبدود رهًنا الّطويل املدى على

 إىل الصندوق إدارة عن تقاريًرا سنوي ا الوزارة
 بشأن أحكاًما أيًضا الّتفويض يُغطي. الربملان

 االستعانة معيار املالية، الرافعة للمخاطر، الّتعرض
 مزيًدا NBIM نشرت وقد. خارجية مبصادر

 وّنجها االستثمار اسرتاتيجية حول املعلومات من
: لـــــ الّتنفيذي املدير وتفويض إدارة خطر إىل

 االستثمار .أ
  قطر تسعى اسرتاتيجية االستثمار جلهاز

لالستثمار لتحقيق عوائد االستثمار على املدى 
الطويل من دون تعريض نفسها إىل مستويات ال 

 داعي هلا من املخاطر.
  مبواصلة سلطة االستثمار  اجلهازلتزم يو

االسرتاتيجي القائم فقط على األهداف 
وال ُتستغل سلطة االستثمار  ،االقتصادية واملالية

 ذات طابع سياسي.خلدمة أغراض 
  عوامل أخرى يف  جهاز قطر لالستثمارضمِّن يُ ال

حيث أنه من ؛ تنفيذ االستثمارو  ةعمليات إدار 
املمكن يف إطار االسرتاتيجية االقتصادية واملالية 

ُيضمِّن اعتبارات  أن العامة جلهاز قطر لالستثمار
 ذات طابع بيئي و/ أو إنساين.

  تتم إدارة االستثمارات مبزيج من موارد إدارة
يستخدم و  اخلية واخلارجية.االستثمارات الدّ 

اخلية إلدارة جهاز قطر لالستثمار املوارد الدّ 

 االستثمار .أ
 العمل على قائم كيان لالستثمار العامة اهليئة 

 الّتجاري؛
 املشاريع يف سوى لالستثمار العامة اهليئة تستثمر ال 

 الرحبية؛ أهداُفها بوضوح حتّددت الّت
 ُيشّكل قطاعات   يف لالستثمار العامة اهليئة تستثمر ال 

 املكّون بالكحول الصلة ذات واألنشطة القمار فيها
 .الّتجاري للعمل الرئيس

 االستثماري األفق: 
 طويل استثماري أفق   لالستثمار العامة اهليئة لدى 

 واستيعاب املخاطر حتّمل على بالقدرة يّتسم املدى
 فإنه ثّ  ومن القصري، املدى على األسواق تقلبات
 .املالية األسواق يف االستقرار لتحقيق قوة يشّكل

 اإلجناز قّوة: 
 ألغراض لالقرتاض لالستثمار العامة اهليئة تسعى ال -

 .الكويّت الدستور ذلك حيظر حيث االستثمار؛
 منتجات من أياً  لالستثمار العامة اهليئة تستخدم ال -

/ 
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 رة املخاطرإدا-

NBIM. 
 التوجيهية املبادئ املكان يف الوزارة وضعت 

 استثمارات الكون من واالستبعاد للمراقبة
 .التوجيهية املبادئ علنا تتوفر. الصندوق

 أخالقية معايري أساس على االستبعاد يستخدم 
. واملديرين األصول أصحاب من العديد قبل من

 العاملي امليثاق على نشطة ملكية يستند أن وجيب
   والّتنمية الّتعاون منظمة ومبادئ املتحدة، لألمم

OECDواملبادئ الشرّكات، حوكمة يف 
 وتعرف. اجلنسيات متعّددة للّشركات الّتوجيهية

 ممارسة NBIM أن ينبغي الّت الكيفية والية
 املصاحل حلماية صندوق عن نيابة امللكية حقوق
 NBIM نشرت. للصندوق األجل طويلة املالية

 العامة التصويت التوجيهية املبادئ من جمموعة
 الكيفية يف التنبؤ على والقدرة الشفافية لضمان

 نشرت. الصندوق ملكية حقوق تدير الّت
NBIM املناطق بعض يف توقع وثائق أيضا .

 .للجمهور متاحة التصويت من كامل سجل
 إدارة المخاطرب. 
 عن نيابة البنك يف الّداخلي الّتدقيق قسم يقوم 

 املخاطر إدارة وجود بضمان الّتنفيذي اجمللس
 املناسبة الّداخلية والّرقابة البنك يف والفّعالة املالئمة
رضية

ُ
 ببيانات باإلدالء الّداخلي الّتدقيق يقوم. وامل

 إدخال بشأن املشورة وتقدمي وموضوعّية مستقلة
 على وُيشرف. والّرقابة اإلدارة نُُظم يف حتسينات

 البنك رقابة جملس من كلّ  للبنك التنفيذي اجمللس
 األخري، هلذا اخلارجي واملدّقق الّنروجيي املركزي
 املالك فإن ذلك، إىل باإلضافة. ديلويت شركة
 إدارة بشأن الربملان إىل سنوية تقاريرًا يقّدم

 . الصندوق

االستثمار يف اجملاالت الّت عرفت اخلربات؛ 
خالف ذلك تستخدم املوارد إدارة االستثمارات و 

يتم فيها توظيف مدراء الّت ة. يف احلاالت اخلارجيّ 
ملايل خارجيني، يتم اختيارهم على أساس أدائهم ا

 واجلدارة االئتمانية.
  ُقوم بتفويض يه و أصولة  جهاز قطر لالستثمار ديري

 كل عتربة مدراء االستثمار مع احلرص والرعاية. ويُ 
شاملة، كجزء من  قرار استثماري يف سياق حمفظة  

االسرتاتيجية العامة لالستثمار لدمج خطر معقول 
ندوق وأهدافه ا مع مهمة الصّ مع العائد؛ ُتاشيً 

 تثماريّة، وليس مبعزل.االس
   لة عن مفصّ  جهاز قطر لالستثمار لديه إجراءات

على  ةشغيليقابة )اإلشراف( التّ اختيار وإشراك والرّ 
دراء االستثمار اخلارجيني. عملية احلرص واجبة م

لتقييم املدراء احملتملني فيم خيص االعتبارات 
 شغيلية.ية والتّ وعية، الكمّ النّ 

 ية من مجيع مدراء حتديثات أداء دور  ُتطلب
 راقبة عن كثب.املتتم ، و ناديق اخلارجينيالصّ 

 إدارة المخاطر .ب
 جهاز قد مت توسيع ممارسات إدارة املخاطر يف ل

لتغطية مجيع جوانب املخاطر  قطر لالستثمار
ية إلدارة شغيلية وااللتزام باملعايري العاملاملالية والتّ 
م األقسام القانونية وأقسام االمتثال قدِّ تُ  املخاطر.

حول مدى الّتقّدم سنوي ا ا دارة املخاطر تقريرً إل
واالمتثال ملبادئ سنتياغو. كما شارك جهاز قطر 

املسوحات  يف 3442و 3444 سنةلالستثمار 
املنتدى  مها)الّدراسات االستقصائية( الّت نظّ 

 ."IFSWF" الّدويل لصناديق الّثروة الّسياديّة

 .استثمارية كأدوات املشتقات
 االستثمار منّصة: 
 مديري خالل من األموال لالستثمار العامة اهليئة تستثمر -

 .اخلارجيني االستثمار صناديق
 بشكل   األموال لندن يف الكويّت االستثمار مكتب يستثمر -

 .مباشر
 املتخّصصة الّشركات: 
 الكيانات من سلسلة لالستثمار العامة اهليئة أنشأت -

 معينة أصول فئات يف االستثمار يف املتخّصصة املستقلة
 :الكيانات هذه أمثلة ومن. عنها باإلنابة

 املتحدة اململكة يف" العقاري لالستثمار مارتينز سانت" -
 .املتحدة اململكة لندن، يف ومقرها العامل ويف
 "يف" العقارية لالستثمارات سرتيت بريد/  لني فوسرت 

 املتحدة الواليات أتالنتا، يف ومقرها. املتحدة الواليات
 .األمريكية

 "التحتية البنية الستثمارات" التحتية للبنية هاوس رين 
 يف مقرها. العامل ويف املتحدة اململكة يف براونفيلد

 .املتحدة اململكة لندن،
 إدارة المخاطر .ب
 عترب " RPU" األداء ومراقبة املخاطر تقدير وحدة ُُ

 على املخاطر وإدارة االستثماري األداء عن املسؤولة
 على تقع حيث لالستثمار؛ العاّمة اهليئة مستوى
 :الّتالية املسؤولّيات عاتقها

 األداء حتديد املخاطر؛ وحتليل األداء مبراقبة القيام 
 العليا؛ اإلدارة إىل ورفعها املخاطر ومستوى

 االستثمار قطاعات يف واملخاطر األداء فهم تطوير 
 املعلومات يف الّتحقيق لالستثمار؛ العامة باهليئة

 الّصحيحة؛ غري والبيانات
 املخاطر وتقدير األداء مراقبة كيفية وظفنيامل تعليم. 

 .Santiago Principles: 15 Case Studies, How IFSWF Members implement the Santiago Principles, International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), 2014من إعداد الباحثة؛ باالعتماد على: المصدر:
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 الّنقائص الّّت يُعاين منها صندوق ضبط املوارد، كما يلي:مُيكن من خالل اجلدول استنتاج 
 

 
 :يلي فيما ذكرها ميكن، نقائص ةعدّ يُعاين صندوق ضبط املوارد من 

بني بوضوح توزيع املسؤوليات والفصل سي وإداري متني، يُ مؤسّ  قانوين سليم يكون أساًسا هليكل   إطار  غياب  -
؛ اخلزينة العمومية حسابات من حساب عن عبارة احلايل شكله يف املوارد ضبط صندوق نحيث أ ؛بينها

 وظائف الصندوق بني تداخل حدوث إىل يؤدي مما ولة،للدّ  العامة املوازنة عن مستقل غري فهو ومن ث
 اجلباية فرتات ارتفاع خالل العامة املوازنة ضبط يف الصندوق فعالية من ليقلّ  الذي األمر العامة، واملوازنة

 البرتولية؛
 كفاءة تدين إىل يؤدي مما ،يهاحلكومة عل سيطرة يعين ندوقالصّ  وتسيري إدارة حبق املالية وزارة انفراد نإ -

 الصندوق؛ تسيري يف ةاالقتصاديّ  حساب االعتبارات على ياسيةالسّ  االعتبارات هليمنة ظربالنّ  استغالل
تسمح مبراقبة األداء، والّت  -قارير السنوية والبيانات املالية املراجعةتشمل التّ -غياب نظم إبالغ مالئمة -

 مع أهدافه املعلنة؛ ضبط املواردوضمان اّتساق عمليات صندوق 
 لرقابة خضوعه عدم إىل ة يؤديالعموميّ  اخلزينة حسابات من اخاص   احسابً  املوارد ضبط صندوق اعتبار إن -

 وجود عدم يعين مما ولة،للدّ  املوازنة العامة خارج تتم اخلزينة حبسابات اخلاصة العمليات أن إىل ظربالنّ  ؛الربملان
 للمساءلة؛ خضوع احلكومة فرص من قليلالتّ من ثّ و  ندوقالصّ  على مستقلة رقابة

مويل والّسحب، مع هدف إزاء التّ  ضبط املواردتساق قواعد واضحة بشأن املنهج العام لصندوق ال وجود ال -
 الصندوق؛سياسات 

 غياب سياسة استثمارية واضحة تظهر االلتزام خبطة استثمارية منضبطة؛ -
 غياب إطار قوي لتحديد األصول، إدارة املخاطر يف عمليات صندوق الثّروة الّسياديّة؛ -
ياسات االستثمارية لصندوق الثّروة الّسياديّة، ومنهجه العام إزاء إطار غياب اإلفصاح العلين عن توصيف السّ  -

 رة املخاطر، وإعمال حقوق امللكية تعزيزا للمساءلة؛إدا
 أسعار اخنفاض حالة خطرية يف لصدمات يعرضه البرتولية اإليرادات فائض على الصندوق موارد اقتصار إن -

 كما النفط، أسعار عن تقلبات مستقل غري الصندوق أن يعين مما طويلة، لفرتات متدنية مستويات إىل النفط
 مؤكد؛ غري مستقبال النشاط يف استمراره أن

 يؤدي اخلارجية العمومية سداد املديونية على اخلارجي عمله واقتصار اخليالدّ  الصندوق عمل جمال تركيز إن -
 يف عليها احلصول ميكن معتربة من عوائد البلد حرمان من ثّ و  الصندوق، يف معطلة مالية سيولة وجود إىل

 البلد؛ خارج الصندوق أصول استثمار حالة
 افتقار الّصندوق هليكل واضح للحوكمة وغياب اإلطار املؤّسسي؛ -
 حيتاج الّصندوق إىل وضع اسرتاتيجّية استثمارية وإتباعها بإدارة تُعىن باملخاطر؛ -

 الموارد ضبط صندوق نقائص: أواًل 
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 حرمان إىل ويؤدي سيريشفافية التّ  من يقلل ندوقالصّ  عن تفصيلية دورية ومعلومات تقارير نشر عدم إن -
 تطّور وضعّية الّصندوق.  االّطالع على من العام الرأي

 
 

 شاملة إلصالحات   هإخضاع ضرورة احلكومة على تفرض املوارد ضبط صندوق يُعاين منها الّت قائصالنّ  إن
 ليشمل الصندوق عمل جمال وتوسيع تطوير رفض أن كما عمله، وجمال وحوكمته الصندوق أهداف تشمل وجذرية

 صناديق استثمارات على معتربة خسائر من ختلفه وما العاملية املالية األزمات من خوفالتّ  ةحبجّ  اخلارجي االستثمار
 روةالثّ  صناديق على تأثريها وأن مستدامة، وغري ظرفية العاملية املالية األزمات أن باعتبار رمربّ  غري أمر السيادية الثروة
 الصندوق عمل جمال حصر أن كما الصناديق، استثمارات وتسيري إدارة أنظمة وفعالية كفاءة مبدى مرتبط ياديةالسّ 

 عن ندوقالصّ  على مباشرة غري بصورة   تؤثر قد الّت العاملية األزمات خلطر تعرضه عدم رورةبالضّ  يعين ال البلد داخل
 من جمموعة ذكر ميكن نفسه السياق ويف العاملية، األسواق يف األولية واملواد النفط أسعار مستويات على تأثريها طريق

 يف ما يلي: املوارد ضبط صندوق وإصالح لتطوير املساند املوقف تدعم الّت املربرات
 تؤثر هيكلية مشاكل من اجلزائر يف اإلنتاجي اجلهاز يعاين :الجزائري لالقتصاد االستيعابية الطاقة ضعف .1

 فإن من ثّ و  ،الطلب يف زيادة ألي االستجابة عن فضال ؛احمللي الكلي الطلب تغطية على قدرته يف
 لتغطية الواردات حجم وارتفاع التضخم معدالت ارتفاع إىل يؤدي احملققة املالية للفوائض الداخلي االستعمال

 .الوطين االقتصاد استقرار على حيافظ املالية للفوائض اخلارجي االستثمار فإن لذلك احمللي، الطلب يف الزيادة
 إىل يؤدّ يُ  اخارجي   استثمار ُجزء   وعدم كاملةً   املالية بالفوائض االحتفاظ إن :البديلة الفرصة تكلفة تحمل  .2

 .للبلد إضافية عوائد حتقيق يف استغالهلا كنميُ  ةخارجيّ  استثمارية لفرص احلكومة تضييع
 سيولة شكل يف هبا واالحتفاظ ندوقالصّ  أصول استثمار عن االمتناع إن :الصندوق أصول قيمة تدهور .3

 اخنفاض بسبب التأثري هذا حمدودية ورغم. ضخمالتّ  ظاهرة بسبب قيمتها فقدان خلطر ضهاعرّ يُ  نقدية
 حالة يف ندوقالصّ  وضعية عن واضحة صورةً  يعطي أنه إال ،نفس الفرتة يف املسجلة مضخّ التّ  معدالت
 ؛العشرين القرن من التسعينات فرتة يف املسجلة ضخمالتّ  معدالت على غرار مرتفعة تضخم التمعدّ  تسجيل

 على ضخمالتّ  ظاهرة خماطر من حيد اخلارجي االستثمار ليشمل نشاط الصندوق جمال توسيع فإن من ثّ و 
 .1ندوقألصول الصّ  اجلارية القيمة

 املدى طويل االستثمار على عائد   تحقيقبحيث يقوم الّصندوق : الّتوزيع العادل للّثروة بين األجيال .4
 يُعزز مما الّنفطية، لإليرادات بديل إيراد   مصدر توفري بغرض باستثمارها، ولةدّ ال هكّلفت الّت املالّية لالحتياطيات

 ؛الثّقة من عال   بقدر   املستقبل ُمتغريات مواجهة على القادمة زائريّةاجل األجيال قدرة من

                                                           
 .322، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص: السّيادية في تمويل اقتصاديات الّدول النّفطية: الواقع واآلفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائردور صناديق الثّروة نبيل بوفليح:  1 

  الموارد ضبط صندوق وتطوير إصالح ثانًيا: مبررات
 

 



 في الجزائردراسة حالة االنتقال من صندوق ضبط الموارد إلى صندوق سيادي                            الفصل الّرابع  

233 
 

عامل استقرار لالقتصاد اجلزائري يف حالة حيث مُيّثل الّصندوق : لّصمود أمام الّصدمات الخارجّيةا .2
األزمات؛ والّدليل األزمة الّت ميّر هبا العامل عموًما؛ واجلزائر خصوًصا، بعد اخنفاض أسعار الّنفط إىل 

ولو كان للّصندوق سياسة  استثماريّة تضاهي  مستويات جّد متدنّية واملضاعفات الّت خّلفتها على اخلزينة؛
اديّة العربّية والعاملية، ومل يكتف بتمويل عجز املوازنة وختفيض املديونّية، ملا تعرّض ملا صناديق الثّروة الّسي

 يتعرض إليه اآلمن من إمكانية الّنضوب والّزوال.
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العديد من الّسياسات؛ يتّم جتسيدها من يتطّلب وحتسني أدائه وفعاليته صندوق ضبط املوارد ترشيد دور إّن  

طويلة املدى تعتمد أساًسا على تغيري نظرة احلكومة للّصندوق، من اعتباره أداًة مؤقّتة تعمل  اسرتاتيجّيةإعداد خالل 
ِهم يف ضمان اعلى ضبط وتعديل املوازنة العامة وسداد املديونية إىل أداٍة مستدامة تعمل على املدى البعيد وُتس

تبارها باع ؛يرتّكز على حتويل مداخيل الثّروة الّنفطية االسرتاتيجّيةل األجيال القادمة، كما أّن اهلدف الرّئيس هلذه مستقب
 مستدامة. مالية ثروة زائلة إىل ثروةٍ 

إعادة الّنظر يف كّل ما يتعّلق بالّصندوق؛ انطالقًا من أهدافه وجمال يتطّلب  االسرتاتيجّيةإّن حتقيق هذه  
أيًضا ترتيبات احلوكمة والّشفافّية إصالحات جذرية تشمل  جراءإواسرتاتيجّية استثمار أصوله؛ عن طريق نشاطه 

روة الّسيادي اجلزائري يستفيد من مزايا لصندوق الثّ جديد  اقرتاح منوذجٍ مما يستوجب ، واإلفصاح وإدارة املخاطر
؛ يف إطار املبادئ االعتبار خصائص ومميزات االقتصاد اجلزائريالّتجارب الّدولية الرّائدة يف هذا اجملال، مع األخذ بعني 

تعارف عليها "مبادئ سنتياغو".
ُ
 واملمارسات امل

 ؛ينسيق مع سياسات االقتصاد الكلّ اإلطار القانوني، األهداف والتّ ل: المطلب األوّ  -
 سي وهيكل الحوكمة؛اني: اإلطار المؤسّ المطلب الثّ  -
 .وإدارة المخاطرالث: االستثمار المطلب الثّ  -

 

 
وسليمة، يستند إليها يف  ياديّة هو وجود أُطٍُر قانونّية واضحةٍ س ثروةٍ صندوق أي ليه يقوم عإّن األساس الّذي 

وضع وتنفيذ مهامه؛ من خالل هياكل فاصلة للمسؤولّيات وحوكمة الّصندوق، مبا خيدم الّسياسات االقتصاديّة الكّلية 
يف البلد. ويف هذا اإلطار، ومبا أّن صندوق ضبط املوارد ال يتعّدى أن يكون حسابًا من حسابات الّتخصيص اخلاص 

 من اإلجراءات لالنتقال به إىل صندوق ثروٍة سياديّة، أّوهلا وضع قانونٍ  جمموعةٍ  نبغي اّّتاذُ ؛ ييف اخلزينة العمومّية
  .خاص بالّصندوقأساسي 

 ما يلي:ها فيأهّ نقرتح واليت ، املبادرة باّّتاذها نبغيي هناك جمموعٌة من الرّتتيبات اليتو 
ه من خاّص به، يتم وضعُ  مستقاّل حيكمه قانونٌ فصل صندوق ضبط املوارد عن اخلزينة العمومّية، وجعله كيانًا  -

 قبل اخلرباء املختّصني، وتقدمي مسوّدته للربملان ملناقشته واملصادقة عليه؛
ندوق وأهدافه وموارده وكيفّية إدارته وخمتلف األمور املتعّلقة أن يتضّمن القانون كّل ما يتعّلق مباهية الصّ  -

 وحتديد صالحّيات خمتلف اهليئات والفصل بني مهامها؛ ،الّدولةبعملّياته وعالقته مع غريه من كيانات 
أن يتم حتديد األهداف االسرتاتيجّية بوضوح، وتعيني جلنة خاّصة ملتابعة مدى تنفيذ هذه األهداف وعدم  -

 احلياد عنها؛

 الث: سياسات ترشيد دور صندوق ضبط الموارد واالنتقال به إلى صندوق سياديالثّ المبحث 
 

 ينسيق مع سياسات االقتصاد الكلّ اإلطار القانوني، األهداف والتّ ل: المطلب األوّ 
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 ضمان استقاللية الّصندوق عن احلكومة وعدم خضوعه لالستغالل الّسياسي؛ -
 الّشفافّية واإلفصاح واملساءلة املنصوص عليها يف مبادئ سنتياغو.االلتزام برتتيبات  -

يتم تصنيفها وفًقا لعّدة أقسام اليت د من املوا ميكن اقرتاح قانون أساسي لصندوق ضبط املوارد؛ من خالل جمموعةٍ 
سياسات االقتصاد  نسيق معاإلطار القانوين، األهداف والتّ  ت هبا مبادئ سنتياغو:ءجامع اجملاالت اليّت بالّتوازي 

 واالستثمار وإدارة املخاطر. سي وهيكل احلوكمةاإلطار املؤسّ  ،يالكلّ 
 
 

ساسي للّصندوق يف إطار األقانون المشروع من املبادئ اليت ينبغي أن يتضّمنها  جمموعةٍ سنقوم فيما يلي باقرتاح 
 :وهي كاآليت ،ماهيته وجمال نشاطه وموارده

ندوق صّ "المستقّلة حتت مسمى  تأسيس هيئةٍ فصل صندوق ضبط املوارد عن احلكومة؛ من خالل يتم  .1
تأتّية من فائض اجلباية البرتولّية ، "اجلزائري ّسياديال

ُ
حّولة إليه من قبل يقوم بإدارة واستثمار املوارد امل

ُ
امل

ختلفة.، وعائدات الّصندوق من يف املقام األولّ احلكومة 
ُ
 االستثمارات امل

 لّصندوق كما يلي:ل االسرتاتيجّية هدافاألد يتم حتدي .2
 تعزيز قدرة احلكومة على الّتسيري طويل األجل ملداخيل الثّروة الّنفطّية؛ -

يف االستفادة من حتقيق مبدأ الّتوزيع العادل للثّروات بني األجيال؛ من خالل ضمان حّق األجيال القادمة  -
 ؛مالية مستدامة إىل ثروةٍ ها حتويلو  ة؛الثّروة الّنفطي

احلفاظ على استقرار املوازنة العاّمة للّدولة ومحايتها من أثر تقّلبات املداخيل الّنفطّية متمثّلة يف الّصدمات  -
 ؛احلاجة عند الّدولة خلزينة الّسيولة ريوفتمن خالل  ؛اخلارجّية

 ة؛ّتفيض املديونية العموميّ  -

 مستدامة.حمّلية ِهم يف حتقيق تنمية اقتصاديّة االكربى اليت ُتس االسرتاتيجّيةمتويل املشاريع  -

؛ من خالل االستثمار يف األسواق الّناشئة جمال نشاط الّصندوق ليشمل اجملال اخلارجي ضرورة توسيع  .3
األهداف من خالل االستثمار يف مشاريع الّتنمية احملّلية؛ لتحقيق واجملال الّداخلي  وصناديق الّتحّوط،

سطّرة
ً
 .امل

 اإلفصاح العلين عن كّل ما خيّص الّصندوق، وإنشاء موقع الكرتوين خاّص به؛ .4

 ماهية ومجال ونشاط الصندوق: أّوال
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الّتحديد الواضح واجللّي ألهداف الّصندوق، وتعديلها مبا يضمن تطوير الّصندوق لريقى إىل مصاف صناديق  .5
اجلزائري واإلفصاح العلين عن هذه األهداف الثّروة الّسياديّة العربّية والعاملّية، مع مراعاة خصوصّية االقتصاد 

 وإدراج الّتفاصيل يف القانون الّتنظيمي؛
 اجلزائري فور إنشاء الّصندوق؛ لّسياديندوق اصّ اليتم إلغاء صندوق ضبط املوارد وحتويل رصيده حنو  .6
لّسيادي يفتح حساب مزدوج بالعملة األجنبية واحمللّية لدى البنك املركزي اجلزائري لصاحل الصندوق ا .7

 اجلزائري، لتمكينه من القيام مبختلف أنشطته الّداخلية واخلارجّية؛
دارة من قبل البنك ضمن احتياطات الّصرف األجنبية املاجلزائري  ّسياديندوق الصّ الال يتم حساب أصول  .8

 املركزي اجلزائري؛
ضمان االّتساق مع الّسياسات أهداف الّصندوق توضع بالّتنسيق مع السُّلطات املالية والّنقدية يف البلد، ل .9

 االقتصاديّة الكّلية الّشاملة؛
وضع قواعد وإجراءات تتعّلق باملنهج العام لعملّيات الّسحب والّتمويل املرتبطة بالّصندوق يف املطبوعات  .11

 ذات الّصلة وامليزانّيات واحلسابات اليت حُيّددها القانون؛
ما ينّص عليه القانون، تتضّمن األداء واملخاطر والّتكاليف، إصدار تقارير سنوية، ثالثية، ربع سنويّة، حسب  .11

يتم تقدميها للجهة املالكة على شكل بياناٍت إحصائّية، يتم اإلفصاح عنها علًنا ويتم نشرها على املوقع 
 ؛االلكرتوين للّصندوق

 زائر، كمااجل يف ةواملاليّ  ةاالقتصاديّ  راتطوّ التّ  يف الةالفعّ  املشاركةالّصندوق الّسيادي اجلزائري على  فظاحيأن  .12
 األعمال ومتويل لتعزيز شركاتو  صناديق إنشاء خالل من ؛وقالسّ  على سياملؤسّ  الطابع إضفاء دعميو  زعزّ يُ 

 ؛ديةجمُ  ةاقتصاديّ  عوائد لديها اليت يةاحمللّ  االستثمارات إطالق يف شاركيُ و  ية،احمللّ  جاريةالتّ 
 اجلزائري؛ استناًدا إىل أهدافه. الّسياديّ ندوق صّ لوضع هيكل تنظيمي ل .13

 

 

اقرتاح هيكٍل  ة الّثالثة املدروسة سابًقا،باالعتماد على اهلياكل الّتنظيمّية لصناديق الثّروة الّسياديّ و ؛ سيتم فيما يلي
حّددة للّصندوق مع مراعاة إطار مبادئ سنتياغو،  يف ؛الثّروة الّسياديّة اجلزائريتنظيميٍّ لصندوق 

ُ
األهداف امل

 . والّشكل املوايل ميّثل اهليكل الّتنظيمي للّصندوق الّسيادي اجلزائري.خصوّصية االقتصاد اجلزائريو 

 

 الّسيادي الجزائريندوق صّ لثانًيا: الهيكل الّتنظيمي ل
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 الثّروة الّسياديّة الجزائريالهيكل التّنظيمي لصندوق  (:14-4)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.من إعداد الباحثةالمصدر: 

ةإدارة المؤّسسات والمشاريع الجديد  

تّيةإدارة العقار والبنية الّتح  

 إدارة األسواق الّناشئة

ّداخليقسم االستثمار ال يقسم االستثمار الخارج   

ذيالمدير الّتنفي  

تقدير المخاطر ومراقبة األداء قسم طيطخالّدراسات االستشرافّية والتّ  قسم   

 

ةاالستراتيجيّ  قسم لراجعة والّتدقيق الّداخليا قسم   

ةقسم المالية والمحاسب  

 قسم العملّيات

 قسم العالقات العاّمة

د الكّليقسم الّتنسيق مع سياسات االقتصا  

المعلوماتقسم تكنولوجيا   

 قسم الموارد البشريّة

 أقسام االستثمار األقسام المساندة

ّدولةوحدة تسوية المديونّيات لحساب ال  

 مجلس اإلدارة

ةالّلجنة القانونّية واالستشاريّ   لجنة الّتدقيق 

ت"إدارة الّدخل الثّابت "السندا  
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 مجلس اإلدارة .1

ات والّسياسات املتعّلقة بنشاط سرتاتيجيّ يف الّصندوق، يتوىّل مهّمة رسم وإعداد اال يُعترب أعلى سلطةٍ 
احِلرص على متابعة تنفيذها. يتكّون اجمللس من عشرة أعضاء، أربعة أعضاء معّينني حبكم مناصبهم  ندوق معالصّ 

ة على الّتوايل: وزير املالية، حمافظ البنك املركزي، ممّثل عن الربملان، ممثل عن جملس احملاسبة، باإلضافة إىل ستّ 
 ى أساس خربهتم يف اجملال املايل واالقتصادي.رئاسي ويتم اختيارهم عل أعضاء مستقّلني يتم تعيينهم مبرسومٍ 

 الُمدير الّتنفيذي .2

خمتلف  نّد املشرف الفعلي على الّصندوق يُكّلف بتنفيذ سياسات جملس اإلدارة، ويُعترب املسؤول املباشر عيُ ع  
رة ولوزارة ة حول أداء الّصندوق جمللس اإلدامصاحل وأقسام الّصندوق، مطالب بإعداد وتقدمي تقارير فصلية وسنويّ 

نفيذي تقدمي اقرتاحات جمللس اإلدارة من أجل تغيري أو املالية بصفتها مالك الّصندوق، كما مُيكن للمدير التّ 
 االستثمار املّتبعة يف الّصندوق. اسرتاتيجّيةتعديل 

باجمللس يتم تعيني كل من رئيس جملس اإلدارة واملدير الّتنفيذي للّصندوق من بني األعضاء املستقّلني و 
د عهدة كل من رئيس جملس اإلدارة واملدير الّتنفيذي للّصندوق واألعضاء وباالعتماد على مبدأ الّتصويت. حُتد  

 املستقّلني بأربع سنوات قابلة للّتجديد مرّة واحدة ال غري.

 الّلجنة القانونّية واالستشاريّة .3

 ككيانٍ  الّصندوق الّسيادي اجلزائري محاية واالستشاريّة يف ةالقانونيّ  الّلجنة إنشاء من الرئيس اهلدف يتمّثل 
 العقود تكون أن يضمن مبا ّصندوقلل ريالتجاّ  شاطالنّ  ةّلجنال ؛ حيث تراقببه املعمول للقانون وفقاً  يعمل

 مع فاوضوالتّ  االتفاقيات إعداد يف ّلجنةال تساعد كما. قانونية باالستثمار لةالصّ  ذات جاريةالتّ  واالتفاقيات
 لالستثمارات احلماية وتبادل بتشجيع يتعّلق فيما أخرى ودول زائراجل بني نائيةالثّ  االتفاقيات حول ثالثة أطرافٍ 
الّلجنة القانونّية  وتوفر. ىل توفري محاية قانونية لنشاطات الّصندوق يف اخلارجإباإلضافة  ،الضرييب االزدواج وجتنب

 تواجه اليت املشكالت مجيع تسوية يف أيضاً  ّلجنةالكما ُتشارك . ستثماراال إدارات جلميع املشورة واالستشاريّة
  .عام بشكلٍ  والّصندوق الّسيادي اجلزائري املعنية، اإلدارات
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 للمعايري اوفقً  ةاملاليّ  قاريرالتّ  وإعداد اخلارجيني، احلسابات مراجعي تعيني على قابةالرّ تقوم ب الّتدقيق:لجنة   .4
كما تقوم باإلشراف على قسم  ،بشكٍل دوري وتقدميها إىل جملس إدارة الّصندوق املعمول هبا، وليةالدّ 

 املراجعة والّتدقيق الّداخلي بالّتنسيق مع املدير الّتنفيذي للّصندوق.
 الدولة لحساب المديونيات تسويةلجنة  .5

وهو ، أثناء وقوع األزماتتقوم هذه الّلجنة بدراسات تتعّلق بإمكانية ومقدار مساهة الّصندوق الّسيادي اجلزائري 
مكّلفة مبراقبة ومتابعة حتويالت الّصندوق املوّجهة لسداد وهي الّدور الّذي كان يضطلع به صندوق ضبط املوارد، 

باإلشراف على حتويالت احلكومة للّصندوق املتضّمنة لفائض قيمة اجلباية البرتولية، باإلضافة إىل و  ة؛املديونية العموميّ 
 .ق املوّجهة لتمويل عجز املوازنة العامة للّدولةحتويالت الّصندو 

ندوق، باإلضافة إىل مكّلف بتوفري البيانات والّنتائج اخلاصة بالصّ  قسم الّدراسات اإلشرافّية والّتخطيط: .6
 .القيام بدراساٍت مستقبلية حول أداء الّصندوق

ّتبعة وتقدمي اقرتاحات الّتعديل للمدير يتمّثل دوره يف تقييم اسرتاتيجّيات االستثمار  :قسم االستراتيجّية .7
ُ
امل

 الّتنفيذي.
شكل ضمانًا لسالمة اخلي هو نشاط موضوعي مستقل يُ دقيق الدّ التّ  قسم المراجعة والّتدقيق الّداخلي: .8

ويساعد مكتب  .ّصندوقاألعمال وجمااًل لتقدمي االستشارات هبدف حتقيق قيمة مضافة وحتسني عمليات ال
من خالل أسلوب منهجي منضبط لتقييم  ؛على حتقيق أهدافه الّسيادي اجلزائريندوق صّ الاخلي التدقيق الدّ 

يُكّلف مبراجعة خمتلف نشاطات أقسام الّصندوق وتقدمي ة. إدارة املخاطر والرقابة واحلوكم وحتسني فعالية
اإلدارة يف األداء الفّعال اخلي يف مساعدة دقيق الدّ تتمّثل أهداف مكتب التّ و . تقارير دوريّة للمدير الّتنفيذي

حكم عف يف التّ وذلك بتحديد نقاط الضّ  ،من خالل توفري تقييم مستقل للعمليات واإلجراءات ؛ولياهتاؤ ملس
وصيات املقبولة بشكل رقايب إلدخال حتسينات مع ضمان أن يتم تنفيذ التّ  ورفع تقارير عنها لإلدارة والرقابة

 فّعال وفوري. 
أداء الّصندوق ومدى حتقيق األهداف املسطّرة وعدم مكّلف مبراقبة  :ومراقبة األداءقسم تقدير المخاطر  .9

 اخلارجية؛الّداخلّية و تحديد خمتلف املخاطر املصاحبة الستثمارات الّصندوق االحنراف عنها، كما يقوم ب
طريق تقدمي الّدعم  ندوق عنتتمّثل مهامها يف توفري الظّروف املالئمة لنشاط الصّ  األقسام الُمساندة: .11

 دوق وتتكّون من:نالبشري واملادي واملايل ملختلف مصاحل وأقسام الصّ 
 مسؤول عن كافة العمليات الّداخلية واخلارجية اليت يقوم هبا الّصندوق؛: قسم العملّيات -
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 اجلزائري ّسياديالندوق صّ الدعم اتساق عمليات  عمل علىي قسم الّتنسيق مع سياسات االقتصاد الكّلي: -
 ة الكلية للحكومة من خالل:ياسات االقتصاديّ مع السّ 

  املتمثّلة يف لكلية اة ياسات االقتصاديّ وسلطات السّ  اجلزائري ّسياديالندوق صّ الالتنسيق املالئم بني عمليات
 ؛بنك اجلزائر

 إزاء التمويل والّسحب، مع هدف  اجلزائري ّسياديالندوق صّ لاتساق قواعد واضحة بشأن املنهج العام ل
 ندوق؛سياسات الصّ 

  ياسة سهيل حتليل السّ تل ،البيانات االقتصادية الكلية زائري ضمناجل ّسياديصندوق الالبيانات تضمني
 ة.االقتصاديّ 

 شرف على تغطية خمتلف الّتكاليف املرتتّبة على نشاط الّصندوق؛يُ  قسم المالّية والمحاسبة: -
يقوم باإلشراف على إدارة نظام املعلومات يف الّصندوق وحتسني تدّفق  المعلومات:قسم تكنولوجيا  -

 املعلومات وّتزينها.
وتعزيز العالقات اخلارجية  ستخدمنياملبتطبيق برامج تكوينية لفائدة  مكّلف قسم العالقات العاّمة: -

 ة.روة الّسيادية األجنبيّ ة، مبا فيها صناديق الثّ ندوق مع خمتلف اهليئات واملنّظمات االقتصاديّ للصّ 
 دوق؛نبتنظيم وتسيري املوارد البشرية املستخدمة يف الصّ  مكّلف قسم الموارد البشريّة: -
 تُعترب أهم أقسام الّصندوق، وتتكّون من قسمني:  أقسام االستثمار: .11

 قسم االستثمار الّداخلي: .أ
 الّصندوق يف اجملال العقاري واملنشآت القاعدية؛مكّلفة بإدارة استثمارات  :إدارة العقار والُبنية الّتحتّية -
تعمل بالّتنسيق مع احلكومة على متويل بعض املشاريع  :إدارة المؤّسسات والمشاريع الجديدة -

، اليت هتدف إىل رفع مستوى الّتنمية االقتصادية، علًما أّن متويل الّصندوق جلزء من هذه املشاريع االسرتاتيجّية
 اإلنفاق احلكومي واحلفاظ على استقرار املوازنة العامة للّدولة. هم يف ّتفيض حجماسُيس

مكّلف بتحقيق األهداف بعيدة املدى للّصندوق؛ حيث يقوم باستثمار أصول  قسم االستثمار الخارجي: .ب
اإلدارات الّصندوق بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف البلدان واألسواق املالية األجنبية. يتضّمن هذا القسم 

 الية:التّ 
. الّصندوق الّسيادي اجلزائري يف الثّابت الّدخل ذات األصول مجيع تُدير إدارة الّدخل الثّابت "الّسندات": -

 كما. الثابت خلالدّ  ذات الرئيسة األصول فئات مجيع يف العامل مستوى على االستثمارات يف اإلدارة وتنشط
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 للبحثباستمرار  اإلدارة سعىوت. العامل يف ناديقالصّ  راءمد وأكرب أفضل خالل من كبرية مبالغ اإلدارة تدير
 .السوق يف جديدة استثمارية فرص عن

 ناديقالصّ  راءمد ومراقبةعلى  اإلشراف عن ةمسؤول الّناشئة األسواق أسهم إدارة :الّناشئة األسواق إدارة -
 . الالتينية وأمريكا االحّتاد األورويب ،آسيا: واسعة مناطق ثالث بإدارة املكّلفني اخلارجيني

 

تقوم على تقسيم األدوار واملسؤوليّات، ووضع هياكل  اجلزائري ندوق الّسياديصّ الإّن اإلدارة الفّعالة لعملّيات 
راجعة. اللحوكمة، كما تقوم على وضع معايري ُمعتمدة عامليًّا فيم واضحة وسليمة

ُ
 خيّص احملاسبة وامل

تلّقية لالستثمارات ويُقّوي املساءلة ويُقّدم 
ُ
كما أّن إتاحة املعلومات املالّية بصفٍة ُمنتظمة، يُعّزز ثقة البلدان امل

 . ويف هذا اإلطار نقرتح ما يلي:اجلزائري ندوق الّسياديصّ الصورًة موثوقة عن 
من قبل الربملان؛ يقوم فيه بتحديد األدوار  اجلزائري ندوق الّسياديصّ للوضع إطاٍر تنظيمّي واضح  .1

، و  خمتلف الّتفاصيل اخلاّصة بشروط االستثمار واّّتاذ القرارات إدراج واملسؤولّيات، بني مالك وُمسرير
ساءلة واالستقاللية الّتشغيلّية هل

ُ
ذه االستثمارية، ووضع مبادئ توجيهّية أخالقّية إلدارة الّصندوق؛ مبا ُيسهرل امل

 ؛تقوم وزارة املالّية بنشرها واإلعالن عنها للجمهور األخرية؛ سعًيا لتحقيق األهداف املنشودة؛
 مستقّلة، هيئة باعتباره إدارته؛ حقّ  هلا متنح ال الّصفة هذه أنّ  غري للّصندوق، الّرمسي املالك املالية وزارة تُعترب .2

 ؛الربملان من سبقةٍ مُ  موافقةٍ  بعد إالّ  يتم ال احلكومة قبل من الّصندوق ملوارد الّداخلي االستعمال أنّ  كما
حتديد األهداف بشكٍل واضح، وتعيني أعضاء جملس اإلدارة واجمللس الّتنفيذي وخمتلف املصاحل الفرعّية  .3

األخرى، ووضع إطاٍر للّتنظيم واإلشراف وإعداد الّتقارير املرتبطة بالّصندوق، واليت تشمل طريقة تفويض 
 ها للربملان للمصادقة عليها؛قدميوتقارير األداء واملخاطر؛ وت والرّتاخيصالواجبات 

، اجلزائري ندوق الّسياديصّ التعمل الّسلطة احلاكمة مبرسوٍم يف الّلوائح اليت يُنّظمها القانون؛ مبا خيدم مصاحل  .4
مل الّتغطية يف مجلة من واضحة، ومُتنح الّسلطة واالختصاص الكافيني ألداء وظائفها اليت تش وُتكل ف مبهّمةٍ 

األمور: هدف اإلدارة، االستثمارات، معايري إعداد الّتقارير، إدارة املخاطر والّتكاليف والعالقة بني املالك 
واملدير وحتديد الّنظام األساسي لّلوائح الّداخلّية واخلارجّية والّتفويضات، بشكٍل أكثر تفصياًل للّتنفيذ العملي 

 دّقق حسابات للقيام بعملّيات املراجعة والرّقابة؛وتعيني جملس إشرايف ومُ 
ُمستقالًّ عن وزارة املالّية، وُحرًّا يف تنفيذ  اجلزائري ندوق الّسياديصّ لال بّد أن يكون املدير الّتنفيذي ل .5

كما يُكّلف املدير الّتنفيذي بإعداد ونشر   اسرتاتيجّيات الّصندوق؛ يف إطار الّتفويض الّذي حّددته الوزارة؛

 سي وهيكل الحوكمةاني: اإلطار المؤسّ الثّ المطلب 
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تقارير فصلّية وسنوية حول أداء الّصندوق، يتم تقدميها جمللس إدارة الّصندوق باإلضافة إىل وزارة املالية؛ علًما 
م نشر هذه الّتقارير عرب تأّن هذه الّتقارير جيب أن ّتضع للمراجعة واملصادقة من قبل مكتب حماسبة دويل، وي

 وسائل اإلعالم املختلفة؛
ساءلة عن عملّيات  .6

ُ
يف خمتلف الوثائق القانونّية، وتعيني مدّقق عام  اجلزائري ندوق الّسياديصّ الحتديد إطار امل

يكون مسؤواًل عن اإلشراف على عمل وزارة املالية، جملس إشراف البنك املركزي ومدّقق احلسابات اخلارجي 
 قسم الّتدقيق الّداخلي مبا يلي: مسؤوالن عن اإلشراف على اجمللس الّتنفيذي للّصندوق. ويقوم

 ضمان وجود إدارة خماطر ُمالئمة وفّعالة؛ 
 تقدمي بيانات ُمستقّلة وموضوعّية؛ 
 ؛ن إدخال حتسينات على مستوى إدارة ومراقبة األنظمةأتقدمي املشورة بش 
  ّينبغي أن للربملانسنويّة  نصف تقارير سنوية/وزارة املالّية؛ باعتبارها املالك الّرمسي للّصندوق م تقد ،

تتضّمن املعلومات املنصوص عليها يف القانون )ملّخص حقيقي وعادل عن أداء الّصندوق، 
، وأن يتم تكاليف اإلدارة واسرتاتيجّياهتا، خلق القيمة واملخاطر ذات الّصلة داخل دائرة االستثمار(

عايري احملاسبية احلالية لبنك . كما جيب أن تستند الّتقارير على القواعد واملللجمهور ااإلعالن عنه
 اجلزائر.

 تنظيم البيانات املالّية يف الاّلئحة املتعّلقة باحلسابات الّسنوية لبنك اجلزائر؛ .7
إنشاء ونشر معايري أخالقّية واضحة من قبل وزارة املالية، وتشمل هذه املبادئ الّشفافّية واملوضوعّية  .8

 املعامالت يف األدوات املالّية؛فرض قيود على واالستقاللّية، وكذلك 
ال بّد أن تنّص الاّلئحة الّتنظيمية  ثخارجينّي" يف القانون؛ حي راءف العالقة مع األطراف الثّالثة "مدتعري .9

؛ من خالل ضمان وجود كفاءات إلدارة املخاطر والرّقابة الّداخلية على أن يضطلع البنك املركزي هبذه املهّمة
. وحُتّدد مسؤولّية االستعانة مبصادر خارجّية يف اتّفاق إلدارة اتّفاق االستعانة مالئمة داخل هيكل البنك

 ؛مكتوب، ويُراعى شرط أن خيدم هذا االتّفاق املصاحل االقتصاديّة للّصندوق
يتم تعيني عناصر و  ،اهلدف من قبل الربملان واملنصوص عليها يف الّتشريعكل من إطار العمل العام و   يتم وضع .11

إدارة حُيدرد أنه ينبغي على  الذي حتديًدا فيما خيص تقسيم العمل بني املالك واملدير يف الّتفويضأكثر 
 ؛مستقل عن الوزارة اّتاذ القرارات االستثمارية بشكلٍ  الّصندوق

ن هذا يتضمّ  ته،تقريرًا سنويًّا إىل الربملان بشأن إدار  يُقّدمو ندوق تائج املالية للصّ عرض النّ ب وزارة املاليةقوم ت .11
قارير أيًضا إىل الربملان بشأن تّ الم قد  تُ كما االستثمار واملعتقدات.   سرتاتيجّيةال مستفيضة الّتقرير مناقشةً 

 ؛وكمة واإلشراف على الصندوقاحل
يتم تضمني املعلومات املالية يف ، و تكون هذه الّتقارير علنّية ،م املدير تقريرًا للمالك كل ثالثة أشهريُقدر  .12

 ؛ةيف ميزانية احلكومة واحلسابات احلكوميّ لبنك اجلزائر، و حظات على الّتقرير الّسنوي املال
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 خيضع ،هنشاط على املالية وزارة متارسها اليت والرّقابة بالّصندوق اخلاصة الّداخلية الرّقابة أنظمة إىل باإلضافة .13
 ،ئهألدا املستمرّة باملراقبة مكّلفة برملانية جلنة طريق عن الربملان قبل من مستقّلة دورية لرقابة كذلك الّصندوق
 ؛احملاسبة جملس رقابة إىل باإلضافة

 يف ّصندوقال كوني وعندما عام، بشكلٍ  نشط وغري مسؤول كمستثمرٍ  اجلزائري الّسيادي الّصندوق عملي .14
 خيضع واليت هبا املعمول والّلوائح للقوانني ضعخي هفإنّ  العاملية، األسواق يف آخرين مستثمرين مع تنافسي وضع

 ؛االستثمار فيها يتم اليت املناطق يف املستثمرين هؤالء كل أيضاً  هلا
 ال هوأنّ  معه، تنافسي ال أنه ضمان مع الّتميُّز حنو اخلاص القطاع بدفع الّصندوق الّسيادي اجلزائري لتزمي .15

 .جمال أي يف عنه بديالً  شّكليُ 
 
 

دة املعامل، وبناء أُطُر إلدارة املخاطر من أجل ضمان استثمارية سليمة وحمد   إنّه من الّضروري وضع سياساتٍ 
 ة مع أغراضه ومع أهدافه االستثمارية، ولكي يتسىن إدارة املخاطر بكفاءةٍ اّتساق قرارات صندوق الثّروة الّسياديّ 

يتعلق بالّنسق الّتصويري لصندوق الثّروة الّسيادية، أن ُتطمئن  اوفعالية. وإّن من شأن الّشفافية على وجه اخلصوص فيم
ويف هذا  نة.لسق مع أهدافه املعندوق تتّ األطراف األخرى، مبا فيها البلدان املتلقية لالستثمارات، بأن أعمال الصّ 

 ما يلي: زائرياجل ندوق الّسياديصّ الاإلطار نقرتح على 

 القانون الّتنظيمي؛األساس لسياسة االستثمار يف أن يصدر  .1
 الّتجاري؛ العمل على قائم كيانٌ  الّصندوق الّسيادي اجلزائري .2
 الرحبية؛ أهداُفها بوضوح حتّددت اليت املشاريع يف سوى اجلزائري الّسيادي الّصندوق ستثمري ال .3
 بالكحول الّصلة ذات واألنشطة القمار فيها ُيشّكل قطاعاتٍ  يف اجلزائري الّسيادي الّصندوق ستثمري ال .4

 ؛الّتجاري للعمل الرئيس املكّون
ندوق. وتقوم اسرتاتيجّية إىل الربملان معلومات عن تطّور اسرتاتيجّية الصّ املقّدم يتضّمن الّتقرير الّسنوي أن  .5

تم تفعيل وي ،ندوقّيزات اخلاصة للصّ االستثمار على املعتقدات األساسية لكيفية عمل األسواق املالية واملم
أيًضا أحكاًما بشأن الّتعرض للمخاطر، الرافعة والذي يتناول  ،الوزارة ضعهتاالسرتاتيجّية يف الّتفويض الذي 

 ؛معيار االستعانة مبصادر خارجيةو  املالية
العائد املايل املعّدل إىل تعظيم  اجلزائري الّسيادي ندوقصّ الهتدف القرارات االستثمارية اليت يّتخذها أن  .6

إذا كانت قرارات ، و ة وماليةاقتصاديّ  سسٍ مبا يتوافق مع سياسته االستثمارية واستناًدا إىل أُ  ؛حسب املخاطر

 المخاطرالث: االستثمار وإدارة الثّ المطلب 
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على هذه  ص بوضوحٍ ة، يتم النّ ة واملاليّ أخرى خبالف االعتبارات االقتصاديّ  االستثمار ّتضع العتباراتٍ 
 ؛اإلفصاح عنها علنً االعتبارات ضمن سياسة االستثمار ويتم ا

 واملالية االقتصاديّة املتغريات على اعتماداً  منتظمة بصورةٍ  وحتديثها االستثمار اسرتاتيجّية مراجعة تتم .7
 ؛هبا اخلاصة والّتوقعات

حدة، ومبادئ امليثاق العاملي لألمم املتّ  يف إدارة أصول الّصندوق إىلستند ت وضع جمموعة من املبادئ واليّت  .8
ات. دة اجلنسيّ ركات متعدّ ة للشّ وجيهيّ كات، واملبادئ التّ يف حوكمة الشّر " OECD" نميةعاون والتّ منظمة التّ 

ثلى إلدارةنبؤ درة على التّ فافية والقُ ضمان الشّ إىل ة وجيهيّ املبادئ التّ وتسعى هذه 
ُ
ة حقوق ملكيّ  بالطّريقة امل

  ؛ندوقالصّ 
معلومات سرّية أو اكتساب نفوذ من خالل احلكومة أو ملعرفة  اجلزائري ندوق الّسياديصّ ال أال يسعى .9

تقسيم العمل بني وزارة  ؛ حيث يتمفوذ يف التنافس مع الكيانات اخلاصةاستغالل مثل هذه املعلومات أو النّ 
 ؛سرية من جملس احلكومة على أي معلوماتٍ  إدارة الّصندوق اليت ال تكون على اّطالعاملالية 

ال يشارك  اجلزائري ندوق الّسياديصّ للنفيذي أن املدير التّ لبنك اجلزائر ة الّداخلية يهيّ وجد املبادئ التّ در حتُ أن  .11
ولية بشأن البلدان األخرى "الّسياسة النقدية واالئتمانية أو املنظمات الدّ  بنك اجلزائريف املناقشات مع إدارة 
 ندوق الّسياديصّ للوثّق ضمن الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي ي. هذا التقييد "املقررة ملثل هذه القضايا

 ؛بانتداب مجيع األنشطة إلدارة األصول رمسيًّا حتت إدارته يقومالذي  اجلزائري
إىل حقوق ملكية املساهني باعتبارها عنصرًا أساسيًّا يف قيمة استثمارات  اجلزائري ندوق الّسياديصّ الينظر أن  .11

ميارس حقوق ملكيته، فعليه القيام بذلك على حنو يّتسق مع سياسته االستثمارية أصوله، وإذا اختار أن 
علين عن منهجه العام جتاه األسهم املاحنة حلقوق  ندوق بشكلٍ صّ الح وحيمي القيمة املالية الستثماراته. ويُفصِ 

 ؛مارسته حقوق امللكيةة املرشدة ملصويت يف الكيانات املدر جة يف البورصة، مبا يف ذلك العوامل األساسيّ التّ 
ونُظًُما إلبالغ البيانات يف الوقت املقر ر، مما يتيح مراقبة  موثوقةً  يتضمن إطار إدارة املخاطر معلوماتٍ أن  .12

املخاطر ذات الّصلة وإدارهتا يف ظل م علمات ومستويات مقبولة وآليات للرّقابة وحوافز ومدّونات لقواعد 
 ابةً يقوم قسم الّتدقيق الّداخلي يف البنك ني؛ حيث ةالّسلوك وّتطيط الستمرارية العمل ووظيفة تدقيقية مستقلّ 

عن اجمللس الّتنفيذي بضمان وجود إدارة املخاطر املالئمة والفّعالة يف البنك والرّقابة الّداخلية املناسبة 
رضية. يقوم الّتدقيق الّداخلي باإلدالء ببياناتٍ 

ُ
مستقلة وموضوعّية وتقدمي املشورة بشأن إدخال حتسينات  وامل

واملدّقق  بنك اجلزائرنفيذي للبنك كّل من جملس رقابة التّ يف نُظُم اإلدارة والرّقابة. وُيشرف على اجمللس 
 ؛املالك تقاريرًا سنوية إىل الربملان بشأن إدارة الصندوق يقّدم. و اخلارجي هلذا األخري
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مبعايري  (سواء على أساس مطلق أو مقارن) وأداؤه االستثماري اجلزائري ندوق الّسياديصّ التُقاس أصول أن  .13
 ؛بشأهنا ملالكها طبًقا ملبادئ ومعايري واضحة الّتحديدوتُرفع تقارير  قياسية

 ؛بالّصندوق الّسيادي اجلزائري االستثمار قطاعات يف واملخاطر األداء فهم تطوير .14
 الّصحيحة؛ غري والبيانات املعلومات يف الّتحقيق .15
مباشر أومن خالل طرف ينوب عنه عملية مراجعة منتظمة  بشكلٍ  اجلزائري ندوق الّسياديصّ الجُيري أن  .16

 ."مبادئ سنتياغو" لتطبيق املبادئ واملمارسات املتعارف عليها

سيتم فيما يلي اقرتاح اسرتاتيجّية استثماريّة للّصندوق الّسيادي اجلزائري واليت مُيكنه من خالهلا حتقيق األهداف 
 ة على االقتصاد لو مّت تطبيق الّصندوق الّسيادي اجلزائري.أهم االنعكاسات اإلجيابيّ  ا عرضالقريبة وبعيدة املدى، وكذ

 

على ضوء هذا اهلدف يتم تصميم اخلطط و  ،العائدإن اهلدف األساسي من وراء كل عملية استثمارية هو حتقيق 
باملقابل خيضع يتم اختيار االستثمار املناسب، و ة اليت من خالهلا يتم حتديد املعايري اليت على أساسها املستقبليّ املالية 
هذا يعين أن يتم نويع، و جوء إىل التّ اللّ  يتمات ولتفادي املخاطر اليت تعرتض االستثمار  .االستثمار لعنصر املخاطرةهذا 

اجلزائري يتطّلب القيام  ّسياديندوق الصّ لإّن حتقيق األهداف بعيدة املدى ل هتا.متنوعة من حيث حمتويا تشكيل حمفظةٍ 
استثمار واضحة  اسرتاتيجّيةبنشاط استثماري خارجي، ويف نفس الّسياق يتعنّي على جملس إدارة الّصندوق إعداد 

االقتصادية، علًما أّن حتقيق هذه املمّيزات الّتكيُّف مع خمتلف الظّروف على املعامل واألهداف وتتمّيز باملرونة والُقدرة 
يف الّصندوق. إّن مراقبة األداء ، وهي مهّمة ُمسن دة إىل قسم سرتاتيجّيةيتم عن طريق القيام بتقييم دوري ومستمر لال

 :من خالل الّشكل املوايلاالستثمار يتطّلب املرور بعّدة مراحل ميكن توضيحها  اسرتاتيجّيةإعداد وتنفيذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّسيادي الجزائريندوق لصّ ل االستراتيجّية االستثماريّة: أّواًل 
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 الّصندوق الّسيادي الجزائرياالستثمار في  استراتيجّية(: مراحل إعداد وتنفيذ 15-4شكل رقم )
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 كلية الّتسيير، علوم قسم ومالية، نقود فرع دكتوراه، أطروحة الجزائر، حالة إلى اإلشارة مع واآلفاق الواقع: الّنفطية الّدول اقتصاديات تمويل في الّسيادية الّثروة صناديق دور: بوفليح نبيل: المصدر

 .642 ، ص:0202 ،3الجزائر جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلم

ممكن مع أقل  االستثمار يتمّثل يف حتقيق أعظم عائدٍ  سرتاتيجّيةإّن اهلدف الرّئيس ال :االستراتيجّيةأهداف  .1
خطر ممكن، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف ميكن للّصندوق استخدام أساليب استثمارية طويلة املدى مثل 

بالّنظر الستقرار عوائد أسهم هذه الّشركات مع ؛ شراء أسهم خاصة بشركات عاملية بغرض االحتفاظ هبا
استثمارية قصرية املدى عن طريق شراء  تديّن املخاطرة املصاحبة هلا، كما مُيكن للّصندوق استخدام أساليب

 ة يف األسواق العاملية لالستفادة من فروقات األسعار؛وبيع األوراق املاليّ 
إّن تقييد الّنشاط االستثماري اخلارجي للّصندوق بضوابط  وضع مبادئ أخالقية الستثمارات الّصندوق: .2

والّسياسية للجزائر على الّساحة الّدولية، كما يضمن عدم ة هم يف تعزيز املكانة االقتصاديّ اوقواعد أخالقية ُيس
ولضمان احرتام إدارة  .وجود تعارض بني نشاط الّصندوق من جهة واملصاحل العليا للبلد من جهة أخرى

الّصندوق هلذه املبادئ، ميكن تكوين جلنة مستقّلة مكّونة من خرباء يف جماالت متعّددة تُعهد إليها مهمة 
نويّة تتضّمن الّشركات اليت متارس نشاطات خمالفة للمبادئ األخالقية احملّددة ومراقبة الّنشاط إعداد قائمة س

علنة يف القائمة.االستثماري للّصندوق للتّ 
ُ
 أكد من التزامه بعدم االستثمار يف الّشركات امل

 تبّني استراتيجّية استثمار جديدة

تقديم اقتراحات لتعديل 
 االستراتيجّية

تشكيل محفظة االستثمار  -
 الفعلّية

تقييمها ومقارنتها مع محفظة  -
 االستثمار المرجعية

تحديد وقياس مخاطر محفظة  -
 االستثمار الفعلية

 إعداد محفظة االستثمار المثلى "المرجعية":

 أماكن االستثمارتحديد  -
 تحديد نوع األصول المستثمر فيها -
تحديد عائد مرجعي "معياري"  -

 للمحفظة

وضع مبادئ أخالقية الستراتيجّية  تحديد المخاطر الُمصاحبة لعملية االستثمار
 االستثمار

 تحديد أهداف االستراتيجّية
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الذي يتعنّي عليه  املخاطرتقدير ف هبا قسم يُكل   ةوهي مهم :تحديد المخاطر المصاحبة لعملية االستثمار .3
ندوق، ويف نفس الّسياق ميكن متييز ثالثة أنواع من حتديد مجيع املخاطر احملتملة على استثمارات الصّ 

 املخاطر:
 هي املخاطر الناجتة عن عوامل تؤثّر يف استثمارات الّصندوق بوجهٍ  المخاطر المنتظمة "مخاطر سوقية": .أ

عام، وترتبط أساًسا بعدم استقرار احمليط االقتصادي، مما ينتج عنه تقّلبات تشمل أسعار الفائدة وأسعار 
الّصرف، معّدالت الّضرائب، عوائد األسهم، ويؤّدي إىل تسجيل اخنفاض يف القيمة الّسوقية الستثمارات 

 الّصندوق أو اخنفاض عوائد هذه االستثمارات؛
": هي خماطر ناجتة عن عوامل تتعّلق بشركة معّينة أو قطاع معنّي، غير الّسوقيةالمخاطر غير المنتظمة " .ب

وتكون مستقّلة عن العوامل املؤثّرة يف الّنشاط االقتصادي ككل، ومن هذه العوامل حدوث إضراب عمايل يف 
ملستهلكني، شركة معّينة أو قطاع معنّي واألخطاء اإلدارية، وظهور اخرتاعات جديدة والّتغرّي يف أذواق ا

 وظهور قوانني جديدة تؤثّر على منتجات شركة أو قطاع معنّي؛
ندوق، ينتج عنها خسائر يف استثمارات الّصندوق هي خماطر مرتبطة بإدارة وتسيري الصّ  المخاطر الّتشغيلية: .ج

يف  بسبب أخطاء متعّمدة أو غري متعّمدة من اإلدارة على غرار أخطاء يف اّّتاذ قرارات االستثمار، خلل
 نظام املعلومات اخلاص بالّصندوق، عدم احرتام إدارة الّصندوق للقوانني والّلوائح املنظٍّمة لنشاط الّصندوق.

ع، كما أّن يإّن احلّد من املخاطر املنتظمة وغري املنتظمة يتطّلب تكوين حمفظة استثمار ُمثلى تعتمد على مبدأ الّتنو 
عزيز مستويات الرّقابة واملتابعة الّداخلية واخلارجّية، وهو ما يتوافر يف النموذج الّتقليل من املخاطر الّتشغيلية يتطّلب ت

قرتح 
ُ
 .اجلزائري ندوق الّسياديصّ للامل

االستثمار،  اسرتاتيجّيةبعد حتديد األهداف واملبادئ واملخاطر احمليطة ب إعداد محفظة االستثمار المثلى: .4
وهي احملفظة اليت حُتّقق أعظم عائد ممكن  ،يقوم جملس إدارة الّصندوق بإعداد حمفظة استثمار ُمثلى للّصندوق

 بأقل خطر ممكن. 

إّن حتقيق هذا اهلدف يتطّلب االعتماد على مبدأ أساسي يف عمليات االستثمار هو مبدأ الّتنويع الذي يشمل 
فة إىل مكّوناهتا االستثمارية مع العلم أن جناح سياسة التنويع يقتضي مراعاة ثالثة أماكن استثمار احملفظة، باإلضا

 :1اعتبارات هامة هي

                                                           
 .642مرجع سابق، ص:  دكتوراه، أطروحة اجلزائر، حالة إىل اإلشارة مع واآلفاق الواقع: الّنفطية الّدول اقتصاديات متويل يف الّسيادية الثّروة صناديق دور نبيل بوفليح، 1 
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من املعلوم أّن أكرب املخاطر اليت تُواجه احملافظ االستثمارية تتمّثل يف املخاطر  تنوع المخاطر االستثمارية: -
وهي خماطر منتظمة يف حدوثها، لذا ميكن توقّعها حسب دورات معّينة؛ إال أنّه ال ميكن جتّنبها، ، الّسوقية

 تتمثل يفباإلضافة إىل املخاطر غري الّسوقية أو غري العادية، وهي خماطر غري منتظمة حتدث ألسباب خارجية 
ىل أّن سياسة الّتنويع ال إنبيه ظروف الّسوق املايل، لذا يصعب التنبؤ حبدوثها، ويف نفس الّسياق جيب التّ 

اين من املخاطر، أي املخاطر غري الّسوقية فقط، لكنها ال تستطيع ّتفيض تنجح إال يف ّتفيض الّنوع الثّ 
 املخاطر الّسوقية واليت تكون آثارها عامة فتصيب مجيع أصول احملفظة بال استثناء.

تتشّكل منها احملفظة، تزايدت فعالية سياسة  كلما زاد عدد أدوات االستثمار اليت  عدد أصول المحفظة: -
الّتنويع يف ّتفيض خماطرها والعكس، لكن جيب مراعاة وجود حّد معقول لتعّدد تشكيلة أصول احملفظة، 

 وذلك للمحافظة على جدوى سياسة التنويع وتقليص نفقات إدارهتا؛
يُعترب من أكثر العوامل حسًما يف جناح أو فشل سياسة تنويع أصول  معامل االرتباط بين أصول المحفظة: -

احملفظة، إذ على نوع االرتباط القائم بني عوائد وخماطر أصول احملفظة من جهة وقوة وضعف معامل االرتباط 
ويع  نويع، ففي حالة االرتباط الّسالب تزداد مزايا سياسة التنبينها من جهة أخرى، تتوقف فعالية سياسة التّ 

كلما ضعف معامل االرتباط بني عوائد هذه األصول، ولذلك جيب على إدارة الصندوق تشكيل حمفظة 
استثمار متكونة من أصول غري مرتابطة أو مرتابطة ولكن يف عالقة ارتباط سالبة، ألن ذلك سيؤدي إىل 

أصول احملفظة سيؤّدي إىل ّتفيض آثار املخاطر غري الّسوقية على احملفظة باعتبار أن اخنفاض عائد أصل من 
 ارتفاع يف عوائد أصول أخرى يف احملفظة.

إّن تكوين احملفظة املرجعية للّصندوق جيب أن يتم  مكونات محفظة االستثمار المثلى "المرجعية": .أ
 باالعتماد على مبدأ التنويع أو الّتوزيع املكاين والّنوعي للمحفظة.

يُقصد به تنويع أماكن استثمار احملفظة، ويف هذا اجملال نقرتح جمموعة من املناطق اجلغرافية  التوزيع المكاني: -
 اليت مُيكن للّصندوق االستثمار فيها، وهي على الّنحو التايل:

 منطقة الّشرق األوسط وإفريقيا؛ 
 منطقة جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادي؛ 
 منطقة دول االحّتاد األورويب؛ 
 لّشمالية واجلنوبية.منطقة أمريكا ا 
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إّن نسب توزيع احملفظة االستثمارية على املناطق اجلغرافية حُتّدد باالعتماد على عّدة مؤّشرات أّهها مدى 
ة، باإلضافة إىل مو االقتصاديّ مساهة اقتصاديات كل منطقة أو دولة يف الّناتج احمللي اإلمجايل العاملي ومعّدالت النّ 

 ي يف كل دولة أو منطقة.مستوى االستقرار االقتصاد

املوايل  الّشكلو يُقصد هبا أنواع األصول اليت ميكن للّصندوق االستثمار فيها،  التوزيع الّنوعي للمحفظة: -
 يُبنّي خمتلف أنواع أصول احملفظة االستثمارية للصندوق.

 أصول المحفظة االستثمارية للّصندوق الّسيادي الجزائري(: 16-4شكل رقم )
 

 

 

 

واآلفاق مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، فرع نقود ومالية، قسم نبيل بوفليح: دور صناديق الّثروة الّسيادية يف متويل اقتصاديات الّدول الّنفطية: الواقع  المصدر:
 .652ص: ، 0202، 3علوم الّتسيري، كلية العلم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 

 األهية من: ةإّن مبدأ الّتنويع يقتضي أن تكون احملفظة االستثمارية حسب درج

 :تضم: أصول مالية 
ة، إذ مُيكن للّصندوق احلصول على أسهم من أسواق يف احملفظة االستثماريّ  اليت تُعترب أهم أصلٍ  األسهم: (1

الواحدة  نّظمة تتعّدى نسبة املساهة يف رأس مال املاّل االحتفاظ أو املتاجرة هبا على أمالية متنّوعة بغرض 
 الّنظامية مع االلتزام باملبادئ األخالقية.حفاظا على مبدأ الّتنويع، ومن أجل الّتقليل من املخاطر غري  02%

 .؛ باختالف أنواعهامُيكن للّصندوق االستثمار يف جمال الّسندات الّسندات والّصكوك: (2
هم اإّن االحتفاظ جبزء من أصول الّصندوق يف شكل سيولة نقديّة أجنبية ميكن أن ُيس العمالت األجنبية: (3

من تقّلبات أسعار الّصرف شريطة أن تتكّون هذه الّسيولة من يف حتقيق عوائد إضافية عن طريق االستفادة 
 جنيب.سّلة من عمالت الّنقد األ

 :تُعترب األصول احلقيقية أقل عرضة للمخاطر مقارنة باألصول املالية؛ ومن مّث توسيع احملفظة  أصول حقيقية
صاحبة الستثمارات االستثمارية للّصندوق لتشمل األصول احلقيقية، يؤّدي إىل الّتقليل من املخا

ُ
طر امل

 الية:الّصندوق، ويف هذا اجملال مُيكن للّصندوق أن يستثمر يف األصول التّ 

لّصندوقاالستثماريّة لاحملفظة   

 

سةسلع ومعادن نفي  

 

حقيقّيةأصول   

 

 أصول مالية

 أسهم

 

 سندات

 

 عمالت أجنبّية

 

 عقارات

 

يةمشاريع اقتصاد  
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تثمار يف يوّفر االستثمار يف العقار درجة مرتفعة نسبيًّا من األمان تفوق تلك احملّققة يف االسأصول عقارية:  (1
حقيقيًّا له مطلق احلرية بالّتصرف فيه مىت شاء سواء ن املستثمر يف العقار حيوز أصاًل األوراق املالية، ذلك أل

بالبيع أو بالتأجري، كما أّن حيازة سندات عقارية مضمونة بعقار تسمح حلاملها باالستيالء على الضمان يف 
حالة توقف املدين عن سداد قيمة الّسند، كما يتمّتع املستثمر يف العقار يف بعض البلدان ببعض املزايا 

 أخرى. يت ال يتمتع هبا املستثمر يف جماالتٍ الّضريبية ال
 ما أنشطتها وتتنوع اانتشارً  االستثمار أدوات أكثر من االقتصادية املشروعات عتربتُ  :ةاالقتصاديّ  المشاريع (2

 أصول على يقوم ألنه احلقيقية االستثمار أدوات من االقتصادي واملشروع وزراعي وجتاري صناعي بني
 ةاالقتصاديّ  املشاريع يف االستثمار مزايا أهم ومن .والعمال النقل ووسائل واملعدات واآلالت كاملباين حقيقية
 يف فرايتو  كما املستمر خلالدّ  ذات االستثمار أدوات أنسب من عتربيُ  لذا ومستمر معقول عائد حتقيق

 املخاطرة درجة فإن ولذا اهتذا حبد قيمة له أصال املستثمر حيوز حيث ؛كبري أمانٍ  هامش االقتصادي املشروع
 .كبري حد إىل منخفضةً  تكون رأمسالية خسارة حبدوث املرتبطة

 عوائد يوفر أن ميكن نفيسة ومعادن سلعٍ  شكل يف صولاأل من جزءٍ  استثمار إن :فيسةالنّ  والمعادن لعالسّ  (3
 يف الذهب كبورصة املالية األسواق غرار على عاملية، أسواق على األخرية هذه فرالتو  بالنظر للصندوق إضافية
 السلع وبيع بشراء للصناديق يسمح نيويورك، يف احلبوب أو القطن وبورصة الربازيل، يف النب وبورصة لندن،

 .وليةالدّ  األسواق يف أسعارها تقلبات من واالستفادة النفيسة واملعادن

 سياسات تكوين المحافظ االستثماريةب. 

 :1هي االستثمارية احملافظ لتكوين سياسات ثالث بني منيز أن ميكن

  ؛"ظةاملتحفّ  غري السياسة" اهلجومية ياسةالسّ  -
 ؛"ظةاملتحفّ  ياسةالسّ " فاعيةالدّ  ياسةالسّ  -
 ."فاعيةالدّ  اهلجومية" املتوازنة ياسةالسّ  -

 

 

                                                           
 .42، ص: 6224، 3ع ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةبن موسى كمال، احملفظة االستثمارية "تكوينها وخماطرها"، جملة الباحث،  1 
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 جين الرئيس هدفه يكون عندما ياسةالسّ  هذه املستثمر يبين :"ظةالمتحفّ  غير ياسةالسّ " ةالهجوميّ  ياسةالسّ أّوال: 
 تنمية حنو اهً موجّ  يكون املستثمر اهتمام أن مبعىن االستثمار، أدوات أسعار يف احلادثة التقلبات بفعل مالية رأس أرباح
 أدوات أفضل ومن. "املال رأس حمافظ" احملافظ من النوع هذا على ويطلق االستثمار من أكثر املستثمر املال رأس

 ويلجأ احملفظة، قيمة من % 02-02 تشكل حيث ؛العادية األسهم هي احملافظ من النوع هلذا املناسبة االستثمار
 العادية األسهم شراء فعند االقتصادي، االزدهار مؤشرات فيها تظهر اليت الفرتات يف سياسةالّ  هذه تباعا إىل املستثمر

 .األسهم تلك أسعار زيادة مبجرد الرأمسالية األرباح املستثمر ققر حيُ  وبذلك األسعار نتتحسّ  اهب واالحتفاظ

 يكون حبيث ؛األوىل ياسةالسّ  عكس سياسة هنا املستثمر يتبع: "المتحفظة ياسةالسّ " ةالدفاعي ياسةالسّ ثانًيا: 
 ألدوات كبرية أهية املستثمر يعطي األمان، عامل على ديدالشّ  تركيزه بسبب وذلك املخاطرة عنصر جتاه اجدًّ  متحفظا

-02 بني ترتاوح بنسبة املمتازة واألسهم احلكومية تنداالسّ  األساسية اهتقاعد وتشكل ،الثابت الدخل ذات االستثمار

02%. 

 توازن حتقيق مراعاة يتم حبيث ؛املستثمرين غالبية ياسةالسّ  هذه يتبىن :"والهجومية فاعيةالدّ " المتوازنة ياسةالسّ ثالثًا: 
 أدوات على املستثمر املال رأس يوزع لذلك املخاطرة، من معقولة مستويات عن معقولة عوائد يؤمن ،احملفظة يف نسيب

 يف رأمسالية أرباح حتقيق فرصة حترمه أن دون ،معقولة حدودٍ  يف ثابت دخلٍ  حتقيق للمستثمر تيحتُ  متنوعة استثمار
 استثمار أدوات :االستثمار أدوات من متوازنة تشكيلةً  احملافظ من وعالنّ  هلذا ةاألساسيّ  القاعدة وتكون فرها،اتو  حالة

 واألسهم العقارات، مثل األجل طويلة استثمار أدوات إليها مضاف اخلزينة أذونات مثل يولةالسّ  عالية األجل قصرية
 ارتفاع حالة يف الرأمسالية األرباح حتقيق للمستثمر تيحتُ  احملفظة هذه مثل. األجل طويلة سندات أو واملمتازة العادية

 عقارات على احملفظة احتواء فإن األسعار هبوط حالة يف أما ،األجل قصرية األوراق يبيع أن ويستطيع األسعار
وتُعترب هذه الّسياسة  .املستثمر بالنسبة اخلسارة إمكانية يقلل ثابتال دخلال ذات طويلةال سنداتكال أخرى وأدوات
 السابقني النوعني بني وسطى سياسةً  عتربتُ  حيث ؛اجلزائري ّسياديال ندوقصّ لل االستثمارية احملفظة إلدارة األنسب

 حمفظة إعداد بعد من مقبولة مستويات وضمن معقولة، عوائد جين وتضمن االستثمارية احملافظ يف نسيب استقرار حتقق
 .حتقيقه ندوقللصّ  نفيذيةالتّ  اإلدارة على يتعني مرجعي عائد تقدير أو حساب يتم املرجعية االستثمار

 املرجعية، أو املثلى االستثمار حملفظة ندوقالصّ  إدارة جملس إعداد بعد :الفعلية االستثمار محفظة تشكيل .5
 حمفظة مع متطابقة فعلية استثمار حمفظة بتأسيس للصندوق التنفيذية اإلدارة تقوم املرجعي العائد وحساب

 النسب من %0 يتجاوز ال معياري احنراف أو خطأ امشهب السماح مع ،اسلفً  احملددة املرجعية االستثمار
 أجنبية استثمار ومكاتب خبرباء االستعانة الصندوق إلدارة ميكن أنه علما املرجعية، احملفظة يف احملددة
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 الكبرية للخربة ظربالنّ  العوائد تعظيم أجل من بالصندوق اخلاصة االستثمارية احملافظ بعض بإدارة وتكليفها
 .االستثمار حمفظة ّتضع االستثمارية، احملافظ إدارة جمال يف هؤالء يكتسبها اليت

 تقدير املخاطر ومراقبة األداء قسم اكتشاف حالة يف :االستثمار استراتيجية لتعديل اقتراحات تقديم .6
 ملديرا ويكلف واملخاطر النقائص هذه ملعاجلة حلواًل  القسم يقرتح ندوقالصّ  استثمارات ددّ اطر هتُ وخم لنقائص

 .دراستها جلأ من اإلدارة سلجمل احللول هذه بتقدمي نفيذيالتّ 
 ةاالسرتاتيجيّ  تعديل يتم املقدمة لالقرتاحات اإلدارة جملس دراسة بعد :جديدة استثمار استراتيجية تبني .7

 .1ندوقالصّ  أصول استثمار مبوجبها يتم جديدة اسرتاتيجية إعداد أو ابقةالسّ 

 

إّن تطبيق اإلصالحات والّتعديالت على صندوق ضبط املوارد، واالنتقال به إىل "الّصندوق الّسيادي اجلزائري"؛ 
 ما يلي: قد يكون أبرزهاسيكون له الكثري من اإلجيابّيات، 

 االقتصاديّة ة الّدولةسياس لتنفيذ استخدامها مُيكن اليت األدوات إحدىاجلزائري  الّسياديّة قو دنصّ ال عتربيُ  -
  واالسرتاتيجّية؛

 من خالل حتويلها إىل ثروٍة مستدامة؛ ة؛يف االستفادة من الثّروة الّنفطيّ ضمان حّق األجيال القادمة  -
 يف األسواق الّناشئة وصناديق الّتحّوط؛يف اخلارج استثمارها ب

 ؛حمّلية مستدامة ِهم يف حتقيق تنمية اقتصاديّةامتويل املشاريع االسرتاتيجّية الكربى اليت ُتس -

 تعزيز قدرة احلكومة على الّتسيري طويل األجل ملداخيل الثّروة الّنفطّية؛ -

احلفاظ على استقرار املوازنة العاّمة للّدولة ومحايتها من أثر تقّلبات املداخيل الّنفطّية متمثّلة يف الّصدمات  -
 ؛ةّتفيض املديونية العموميّ ، و اخلارجّية

 على العمل أو احمللّية، االقتصاديّة املشاريع زيادة طريق عن االقتصادي؛ الّنمو من مرتفعة معّدالت حتقيق -
 توسيعها؛

 نظراً  بالغة؛ أهيةً تكتسي اليت  احمللية لّتنميةزيادة االهتمام با من خالل العمل على ،الّشاملة الّتنمية حتقيق -
 جمال وخلق والرّيفية احلضرية املناطق بني االقتصاديّة الفجوة تقليص تعمل على فهي تؤّديه، الذي للّدور
 الوطين الّناتج رفع إىل يؤّدي مما احملّلي؛ ناجتها قيمة رفع على والعمل القطاعات، خمتلف بني وتكاملي تعاوين

 .والوطين احملّلي الغذائي األمن حتقيق أجل من الّزراعية اإلنتاجّية معّدالت زيادة وكذا اإلمجايل،

                                                           
 .656سابق، ص: الرجع املنبيل بوفليح،  1 

 الّسيادي الجزائريندوق لصّ ا إيجابّياتثانًيا: 
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ومن أجل بلوغ هذه األهداف ينبغي وضع خطٍّة متكاملة للّنهوض باالقتصاد اجلزائري؛ وإجراء إصالحات  هإنّ 
 عاين الكثري من االختالالت، ومُيكن إجياز هذه اإلصالحات يف الّنقاط الّتالية:على خمتلف املستويات؛ نظرًا ألنّه يُ 

ذان مُيّيزان اإلدارات اجلزائريّة، لعالج الفساد والبريوقراطّية اللّ وّجه حنو حتسني قوانني االستثمار والقضاء على التّ  -
 حالة الّتذبذب وعدم االستقرار اليت تشهدها االستثمارات يف اجلزائر؛

االقتصاد الوطين وحسن إدارته، وإعادة الّتوازنات لفروعه  ّيةنافساألعمال لتكون مدخاًل لرتقية تإصالح بيئة  -
وقطاعاته، ألّن انتشار مناٍخ غري مالئم ووجود عوائق وعوائد مرتبطة باقتصادات الفساد، ستؤّدي إىل بقاء 

ة االقتصاد اجلزائري يف دوائر احللقة املفرغة للفساد وما يرتبط به من اختالالت وتبعّية خارجّية وتعطيل لعمليّ 
 الّنمو اإلجيايب املتكامل؛

ترشيد استغالل موارد الّصندوق الّسيادي اجلزائري؛ من خالل إعادة الّنظر يف الّسياسة اخلاّصة بإدارة قطاع  -
كِلف للّسلع لّتجارة اخلارجّية؛ سواء تعّلق األا

ُ
مر بالواردات واستعمال اآلليات احلديثة للحّد من االسترياد امل

بط باالحتياجات الفعلّية لالقتصاد الوطين؛ فهناك وسائٌل كثرية مبا فيها املتعّلقة باجلودة واخلدمات الذي ال يرت
واملواصفات الّدولّية واملعايري الّصحّية، وغريها واحلّد من اقتصادات الّتهريب اليّت تستنزف سنويًّا جزًءا هامًّا 

رّتكيب الّسلعي للّصادرات وتنويعها ببدائل فعلّية عاجلة االختالالت اهليكلّية يف الأو مبمن العوائد الّنفطّية، 
 ميكن تطويرها باستغالل فرص املناخ االستثماري املتاح يف إطار برامج االستثمارات العاّمة؛

االنتقال من األسلوب الّتقليدي يف إعداد املوازنات القطاعّية وامليزانّية العاّمة للّدولة إىل األسلوب احلديث؛  -
ّيات املوّجهة بالّنتائج، وترشيد اإلنفاق العام باحلفاظ على اإليرادات وحسن ّتصيصها يف إطار باعتماد امليزان

 ؛املعايري األدائّية والرّقابة الّدولّية
أن تكون هناك نتائج ترشيد دور الّصناديق اخلاّصة يف اجلزائر؛ واليت تُعترب قناة لصرف مبالغ مالّية هائلة، دون  -

 الواقع؛ وتوجيه هذه األموال الستغالهلا فيما خيدم االقتصاد الوطين فعليًّا؛ملموسة على أرض 
إعداد خطّة عاّمة بأهدافها االسرتاتيجّية ومعايريها األدائّية ومؤّشرات قياسها الّدوريّة وتفاصيلها القطاعّية،  -

هتا يف إطار تنمية فروع للّتحّكم يف مدخالت وخمرجات املشاريع املربجمة وترشيد الطّلب املتعّلق باحتياجا
 القطاعات اإلنتاجّية، وتصحيح االختالالت الّداخلّية؛

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر؛ من خالل تعديل القانون مبا يسمج بتحديد نسبة ملكّية املستثمر  -
سائل ، وكذا وضع اسرتاتيجّية تروجيّية للفرص االستثماريّة املتاحة عرب و األجنيب حسب قيمة الّصادرات

 اإلعالن املختلفة؛
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تنويع مصادر دخل الّصندوق الّسيادي اجلزائري؛ من خالل تشجيع االستثمار اجلانيب يف األنشطة ذات  -
 القّوة الّتصديريّة العالية، وذلك من أجل الّتخفيف من حّدة االعتماد على اإليرادات الّنفطّية؛

 اعتماد سياسٍة واضحة يف جمال الّتصنيع؛ -
؛ الذي مُيكن من خالله حتقيق الكثري واخلروج باالقتصاد اجلزائري من دّوامة الّتبعّية بالقطاع الّزراعياالهتمام  -

للمحروقات؛ والّصمود يف وجه الّصدمات اخلارجّية كاليت تُعاين منها يف هذه الفرتة؛ بسبب اخنفاض أسعار 
 الّنفط؛

ّية على مستوى خمتلف القطاعات، واالستفادة من االهتمام باملوارد البشريّة؛ من خالل إجراء دورات تكوين -
الّتضييق على جلان ووحدات املتابعة والّتقييم و اخلربات األجنبّية والّتجارب الّدولية، ووضع قوانني رقابية صارمة 

 يف خمتلف اجملاالت، من أجل القيام بالّدور املنوط هبا على الوجه الّصحيح.
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  الفصل الرّابع فيما يلي:ا جاء يف مأهم ُيمكن إجياز 

، جهاز قطر لالستثمار "GPFG" صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي العاملي :متتثل الّصناديق الّثالثة -
"QIA"  واهليئة العامة الستثمار"KIA" األّول  الّصندوق الّنروجيي بنسٍب متفاوتة ملبادئ سنتياغو؛ ويمصّنف

  ؛عامليًّا من حيث الّشفافية

ة خصيص اخلاص املستقلّ بط حلسابات التّ إىل احلسابات اخلاصة للخزينة، وبالضّ  ضبط املواردينتمي صندوق  -
يِّز هذه احلسابات أهنا و  ،ولةعن املوازنة العامة للدّ  مستقّلة عن املوازنة العامة للّدولة، أي أهّنا ال أهم ما ُيم

  ؛ختضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ املوازنة العامة، كما أهنا ال ختضع لرقابة الّسلطة الّتشريعية "الربملان"
اتج عن اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية ملستوى أقل من ولة النّ ة للدّ يهدف إىل متويل عجز امليزانية العامّ  -

مليار دج، وختفيض حجم  047ندوق عن ة، ومتويل عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد الصّ تقديرات قانون املاليّ 
 ؛ةة العموميّ املديونيّ 

حجم املديونية العمومية الّداخلية عجز املوازنة و ساهم صندوق ضبط املوارد بصورة فّعالة يف ختفيض  -
 ؛إىل أدىن مستوى هلا على اإلطالق "0744-0777"واخلارجية يف الفرتة 

على مستوى  نقائص ةعدّ رغم حتقيق صندوق ضبط املوارد لألهداف اليت أنشئ من أجلها، إال أنّه يمعاين من  -
 اهليكل واألهداف واالسرتاتيجّية االستثماريّة؛

 شاملة إلصالحاتٍ  إخضاعه ضرورة احلكومة على تفرض املوارد ضبط صندوق منها يمعاين اليت الّنقائص إن -
 وحوكمته ندوقالصّ  أهداف تشمليف إطار املبادئ واملمارسات املتعارف عليها "مبادئ سنتياغو"،  وجذرية
 الّتخوف حبّجة اخلارجي االستثمار ليشمل الصندوق عمل جمال وتوسيع تطوير رفض أن كما عمله، وجمال

 غري أمر ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق استثمارات على معتربة خسائر من ختلفه وما العاملية املالية األزمات من
 مرتبط   ةالّسياديّ  الثّروة صناديق على تأثريها وأن مستدامة، وغري ظرفية العاملية املالية األزمات أن باعتبار ؛مربّر

 داخل ندوقالصّ  عمل جمال حصر أن كما ناديق،الصّ  استثمارات وتسيري إدارة أنظمة وفعالية كفاءة مبدى
 عن الّصندوق على مباشرة غري بصورةٍ  تؤثر قد اليت العاملية األزمات خلطر تعرضه عدم بالّضرورة يعين ال البلد
 .العاملية األسواق يف األولية واملواد فطالنّ  أسعار مستويات على تأثريها طريق

 

 خالصة 



 

  

 الخاتمة
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سياساٍت  يقتضي اتّباعوالذي  ؛صناديق الثّروة الّسياديّة ألمواهلا توظيفموضوع دراستنا حول ترشيد متحور 
بالّتحليل إىل ثالث  من خالل دراستنا ناتطرّق قدو  .ختدم اقتصادات بلداهنا والبلدان املتلقّية واالقتصاد العاملي ،ُمعّينة

حة والّّت مشلت: االستثمار يف صناديق الّتحّوط، االستثمار يف األسواق الّناشئة واالستثمار يف  ،قنواٍت استثماريّة ُمقَتر
يل، باالتّفاق مع من املبادئ الّت مّت وضعها من قبل صندوق الّنقد الّدو  كل هذا يف إطار جمموعةٍ   ؛الّتنمية احمللّية

جمموعة من صناديق الثّروة الّسياديّة، والّت كان من أهم أهدافها إضفاء الّشفافّية ونفي أي اهتامات بأن هلا أغراًضا 
وقد مت اختيار صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر كعّينة للبحث؛ هبدف االستفادة سياسّية، والّت ُعرفت مببادئ سنتياغو. 

وقد انطلقنا من جمموعة من الفرّضيات مت إثباهتا؛ من خالل الّدراسة، كما  خرى يف هذا اجملال.من جتارب الّدول األ
 :يلي

يف االقتصاد العاملي، من خالل استثماراهتا  تُعترب صناديق الثّروة الّسياديّة عامل استقرارٍ  :الفرضية األولى -
 على ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق فراتتو حيث  ؛املتكّررة مود يف وجه األزماتعطيها القوة للصّ طويلة األجل الّت تُ 

 وتوفري املالية اهتمالء مستوى رفع طريق عن فطيةالنّ  ولالدّ  اقتصادات متويل من متكنها عالية متويل قدرات
 تساهم كما املديونية، مشكلة من خلصالتّ  إىل يؤدي مما؛ األجنبية مويلالتّ  مصادر عن بديل متويلٍ  مصدر

 ملختلف صديالتّ  على االقتصاد قدرة وتعزيز االقتصادي االستقرار على احلفاظ يف ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق
 أو ادراتالصّ  مستوى على املداخيل يف عاملتوقّ  االخنفاض تعويض طريق عن العاملية االقتصادية األزمات

 .ولةللدّ  العامة اإليرادات
ط أفضل جماالت حوّ اشئة وصناديق التّ احمللية واألسواق املالية النّ نمية مشاريع التّ  تُعترب انية:الفرضية الث   -

 حيث: سبة لصناديق الثّروة الّسيادية؛الستثمار بالنّ ل
  ُ04 حنو منالّت ختضع إلدارهتا  األصول منت قد ،اعمومً  طحوّ التّ  صناديق صناعة أن إىل قديراتالتّ  شريت 

؛ وهذا ما جيعل منها صناعة رائدة 5402 يونيو يف دوالر تريليون 0.4 من أكثر إىل 0994 سنة دوالر مليار
 يف الّسوق العاملي؛

 إّن عوائد صناديق الّتحّوط "غري مرتبطة" بعوائد الّسوق من االستثمارات الّتقليدية مثل األسهم والّسندات، 
وغياب هذا االرتباط يُعّد مسًة جّذابة للمستثمرين الذيّن حياولون إما خفض خماطر حمافظهم االستثماريّة مع 

 ؛احلفاظ على عوائد ثابتة، أو زيادة العوائد دون زيادة املخاطر على احملافظ
  ُصناديق أن اخصوصً  د،جيّ  بشكلٍ  عةمتنو   حمفظة يف امً وقي   اهام   ادورً  ؤّديأن تُ  طحوّ التّ  لصناديق كني 

 "االخنفاضّية" اهلابطة األسواق يف ابطاهل جّتا اال محاية توفري خالل من ؛وقالسّ  خماطر من للحد   متيل طحوّ التّ 
استطاع  ،أكثر عملها ةوكيفيّ  طحوّ التّ  صناديق رستثم  امل فهم وكّلما. عوديةالصّ  األسواق يف اعدةالصّ ة واملشارك

 ؛هذ  الّصناديق رهاوف  تُ  الّت املزايا من واستفاد ،ئةاخلاط   املفاهيم اجانبً  ضعي أن

 نتائج البحث
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 ك املراكز الّطويلة وقصرية تتمّيز صناديق الّتحّوط مبرونٍة كاملة تقريًبا فيما يتعّلق باالستثمارات، مبا يف ذل
املالية( يف حماولة القدرة على اقَتاض املال )ومواصلة زيادة الّنفوذ من خالل املشتّقات األجل، باإلضافة إىل 

 لتعزيز العوائد؛
 وق. كما من ظروف السّ  فٍ ظر  ة حتت أيّ يق العائدات اإلجيابيّ عام لتحق بشكلٍ  تسعى الّتحّوط صناديق إن

قد يؤدي يف أغلب األحوال إىل  الّتحّوط صناديق يف االستثمار فإنمن مث؛ ر. و املستثمر  املال أهنا حتتفظ برأس
 ؛ نداتقليدية لألسهم والسّ التّ  االستثمارات لىأكرب طويلة األجل وتقليل حجم املخاطر ع تكوين عائداتٍ 

  ُترتفع من مستوى استقرار حمفظة االستثمارات الّتقليدية عندما يكون  ثابتةً  عائداتٍ  الّتحّوطر صناديق وف  ت
 ؛ا، أو على أكثر تقدير ال يكن الّتنّبؤ هباأداؤها ضعيفً 

  إّن األسواق الّناشئة كان هلا األثر البالغ على مدى اخلمس وعشرين سنة األخرية يف االرتفاع الكبري الّذي
ّدول ذات االقتصاديات املتقّدمة كالـــواليات املّتحّدة األمريكية وأوروبا حّققه االقتصاد العاملي، مقارنًة مع ال

واليابان؛ وذلك ألّن بلدان األسواق الّناشئة لديها مواطن قّوة حقيقّية، السيما الّصادرات واإلنفاق الرّأمسايل 
 والّت تُعّد عناصرًا حيويّة الرتفاع معّدالت الّنمو االقتصادي؛

 معدل أدىن وهو 5402 يف %0 من اميةالنّ  قتصاداتواال اعدةالصّ  األسواق تاقتصاديا يف موالنّ  ارتفاع يُتوقع 
 شريوتُ  .تيبالَتّ  على ،5404و 5402 يف % 0,4و %0,0 إىل 5449-5442 يف وقعت الّت املالية األزمة منذ
 الّت البلدان بعض هناك كانت نإو  قوية، مبعدالتٍ  موالنّ  ستواصلأّن األسواق الّناشئة ب اعمومً  وقعاتالتّ 

 ناعةالصّ  ضعفنتيجة اخنفاض أسعار الّنفط و  االقتصادي وازنالتّ  استعادة من قوية معاكسة تأثرياتٍ  ستواجه
 ؛العامل يف حويليةالتّ 

  ّا مضت، عامً  04فمنذ أقل من  ،اتج احمللي اإلمجايل العامليمن النّ  %24اشئة أكثر من متثل األسواق الن
سعينات، بدأت مة على الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. لكن ومنذ أوائل التّ املتقدّ هيمنت االقتصاديات 

 اشئة؛اجملال أمام غريها من األسواق النّ  فسحةً اجع إىل الوراء، مُ األنظمة االقتصادية الكبرية بالَتّ 

  ّاالستهالك يف مثل هذ   ا لزيادة واسعً مما يعين أن هناك جمااًل ، يوناشئة بأقل معدالت للدّ ع األسواق النّ تتمت
 ؛ة واعدةمستقبليّ  شري إىل مستويات منو  ول، األمر الذي يُ الدّ 

  ُيف حتقيق الّتنمية الّشاملة، فهي تّتسم بالّتكامل بني تنمية  ؤّديهإن للّتنمية احمللية أمهيًة بالغة نظراً للّدور الذي ت
مية االقتصادية واالجتماعية والثّقافية والّسياسية، كما املناطق الرّيفية واملناطق احلضرية، وتشمل مجيع أبعاد الّتن

مُتّس كل جمتمعات احمللية وتعمل على منّوها بشكٍل متوازن لتزيد من ترابطها ومتاسكها. وتعمل الّتنمية احمللية 
 نزء معلى تفعيل مشاركة املواطنني يف وضع وتنفيذ برامج الّتنمية وربطها باملشاريع الّتنموية. وإن استغالل ج

 مداخيل الّدولة يف متويل مثل هذ  املشاريع سيعود باخلري الوفري عليها وعلى اقتصادها؛ يف جوانب عديدة.
إّن كّل ما ذُكر من ممّيزات االستثمار يف هذ  القنوات االستثمارية الّثالث؛ جيعل من االستثمار يف صناديق 

احمللّية مكسًبا كبريًا ومضمونًا؛ من خالل اتّباع اسَتاتيجية توزيع املخاطر، الّتحّوط واألسواق الّناشئة ومشاريع الّتنمية 
 واالستثمار يف هذ  القنوات متكامٌل من حيث أجل حتصيل العائد.

http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html


 خــــــــــــــــــــــــــــــــاتمةال 

259 
 

وتدابري  ياديةّ روة السّ هم مبادئ سنتياغو يف توضيح طبيعة وأهداف وهيكل صناديق الثّ اُتس :الثةالفرضية الث   -
هذ   تساعد؛ حيث ة مفتوحةدوليّ  استثماريةٍ  ل قاعدة للمحافظة على بيئةٍ شك  احلوكمة الّت تّتبعها، كما تُ 

 الستثمارات لةواملستقب   املالكة ولالدّ  مع نسيقبالتّ  ويلالدّ  قدالنّ  صندوق قبل من إعدادها مت الّت بادئامل
 مع كيفللتّ  وقابليتها لزاميةاإل غري لطبيعتها ظربالنّ  ؛ةياديّ السّ  روةالثّ  صناديق حوكمة تعزيز يف ناديقالصّ 

 .بلد بكلّ  اخلاصة ةنظيميّ والتّ  االقتصادية اخلصائص
 من روجييالنّ  ياديالسّ  روةالثّ  صندوق عترب الّنرويج دولًة رائدًة يف جمال صناديق الثّروة الّسياديّة؛ حيث ُيصّنفتُ  -

 فراتو والتزاًما مببادئ سنتياغو، ويُعترب من أجنح الّتجارب يف العامل؛ ويُعّزى هذا لبني الّصناديق األكثر شفافّية 
 املعامل واضحة يّةاستثمار  ةٍ سَتاتيجيّ ا ووجود، احلوكمة مستويات بارتفاع تتميز سليمة ةوسياسيّ  ةاقتصاديّ  بيئةٍ 

 تغرّية؛امل االقتصادية األوضاع مع كيفالتّ  على درةوالقُ  باملرونة تتميز واألهداف
 تعزيز أجل من دولي ا االستثمار هي لالستثمار قطر جهاز مهّمة كانت ،5442 سنة عملّياته بدء منذ -

 هام ا دورًا أيًضا هازاجل ؤّدي، كما يقطر دولة خارج جديدة أصول فئات تنويع خالل من البالد؛ يف االقتصاد
ُدررجة والقابضة الّتابعة الّشركات خالل من احملّلي؛ االقتصاد يف

 هازاجل ُيساهم، و قطر يف املدررجة وغري امل
 الّداخلية الربامج من العديد إطالق متّ  ؛ حيثقطر يف الوطين البشري املال رأس تنمية يف فّعال بشكلٍ 

ق باالمتثال، كان جهاز قطر لالستثمار يلتزم يتعلّ  اوفيم .األخرى االستثماريّة الّتدريب وبرامج واخلارجّية،
 جهاز قطر لالستثمارحىت قبل إصدار هذ  املبادئ، وقد اعتمد جملس  "GAPP"مببادئ سنتياغو الرئيسة 

 اهامة أخرى فيم وقد مت تنفيذ حتسيناتٍ  .5442 سنةياسات الّت تعكس جوهر هذ  املبادئ عدًدا من السّ 
، لكن رغم هذا يتم تصنيف جهاز قطر لالستثمار بني بني 5400 سنةمنذ لمبادئ خيص االمتثال لــــــ

صناديق الثّروة الّسياديّة متوّسطة االلتزام مببادئ سنتياغو؛ نظرًا لغياب اإلفصاح وأنه ال يقوم بنشر تقارير 
 سنويّة ألدائه؛

 يكن وخربات معارف بَتاكم يسمح مما ،يف العامل ةسياديّ  ثروةٍ  قو صند تُعّد اهليئة العاّمة لالستثمار أقدم -
 اإلفصاح جمال يف؛ خاّصًة النقائص بعضلكن تبقى الّتجربة تُعاين من  ،اهليئة أداء لتحسني استخدامها

يتم تصنيف اهليئة ضمن الّصناديق غري الّشفافة وامللتزمة التزاًما ضعيًفا مببادئ سنتياغو؛  حيث ؛فافيةوالشّ 
 بسبب عدم اإلفصاح.

 بصورة ساهمحيث  األهداف الّت أُنشئ من أجلها؛ صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر حّقق؛ الر ابعةالفرضية  -
 الفَتة خالل واخلارجية الّداخلية العمومية املديونية حجم ختفيضويف  العامة املوازنة عجز من احلدّ  يف فّعالة

أنّه كان يُعاين منذ البداية من اختالالت هيكلّية؛  ؛ غرياإلطالق على هلا مستوى أدىن إىل ،"5444-5400"
أن تعصف به وأن  (5402-5402)وهو من اهلشاشة حبيث يكن ألزمة مثل أزمة اهنيار أسعار الّنفط احلالّية 

 52,2أي ما يعادل  ،5402مليار دج يف هناية سبتمرب  5900,0تقضي على وجود  هنائي ا؛ حيث بلغ رصيد  
 :يلي فيما يُعاين صندوق ضبط املواردمليار دوالر. وُيكن إجياز الّنقائص الّت 
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 غري فهو من مثّ و  ؛اخلزينة العمومية حسابات من حساب عن عبارة احلايل شكله يف املوارد ضبط صندوق إن 
 األمر العامة، واملوازنة وظائف الصندوق بني تداخل حدوث إىل يؤدي مما للدولة، العامة املوازنة عن مستقل
 البَتولية؛ اجلباية فَتات ارتفاع خالل العامة املوازنة ضبط يف الصندوق فعالية من يقلل الذي

 تدين إىل يؤدي مما الصندوق، احلكومة على سيطرة يعين الصندوق وتسيري إدارة حبق املالية وزارة انفراد نإ 
 تسيري يف االقتصادية حساب االعتبارات على ياسيةالسّ  االعتبارات هليمنة بالنظر ستغاللاال كفاءة

 ندوق؛الصّ 
 لرقابة خضوعه عدم إىل العمومية يؤدي اخلزينة حسابات من اخاص   احسابً  املوارد ضبط صندوق اعتبار إن 

 وجود عدم يعين مما للدولة، املوازنة العامة خارج تتم اخلزينة حبسابات اخلاصة العمليات أن إىل بالنظر الربملان
 للمساءلة؛ خضوع احلكومة فرص من التقليل من مثّ و  ؛الصندوق على مستقلة رقابة

 أسعار اخنفاض حالة خطرية يف لصدمات يعرضه البَتولية اإليرادات فائض على الصندوق موارد اقتصار إن 
 كما النفط، أسعار عن تقلبات مستقل غري الصندوق أن يعين مما طويلة، لفَتات متدنية مستويات إىل النفط

 مؤكد؛ غري مستقبال النشاط يف استمرار  أن
 يؤدي اخلارجية العمومية سداد املديونية على اخلارجي عمله واقتصار الداخلي الصندوق عمل جمال تركيز إن 

 يف عليها احلصول يكن معتربة من عوائد البلد حرمان وبالتايل الصندوق، يف معطلة مالية سيولة وجود إىل
 البلد؛ خارج الصندوق أصول استثمار حالة

 حرمان إىل ويؤدي شفافية التسيري من يقلل الصندوق عن تفصيلية دورية ومعلومات تقارير نشر عدم إن 
 .الصندوق وضعية تطور على االّطالع من العام الرأي

ُيكن حتسني أداء صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر يف إطار مبادئ سنتياغو، من خالل  الخامسة: ةالفرضي   -
 ب تعديل أهداف وهيكل الّصندوق وزيادة شفافيته. ة تتطلّ اسَتاتيجيّ 

 

توّصل إليها، 
ُ
 مّت تقدمي احلُلول الّتالية: بناًء على الّنتائج امل

ضرورة تغيري نظرة احلكومة فيما خيّص صندوق ضبط املوارد؛ واالنتقال به من جمّرد صندوق لتغطية العجز يف  -
صندوق ثروة سيادية يف اجلزائر، واعتماد  كمصدر متجّدد لإليرادات يكن من خالله ضمان  اخلزينة إىل

مستقبل األجيال القادمة؛ باختاذ القرارات االستثمارية الّسليمة، وحتقيق االستفادة القصوى من عائدات هذا 
 الّصندوق؛

واالنتقال به إىل الّصندوق  العمل بشكٍل جّدي على تعديل وتطوير هيكل وأهداف صندوق ضبط املوارد -
 حبيث يرقى إىل مصاف صناديق الثّروة الّسيادية العربية والعاملية؛الّسيادي اجلزائري؛ 

ات البحثاقتراح  
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الّتفكري يف خمتلف الطّرق الّت ُيكن من خالهلا أن يتعاىف صندوق ضبط املوارد، حىّت لو مّت بشكٍل تدرجيي  -
 األمثل يف مثل هذ  الظّروف؛ وعلى املدى الّطويل؛ وقد يكون احتياطي الّصرف احللّ 

بشكٍل ال يلغي متاًما اجلباية البَتولية، لكن ال جيعلها الّصندوق الّسيادي اجلزائري تنويع مصادر متويل   -
 املصدر الرّئيس، واالستفادة من دروس األزمة احلالية؛

املقَتحة "االستثمار يف العمل بتنويع احملفظة االستثمارية للّصندوق لتفادي املخاطر؛ من خالل الّسياسات  -
 جديدة، استثمارية فرص عن البحثو  ؛صناديق الّتحّوط، األسواق الّناشئة والّتنمية احملّلية" يف املستقبل

 بلدان غرار على الناشئة البلدان أسواق يف االستثمار ليشمل الّصندوق الّسيادي اجلزائري عمل جمال وتوسيع
 ؛املتقدمة البلدان أسواق على الَتكيز من بدال آسيا شرق جنوب ودول الالتينية وأمريكا إفريقيا منطقة

 منتدى أو تكتل إقامة طريق عن السيادية الثروة لصناديق املالكة الدول بني التعاون عالقات تعزيز ضرورة -
 ؛الصناديق هذ  بإدارة اخلاصة واملعارف اخلربات وتبادل مصاحلها عن للدفاع

 الّصندوق الّسيادي اجلزائري لنشاطات منظمة عاملية مبادئ إرساء إىل دفالّت هت الدولية اجلهود يف املشاركة -
 ؛سنتياغو مببادئ املتمثلة الدويل النقد صندوق مبادرة غرار على

 عن وذلك ةواالقتصاديّ  املالية األزمات من املبكر واإلنذار للوقاية بأنظمة الّصندوق الّسيادي اجلزائري تزويد -
 الستثمارات املصاحبة املخاطر خمتلف وحتديد مبراقبة املكلفة واملصاحل األقسام وفعالية أداء حتسني طريق
 ؛قو دنالصّ 

 مهمة إليها تسند العاملية املالية األسواق يف االستثمارات إدارة جمال يف خمتصة الكفاءة عالية إطارات تكوين -
 ؛املتخصصة العلمية واملعاهد اجلامعات يف الباحثني ودراسات خربات من واالستفادة الصندوق إدارة

 اإلفصاح العلين عن كّل ما خيّص الّصندوق، وإنشاء موقع الكَتوين خاّص به؛ -
الّتحديد الواضح واجللّي ألهداف الّصندوق، وتعديلها مبا يضمن تطوير الّصندوق لريقى إىل مصاف صناديق  -

ّية االقتصاد اجلزائري واإلفصاح العلين عن هذ  األهداف الثّروة الّسياديّة العربّية والعاملّية، مع مراعاة خصوص
أهداف الّصندوق توضع بالّتنسيق مع السُّلطات املالية والّنقدية يف  وإدراج الّتفاصيل يف القانون الّتنظيمي؛

 البلد، لضمان االّتساق مع الّسياسات االقتصاديّة الكّلية الّشاملة؛
العام لعملّيات الّسحب والّتمويل املرتبطة بالّصندوق يف املطبوعات وضع قواعد وإجراءات تتعّلق باملنهج  -

 ذات الّصلة وامليزانّيات واحلسابات الّت حُيّددها القانون؛
إصدار تقارير سنوية، ثالثية، ربع سنويّة، حسب ما ينّص عليه القانون، تتضّمن األداء واملخاطر والّتكاليف،  -

بياناٍت إحصائّية، يتم اإلفصاح عنها علًنا ويتم نشرها على املوقع يتم تقديها للجهة املالكة على شكل 
 ؛االلكَتوين للّصندوق

من قبل الربملان؛ يقوم فيه بتحديد األدوار لّصندوق الّسيادي اجلزائري وضع إطاٍر تنظيمّي واضح ل -
، وخمتلف الّتفاصيل اخلاّصة بشروط االستثمار واخّتاذ القرارات االستثمارية،  واملسؤولّيات، بني مالك وُمسري 
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ساءلة واالستقاللية الّتشغيلّية هلذ  األخرية؛ 
ُ
ووضع مبادئ توجيهّية أخالقّية إلدارة الّصندوق؛ مبا ُيسه ل امل

 ا لتحقيق األهداف املنشودة؛سعيً 
، الّصندوق الّسيادي اجلزائريتعمل الّسلطة احلاكمة مبرسوٍم يف الّلوائح الّت يُنّظمها القانون؛ مبا خيدم مصاحل  -

وُتكلَّف مبهّمٍة واضحة، ومُتنح الّسلطة واالختصاص الكافيني ألداء وظائفها الّت تشمل الّتغطية يف مجلة من 
االستثمارات، معايري إعداد الّتقارير، إدارة املخاطر والّتكاليف والعالقة بني املالك  األمور: هدف اإلدارة،

واملدير وحتديد الّنظام األساسي لّلوائح الّداخلّية واخلارجّية والّتفويضات، بشكٍل أكثر تفصياًل للّتنفيذ العملي 
 قابة؛وتعيني جملس إشرايف وُمدّقق حسابات للقيام بعملّيات املراجعة والرّ 

ُمستقال  عن وزارة املالّية، وُحر ا يف تنفيذ  اجلزائري الّسيادي قو دنلصّ لال بّد أن يكون املدير الّتنفيذي  -
 اسَتاتيجّيات الّصندوق؛ يف إطار الّتفويض الّذي حّددته الوزارة؛

ساءلة عن عملّيات  -
ُ
القانونّية، وتعيني مدّقق عام يف خمتلف الوثائق الّصندوق الّسيادي اجلزائري حتديد إطار امل

يكون مسؤواًل عن اإلشراف على عمل وزارة املالية، جملس إشراف البنك املركزي ومدّقق احلسابات اخلارجي 
 دقيق الّداخلي مبا يلي:مسؤوالن عن اإلشراف على اجمللس الّتنفيذي للّصندوق. ويقوم قسم التّ 

 ضمان وجود إدارة خماطر ُمالئمة وفّعالة؛ 
 بيانات ُمستقّلة وموضوعّية؛ تقدمي 
 تقدمي املشورة بشأن إدخال حتسينات على مستوى إدارة ومراقبة األنظمة؛ 
  تقدمي تقارير سنوية/ربع سنويّة لوزارة املالّية، ينبغي أن تتضّمن املعلومات املنصوص عليها يف القانون

هتا، خلق القيمة واملخاطر )ملّخص حقيقي وعادل عن أداء الّصندوق، تكاليف اإلدارة واسَتاتيجّيا
ذات الّصلة داخل دائرة االستثمار(. كما جيب أن تستند الّتقارير على القواعد واملعايري احملاسبية 

 احلالية لبنك اجلزائر.
 تنظيم البيانات املالّية يف الاّلئحة املتعّلقة باحلسابات الّسنوية لبنك اجلزائر؛ -
بل وزارة املالية، وتشمل هذ  املبادئ الّشفافّية واملوضوعّية إنشاء ونشر معايري أخالقّية واضحة من ق -

 واالستقاللّية، وكذلك فرض قيود على املعامالت يف األدوات املالّية؛
ال بّد أن تنّص الاّلئحة الّتنظيمية  ثخارجينّي" يف القانون؛ حي راءتعريف العالقة مع األطراف الثّالثة "مد -

خلية على أن يضطلع البنك املركزي هبذ  املهّمة؛ من خالل ضمان وجود كفاءات إلدارة املخاطر والرّقابة الّدا
مالئمة داخل هيكل البنك إلدارة اتّفاق االستعانة. وحُتّدد مسؤولّية االستعانة مبصادر خارجّية يف اتّفاق 

 مكتوب، ويُراعى شرط أن خيدم هذا االتّفاق املصاحل االقتصاديّة للّصندوق؛
ميع الّتنظيمات ومتطّلبات اإلفصاح املعمول هبا يف البلدان املتلّقية؛ من خالل إنشاء وحدة ضمان االمتثال جل -

إقامة حواٍر نشط مع اهليئات الّتنظيمية وغريها من الّسلطات و تقوم ببناء صورٍة شاملة جلميع القواعد املطّبقة، 
 مع هذ  القواعد من خالل جمموعةٍ تُدار خماطر االمتثال املرتبطة ذات الّصلة، ومصادر معلومات أخرى. و 

، فضاًل اجلزائرواسعة من األنشطة مبا يف ذلك الّتدريب املكّثف، الّت يتم تنفيذها عرب إدارة استثمارات بنك 
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يف  هامكاتبمن خالل مبا يف ذلك إفصاحات الّسوق يف مجيع البلدان الّت تستثمر فيها؛ ، قاريرعن تقدمي التّ 
 ؛رمسية هلا مع الّسلطات املختّصةيتم إنشاء عالقة  ،املضيفة لدانالبُ 

ندوق. وتقوم اسَتاتيجية إىل الربملان معلومات عن تطّور اسَتاتيجية الصّ املقّدم يتضّمن الّتقرير الّسنوي أن  -
تم تفعيل وي ،ندوقاالستثمار على املعتقدات األساسية لكيفية عمل األسواق املالية واملمّيزات اخلاصة للصّ 

أيًضا أحكاًما بشأن الّتعرض للمخاطر، الرافعة والذي يتناول  ،الوزارة ضعهتاالسَتاتيجية يف الّتفويض الذي 
 ؛املالية، معيار االستعانة مبصادر خارجية

إىل تعظيم العائد املايل املعّدل  الّصندوق الّسيادي اجلزائريهتدف القرارات االستثمارية الّت يّتخذها أن  -
إذا كانت قرارات ، و ملخاطر مبا يتوافق مع سياسته االستثمارية واستناًدا إىل أسس اقتصادية وماليةحسب ا

ص بوضوح على هذ  االستثمار ختضع العتبارات أخرى خبالف االعتبارات االقتصادية واملالية، يتم النّ 
 ؛االعتبارات ضمن سياسة االستثمار ويتم اإلفصاح عنها علنا

امليثاق العاملي لألمم املتحدة، ومبادئ  يف إدارة أصول الّصندوق إىلستند ت بادئ والّّت وضع جمموعة من امل -
دة اجلنسيات. ركات متعدّ وجيهية للشّ كات، واملبادئ التّ يف حوكمة الشّر  "OECD" نميةعاون والتّ منظمة التّ 

ثلى إلدارة بالطّريقةفافية والقدرة على التنبؤ ضمان الشّ إىل املبادئ التوجيهية وتسعى هذ  
ُ
حقوق ملكية  امل

  ؛الصندوق
ملعرفة معلومات سرّية أو اكتساب نفوذ من خالل احلكومة أو استغالل مثل  صندوق ضبط املوارد أال يسعى -

إدارة تقسيم العمل بني وزارة املالية  ؛ حيث يتمهذ  املعلومات أو النفوذ يف التنافس مع الكيانات اخلاصة
 ؛على أي معلومات سرية من جملس احلكومة اّطالعالّصندوق الّت ال تكون على 

ال يشارك يف  صندوق ضبط املواردنفيذي لأن املدير التّ لبنك اجلزائر حتدد املبادئ التوجيهية الّداخلية أن  -
بشأن البلدان األخرى "الّسياسة النقدية واالئتمانية أو املنظمات الدولية  بنك اجلزائراملناقشات مع إدارة 

 صندوق ضبط املواردوثّق ضمن الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي لي. هذا التقييد "املقررة ملثل هذ  القضايا
 ؛بانتداب مجيع األنشطة إلدارة األصول رمسي ا حتت إدارته يقومالذي 

إىل حقوق ملكية املسامهني باعتبارها عنصرًا أساسي ا يف قيمة استثمارات ارد ضبط املو ينظر صندوق أن  -
أصوله، وإذا اختار أن يارس حقوق ملكيته، فعليه القيام بذلك على حنو يّتسق مع سياسته االستثمارية 

املاحنة حلقوق علين عن منهجه العام جتا  األسهم  ندوق بشكلٍ صّ الح وحيمي القيمة املالية الستثماراته. ويُفص  
 ؛التصويت يف الكيانات املدررجة يف البورصة، مبا يف ذلك العوامل األساسية املرشدة ملمارسته حقوق امللكية

يتضمن إطار إدارة املخاطر معلومات موثوقة ونُظًُما إلبالغ البيانات يف الوقت املقرَّر، مما يتيح مراقبة أن  -
ات ومستويات مقبولة وآليات للرّقابة وحوافز ومدّونات لقواعد املخاطر ذات الّصلة وإدارهتا يف ظل مرعلم

يقوم قسم الّتدقيق الّداخلي يف البنك نيابة ؛ حيث الّسلوك وختطيط الستمرارية العمل ووظيفة تدقيقية مستقلة
اسبة عن اجمللس الّتنفيذي بضمان وجود إدارة املخاطر املالئمة والفّعالة يف البنك والرّقابة الّداخلية املن

رضية. يقوم الّتدقيق الّداخلي باإلدالء ببياناتٍ 
ُ
مستقلة وموضوعّية وتقدمي املشورة بشأن إدخال حتسينات  وامل
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واملدّقق  بنك اجلزائريف نُظُم اإلدارة والرّقابة. وُيشرف على اجمللس التنفيذي للبنك كّل من جملس رقابة 
 ؛ة إىل الربملان بشأن إدارة الصندوقاملالك تقاريرًا سنوي يقّدم. و اخلارجي هلذا األخري

مبعايري  (سواء على أساس مطلق أو مقارن) وأداؤ  االستثماريالّصندوق الّسيادي اجلزائري تُقاس أصول أن  -
 ؛وتُرفع تقارير بشأهنا ملالكها طبًقا ملبادئ ومعايري واضحة الّتحديد قياسية

مباشر أومن خالل طرف ينوب عنه عملية مراجعة منتظمة  بشكلٍ الّصندوق الّسيادي اجلزائري جُيري أن  -
 ."مبادئ سنتياغو" لتطبيق املبادئ واملمارسات املتعارف عليها

 
 

 
 باعتبار ؛األوىل مراحلها يف تزال ال ياديةالسّ  روةالثّ  صناديق جمال يف راساتوالدّ  البحوث أنال بّد من اإلشارة إىل 

 ذاهب للمهتمني يكن ياقالسّ  نفس ويف أخرى، اقتصادية بظواهر مقارنةً  احديثً  عدّ يُ  الظاهرة هبذ  العاملي االهتمام أن
 :غرار على البحث هذا يف بإسهابٍ  إليها طرقالتّ  يتم مل دةمتعدّ  جوانب دراسة املوضوع
 .أزمة اهنيار أسعر الّنفط خطر من اجلزائري االقتصاد محاية يف املوارد ضبط صندوق دور -
 مستقبل صناديق الثّروة الّسيادية للّدول الّنفطية يف ظل األزمة احلالية. -
 االستثمار يف األسواق الّناشئة كآلية لَتشيد دور صناديق الثّروة الّسياديّة. -
سياسات اختيار االسَتاتيجّيات االستثماريّة األفضل لتحقيق عوائد أعلى من االستثمار يف صناديق  -

 .الّتحّوط
 .يف حتقيق تنمية داخلّية ُمستدامةة دور صناديق الثّروة اّلسياديّ ُسبل تفعيل  -

 آفاق البحث
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 "مبادئ سنتياغو" – (GAPP) المبادئ والممارسات المتعارف عليها

ا جلهود الّتوصل إىل "اهلدف والغرض اخلاص" املتوّخيني، يطّبق أعضاء جمموعة العمل الّدولية املبادئ دعم     
طوعي؛ حبيث خيضع تطبيق ول منها ملتطّلبات القوااني  أو يعتزمون تطبيقها، على أساس   كذوور  أداا واملمارسات امل

 والّلوائح الُقطرية.
ا لفعالية تشغيله وحتقيق أهدافه  الثّرو  الّسياديّةيكون اإلطار القااوين الكذي يستند إليه صندوق  :1المبدأ  سليم ا وداعم 
علنة.

ُ
 امل

 ريها.واملعامالت اليت يُ  الثّرو  الّسياديّةيضمن اإلطار القااوين سالمة الوضع القااوين لصندوق  :1-1 أ الفرعيالمبد
، الثّرو  الّسياديّةيتم اإلفصاح العلين عن أهم مواصفات األساس واهليكل القااوايني لصندوق  :2-1المبدأ الفرعي 

 الّدولة.ووكذلك العالقة بني ول صندوق وغري  من ويااات 
 ويتم اإلفصاح عنه علن ا. الثّرو  الّسياديّة: يتحّدد بوضوح غرض إاشاء صندوق 2المبدأ 
مباشر  وبري ، يتم تنسيق هكذ   ية وحمليةّ ة ولّ اقتصاديّ  ااعكاسات   الثّرو  الّسياديّةحيثما يكون لصندوق  :3المبدأ 

ية، بُغية ضمان االّتساق مع الّسياسات الّنقدية احمللّ  لطاتاألاشطة تنسيق ا وامال  مع سلطات املالية العامة والسّ 
 املة.ية الشّ ة الكلّ االقتصاديّ 
الثّرو  أو قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة وُمعلنة بشأن املنهج العام لصندوق  توضع سياسات   :4المبدأ 
 حيال عمليات الّتمويل والّسحب واإلافاق. الّسياديّة

 .الثّرو  الّسياديّةاإلفصاح علن ا عن مصدر متويل صندوق  يتم :1-4المبدأ الفرعي 
واإلافاق منه  الثّرو  الّسياديّةيتم اإلفصاح علن ا عن املنهج العام لسحب األرصد  من صندوق  :2-4المبدأ الفرعي 

 عن احلكومة. ايابة  
، أو الثّرو  الّسياديّةلة بصندوق الصّ ة ذات يومي بالبيااات اإلحصائيّ  يتم إبالغ اجلهة املالكة على أساس   :5المبدأ 

 ية حسب االقتضاء.ة الكلّ إتاحتها لإلدراج يف املكان املناسب مع جمموعات البيااات االقتصاديّ 
ا وفّعاال لألدوار د  سليم للحوومة يُ  إطار   يف ظلّ  الثّرو  الّسياديّةيعمل صندوق  :6المبدأ  د تقسيم ا واضح 
 ندوق سعي ا لتحقيق أهدافه.شغيلية يف إدار  الصّ لة واالستقاللية التّ ساء  ات مبا يسّهل املواملسؤوليّ 
، وتتوىّل تعيني أعضاء جهاز  احلاوم طبق ا إلجراءات الثّرو  الّسياديّةّدد اجلهة املالكة أهداف صندوق حتُ  :7المبدأ 

 اته.واضحة الّتحديد، ومتارس اإلشراف على عمليّ 
واضحة املعامل وُُينح الّسلطة  ويُكّلف مبهمة   الثّرو  الّسياديّةيعمل اجلهاز احلاوم مبا ُيّقق مصاحل صندوق  :8المبدأ 

 واالختصاص الكافيني ألداء وظائفه.
 ت  مستقلة ويف إطار مسؤوليا تنفيكذ اسرتاتيجياته بصور    الثّرو  الّسياديّةة لصندوق شغيليّ يتوىّل فريق اإلدار  التّ  :9المبدأ 

 واضحة الّتحديد.

1الملحق رقم   
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شريع أو امليثاق ص عليه يف التّ بالنّ  الثّرو  الّسياديّةيتحّدد بوضوح إطار املساءلة عن عمليات صندوق  :11المبدأ 
 ة اإلدار . ة أو يف اتّفاقيّ املعين أو غري ذلك من الوثائق الّتأسيسيّ 

ة أدائه، وويفيّ  الثّرو  الّسياديّةة عن عمليات صندوق ماليّ  بكشوف   سنوي مصحوب   يتم إعداد تقرير   :11المبدأ 
 بات االّتساق.ة املعمول هبا ومع ُمراعا  متطلّ ة الّدولية أو القوميّ وذلك يف الوقت املقّرر وطبق ا للمعايري احملاسبيّ 

ة الّدولية أو ايري احملاسبيّ ه املالية للّتدقيق الّسنوي طبق ا للمعووشوفُ  الثّرو  الّسياديّةختضع عمليات صندوق  :12المبدأ 
 ة املعمول هبا.القوميّ 

الثّرو  ا هبا أعضاء اجلهاز احلاوم لصندوق ة الواجبة وُياط علم  ة واألخالقيّ تحّدد بوضوح املعايري املهنيّ ت   :13المبدأ 
 وإدارته وموظّفيه. الّسياديّة
ة، ة وماليّ اقتصاديّ  على أُسس   الثّرو  الّسياديّةدوق ثالثة لغرض إدار  عمليات صن عامل مع أطراف  يرتكز التّ  :14المبدأ 

 وتُراعى فيه قواعد وإجراءات واضحة.
ا ملتطّلبات الّتنظيم واإلفصاح املرعية وأاشطته يف البلدان املضيفة طبق   الثّرو  الّسياديّةتُدار عمليات صندوق  :15المبدأ 

 يف البلدان اليت يُزاول اشاطه فيها.
 على أساس   الثّرو  الّسياديّةيتم اإلفصاح علن ا عن إطار احلوومة وأهدافها ووكذلك عن ويفية إدار  صندوق  :16المبدأ 

 ة عن اجلهة املالكة.من االستقاللية الّتشغيليّ 
 لتوضيح توّجهه االقتصادي الثّرو  الّسياديّةة ذات الّصلة بصندوق يتم اإلفصاح علن ا عن املعلومات املاليّ  :17المبدأ 

 ية الستثماراته.قة يف البلدان املتلقّ واملايل، حىت يتسّّن له اإلسهام يف استقرار األسواق املالية الّدولية وتعزيز الثّ 
ساق مع أهدافه احملّدد  واملخاطر اليت بالوضوح واالتّ  الثّرو  الّسياديّةة لصندوق : تتسم الّسياسة االستثماريّ 18المبدأ 

و احلاومة، وما ترتكز على أواسرتاتيجيته االستثمارية حسبما حّددهتا اجلهة املالكة  يتعرض هلا ودرجة حتمله هلا
 مبادئ سليمة إلدار  احلافظة.

ة بسياسته االستثمارية يف تقنني مدى ااكشافه للمخاطر املاليّ  الثّرو  الّسياديّةيسرتشد صندوق  :1-18المبدأ الفرعي 
 ة استخدامه للّرفع املايل.وإمكاايّ 

أو خارجيني لالستثمار  /ة االستعااة مبديرين داخليني وة مدى إمكاايّ ياسة االستثماريّ ج السّ تُعال   :2-18المبدأ الفرعي 
خّولة هلم والعمليّ 

ُ
 بعة يف اختيارهم ومراقبة أدائهم.ة املتّ وأاواع أاشطتهم وطبيعة الّسلطة امل

 .الثّرو  الّسياديّةد  لدى صندوق ة االستثمار املعتم  يتم اإلفصاح علن ا عن توصيف لسياس :3-18المبدأ الفرعي 
إىل تعظيم العائد املايل املعّدل حسب  الثّرو  الّسياديّةخكذها صندوق ة اليت يتّ هتدف القرارات االستثماريّ  :19المبدأ 

 املخاطر مبا يتوافق مع سياسته االستثمارية واستناد ا إىل أُسس اقتصادية ومالية.
أخرى خبالف االعتبارات االقتصادية واملالية، يتم  إذا واات قرارات االستثمار ختضع العتبارات   :1-19المبدأ الفرعي 

 الّنص بوضوح على هكذ  االعتبارات ضمن سياسة االستثمار ويتم اإلفصاح عنها علن ا.
واملقبولة عموم ا يف جمال إدار   وفق ا للطريقة الّسليمة الثّرو  الّسياديّةُتدار إدار  أصول صناديق  :2-19المبدأ الفرعي 

 األصول.
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سرّية أو اوتساب افوذ من خالل احلكومة  الّسعي ملعرفة معلومات   الثّرو  الّسياديّةال يوز لصندوق  :21المبدأ 
 نافس مع الكيااات اخلاصة.فوذ يف التّ مبفهومها األوسع أو استغالل مثل هكذ  املعلومات أو النّ 

ة املسامهني باعتبارها عنصر ا أساسيًّا يف قيمة استثمارات إىل حقوق ملكيّ  لثّرو  الّسياديّةاينظر صندوق  :21المبدأ 
ة ويمي القيمة يّتسق مع سياسته االستثماريّ  ته، فعليه القيام بكذلك على حنو  أصوله، وإذا اختار أن ُيارس حقوق ملكيّ 

صويت علين عن منهجه العام جتا  األسهم املاحنة حلقوق التّ  بشكل   الثّرو  الّسياديّةفصح صندوق املالية الستثماراته. ويُ 
 ة.ة املرشد  ملمارسته حقوق امللكيّ يف الكيااات املدر جة يف البورصة، مبا يف ذلك العوامل األساسيّ 

 رها ويُديرها.اته ويُقدّ د عمليّ ُيد   إىل إطار   الثّرو  الّسياديّةيستند صندوق  :22المبدأ 
تيح ر، مما يُ ا إلبالغ البيااات يف الوقت املقرّ ظم  واُ  موثوقة   يتّضمن إطار إدار  املخاطر معلومات   :1-22المبدأ الفرعي 

قابة وحوافز ومدّواات لقواعد ومستويات مقبولة وآليات للرّ  لة وإدارهتا يف ظل م علمات  مراقبة املخاطر ذات الصّ 
 ة.تقلّ ة مسالّسلوك وختطيط الستمرارية العمل ووظيفة تدقيقيّ 

 د إلطار إدار  املخاطر.ا عن املنهج العام املعتم  يتم اإلفصاح علن   :2-22المبدأ الفرعي 
مطلق أو مقارن مبعايري  وأداؤ  االستثماري )سواء على أساس   الثّرو  الّسياديّةقاس أصول صندوق تُ  :23المبدأ 

 ومعايري واضحة الّتحديد.ا ملبادئ قياسية، إن وجدت( وتُرفع تقارير بشأهنا ملالكها طبق  
منتظمة لتطبيق  ة مراجعة  ينوب عنه عمليّ  بشكل  مباشر أومن خالل طرف   الثّرو  الّسياديّةُيري صندوق  :24المبدأ 

 املبادئ واملمارسات املتعارف عليها.
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 القانوني، األهداف، والّتنسيق مع سياسات االقتصاد الكلياإلطار  :1
 االلتزام المبدأ

يكون اإلطار القااوين الكذي  :1المبدأ 
ا  الثّرو  الّسياديّةيستند إليه صندوق  سليم 

وداعم ا لفعالية تشغيله وحتقيق أهدافه 
علنة.

ُ
 امل
 
 

ن اإلطار القااوين يضمّ  :1-1المبدأ الفرعي 
الثّرو  سالمة الوضع القااوين لصندوق 

 ريها.واملعامالت اليت يُ  الّسياديّة
يتم اإلفصاح العلين  :2-1المبدأ الفرعي 

عن أهم مواصفات األساس واهليكل 
، ووكذلك الثّرو  الّسياديّةالقااوايني لصندوق 

العالقة بني ول صندوق وغري  من ويااات 
 الّدولة.

الّنرويي ليس وياا ا -العاملي–صندوق معاشات التقاعد احلكوميإّن 
. مّت إاشاء إطار  القااوين مبوجب قااون صندوق معاشات  قااوايًّا مستقالًّ

الكذي يقّدم وصف ا لألساس واهليكل  ،"GPFAقااون "قاعد احلكومي التّ 
ندوق. القااوين للّصندوق. وقد منح الربملان وزار  املالية مسؤولية إدار  الصّ 

رائية العاملّية له، مع تعظيم القو  الشّ  يفندوق هدف إدار  الصّ يتمثل 
 .مستوى معتدل من املخاطر

األصول. لقد خّصصت الوزار  من الّناحية العملية دور ا مشاهب ا ملالك 
 نفيكذية. اإلدار  التّ عمل ب يقتضي القااون أن يضطلع البنك املروزي النرويي

 
أن تنّص الوزار  على  GPFAيقتضي قااون صندوق املعاشات احلكومي 

ة القيام باإلدار . وقد قّدمت الوزار  تقرير ا املزيد من األاظمة اخلاصة بكيفيّ 
ة بني الوزار   بشأن تقسيم املسؤوليّ رويي  إىل الربملان النّ أوثر تفصيال  

 تبّنيها. ليت مت رويي ومدير، واومالك، والبنك املروزي النّ 

يتحّدد بوضوح غرض إاشاء  :2المبدأ 
ويتم اإلفصاح عنه  الثّرو  الّسياديّةصندوق 

 ا.علن  
 

قاعد احلكومي هو دعم الغرض من إاشاء صندوق معاشات التّ إّن 
االّدخار احلكومي لتمويل افقات املعاشات الّتقاعدية تبع ا اظام التأمني 
الوطين واعتبارات طويلة األجل يف إافاق عائدات البرتول احلكومية. 

 .GPFAالغرض بالتفصيل يف مرسوم قااون صندوق املعاشات احلكومي 
الثّرو  حيثما يكون لصندوق  :3 المبدأ

ة ية وحمليّ ة ولّ اقتصاديّ  ااعكاسات   الّسياديّة
مباشر  وبري ، يتم تنسيق هكذ  األاشطة 

ة العامة ا وامال  مع سلطات املاليّ تنسيق  
ية، بُغية ضمان ة احمللّ لطات الّنقديّ والسّ 

ية ة الكلّ االّتساق مع الّسياسات االقتصاديّ 
 الّشاملة.

ة الّنرويي، وعمليّ -عامليال–إّن دخل صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي 
عليها يف قااون صندوق املعاشات  ندوق، منصوص  الّتحويل من وإىل الصّ 

-العاملي–صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي قاعدية. يتكّون دخل التّ 
ة، واليت يتم ة من األاشطة الّنفطيّ الّنرويي من إمجايل الّتدفّقات الّنقديّ 

ندوق، ة، والعائد على رأس مال الصّ املروزيّ حتويلها من ميزااية احلكومة 
ة املرتبطة باألاشطة البرتولية. رأس املال يف ات املاليّ وصايف اتائج العمليّ 
حويالت قاعد احلكومي ُيكن أن ُيستخدم فقط للتّ صندوق معاشات التّ 

: مدى التزام الّصندوق الّنرويجي بمبادئ سنتياغو2الملحق رقم   
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حويالت على قرار من الربملان. هكذ  التّ  يف ميزااية احلكومة املروزية بناء   
حويالت الرأمسالية تشكل التّ ففط. ز يف امليزااية املعدلة للنّ ي العجتغطّ 
يف تراوم رأس املال  شفافة؛ حبيثالتسقة و املا من عملية امليزااية جزء  

الفائض ويعكس  ،ياسة املالية للبالدهو جزء ال يتجزأ من السّ  الّصندوق
 ة.الفعلي على ميزااية احلكومة املروزيّ 

أو قواعد أو  توضع سياسات  : 4المبدأ 
إجراءات أو ترتيبات واضحة وُمعلنة بشأن 

حيال  الثّرو  الّسياديّةاملنهج العام لصندوق 
 مويل والّسحب واإلافاق.عمليات التّ 

 
 
 
 
 
 
 

ا عن يتم اإلفصاح علن   :1-4المبدأ الفرعي 
 .الثّرو  الّسياديّةمصدر متويل صندوق 

 
ا عن يتم اإلفصاح علن   :2-4المبدأ الفرعي 

املنهج العام لسحب األرصد  من صندوق 
عن  واإلافاق منه ايابة   الثّرو  الّسياديّة

 احلكومة.

مويل والّسحب واإلافاق املرتبطة بــــصندوق التّ عملّيات يتم اإلفصاح عن 
يف املطبوعات ذات الّنرويي علن ا -العاملي–معاشات الّتقاعد احلكومي 

كومة املروزية اليت يددها قااون صندوق لة وميزاايات وحسابات احلالصّ 
ندوق مع الغرض من الصّ القواعد قاعد احلكومي. تتماشى معاشات التّ 

خار احلكومي لتمويل افقات ي لدعم االدّ على صعيد االقتصاد الكلّ 
رويي واالعتبارات طويلة أمني الوطين النّ التّ  نظامقاعدية لاملعاشات التّ 

رأس املال ُيكن أن يستخدم ويية. ط النرّ األجل يف إافاق عائدات الّنف
قاعد احلكومي فقط يف الّتحويالت مليزااية يف صندوق معاشات التّ 

على قرار من الربملان )الربملان النرويي(. تشّكل  احلكومة املروزية بناء  
ا من عملية امليزااية املتناسقة؛ حبيث يعكس تراوم حتويالت رأس املال جزء  

 ة على ميزااية احلكومة املروزية.الفوائض الفعليّ رأس املال 
نوية األخرى يتم عرض الّتحويالت الّشهرية والعديد من البيااات السّ  

الوطنّية، الفصل الثالث. هكذ  يل والّسحب يف احلسابات اخلاصة بالّتمو 
 رويية.فر  فقط بالّلغة النّ االوثيقة متو 

بع احلكومة وما هو موضح أعال ، تتّ   ا،د  قااوا  باإلضافة إىل العملية احملد  
حويالت طويلة األجل ة؛ حبيث ينبغي أن تساوي التّ سياسة مالية توجيهيّ 

ا بنحو ر حاليًّ قدّ يُ والكذي ندوق ع للصّ من الصندوق العائد احلقيقي املتوقّ 
 على املدى الطويل. 4%

يتم إبالغ اجلهة املالكة على  :5المبدأ 
ة ذات يومي بالبيااات اإلحصائيّ  أساس  

، أو إتاحتها الثّرو  الّسياديّةلة بصندوق الصّ 
لإلدراج يف املكان املناسب مع جمموعات 

ية حسب ة الكلّ البيااات االقتصاديّ 
 االقتضاء.

 

صدر ول ثالثة ندوق تُ نتائج الصّ ب اخلاّصةرويي تقارير البنك املروزي النّ 
كاليف، ويتم اشر  على املوقع واملخاطر والتّ ويتضمن الّتقرير األداء  أشهر.

 .www.nbim.noاإللكرتوين إلدار  األصول، 
ر  اخلاضعة نشر إدار  األصول جمموع األصول املقدّ باإلضافة إىل ذلك، ت  

القوائم الّسنوية جلميع االستثمارات، سواء األسهم أو الّدخل و لإلدار  
ا حصة املعلومات عن األسهم أيض  ت. تتضمن يارتاالثّابت على شبكة األ

مستمر. يتم تضمني وافة  صويت بشكل  نشر سجالت التّ وتُ  ،الّتصويت
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وأصوله يف  هعائداتو لّصندوق لوقية القيمة السّ والبيااات ذات الّصلة  
 حسابات احلكومة املروزية.

II ّحوكمةالسي وهيكل . اإلطار المؤس 
يف  الثّرو  الّسياديّةيعمل صندوق  :6المبدأ 

ا سليم للحوومة يّدد تقسيم   ظل إطار  
ا وفّعاال لألدوار واملسؤوليات مبا واضح  

ة يف شغيليّ سّهل املساءلة واالستقاللية التّ يُ 
 ندوق سعي ا لتحقيق أهدافه.إدار  الصّ 

 

تتحّمل . و GPFAنظيمي للصندوق مع رويي اإلطار التّ أاشأ الربملان النّ 
له. يتم  ندوق وتتصرف ومالك  الّرمسية إلدار  الصّ وزار  املالية املسؤولية 

من خالل  رويية من قبل البنك املروزي النّ عامل مع اإلدار  الّتنفيكذيّ التّ 
. "(NBIM)استثمارات بنك الّنرويج املروزي إدار  " وحد  إدار  األصول

ندوق، الكذي يدد شروط إلدار  الصّ  تفويض اأصدرت الوزار  أيضا 
يتضمن ة. وما ندوق من خالل لوائح وأحكام تكميليّ استثمارات الصّ 

أاه يوز  التفويض ددويندوق. مبادئ توجيهية أخالقية إلدار  الصّ 
مستقل عن  رويي اختاذ القرارات االستثمارية بشكل  للبنك املروزي النّ 

 ((.3) 1-1الوزار  )القسم 
الّداخلية لإلدار  قة باحلوومة وقد اشر البنك املروزي وثائقه اخلاصة املتعلّ 

 .www.nbim.noندوق. ااظر الصّ 
حتّدد اجلهة املالكة أهداف : 7المبدأ 

، وتتوىّل تعيني الثّرو  الّسياديّةصندوق 
ا إلجراءات أعضاء جهاز  احلاوم طبق  

واضحة الّتحديد، ومتارس اإلشراف على 
 عملياته.

 

 
 6فيما يتعلق بتحقيق اهلدف العام للصندوق. ااظر املبدأ  1ااظر املبدأ 

ملزيد من املعلومات حول تقسيم العمل بني الوزار  والبنك املروزي 
 -العاملي–رويي فيما يتعلق بإدار  صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي النّ 

نظيم واإلشراف وإعداد التقارير سلسل اهلرمي للتّ يتضح التّ و الّنرويي. 
الّنرويي يف  -العاملي –بط بــــ صندوق معاشات الّتقاعد احلكومي املرت

)من األعلى إىل  تنازليًّا الشكل أعال . يتم تفويض الواجبات والرتاخيص
قارير عن األداء واملخاطر تتم األسفل( يف الّنظام، يف حني أن التّ 

 .قة عليهومّتت املصادكلة إىل الربملان هكذ  اهلي تقدمي مسود . مت ديًّاعاصت
ة املناسبة اليت أاشأت على وقد مت وضع األهداف والوظائف اإلشرافيّ 
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أعضاء اجمللس  . ترد إجراءات تعينيمجيع مستويات الّتسلسل اهلرمي
. يتم تعيني األحكام املتعلقة بوزار   NBAنفيكذي للبنك املروزي يفالتّ 

د وكذلك يف تفويض ، وحتدGPFAو NBAاملالية واإلشراف عليها يف 
 .www.nbim.noالوزار . ااظر 

يعمل اجلهاز احلاوم مبا ُيّقق  :8 المبدأ
ويُكّلف  الثّرو  الّسياديّةمصاحل صندوق 

مبهمة واضحة املعامل وُُينح الّسلطة 
 واالختصاص الكافيني ألداء وظائفه.

 

شريعات والّلوائح مبرسوم يف التّ  احلاومة مت حتديد سلطة اهليئات
سعى يآخر يف هكذ  الوثيقة. و  جزءيف  مت الّتطّرق إليهااليت )الّتنظيمات( 

تفويض الوزار  للمجلس الّتنفيكذي للبنك املروزي النرويي إىل الّتأود من 
ندوق، وتقوم بالّتغطية، يف مجلة أمور، دير ختدم مصاحل الصّ املأن أعمال 

واملؤّشر االسرتاتيجي واالستثمارات املسؤولة، ومعايري هدف اإلدار ، 
قارير والعالقة بني قارير، وإدار  املخاطر، والّتكاليف، وتقدمي التّ إعداد التّ 

 املالك واملدير.
إدار  استثمارات بنك -رويي نفيكذي للبنك املروزي النّ وقد أاشأ اجمللس التّ 

نفيكذ العملي لإلدار . عن التّ  ةكون مسؤولتل -( NBIM)الّنرويج املروزي 
املة من نفيكذي اللوائح )الّتنظيمات( الوزارية الشّ وقد استكمل اجمللس التّ 

خالل وضع مبادئ إلدار  املخاطر يف إدار  االستثمار ومن خالل 
نفيكذي إلدار  الّتفويض ووضع تعليمات )إرشادات/توجيهات( للمدير التّ 

 .NBIMاستثمارات بنك الّنرويج املروزي 
بدور   NBIMنفيكذي إلدار  استثمارات بنك الّنرويج املروزي املدير التّ 

يّدد الّنظام األساسي اللوائح )الّتنظيمات( الّداخلية واخلارجية 
نفيكذي والّتفويضات بشكل  أوثر تفصيال  للّتنفيكذ العملي. اجمللس التّ 

اإلشرايف  رويي خاضع للرّقابة واإلشراف من قبل اجمللسللبنك املروزي النّ 
 ا مدقق حسابات البنك.املعني من قبل الربملان، الكذي يعني أيض  

 
ة يتوىّل فريق اإلدار  الّتشغيليّ  :9المبدأ 

اته تنفيكذ اسرتاتيجيّ  الثّرو  الّسياديّةلصندوق 
واضحة  مستقلة ويف إطار مسؤوليات   بصور   

 الّتحديد.

مستقل  ،NBIMنفيكذي إلدار  استثمارات بنك الّنرويج املروزي املدير التّ 
ات الّصندوق يف إطار الّتفويض عن وزار  املالية، وحّر يف تنفيكذ اسرتاتيجيّ 

 الكذي حّددته الوزار . 

يتحّدد بوضوح إطار املساءلة  :11المبدأ 
بالّنص  الثّرو  الّسياديّةعن عمليات صندوق 

عليه يف الّتشريع أو امليثاق املعين أو غري 

مت حتديد إطار املساءلة يف خمتلف الوثائق القااواية. املراجع )املدّقق( العام 
هو املسؤول عن اإلشراف على وزار  عمل املالية. جملس اإلشراف على 

رويي ومدقق احلسابات اخلارجي احملدد هلا مها املسؤوالن البنك املروزي النّ 

http://www.nbim.no/


 المالحق 

273 
 

ذلك من الوثائق الّتأسيسية أو يف اتّفاقية 
 اإلدار . 

 

رويي. قسم الّتدقيق نفيكذي للبنك املروزي النّ عن اإلشراف على اجمللس التّ 
نفيكذي بضمان وجود إدار  عن اجمللس التّ  الّداخلي يف البنك يقوم ايابة  

واملرضية.  اخلية املناسبةقابة الدّ املخاطر املالئمة والفّعالة يف البنك والرّ 
ة وتقدمي املشور  اخلي يقوم بتقدمي بيااات مستقلة وموضوعيّ دقيق الدّ التّ 

بشأن إدخال حتسينات يف إدار  ومراقبة )اإلشراف على( األاظمة. يتم 
اخلية يف إدار  استثمارات بنك الّنرويج املروزي تنفيكذ الوظيفة اإلشرافية الدّ 

NBIM  ّقرير يت لديها سلطة التّ حكم، والمن قبل وحد  االمتثال والت
على ذلك،  نفيكذي عند االقتضاء. وعالو   مستقل إىل اجمللس التّ  بشكل  

مبوجب الّتفويض أن يُقّدم تقرير ا ول  البنك املروزي النرويي مطالب  
األدىن من  ندوق. وينّص الّتفويض على احلدّ ثالثة أشهر عن إدار  الصّ 

رويي وزار  املالية تقارير ا إىل الربملان النّ بات ملثل هكذ  الّتقارير. تُقّدم املتطلّ 
 ا.ندوق سنويًّ عن إدار  الصّ 

سنوي  يتم إعداد تقرير   :11المبدأ 
مصحوب بكشوف مالية عن عمليات 

وويفية أدائه، وذلك  الثّرو  الّسياديّةصندوق 
يف الوقت املقر ر وطبق ا للمعايري احملاسبية 

ومع ُمراعا  ة املعمول هبا الّدولية أو القوميّ 
 بات االّتساق.متطلّ 
 

وينّص الّتفويض على ما هي املعلومات األخرى اليت ينبغي أن تتضمنها 
عالية  الّتقارير ربع الّسنوية والّسنوية. يب أن تستند الّتقارير على درجة  

ليم لإلدار . تتكّون من االافتاح يف احلدود املثبتة بواسطة الّسلوك السّ 
وصفي ومقتطفات من حسابات البنك فيما يتعلق  الّتقارير من جزء  

ة للبنك ة احلاليّ بإدار  الّصندوق، وينبغي أن تُعتمد وفق ا للقواعد احملاسبيّ 
رويي. ويب أن يتضّمن اجلزء الوصفي ملّخص ا حقيقيًّا وعادال  املروزي النّ 

اهتا، وخلق القيمة من ندوق، وتكاليف اإلدار ، واسرتاتيجيّ عن أداء الصّ 
ل إدار  العامل واملخاطر ذات الّصلة داخل إدار  االستثمار، مبا يف قب

ذلك استخدام احلدود املعينة يف الّتفويض. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي 
 إيالء االعتبار لتنظيم إدار  االستثمار يف البنك.

الثّرو  ختضع عمليات صندوق  :12المبدأ 
الّسنوي ة للّتدقيق ووشوفه املاليّ  الّسياديّة

ة ة أو القوميّ ة الّدوليّ طبق ا للمعايري احملاسبيّ 
 املعمول هبا.

 

مت استبدال مدّقق حسابات البنك املروزي مبدقق  ،9002 سنةيف 
حسابات خارجي منتخب )ديلويت حاليا(. يتم تنظيم البيااات املالية 

بالنسبة رويي. نوية للبنك املروزي النّ يف الالئحة املتعلقة باحلسابات السّ 
عديالت رويي )مع بعض التّ النّ  GAAP، مت تطبيق اوما قبله 9010 سنةل

، بدأ اوما بعده 9011 سنةلبالّنسبة الطفيفة ألاشطة البنك املروزي(. 
 .IFRSتطبيق 

تتحّدد بوضوح املعايري املهنية  :13المبدأ 
واألخالقية الواجبة وُياط علم ا هبا أعضاء 

أاشأت الوزار  واشرت معايري ا أخالقية واضحة جلميع املوظفني. وتشمل 
هكذ  املبادئ الّشفافية واملوضوعية واالستقاللية، ووكذلك فرض قيود على 
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 الثّرو  الّسياديّةاجلهاز احلاوم لصندوق 
 وإدارته وموظّفيه.

 

املعامالت يف األدوات املالية. املعايري املهنية هي وقاعد  حمّدد  عند 
البنك املروزي النرويي معايري ا أخالقية ومهنية الّتوظيف. وقد وضع 

واضحة، وأرسى القواعد األخالقية ملوظفيه، فضال  عن تسيري مبادئ 
 األعمال )الّتجارية(.

يرتكز الّتعامل مع أطراف  ثالثة  :14المبدأ 
الثّرو  لغرض إدار  عمليات صندوق 

ة، ة وماليّ اقتصاديّ  على أُسس   الّسياديّة
 قواعد وإجراءات واضحة.وتُراعى فيه 

 

نظيمية اخلارجيني يف الّتفويض. الالئحة التّ  راءيتم تعريف العالقة مع املد
رويي تنّص على أن ة يف البنك املروزي النّ اخليّ قابة الدّ إلدار  املخاطر والرّ 
ة اخليّ قابة الدّ رويي يتحمل مسؤولية إدار  املخاطر والرّ البنك املروزي النّ 

د هكذ  املسؤولية يف ات االستعااة مبصادر خارجية. حُتد  بعمليّ فيما يتعلق 
يضمن أن هيئات البنك يّق هلا فحص ومراقبة عمليات ، اتّفاق  مكتوب

ن رويي ضمااالستعااة مبصادر خارجية. ينبغي على البنك املروزي النّ 
ة االستعااة لبنك إلدار  اتفاقيّ اوجود وفاءات مالئمة داخل هيكل 

 رجية.مبصادر خا
وعالو  على ذلك، فإن الّتفويض يُبني بوضوح أن مجيع الّتعامالت مع 

ندوق. يب على ة للصّ ملصاحل االقتصاديّ دم اثالثة يب أن خي أطراف  
ة ا للّتفويض واملتطلبات القااوايّ إدار  األصول تطوير سياساهتا وفق  

. ةالّداخليّ  ار  املخاطر والرّقابةاألخرى، مبا يف ذلك الّلوائح اخلاصة بإد
 اهليئات احلكومية إلدار  األصول تراقب )ترصد( االمتثال وفق ا لكذلك.

الثّرو  تُدار عمليات صندوق  :15المبدأ 
وأاشطته يف البلدان املضيفة طبق ا  الّسياديّة

ملتطّلبات الّتنظيم واإلفصاح املرعية يف 
 البلدان اليت يُزاول اشاطه فيها.

 

لديها وحد  االمتثال " NBIM" الّنرويج املروزيإدار  استثمارات بنك 
وهي املّكلفة بضمان االمتثال جلميع الّتنظيمات  (CC)والّتحكم 

ومتطّلبات اإلفصاح املعمول هبا. إدار  استثمارات بنك الّنرويج املروزي 
تسعى لبناء صور  شاملة جلميع القواعد املطّبقة من خالل حوار اشط 
مع اهليئات الّتنظيمية الوطنية وغريها من الّسلطات ذات الّصلة ووكذلك 

واسعة من مصادر املعلومات األخرى. خماطر االمتثال  جمموعة  خالل من 
واسعة من  املرتبطة مع هكذ  القواعد تُدار وخُتّفف من خالل جمموعة  

األاشطة مبا يف ذلك الّتدريب املكّثف، اليت يتم تنفيكذها عرب إدار  
 استثمارات بنك الّنرويج املروزي، فضال  عن تقدمي التقارير.

توّفر إدار  استثمارات بنك الّنرويج املروزي جمموعة من التقارير، مبا يف 
من خالل ذلك إفصاحات الّسوق يف مجيع البلدان اليت تستثمر فيها؛ 

يتم إاشاء عالقة رمسية هلا مع الّسلطات  ،يف البلدان املضيفة هامكاتب
قضايا قد تُقّدم تقرير ا بشأن املخاطر املادية و  CCاملختّصة. ووحد  
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 نفيكذي عند االقتضاء.تضارب املصاحل مباشر  إىل اجمللس التّ 
يتم اإلفصاح علن ا عن إطار  :16المبدأ 

احلوومة وأهدافها ووكذلك عن ويفية إدار  
على أساس من  الثّرو  الّسياديّةصندوق 
 ة الّتشغيلية عن اجلهة املالكة.االستقالليّ 

 

ول من   علن ا. يتم وضع عنه اإلفصاحمة يتمّيز بالّشفافة و إّن إطار احلوو
اهلدف من قبل الربملان واملنصوص عليها يف الّتشريع. إطار العمل العام و 

ا فيما خيص تقسيم العمل بني املالك  يتم تعيني عناصر أوثر حتديد 
رويي واملدير يف الّتفويض. ُيد د الّتفويض أاه ينبغي على البنك املروزي النّ 

((. 3) 1-1مستقل عن الوزار  )القسم  ستثمارية بشكل  اختاذ القرارات اال
ندوق. باإلضافة إىل يُقّدم املالك تقرير ا سنويًّا إىل الربملان بشأن إدار  الصّ 

ندوق، يتضمن هكذا الّتقرير مناقشة مستفيضة تائج املالية للصّ عرض النّ 
بشأن  السرتاتيجية االستثمار واملعتقدات. تقّدم تقارير أيض ا إىل الربملان

 ندوق.حوومة الوزار  واإلشراف على الصّ 
يتم اإلفصاح علن ا عن املعلومات  :17المبدأ 

 الثّرو  الّسياديّةاملالية ذات الّصلة بصندوق 
لتوضيح توّجهه االقتصادي واملايل، حىت 

ة يتسّّن له اإلسهام يف استقرار األسواق املاليّ 
 الّدولية وتعزيز الثّقة يف البلدان املتلقية

 الستثماراته.

يُقّدم املدير تقرير ا للمالك ول ثالثة أشهر. هكذ  الّتقارير تكون علنّية. 
يتم تضمني املعلومات املالية يف املالحظات على الّتقرير الّسنوي للبنك 

ة ذات الصلة أيض ا يف املروزي الّنرويي. يتم تضمني املعلومات املاليّ 
 ميزااية احلكومة واحلسابات احلكومية.

IIIإطار االستثمار وإدارة المخاطر . 
تّتسم الّسياسة االستثمارية  :18المبدأ 
بالوضوح واالّتساق  الثّرو  الّسياديّةلصندوق 

مع أهدافه احملّدد  واملخاطر اليت يتعرض هلا 
سرتاتيجيته االستثمارية اودرجة حتمله هلا و 

حسبما حّددهتا اجلهة املالكة أو احلاومة، 
مبادئ سليمة إلدار   وما ترتكز على

 احلافظة.
يسرتشد صندوق  :1-18المبدأ الفرعي 

بسياسته االستثمارية يف  الثّرو  الّسياديّة
تقنني مدى ااكشافه للمخاطر املالية 

 وإمكااية استخدامه للّرفع املايل.
تُعاجل الّسياسة  :2-18المبدأ الفرعي 

االستثمارية مدى إمكااية االستعااة مبديرين 

يتضّمن الّتقرير   .GPFA صدر األساس لسياسة االستثمار يف مرسوم يف
ندوق. إىل الربملان معلومات عن تطّور اسرتاتيجية الصّ املقّدم الّسنوي 

ة لكيفية عمل وتقوم اسرتاتيجية االستثمار على املعتقدات األساسيّ 
 ندوق.األسواق املالية واملمّيزات اخلاصة للصّ 

ويتناول  ،ة يف الّتفويض الكذي وضعته الوزار مت تفعيل االسرتاتيجيّ وقد  
ة االستثمار. هدف البنك الّتفويض األهداف، وحتمل املخاطر واسرتاتيجيّ 

املروزي الّنرويي هو تعظيم العائد على املدى الّطويل رهن ا حبدود خماطر 
معينة. تقدم الوزار  سنويًّا تقارير ا عن إدار  الصندوق إىل الربملان. يُغطي 

لمخاطر، الرافعة املالية، معيار الّتفويض أيض ا أحكام ا بشأن الّتعرض ل
ا من املعلومات  NBIMاالستعااة مبصادر خارجية. وقد اشرت  مزيد 

 ي.االستثمار  تها وهنجهاحول اسرتاتيجي
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أو خارجيني لالستثمار وأاواع  /و داخليني
خّولة هلم 

ُ
أاشطتهم وطبيعة الّسلطة امل

 والعملية املتبعة يف اختيارهم ومراقبة أدائهم.
يتم اإلفصاح علن ا  :3-18المبدأ الفرعي 

عن توصيف لسياسة االستثمار املعتمد  
 .الثّرو  الّسياديّةلدى صندوق 

ة اليت هتدف القرارات االستثماريّ  :19المبدأ 
إىل تعظيم  الثّرو  الّسياديّةيّتخكذها صندوق 

العائد املايل املعّدل حسب املخاطر مبا 
ة واستناد ا إىل يتوافق مع سياسته االستثماريّ 

 ة ومالية.اقتصاديّ  سس  أُ 
إذا واات قرارات  :1-19المبدأ الفرعي 

أخرى خبالف  االستثمار ختضع العتبارات  
ص ة واملالية، يتم النّ االعتبارات االقتصاديّ 

االعتبارات ضمن سياسة بوضوح على هكذ  
 ا.االستثمار ويتم اإلفصاح عنها علن  

ُتدار إدار  أصول  :2-19المبدأ الفرعي 
وفق ا للطريقة السليمة  الثّرو  الّسياديّةصناديق 

 واملقبولة عموم ا يف جمال إدار  األصول.

  بشكل علين.وزار  املبادئ التوجيهية للمراقبة واالستبعاد التوّفر 
معايري أخالقية من قبل العديد من  االستبعاد على أساسيستخدم 

امليثاق  تتوافق هكذ  ملبادئ مع. ويب أن راءأصحاب األصول واملد
يف OECD  نميةعاون والتّ العاملي لألمم املتحد ، ومبادئ منظمة التّ 

د  اجلنسيات. روات متعدّ وجيهية للشّ وات، واملبادئ التّ حوومة الشّر 
ممارسة حقوق امللكية  NBIM لــــــــ هبا الكيفية اليت ينبغي التفويضعرف يو 

 NBIMة طويلة األجل. اشرت املاليّ  هصاحلمندوق حلماية صّ العن  ايابة  
فافية صويت العامة لضمان الشّ التّ ومبادئ من املبادئ التوجيهية  جمموعة  

 وق. ندالكيفية اليت تدير حقوق ملكية الصّ  ما خيصّ والقدر  على التنبؤ في

 الثّرو  الّسياديّةال يوز لصندوق  :21المبدأ 
الّسعي ملعرفة معلومات سرّية أو اوتساب 
افوذ من خالل احلكومة مبفهومها األوسع 

فوذ أو استغالل مثل هكذ  املعلومات أو النّ 
 نافس مع الكيااات اخلاصة.يف التّ 

 

ليس مطّلعا  NBIMيعين أن  NBIMتقسيم العمل بني وزار  املالية و إنّ 
ن جملس احلكومة. داخل البنك املروزي عسرية  على أي معلومات  

رويي، هناك حواجز للمعلومات بني األقسام املختلفة، وتقام هكذ  النّ 
واضح عن تلك  بشكل   NBIMاحلواجز لضمان أاه يتم فصل أاشطة 

اليت تدخل يف باقي أقسام البنك. وعالو  على ذلك، حتدد املبادئ 
ــــــــــ: املدير التنفيكذي ل ال يشاركلبنك املروزي النرويي ألة الّداخلية التوجيهي
NBIM  يف املناقشات مع إدار  البنك املروزي النرويي بشأن البلدان

ولية املقرر  ملثل األخرى "الّسياسة النقدية واالئتمااية أو املنظمات الدّ 
نفيكذي الوظيفي للمدير التّ قييد موثّق ضمن الوصف هكذ  القضايا. هكذا التّ 

الكذي قام بااتداب مجيع األاشطة إلدار  األصول رمسيًّا حتت  NBIMـــــ: ل
 إدارته.
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إىل  الثّرو  الّسياديّةينظر صندوق  :21المبدأ 
حقوق ملكية املسامهني باعتبارها عنصر ا 
أساسيًّا يف قيمة استثمارات أصوله، وإذا 
اختار أن ُيارس حقوق ملكيته، فعليه القيام 

يّتسق مع سياسته  بكذلك على حنو  
االستثمارية ويمي القيمة املالية الستثماراته. 

علين  بشكل   الثّرو  الّسياديّةويُفصح صندوق 
جتا  األسهم املاحنة حلقوق  عن منهجه العام

صويت يف الكيااات املدر جة يف البورصة، التّ 
ة املرشد  مبا يف ذلك العوامل األساسيّ 

 ملمارسته حقوق امللكية.

األساس املنطقي ملمارسة امللكية مكذوور يف التفويض. وقد وضعت إّن 
NBIM  مبادئ متاحة للجمهور للتصويت. هتدفNBIM  أن يتم

 NBIMسنوية. يف ول عام، مجيع االجتماعات العامة الّ صويت يف التّ 
عدد يتجاوز  من االجتماعات العامة.  100000تصوت يف حوايل 
يصوت يف  NBIM. 00000صويت ول عام اآلن القرارات املتعلقة بالتّ 

ول القضايا، مبا فيها تلك اليت تقع خارج اطاق جماالت الرتويز. تكون 
بيااات تعليمات الّتصويت علنية يوم واحد بعد اختتام االجتماع العام. 

د  داخل املناطق اليت تعترب ا وثائق توقعات حمدّ أيض   NBIMوقد اشرت 
 ذات أمهية بالغة مالّيا.

 الثّرو  الّسياديّةيستند صندوق  :22المبدأ 
 يدد عملياته ويقّدرها ويُديرها. إىل إطار  

يتضمن إطار إدار   :1-22المبدأ الفرعي 
املخاطر معلومات موثوقة واُظُم ا إلبالغ 
البيااات يف الوقت املقر ر، مما يتيح مراقبة 
املخاطر ذات الّصلة وإدارهتا يف ظل 
م علمات ومستويات مقبولة وآليات للرّقابة 

حوافز ومدّواات لقواعد الّسلوك وختطيط و 
 ة مستقلة.الستمرارية العمل ووظيفة تدقيقيّ 

يتم اإلفصاح علن ا  :2-22المبدأ الفرعي 
عن املنهج العام املعتمد إلطار إدار  

 املخاطر.

عن رصد فعالية  ةاملسؤول ياهليئة اإلدارية للبنك هإّن  .10ااظر املبدأ 
يقوم قسم الّتدقيق الّداخلي يف البنك ايابة و إدار  املخاطر. إطار عمل 

عن اجمللس الّتنفيكذي بضمان وجود إدار  املخاطر املالئمة والفّعالة يف 
رضية. يقوم الّتدقيق الّداخلي باإلدالء 

ُ
البنك والرّقابة الّداخلية املناسبة وامل

مستقلة وموضوعّية وتقدمي املشور  بشأن إدخال حتسينات يف  ببيااات  
نفيكذي للبنك وّل من جملس اإلدار  والرّقابة. وُيشرف على اجمللس التّ اُظُم 

رقابة البنك املروزي الّنرويي واملدّقق اخلارجي هلكذا األخري، شروة ديلويت. 
قّدم تقارير ا سنوية إىل الربملان بشأن إدار  باإلضافة إىل ذلك، فإن املالك يُ 

 ام.ندوق. ويشرف على املالك مكتب املدّقق العالصّ 

الثّرو  تُقاس أصول صندوق  :23المبدأ 
وأداؤ  االستثماري )سواء على  الّسياديّة

ة، إن مطلق أو مقارن مبعايري قياسيّ  أساس  
وجدت( وتُرفع تقارير بشأهنا ملالكها طبق ا 

 ملبادئ ومعايري واضحة الّتحديد.
 

وتقدمي تقرير إىل املالك وّل ثالثة أشهر.  GIPSــــ: يتم قياس األداء وفق ا ل
املعايري )النقاط املرجعية( مكذوور  بالّتفصيل يف الّتفويض. املعايري 

 إدار  تتبع ختصيص ومتطلبات إعداد الّتقارير )شروط اإلبالغ( تضمن أنّ 
عام )مبا يف ذلك األدوات املتاحة( وحدود املخاطر على  األصول بشكل  

 املالك. الّنحو الكذي ُيّدد 
ة جمموعة سبولدينج للّتحّقق من اإلبالغ عن األداء وقد ولفت وزار  املاليّ 

للّتحقق من العائد على  IPD)يف األسهم والّدخل الثابت(، و
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 باملبادئ واملمارسات املقبولة واملتعارف عليها؛ من خالل عرضُُيكن تقييم مدى التزام جهاز قطر لالستثمار 
 :ل مبادئ سنتياغوشك  الث اليت تُ لتنفيكذ احلايل للروائز الثّ ا

 ينسيق مع سياسات االقتصاد الكلّ كن األول: اإلطار القانوني، األهداف والتّ الرّ  .1
 اإلطار القانوني .أ

جهاز قطر لدولة قطر "دستور  9000( لسنة 99مبوجب القرار األمريي رقم ) جهاز قطر لالستثماراشئ أُ  -
بالكامل من  قااوين مت إاشاؤ  خّصيص ا هلكذا الغرض، اململوك ويان    وه جهاز قطر لالستثمار". لالستثمار
 ة.نفيكذيّ التّ نفيكذي، وفريق اإلدار  جملس اإلدار ، الرّئيس، اائب الرئيس، الرئيس التّ  حتت إشرافقطر،  قبل دولة

وفق ا  "SCEAI"شؤون االقتصادية واالستثمار تقارير  إىل اجمللس األعلى للّ  جهاز قطر لالستثمارقّدم يُ  -
 اقة واالستثمار واالقتصاد يف قطر.للقااون، وهو أعلى هيئة صااعة للقرار بشأن الطّ 

يقوم بتعيني و ة االستثمار على اسرتاتيجي SCEAI شؤون االقتصادية واالستثماراجمللس األعلى للّ  يوافق -
مثل لوائح املناقصات ولوائح املوارد  جلهاز قطر لالستثمارنة األموال واملوافقة على امليزااية ووكذلك لوائح معيّ 

 البشرية.
 .من قبل أمري البالد SCEAIؤون االقتصادية واالستثمار ويتم تعيني أعضاء اجمللس األعلى للشّ  -

 
 األهداف .ب

تتمّثل من "دستور جهاز قطر لالستثمار"، واليت  0عريف مبهمة جهاز قطر لالستثمار يف املاد  لقد مت التّ 
 :يف

 د  إليها من قبل اجمللس األعلىولة وغريها من املمتلكات املسن  تطوير واستثمار وإدار  أموال احتياطي الدّ  -
 ؛د  من قبل اجمللسوالربامج املعتم  طط ياسات واخلُ ا للسّ ة واالستثمار يف دولة قطر وفق  لشؤون االقتصاديّ ل

ا من أجل تعزيز الستثمار دوليًّ هي ا جهاز قطر لالستثمار مهّمةاات و،  9002 سنة هاتمليّ عمنكذ بدء  -
 ؛تنويع فئات أصول جديد  خارج دولة قطر خاللاالقتصاد يف البالد؛ من 

 االستثمارات العقارية للّصندوق.
 الثّرو  الّسياديّةُيري صندوق  :24المبدأ 
مباشر أومن خالل طرف ينوب عنه  بشكل  

عملية مراجعة منتظمة لتطبيق املبادئ 
 واملمارسات املتعارف عليها.

 

املبادئ واملمارسات الوزار  مقتنعة بأن الصندوق يعمل على االلتزام بإّن 
للعمل  IFSWFوستواصل الوزار  العمل مع  .GAPP املتعارف عليها

تحديث هكذا الّتقييم الكذايت عند ب  على تطوير املبادئ أوثر. ستقوم الوزار 
املبادئ  االقتضاء )مىت وان ذلك مطلوب ا( عند حدوث أية تغيريات على

 أو إدار  الصندوق. GAPP واملمارسات املتعارف عليها

  بمبادئ سنتياغوالقطري مدى التزام الّصندوق : 3الملحق رقم 
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 روات التّ من خالل الشّ  ؛يا يف االقتصاد احمللّ ا هامًّ ا دور  أيض   جهاز قطر لالستثمار ييؤدّ  -
ُ
جة در  ابعة والقابضة امل

 ؛يف قطر جةوغري املدر  
إطالق العديد  ال يف تنمية رأس املال البشري الوطين يف قطر. وقد متّ فعّ  هم جهاز قطر لالستثمار بشكل  اسيُ  -

 دريب االستثماريّة األخرى.ة، وبرامج التّ اخلية واخلارجيّ من الربامج الدّ 
 ي االقتصاد الكلّ  مع سياسات لالستثمارجهاز قطر  تنسيق .ج
من قبل  بااتظام   له ياسات املاليةالبيااات والسّ  ةمراجع يتم؛ حيث افةشفّ  جهاز قطر لالستثمار استثمارات عترب  تُ 
سنوية م تقارير قد  وتُ  "QIA"بع سنوية جمللس إدار  جهاز قطر لالستثمار م تقارير رُ قد  بب تُ ة. هلكذا السّ لطات املعنيّ السّ 

 قارير:وتشمل هكذ  التّ . "SCEAI"ؤون االقتصادية واالستثمار للشّ  للمجلس األعلى
 الكشف الكامل عن إمجايل األصول؛ -
 عة حسب فئات األصول؛املعلومات اجملمّ  -
 عرض ملخاطر العمالت؛التّ  -
ملكيته ألورب الّشروات  ترتجم من خالل ؛يي احمللّ دور ا وبري ا يف االقتصاد الكلّ  جهاز قطر لالستثمار ؤدييُ 
 ة.احملليّ 

 سي وهيكل الحوكمةالركن الثاني: اإلطار المؤسّ  .2
 إيابية وبري  ة  اقديّ  قات  يستفيد من تدفّ  فهو جهاز قطر لالستثمار هو صندوق احتياط لدولة قطر، ومن ثّ  -

تعيني اجمللس األعلى ، بعد 9013 سنة  أخرى ندوق مرّ مت تأويد طبيعة الصّ وقد ة. فوريّ  وليس لديه التزامات  
 وجمالس جهاز قطر لالستثمار اجلديد ." SCEAI"ة واالستثمار ؤون االقتصاديّ للشّ 

قطر هلكذا  ، مت تعيني الفوائض املالية جلهاز قطر لالستثمار من قبل دولة9002 سنةات منكذ بدء العمليّ  -
 الغرض.

توقع أي يكومة، وال احل بلخار لدولة قطر، مل تكن هناك أي سحوبات من األصول من قوصندوق ادّ  -
 القادمة.سنة  90خالل  سحب

فقط  هاز مدفوع  اجل دديف هكذا الصّ . و صويته يف التّ ارس حقّ ُيُ ما  مساهم يقظ وعاد    جهاز قطر لالستثمار -
 ة.ة واملاليّ ة ضمن األهداف واملعايري االقتصاديّ ته بدقّ بة عن أداء مهمّ باملسؤوليات املرتتّ 

 إطار المساءلة .أ
يف ياسات الرئيسة يف القرارات والسّ  ةشغيليّ تعريف إطار املساءلة والفصل بني املالك واحلكومة واإلدار  التّ مت 

  دستور جهاز قطر لالستثمار"."
 الحوكمة .ب
، الكذي يتم تعيينه من "QIA"جهاز قطر لالستثمارة جهاز قطر لالستثمار من مسؤولية جملس تنفيكذ مهمّ  -

 البالد؛مو أمري قبل صاحب السّ 
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ياسات ياسات املناسبة، مبا يف ذلك السّ من خالل السّ ه إطار ا لعمليات جهاز قطر لالستثماروقد وضع جملس  -
 لوك؛االستثماريّة وسياسات إدار  املخاطر ومدواة لقواعد السّ 

 نفيكذية؛ة جلهاز قطر لالستثمار ويراقب إدارته التّ هات االسرتاتيجيّ التوجّ  جهاز قطر لالستثمارم جملس قدّ يُ  -
 إدار  جهاز قطر لالستثمار؛ فريق اإلدار ، مسؤولون عنو  جلهاز قطر لالستثمارنفيكذي املدير التّ  -
ل حكومة قطر يف ال تتدخّ و  ة.نفيكذيّ التّ  هوإدارت جهاز قطر لالستثمارة جملس جارية هي مسؤوليّ القرارات التّ  -

 جارية األخرى؛التّ القرارات  أو جهاز قطر لالستثمارسحب استثمارات  استثمارات أو
إىل  قارير مباشر   يقوم ديوان احملاسبة )الّتدقيق( مبراقبة وتدقيق حسابات جهاز قطر لالستثمار وتقدمي التّ  -

 مو أمري دولة قطر.سّ ال صاحب
 مجلس اإلدارةج. 

االستثمار، اسرتاتيجيات  اهليئة اإلدارية جلهاز قطر لالستثمار هو جملس إدارهتا، وهي املسؤولة عن تنفيكذ -
 .الثّرو  الّسياديّةصندوق  وتفويض املسؤوليات، وتعيني وإقالة إدار 

ن من تكوّ يالكذي  دار جهاز قطر لالستثمار من قبل جملس اإلدار يُ ستور، ينبغي أن دّ المن  (7)ا للماد  وفق   -
جهاز قطر ويرأس حاليا جملس إدار  . رئيس واائب رئيس وعدد من األعضاء يتم تعيينهم بقرار األمري

 .مو أمري البالدلالستثمار صاحب السّ 
الحيات واالختصاصات الالزمة جهاز قطر لالستثمار املستقل، من خالل جملس إدارته، لديه ول الصّ 

 املتمثّلة يف: لتحقيق مهمته
 ولة وتنفيكذها؛ياسات االستثماريّة الحتياطي الدّ اقرتاح السّ  -
 عليها(؛ تصميم برامج االستثمار ومراقبتها )اإلشراف -
 ؛بيع وشراء األوراق املالية، واألصول والعمالت -
 إاشاء شروات االستثمار؛ -
 زمة؛ة الاّل اذ وافة اإلجراءات القااوايّ إبرام العقود واختّ  -
 ولة؛ قة باحتياطي الدّ وائح املتعلّ اقرتاح مشروعات القوااني واللّ  -
 قة باستثمار احتياطي الدولة.ولية املتعلّ ل دولة قطر يف وافة اجملالس احمللية واإلقليمية والدّ ثّ ُيُ  -

حىت قبل إصدار هكذ   "GAPP"ق باالمتثال، وان جهاز قطر لالستثمار يلتزم مببادئ سنتياغو الرئيسة يتعلّ  اوفيم
 .9000 سنةياسات اليت تعكس جوهر هكذ  املبادئ عدد ا من السّ  جهاز قطر لالستثماراملبادئ، وقد اعتمد جملس 

 سنةمنكذ  "GAPPلمبادئ واملمارسات املقبولة عموم ا "خيص االمتثال لــــــ اهامة أخرى فيم حتسينات  وقد مت تنفيكذ 
ياسة، ز على فلسفة االستثمار، والسّ يوبالرّت  جهاز قطر لالستثمارزياد  توضيح دور جملس إدار   ، متثّلت يف9013

 ة.احلدود واملبادئ التوجيهيّ  رسمقابة اإلدارية و والرّ 
ات االستثمار ة لتنفيكذ اسرتاتيجيّ املسؤوليّ والّسلطات ة نفيكذيّ فريق اإلدار  التّ  جهاز قطر لالستثمارل جملس وح  

 واإلشراف عليها.
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 اإلدارة التنفيذيةد. 
ة يف إطار تشغيليّ  نفيكذي باستقاللية  نفيكذي جلهاز قطر لالستثمار برئاسة الرئيس التّ يعمل فريق اإلدار  التّ  -

 وجيه.خارجي أو مزيد من التّ  ل  املة، دون تدخّ اسرتاتيجيتها الشّ 
ا، والكذي لديه االستقالل الكامل من قبل احلكومة والقياد  عنّي  9013 سنةيف  -  اجمللس رئيس ا تنفيكذيًّا جديد 

مها جهاز قطر ام بني القرارات االستثماريّة اليت قدّ ياسية لدولة قطر، ومواصلة ضمان الفصل التّ السّ 
ات من املسؤوليّ  نفيكذي لديه عدد  ئيس التّ صدرها احلكومة. الرّ ة والّسياسات اليت تُ ياسيّ د  السّ لالستثمار واإلرا

ة ة واملاليّ ية واإلداريّ ؤون الفنّ ، أي "تنفيكذ وإدار  الشّ 9000لسنة  99واليت وردت يف القرار األمريي رقم 
 لطة" وعلى وجه اخلصوص ما يلي:ة للسّ والقااوايّ 

ا للمعايري واحلدود ولة وفق  ة املصدر  داخل أو خارج الدّ ندات وغريها من األوراق املاليّ سّ شراء وبيع األسهم وال -
 قررها اجمللس؛اليت يُ 

 ؛شراء وبيع العقارات بالكامل أو عن طريق املشاروة مع اآلخرين واالستثمار يف العقارات -
ة إدارهتا للبنوك أو تفويض مسؤوليّ إاشاء احملافظ االستثماريّة يف أسواق االستثمار املختلفة وإدارهتا أو  -

 ة؛سات املاليّ املؤسّ 
 شراء وبيع العمالت األجنبية؛ -
 مينة؛هب واملعادن الثّ شراء وبيع الكذّ  -
 قة بنشاط اهليئة؛وصيات املتعلّ راسات والتّ إعداد الدّ  -
 نة املالية ومروزها املايل؛إعداد تقرير عن اشاط اهليئة خالل السّ  -
 ة للهيئة؛ح( تنظيميّ اقرتاح مشروع )مسود ، لوائ -
 نوية واحلساب اخلتامي للهيئة؛إعداد مشروع املوازاة السّ  -
متابعة تطورات االستثمار يف العامل، وإصدار توجيهات إىل اإلدارات املعنية على االستجابة بسرعة ملثل هكذ   -

 رات؛طوّ التّ 
ة واملباشر  وضمان لالستثمارات املاليّ نوية ة السّ ابعة هلا ومراجعة اخلطّ فرض اإلشراف العام على اإلدارات التّ  -

 ياسة العامة للهيئة؛ة والسّ االسرتاتيجيّ  توافقها مع
 ف هبا من قبل اجمللس.كلّ أخرى تُ  ة أعمال  القيام بأيّ  -
 سنةبالفعل يف  صدرتاحلوومة واالمتثال و بق يتعلّ  الة فيمة ذات الصّ اخليّ بعض الّسياسات الدّ على ت املوافقة متّ 
9000: 
 ياسات واإلجراءات؛على السّ سياسة  -
 معايري حوومة جمموعة جهاز قطر لالستثمار؛ -
 لوك؛اة قواعد السّ مدوّ  -
 وافق؛سياسة التّ  -
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 سياسة مكافحة غسيل األموال؛ -
 ة؛ياسة القااوايّ السّ  -
 سياسة احملاسبة. -
 االستثمارة ستراتيجيّ ا. ه
دار ، والرئيس اإلمن أعضاء جملس  وأي عضو   جهاز قطر لالستثمارستور على رئيس دّ المن  12حتظر املاد   -

غري مباشر، يف العقود املربمة  شخصية، مباشر  أو أي مصلحة   أن يكون لديه هنفيكذي أو أي من موظّفيالتّ 
 روات اليت تقوم بكذلك.مع أو حلساب جهاز قطر لالستثمار أو للشّ 

يتم ضمان اإلفصاح و  ،ة ألغراض االمتثالامّ نظيمية العيتوافق جهاز قطر لالستثمار مع مجيع اإلفصاحات التّ  -
 لة.ة ذات الصّ ة واالستثمار واجلهات احلكوميّ ؤون االقتصاديّ الكامل والّشفافّية جتا  اجمللس األعلى للشّ 

بات واملتطلّ   اإلفصاح احملّددقواعد ا بلتزم متام  يلوائح البلد املضيف و اني و قوا جهاز قطر لالستثمار رتمي -
 ة وأقسام االمتثال باإلشراف على هكذ  الوظيفة.األخرى. تقوم األقسام القااوايّ ة نظيميّ التّ 

ووكذلك يف مجيع  ،وائح املعمول هبا يف دولة قطراالمتثال جلميع القوااني واللّ  عن مسؤول   جهاز قطر لالستثمار -
ار تسعى إىل الّتميز يف جمال مة استثماحملافظة على مسعته ومنظّ ب اجلهازلتزم يالواليات اليت جتري هبا أعماله. و 

 لوك املهين.ا ألعلى معايري السّ واليت تعمل يف مجيع األوقات وفق   ،رواتحوومة الشّ 
وائح . تلك القوااني واللّ دوليًّاا أو وبري من القواعد واألاظمة، سواء حمليًّ   خيضع جهاز قطر لالستثمار لعدد   -

األموال والقيود املفروضة على االستثمار وقواعد قواعد مكافحة غسيل  -ولكنها ال تقتصر على-تشمل
قة باملسامهات وائح املتعلّ رف األجنيب ولوائح مكافحة االحتكار واللّ ريبية وأاظمة الصّ وائح الضّ رف واللّ الصّ 

ة لالستثمارات وائح أوثر أمهيّ تكون بعض القوااني واللّ و ولية واحلظر. روات والعقوبات الدّ الّسياسية وقااون الشّ 
 لة أو يف الّصناديق.ة املتداو  املباشر ، والبعض اآلخر لالستثمار يف األوراق املاليّ 

 دقيقالتّ و. 
قرير ، التّ SCEAIؤون االقتصادية واالستثمار باستمرار إىل اجمللس األعلى للشّ  جهاز قطر لالستثمار يُقّدم -

 ولية والوطنية.احملاسبة الدّ د  وفق ا ملعايري املوحّ  د والبيااات املاليةّ الّسنوي املوحّ 
 "IFRS"ولية قارير املالية الدّ ا ملعايري التّ نوية جلهاز قطر لالستثمار وفق  د  السّ يتم إعداد البيااات املالية املوحّ  -

 ."IASB"ولية د  من قبل جملس معايري احملاسبة الدّ املعتم  
  جلهاز قطر لالستثمار من قبل ديوان احملاسبة بدولة قطر. دة املوحّ جارية والبيااات املاليّ ات التّ يتم تدقيق العمليّ  -

دقيق من قبل مراجعني )مدّققني( مستقلني، سواء خارجيني أو داخليني، سنويّا وباستمرار وفق ا ملعايري يتم التّ و 
ة ليّ رقابة داخ على ذلك، جهاز قطر لالستثمار لديه دائر    الّتدقيق الوطنية والّدولية املعرتف هبا. وعالو   

 ووكذلك جلنة تدقيق.
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 المعايير األخالقيةز. 
روات واملكتبّيني ملزمون املمارسة احلالية اليت حتكم مجيع هيئات جهاز قطر لالستثمار، أن موظّفي الشّ  قرّ تُ 

 الية:وجيهية التّ القيم التّ  اخلمسبالتصّرف والعمل باتّباع 
 لوك املهين يف ول من تعّهداهتا؛لتطبيق أعلى املعايري األخالقية واملعنوية والسّ  زاهة:النّ  -
عب القطري يف تنفيكذ املسؤوليات، عن الشّ  جهاز قطر لالستثمار لديه مهمة ابيلة ايابة   ركيز على المهمة:التّ  -

 املهمة؛ وترّوز إدار  جهاز قطر لالستثمار وموظّفو  بقو  على هكذا
 يف تشجيع املبادر  واتّباع هنج   مستمر   و  رياد  األعمال، وهؤمن جهاز قطر لالستثمار بقوّ يُ  :ريادة األعمال -

 نظيم والطّابع املؤّسسي؛مرن حىت مع منو التّ 
 ز يف مجيع جوااب تعهداته؛مي  جهاز قطر لالستثمار يسعى للتّ  ز:مي  التّ  -
اس هم األصول األوثر قيمة، أن النّ  دركيُ جهاز قطر لالستثمار  احترام الناس )األشخاص، الّشعب(: -

 .هيبمل حمرتم خال  من املضايقة أو الرتّ عسعى إىل إاشاء مكان يو 
 هاز قطر لالستثمار على مسؤوليتها يف توليد عوائد وبري  ومستدامةجلالثة ة استثمار األطراف الثّ وترتكز اسرتاتيجيّ 

على  زمين استثماريّ  ة ومالية حبتة، وأفق  اقتصاديّ  سس  أُ  ضمن حدود سلطة استثمارية تقوم علىوالّتعامل لدولة قطر، 
 واحي االقتصادية واملالية.لكذلك، يتعامل جهاز قطر لالستثمار مع أطراف ثالثة فقط يف النّ  واتيجة   املدى الطويل.

شو  يف الرّ و قوية من سياسات مكافحة غسيل األموال ومكافحة الفساد  جهاز قطر لالستثمار لديه جمموعة  
 هاز قطر لالستثمار يف سياق املعامالت املباشر .جلا من قبل األطراف املقابلة ياسات أيض  ملكان. يتم فرض افس السّ ا

ضمان الّشفافّية ، تعمل جلنة املناقصات على د  مبا يتماشى مع قااون املناقصات القطريناقصة حمدّ امل اتعمليّ 
 دين اخلارجيني.عامل مع مقدمي اخلدمات واملورّ التّ  أثناءحمتمل يف املصاحل  الكاملة وإزالة أي تضارب  

 الث: االستثمار وإدارة المخاطر الركن الثّ  .3
 االستثمار .أ

ة االستثمار جلهاز قطر لالستثمار لتحقيق عوائد االستثمار على املدى الطويل من دون تسعى اسرتاتيجيّ  -
 املخاطر. تعريض افسها إىل مستويات ال داعي هلا من

وال  ،ة واملاليةاالستثمار االسرتاتيجي القائم فقط على األهداف االقتصاديّ  ياسةمبواصلة س اجلهازلتزم يو  -
 ذات طابع سياسي. ستغل سلطة االستثمار خلدمة أغراض  ت

ه من املمكن يف حيث أاّ ؛ تنفيكذ االستثمارو   عوامل أخرى يف عمليات إدار  جهاز قطر لالستثمارضم ن يُ ال  -
ذات طابع بيئي و/ أو  ُيضم ن اعتبارات   أن تصادية واملالية العامة جلهاز قطر لالستثمارة االقإطار االسرتاتيجيّ 

 إاساين.
ستخدم جهاز قطر ي  و  ة.ة واخلارجيّ اخليّ من موارد إدار  االستثمارات الدّ  تتم إدار  االستثمارات مبزيج   -

خالف ذلك تستخدم و اخلربات؛ تتوافر فيها ة إلدار  االستثمار يف اجملاالت اليت اخليّ لالستثمار املوارد الدّ 
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يتم فيها توظيف مدراء خارجيني، يتم اختيارهم على اليت ة. يف احلاالت املوارد إدار  االستثمارات اخلارجيّ 
 أساس أدائهم املايل واجلدار  االئتمااية.

 ول قرار عترب  . ويُ قوم بتفويض مدراء االستثمار مع احلرص والرعايةيه و أصول   جهاز قطر لالستثمار ديريُ  -
شاملة، وجزء من االسرتاتيجية العامة لالستثمار لدمج خطر معقول مع العائد؛  استثماري يف سياق حمفظة  

 ندوق وأهدافه االستثماريّة، وليس مبعزل.ا مع مهمة الصّ متاشي  
دراء على م ةيليشغقابة )اإلشراف( التّ لة عن اختيار وإشراك والرّ مفصّ  جهاز قطر لالستثمار لديه إجراءات   -

ية وعية، الكمّ خيص االعتبارات النّ  افيم االستثمار اخلارجيني. عملية احلرص واجبة لتقييم املدراء احملتملني
 ة.شغيليّ والتّ 

تتم مراقبة املواقف عن  ، و ناديق اخلارجينيروتيين من مجيع مدراء الصّ  رمسية دورية بشكل   حتديثات أداء   ُتطلب -
 وثب.

 إدارة المخاطر .ب
وقد مت توسيع ممارسات جهاز قطر لالستثمار، مت إاشاء دائر  خماطر يف افس الوقت الكذي مت فيه تأسيس  -

ية شغيلية وااللتزام باملعايري العامللتغطية مجيع جوااب املخاطر املالية والتّ  جهاز قطر لالستثمارإدار  املخاطر يف 
حول مدى الّتقّدم سنويًّا ا دار  املخاطر تقرير  إلة وأقسام االمتثال م األقسام القااوايّ قد  تُ  إلدار  املخاطر.

املسوحات )الّدراسات  يف 9013و 9011 سنةواالمتثال ملبادئ سنتياغو. وما شارك جهاز قطر لالستثمار 
 ."IFSWF" الثّرو  الّسياديّةاملنتدى الّدويل لصناديق  مهااالستقصائية( اليت اظّ 

 اإلبالغ )التقارير(ج. 
غطي خمتلف أاشطة منتظمة إىل جملس جهاز قطر لالستثمار، واليت تُ سنويّة نفيكذي تقارير ا التّ  ديرامل قّدمي -

تقارير  "SCEAI" ة واالستثمارؤون االقتصاديّ األعلى للشّ  للمجلسجهاز قطر لالستثمار  قّدميو  .اجلهاز
 د .قة املوحّ ة املدقّ ت املاليّ نوي املوّحد والبياااقرير السّ ة، إىل جااب التّ فصيليّ األداء التّ 

خمتلفة:  ات  معيارية باستخدام منهجيّ  شري تقارير األداء إىل عوائد األداء اليت مت حتليلها وإجراء مقاراة  وتُ  -
 وغريها. حسب فئات األصول، حسب القطاع، حسب احملفظة

مت إطالق العديد و؛ حيث مبادئ سنتياغواصلة تنفيكذ وحتسني تطبيق مبا متام   املتزم   جهاز قطر لالستثمارزال يال 
نوات القليلة املاضية، يف السّ  أدخلت تغيريات وبري ، و من املبادرات جلهاز قطر لالستثمار من أجل زياد  تعزيز حوومته

 ته:واسرتاتيجيّ  تهإيايب على حووم رت بشكل  أثّ 
، مت حتديدها عن وثب من حيث ""صندوق توفري )احتياط( لدولة قطر: خصائص جهاز قطر لالستثمار وــــــ -

 ة االستثمار والّسحب؛مويل واسرتاتيجيّ التّ 
 ؛9030ا مع رؤية قطر الوطنية ، متاشي  جلهاز قطر لالستثمارسنة جديد   30-90مت حتديد خطة  -
 حتديد خطة متويل طويلة األجل وأهداف األداء املقابلة والقيود؛ -
 قطر لالستثمار فيما يتعلق بااللتزام مببادئ سنتياغو.تتابع إدخال حتسينات على حوومة وتنظيم جهاز  -
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ياسات والعمليات واإلجراءات صدرها جملس اإلدار ، صدرت العديد من السّ باإلضافة إىل الّسياسات العامة اليت يُ 
عد نفيكذي لضمان سالمة وازاهة عمليات جهاز قطر لالستثمار، مبا يف ذلك: مدواة قواالتّ  ديرمن قبل امل اجلهازعرب 
اخلي جل الدّ على إجراءات الطرف املقابل، عقد تنفيكذ اإلجراءات، إجراء االحتفاظ بالسّ  االّطالعاخلي، لوك الدّ السّ 

 وغريها.للقسم القااوين، إجراء إاشاء مؤسسات األغراض اخلاصة، 
اليت مت  ندوق من العائداتصّ الحبجم هدف  جلهاز قطر لالستثماروتسرتشد سياسات واسرتاتيجيات االستثمار 

ة ا على اسرتاتيجيّ مت حتديدها استناد   ،غبة يف املخاطر ميزااية اخلطر املناسبة والرّ ، االتفاق عليها من قبل جمالس اإلدار 
خماطر حمدد ، مثل خماطر السيولة، يتم اختبار ضغطها )إجهادها( من قبل  ،ندوق املستهدفاالستثمار وحجم الصّ 

ات من أجل ضمان الفهم الكامل لتأثري سيناريوهات خمتلفة على سياسة واسرتاتيجيّ ة اخلية واخلارجيّ األطراف الدّ 
 االستثمار جلهاز قطر لالستثمار.

 

 الهيئة العاّمة لالستثمار
 لمبادئ سنتياغو الهيئة العاّمة لالستثمارامتثال 

 "المبادئ والُممارسات الُمتعارف عليها"
 الّثروة الّسياديّةدراسة حالة المنتدى الّدولي لصناديق 

 
 

  :الهيئة العاّمة لالستثمارمقّدمة 
  يةة الكلّ ياسات االقتصاديّ نسيق مع السّ األهداف والتّ اإلطار القانوني و 
 ؛اإلطار القااوين -
 ؛األهداف -
  .يةة الكلّ ياسات االقتصاديّ نسيق مع السّ التّ  -
 مةوكوهيكل الح اإلطار الُمؤّسسي 
ؤّسسي -

ُ
 ؛اإلطار امل

 .مةووهيكل احل -
 االستثمار وإدارة المخاطر 
 االستثمار؛ -
 إدار  املخاطر. -

 
 

4الملحق رقم   

 المحتويات
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  الهيئة العاّمة لالستثمارنشأة "KIA" 
اهليئة إىل جملس االستثمار وتعود جكذور  ة يف العامل.ياديّ رو  السّ اهليئة العامة لالستثمار أقدم صندوق للثّ تُعترب  -

 .1203 سنة ئاشالكوييت الكذي أُ 
ة باعتبارها هيئة حكومية مستقلّ  47مت إاشاء اهليئة العامة لالستثمار مبوجب القااون رقم  1209يف عام  -

 ولة.ة للدّ ولة عن إدار  األصول املاليّ ؤ مس
 مهمة الهيئة 
ة اليت  على االستثمار طويل املدى لالحتياطيات املاليّ  ة اهليئة العامة لالستثمار يف حتقيق عائد  مهمّ تتمثل  -

عزز من قدر  فطية، مما يُ النّ  بديل لإليرادات مصدر إيراد   وّلفت دولة الكويت اهليئة باستثمارها، بغرض توفري
 قة.من الثّ  عال   تغريات املستقبل بقدر  األجيال الكويتية القادمة على مواجهة مُ 

 
للمبادئ اليت تندرج ضمن الّدعامة األوىل  اهليئة العاّمة لالستثمارمدى امتثال  سليط الّضوءاجلزء ت هكذا يفسيتّم 

وذلك من خالل اإلطار القااوين واألهداف واالّتساق مع الّسياسات االقتصاديّة الكّلية"؛ ": ملبادئ سنتياغو
 الّتطرق إىل العناصر املوالية ول  على حد :

 ؛اإلطار القااوين -
 ؛األهداف -
  .يةياسات االقتصادية الكلّ نسيق مع السّ التّ  -

 
  القانونيالّتأسيس 
 الكويت. مثاين سنوات قبل استقالل ،1203 سنة ئاشتعود جكذور اهليئة إىل جملس االستثمار الكوييت الكذي أُ  -
ة ة مستقلّ باعتبارها هيئة حكوميّ  47مت إاشاء اهليئة العامة لالستثمار مبوجب القااون رقم  1209يف عام  -

تنشأ هيئة عامة على ما يلي: " 47من القااون رقم  1تنّص املاّد   ولة.ة للدّ ولة عن إدار  األصول املاليّ ؤ مس
لالستثمار" وتلحق بوزير املالية، ويكون مقر اهليئة يف "اهليئة العامة  ة اعتبارية مستقلة تسمىذات شخصيّ 

 ."نشئ مكاتب يف خارج دولة الكويتدولة الكويت ويوز هلا أن تُ 
 مصادر تمويل الّصندوق 
 القادمة صندوق واألجيالو  (GRF) العام االحتياطي صندوق إدار  عن املسؤولة هي لالستثمار العامة اهليئة -

(FGF)،   الكويت دولة عن وايابة   املالية وزير قبل من إليها املوولة األخرى ناديقالصّ  عن فضال. 
ستودع (GRF)صندوق االحتياطي العام  -

ُ
 فطالنّ  عائدات ذلك يف مبا؛ لكّل إيرادات الّدولة ئيسالرّ  هو امل

 .(GRF)واإليرادات الّناجتة عن استثمارات 

 مقّدمة: الهيئة العاّمة لالستثمار

 : القانوني واألهداف واالّتساق مع الّسياسات االقتصاديّة الكّليةاإلطار أّوالا  

اإلطار القانوني .  1  
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من رصيد صندوق االحتياطي العام  %00بتحويل  1272يف عام  (FGF)مت إاشاء صندوق األجيال القادمة  -
نوية يف ولة السّ من مجيع إيرادات الدّ  %10وباإلضافة إىل ذلك، يتم إيداع ما ال يقل عن  يف ذلك الوقت.

 .صندوق األجيال القادمة
 اإلفصاح العام 
دولة الكويت، وهي ولة يف ؤ واملة أمام اجلهات املس  ع استثمارات اهليئة العامة لالستثمار بشفافية  تتمتّ  -

 املسؤولة بدورها عن حاية مصاحل املستفيدين من استثمارات اهليئة وهم املواطنون الكويتيون.
نتخبون حبرية ممثليهم يف جملس األمة، وهؤالء املمثلني عاما  أو أورب، ي   91إن مجيع املواطنني الكويتيني،  -

 داء اهليئة العامة لالستثمار.يظّلون دائما  على علم بااتظام، على األقل سنويا ، بأ
 أيض ا تقارير دوريّة للجهات املعنّية الّتالية: اهليئة العاّمة لالستثمارتُقّدم  -

 وزار  املالّية؛ 
 جملس الوزراء؛ 
   ؛اهليئة العاّمة لالستثمارجملس إدار 
 ؛لهيئة العاّمة لالستثماررئيس جملس اإلدار  واهليئة الّتنفيكذيّة ل 
 ستقّلة.ديوان احملاسبة امل 
 جنةاللّ  ذلك يف مبا) املختلفة الوطنية اجلمعية جلان إىل ادوريًّ  اتقرير   لالستثمار العامة اهليئة ممثلي وباريُقّدم  

 ديوان يُثريها قضايا أي ملناقشة( العامة األموال حاية جلنة اخلتامية،احلسابات و  ةامليزاايّ نة جل ة،واالقتصاديّ  املالية
 .احملاسبة

 

  الهيئة العاّمة لالستثمارأهداف 

  ؛ حيث تنّص على ما يلياهليئة العاّمة لالستثمارحُتّدد اهلدف من إاشاء  47من القانون رقم  2المادة :
ولة، واألموال غرض اهليئة أن تتوىل باسم حكومة الكويت وحلساهبا إدار  استثمار املال االحتياطي للدّ "

 ."القادمة، وغري ذلك من األموال اليت يعهد هبا وزير املالية إىل اهليئة إلدارهتا صة الحتياطي األجيالاملخصّ 

  تهدف الهيئة العاّمة لالستثمار إلى تحقيق معّدل عائد على االستثمار محسوب على أساس متوّسط
 متحّرك خالل ثالث سنوات، يتجاوز المعايير المرّكبة المعتمدة لدى الهيئة؛ وذلك من خالل:

املوضوعة ملعدالت العائد االستثماري  فق مع األهدافلتوزيع األصول تتّ  ةاسرتاتيجيّ  وإدار تصميم  -
 ؛ومستويات املخاطر

املؤشرات العاملية لألداء يف ول اوع من فئات  على قني بأدائهممتفوّ  ومديري استثمار فرص استثمارية اختيار -
 ؛األصول

  هدافاأل.  2
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املتاحة يف االقتصاديات  االستثماريّةالفرص  األصول لالستفاد  من يف توزيع إجراء تغيريات تكتيكية -
يف اجتاهات األسواق اليت تستثمر فيها، دون أن يؤثر ذلك سلبا   غرياتويف أساليب املواءمة مع التّ  اشئةالنّ 

 .االستثماريّةعلى األداء احملقق للمحفظة 
  تكون منّظمة عالمّية المستوى، إلدارة االستثمارات ملتزمة بالّتحسين المستمر تطمح الهيئة إلى أن

 دير بها أعمالها، وذلك من خالل:للمنهجّية التي تُ 
قاعد والوقفية وصناديق التّ  االستثماريّةأقراهنا من اهليئات  رفع مستوى أدائها ليضاهي ذلك املعمول به لدى -

 ؛العاملية
طوير املستمر دريب والتّ بأفضل املمارسات يف جمتمع االستثمار من خالل التّ  علم  اهليئة دائما  على  بقاء  -

 ؛ملوظفيها
العمليات  حسني املستمر يفوالتّ  طويرللبحث والتّ  العاملني ديناميكية لتحفيز سيةتطوير وتنمية ثقافة مؤسّ  -

 .االستثماريّة

 العامة لالستثمار ملتزمة بتطوير القطاع الخاص وإتاحة الفرص أمامه، ولذا ال تضع الهيئة  إن الهيئة
 :ياق تقوم الهيئة بما يلينفسها في موضع المنافسة معه في أي مجال. وفي هذا السّ 

باب الكوييت موحني من الشّ املوهوبني والطّ  وتدريب تكوين رأس مال بشري ووييت من خالل استقطاب -
 ؛وق الكوييت من العاملني احملرتفني يف جمال االستثمارمه السّ لتدريبهم وإعدادهم ليصبحوا أفضل ما يقدّ 

روات أداء  واالستثمار يف أفكارها مع أفضل الشّ  عاونوذلك بالتّ  يف منو قطاع االستثمار يف الكويت املشاروة -
 ؛ةاإلبداعيّ 

شروائها  ول عامل معيف مجيع عملياهتا، وبعدالة التّ  الّشفافّيةليمة، وااللتزام بسية السّ تعزيز احلوومة املؤسّ  -
 .ةاألخالقيّ ابعة هلا يف الكويت وفقا  ألعلى املعايري روات التّ جاريني والشّ التّ 

 

 يالمحلّ  االقتصاد في لالستثمار العامة الهيئة دور 
 يف ولةالدّ وأسهم  مسامهات ديروتُ  وجهتُ  ؛ حيثاحمللي االقتصاد يف احموريًّ  ادور   لالستثمار العامة اهليئةتُؤّدي  -

 ؛الكربى ةاالقتصاديّ  الكيااات خمتلف
 زعزّ تُ  ، وماالكويت يف ةواملاليّ  ةاالقتصاديّ  راتطوّ التّ  يف الةالفعّ  املشاروةعلى  لالستثمار العامة اهليئة فظاحت -

 األعمال ومتويل لتعزيز شرواتو  صناديق إاشاء خالل من وقالسّ  على سياملؤسّ  الطابع إضفاء وتدعم
 ؛ديةجمُ  ةاقتصاديّ  عوائد لديها اليت يةاحمللّ  االستثمارات إطالق يف وتشارك ية،احمللّ  جاريةالتّ 

  ّتنسيق مع الّسياسات الكّليةال.  3

http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GoalsInvestMent.aspx#collapse3
http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GoalsInvestMent.aspx#collapse3
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 بعض إلدار  الفرصة منحهم خالل من احمللية املالية رواتالشّ  دور تطوير على لالستثمار العامة اهليئةساعد تُ  -
هبا  تلتزم اليت اخلصخصة برامج خالل من اخلاص القطاع جتديدعلى  احلفاظ ويتم. اوخارجيًّ  احمليًّ  استثماراهتا

 ؛لالستثمار العامة اهليئة
 ؛احلاجة عند ولةالدّ  ةينز خل يولةالسّ  لالستثمار العامة اهليئةوفر تُ  -
 جملس هيسنّ  شرطا باعتبار  املاضية القليلة نواتالسّ  يف الشروات من العديد لالستثمار العامة اهليئة أاشأت -

 ؛الكويت يف االستثمار تشجيع إىل األول املقام يفوالكذي يهدف  ،(الربملان) الكوييت ةاألمّ 
 .ارتاتاأل على موقعها يف ياحمللّ  االقتصاد يف لالستثمار العامة اهليئة دور عن اإلفصاح يتم -

 

للمبادئ اليت تندرج ضمن الّدعامة الثّااية  اهليئة العاّمة لالستثمارسيتّم يف هكذا اجلزء تسليط الّضوء مدى امتثال 
ؤّسسي وهيكل احلوومة

ُ
 "؛ وذلك من خالل الّتطرق إىل العناصر املوالية ول  على حد :ملبادئ سنتياغو: "اإلطار امل

ؤّسسياإلطار  -
ُ
ؤّسسية" امل

ُ
 ؛"الرّتتيبات امل

 هيكل احلوومة. -

 

 إدار  صندوق االحتياطي العام وليةؤ تتوىل اهليئة العامة لالستثمار مس (GRF)  وصندوق األجيال القادمة
(FGF) يابة عن دولة الكويتبإدارهتا إىل اهليئة لصاحل، وبالنّ وزير املالية ، ووكذلك األموال األخرى اليت يعهد. 

 لكل إيرادات دولة هو املستودع الرئيس صندوق االحتياطي العام: (GRF) صندوق االحتياطي العام -

 وما يضمّ  .استثمارات صندوق االحتياطي العام اجتة عنفطية واإليرادات النّ الكويت من العائدات النّ 
سات العامة ويف مشاروة الكويت يف املؤسّ  صندوق االحتياطي العام مجيع األصول احلكومية، مبا يف ذلك

 .وليةد  األطراف واهليئات الدّ مات متعدّ املنظّ 
 %00بتحويل  1272يف عام  (FGF)مت إاشاء صندوق األجيال القادمة  :(FGF)صندوق األجيال القادمة  -

من  %10باإلضافة إىل ذلك، يتم إيداع ما ال يقل عن  من رصيد صندوق االحتياطي العام يف ذلك الوقت.
 ندوق.العائد من ول إيرادات الصّ عاد استثمار نوية يف صندوق األجيال القادمة ث يُ ولة السّ مجيع إيرادات الدّ 

ة معتمد  لتوزيع ن صندوق األجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس اسرتاتيجيّ ويتكوّ 
اتج احمللي اإلمجايل يف اهليئة إىل مسامهات النّ  وتستند عملية توزيع األصول األصول يف فئات أصول خمتلفة.

ريبية(  عن عوامل خمتلفة أخرى وقوااني االستثمار )مبا يف ذلك األاظمة الضّ وقية فضال  مسلة السّ العاملي والرّ 
 .ةمو املستقبليّ وإمكااات النّ 

 الُمؤّسسي وهيكل الحكومةاإلطار ثانياا: 

 

طار الُمؤّسسي "الّترتيبات الُمؤّسسّية"اإل.  1  

http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/FGF.aspx
http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/FGF.aspx
http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GRF.aspx
http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GRF.aspx
http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/GRF.aspx
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 :الّسحوبات 
ه على ذلك فإاّ  وبناء   ذور ، فإن صندوق االحتياطي العام هو مستودع وافة إيرادات دولة الكويت. وما سبق -

ندوق ملواجهة حويالت من الصّ ويتم إجراء التّ  ندوق.الصّ ولة من هكذا يتم الوفاء جبميع بنود ميزااية الدّ 
 فقات املدرجة يف امليزااية وفقا  للقااون.النّ 

ويتم إعاد   ظر إجراء أية سحوبات من أصول صندوق األجيال القادمة ما مل يصادق عليه بقااون.يُ  -
 .1272لسنة  102م ندوق مبوجب القااون رقاجتة عن استثمارات الصّ استثمار مجيع اإليرادات النّ 

وان االستثناء الوحيد لسحب األموال من صندوق األجيال القادمة خالل الغزو واالحتالل العراقي بني عام  -
لقد مت  حقة.عمري الاّل حرير والتّ ندوق لدفع تكاليف التّ حيث مت سحب األموال من الصّ  ؛1220/1221

ة وعلى أيّ  (.1224 – 1220)ندوق على مدى مخسة أعوام مليار دوالر من الصّ  00سحب ما يقارب من 
 حال، فإن مجيع ما مت سحبه من أموال قد مت تسديد  بالكامل لصندوق األجيال القادمة.

 :االقتراض 
ومع ذلك، فإن  د هبكذا.ستور الكوييت على اهليئة العامة لالستثمار االقرتاض ما مل ُيسّن قااون حمدّ يظر الدّ  -

 شروات ال ختضع ملثل هكذا احلظر.العامة لالستثمار يف ملكيات اهليئة ال
 :مسؤولّيات الملكّية 
وات اليت تستثمر سيطر  يف الشّر ال تسعى اهليئة العامة لالستثمار لالستحواذ على اسبة أغلبية أو حصص مُ  -

ملعامالت سات استثمار عقاري وشروات استثمار قابضة تقوم اهليئة بإاشائها فيها فيما عدا أسهم يف مؤسّ 
 نة.معيّ 

 :حقوق الّتصويت 
ريقة اليت تعتقد أهنا حتمي املصاحل املالية للهيئة إىل صويت بالطّ ها يف التّ متارس اهليئة العامة لالستثمار حقّ  -

من أعضاء جملس إدار  شروة أو حمفظة، وعلى هكذا العضو  املدى الكذي تصّوت فيه اهليئة الاتخاب أي  
 املنتخب جمللس اإلدار  أن خيضع لكافة االلتزامات املفروضة على أعضاء اجمللس مبوجب القوااني املعمول هبا.

 :العالقة مع القطاع الخاّص 

يئة يف وضع عام، وعندما تكون اهل مسؤول وغري اشط بشكل   تعمل اهليئة العامة لالستثمار ومستثمر   -
وائح املعمول هبا واليت خيضع هلا تنافسي مع مستثمرين آخرين يف األسواق العاملية، فإهنا ختضع للقوااني واللّ 

 أيضا  ول هؤالء املستثمرين يف املناطق اليت يتم فيها االستثمار.
، وأهنا ال هنا ال تتنافس معهز مع ضمان أمي  تلتزم اهليئة العامة لالستثمار بدفع القطاع اخلاص الكوييت حنو التّ  -

 تشّكل بديال  عنه يف أي جمال.
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ميز   القااون، ُيّثالن مستوى عال  من التّ دين بقوّ ترى اهليئة العامة لالستثمار أن هيكلها واظام حوومتها، احملدّ 

 إدارهتا. ديرها جملسفاهليئة العامة لالستثمار هي هيئة عامة مستقلة يُ  واملساءلة.
تها من أجل مواءمة افسها مع أفضل شاملة السرتاتيجيّ  ، قامت اهليئة العامة لالستثمار مبراجعة  9014يف عام 

ويف خالل هكذ  املراجعة، وجد  ة يف ول أوجه إدار  األصول واالستثمار.صناعة االستثماريّ املمارسات يف الّ 
من أفضل هياول احلوومة ليس فقط ضمن  ع بواحد  تثمار تتمتّ االستشاريون القائمون عليها أن اهليئة العامة لالس

 ة يف جمموعها.ناعة االستثماريّ جمموعة أقراهنا، بل أيضا  ضمن الصّ 
 مجلس اإلدارة 

   ديرها جملس إدارهتاعامة مستقلة يُ  اهليئة العامة لالستثمار هيئة. 
  ّتام يف عملية صنع القرار ع اجمللس باستقالل  يتمت. 
  اجمللس مبوجب القااون منيتكّون أعضاء: 

 ؛"حبكم منصبه"وزير املالية )الرئيس(  -
 ؛"حبكم منصبه"فط وزير النّ  -
 ؛"حبكم منصبه"حمافظ بنك الكويت املروزي  -
 ؛"حبكم منصبه"وويل وزار  املالية  -
 .مرسوم أمريي ومخسة وويتيني آخرين من القطاع اخلاص يعينون مبوجب -

  اخلمسة املعينني من القطاع اخلاص شاغلني لوظائف عامة ال يب أن يكون ثالثة على األقل من
 .أخرى

 العضو الُمنتدب والّلجنة الّتنفيذيّة 
  ،خيتار اجمللس العضو املنتدب، الكذي ال يب )خالل فرت  عضويته يف اجمللس( القيام بأي عمل

 .أو دون أجر، ألي مستخدم آخر سوى اهليئة العامة لالستثمار بأجر  
  ُجلنة تنفيكذية برئاسة العضو املنتدب تتأّلف من مخسة أعضاء من اجمللس، منهم  عني اجمللسوما ي

 .ثالثة على األقل من املعينني من القطاع اخلاص
  ّة يف مساعد  جملس اإلدار  يف حتديد األهداف والغايات نفيكذيّ جنة التّ ئيس للّ ور الرّ د الدّ يتحد

 .ة للهيئة العامة لالستثماراالسرتاتيجيّ 
  مشرتك من قبل اثنتني  يتم تدقيق حسابات اهليئة العامة لالستثمار سنويا  بشكل   الخارجي:الّتدقيق

إىل جملس  ويرفع مدقق احلسابات اخلارجي تقارير  مباشر    ة.دقيق املستقلّ الكبار" من شروات التّ  "األربعة من
 .دار  اهليئة العامة لالستثمارإ

.  هيكل الحوكمة2  
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 :س جلنة تدقيق خاصة به تتكّون من عضوين من أعضاء اجمللس يشّكل اجملل لجنة الّتدقيق بمجلس اإلدارة
وتتم دعو  العضو املنتدب حلضور اجتماعات  جنة وويل وزار  املالية.ويرأس اللّ  املعينني من القطاع اخلاص.

 .دقيق بصفة مراقبجلنة التّ 
 :سنوية عن  اصف ليةتقارير ما تلتزم اهليئة العامة لالستثمار، مبوجب القااون، بتقدمي ديوان المحاسبة

فني تابعني له يوان بتعيني موظّ ة هي ديوان احملاسبة. ويقوم الدّ مستقلّ  ديرها إىل جهة تدقيق  األصول اليت تُ 
 .مستمر داخل اهليئة ملراجعة أاشطة اهليئة بشكل  

 :داخلي  باإلضافة إىل املدققني اخلارجيني، فلدى اهليئة العامة لالستثمار مكتب تدقيق   الّتدقيق الّداخلي
 .منتظمة جلميع إدارات اهليئة ويقوم املكتب بأعمال تدقيق   إىل رئيس جملس اإلدار . يرفع تقارير  مباشر   

 :يقوم ديوان اخلدمة املداية بتعيني موظفني تابعني له باهليئة العامة لالستثمار لضمان  ديوان الخدمة المدنّية
 .والبشرية باعتبارها ويااا  من ويااات القطاع العام توافق اهليئة مع وافة متطلبات املوارد اإلدارية

 :مع  فاق  فقات اإلدارية يف اتّ أود من أن مجيع النّ تقوم وزار  املالية بتعيني مراقبني داخل اهليئة للتّ  وزارة المالّية
 .وجيهية املعتمد اخلية وضمن املبادئ التّ وائح الدّ القواعد واللّ 
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 لهيئة العاّمة لالستثمار: الهيكل الّتنظيمي ل(1-5)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/default.aspx المصدر: الهيئة العامة لالستثمار، متوافرة في الموقع االلكتروني:

 

 

 

 

 صندوق االحتياطي العام

 

 األوراق املالّية

 

 مكتب االستثمار الكوييت/ لندن

 

 العمليّات

 

 التّنفيكذي مكتب املدير

 

 االستثمارات البديلة

 

 مكتب رئيس جملس اإلدار  اجمللس/ الّلجنة التّنفيكذيّة

 

 الّتدقيق الّداخلي

 

 تسوية املديواّيات

 

 املدير التّنفيكذي

 

 الّشرعّية واالمتثال

 

http://www.kia.gov.kw/ar/Pages/default.aspx
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للمبادئ اليت تندرج ضمن الّدعامة الثّالثة  اهليئة العاّمة لالستثمارسيتّم يف هكذا اجلزء تسليط الّضوء مدى امتثال 
 "؛ وذلك من خالل الّتطرق إىل العناصر املوالية ول  على حد :ملبادئ سنتياغو: "االستثمار وإدار  املخاطر

 االستثمار؛سياسة ل العامطار اإل -
 دار  املخاطر.العام إلطار اإل -

 

  االستثماراعتبارات: 

 ؛جاريقائم على العمل التّ  اهليئة العامة لالستثمار ويان   -
 ؛ها الرحبيةدت بوضوح أهدافُ دّ حتلالستثمار سوى يف املشاريع اليت ال تستثمر اهليئة العامة  -
لة بالكحول املكّون شّكل فيها القمار واألاشطة ذات الصّ يُ  ال تستثمر اهليئة العامة لالستثمار يف قطاعات   -

 جاري.للعمل التّ  رئيسال
 :األفق االستثماري 

سم بالقدر  على حتّمل املخاطر واستيعاب تقلبات استثماري طويل املدى يتّ  لدى اهليئة العامة لالستثمار أفق  
 فإاه يشّكل قو  لتحقيق االستقرار يف األسواق املالية.من ثّ األسواق على املدى القصري، و 

 :قّوة اإلنجاز 
 ستور الكوييت.الدّ  حيث يظر ذلك ؛العامة لالستثمار لالقرتاض ألغراض االستثمار ال تسعى اهليئة -
 استثمارية. ال تستخدم اهليئة العامة لالستثمار أيا  من منتجات املشتقات وأدوات   -

 :منّصة االستثمار 
 صناديق االستثمار اخلارجيني. راءتستثمر اهليئة العامة لالستثمار األموال من خالل مد -
 مباشر. يستثمر مكتب االستثمار الكوييت يف لندن األموال بشكل   -

 :الّشركات المتخّصصة 
نة معيّ  صة يف االستثمار يف فئات أصول  ة املتخصّ من الكيااات املستقلّ  أاشأت اهليئة العامة لالستثمار سلسلة   -

 :باإلاابة عنها. ومن أمثلة هكذ  الكيااات
 حد .ومقرها يف لندن، اململكة املتّ  حد  ويف العاملالعقاري" يف اململكة املتّ لالستثمار  مارتينز "ساات -

حد  يف أتالاتا، الواليات املتّ  هاومقرّ  حد ."فوسرت لني / بريد سرتيت لالستثمارات العقارية" يف الواليات املتّ  -
 ة.األمريكيّ 

 ثالثاا: االستثمار وإدارة المخاطر

  سياسة االستثمارلالعام طار . اإل1
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مقرها يف  حد  ويف العامل.يف اململكة املتّ  حتية براوافيلدالستثمارات البنية التّ  حتية""رين هاوس للبنية التّ  -
 حد .لندن، اململكة املتّ 

 تدفّقات رأس المال: 

ولة سنويا ، من مجيع إيرادات الدّ  %10يتم مبوجب القااون حتويل ما ال يقل عن  صندوق األجيال القادمة: -
األجيال إىل صندوق  نوي الستثمارات صندوق االحتياطي العامخل السّ من صايف الدّ  %10ووكذلك 

القادمة. ويتم إعاد  استثمار وافة املداخيل الناجتة عن استثمارات صندوق األجيال القادمة مبوجب القااون،  
حوبات. إن صندوق يز إجراء السّ د يُ حمدّ  حب من صندوق األجيال القادمة إصدار تشريع  وما يتطّلب السّ 

  "منصة إلاقاذ األجيال". مبثابة دير  اهليئة العامة لالستثمار هواألجيال القادمة الكذي تُ 
ندوق ومداخيله وواه مستودعا  لالحتياطي العام لدولة الكويت، فإن أصول الصّ   صندوق االحتياطي العام:  -

ولة نوية للدّ دد  احلكومة عند عرض ومناقشة امليزااية السّ حو الكذي حتُ الستخدام دولة الكويت على النّ  تاحة  مُ 
دير  اهليئة العامة لالستثمار هو مبثابة "أمني الصندوق" االحتياطي العام الكذي تُ يف جملس األمة. إن صندوق 

  و"صندوق االستقرار" لدولة الكويت.
 االستراتيجّية االستثماريّة لصندوق األجيال القادمة 
دد د  من جملس إدار  اهليئة العامة لالستثمار، حُت  ة استثمار معتم  حتكم صندوق األجيال القادمة اسرتاتيجيّ  -

 ندوق املتعّلقة باملخاطر والعوائد.ة يف تواز  مع أهداف الصّ وجيهيّ اخلطوط العريضة للمبادئ التّ 
من صايف  %10ولة، باإلضافة إىل من مجيع إيرادات الدّ  %10مبوجب القااون، يتم حتويل ما ال يقل عن  -

د استثمار مجيع العائدات من عاويُ  دخل صندوق االحتياطي العام، إىل صندوق األجيال القادمة سنويا .
مالية من صندوق  استثمارات صندوق األجيال القادمة مر  أخرى مبوجب القااون، وما أن أي سحوبات  

 .يز هكذا السحبخاص يُ  األجيال القادمة تتطلب إصدار تشريع  
ة واملالية منتظمة اعتمادا  على املتغريات االقتصاديّ  ة االستثمار وحتديثها بصور   تتم مراجعة اسرتاتيجيّ  -

 وقعات اخلاصة هبا.والتّ 
ة  تقليديّ  طويل األجل يف فئات أصول خمتلفة ترتاوح بني أصول   صندوق األجيال القادمة هو مستثمر   -

األجيال دار أصول صندوق تُ و  حتية.نية التّ ندات وبدائل وامللكية اخلاصة، والعقارات، والبُ واألسهم والسّ 
 .القادمة من مكاتب اهليئة يف الكويت ولندن وفقا  لتوزيع املهام الكذي اعتمد  جملس إدار  اهليئة

د  لتوزيع معتم   ة  يتكون صندوق األجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس اسرتاتيجيّ  -
اتج احمللي اإلمجايل ة إىل مسامهات النّ يف اهليئ وتستند عملية توزيع األصول خمتلفة. األصول يف فئات أصول  

 عن عوامل خمتلفة أخرى وقوااني االستثمار )مبا يف ذلك األاظمة الضريبية( فضال   ،وقيةمسلة السّ العاملي والرّ 
جيح فيها بسبب وجود ستثّن من هكذ  القاعد  البلدان اليت ينحرف الرتّ تُ ة. و مو املستقبليّ وإمكااات النّ 

 وشروة دُيلر. BPو احلال يف شروة ملكيات جوهرية وما ه
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  االحتياطي العاماالستراتيجّية االستثماريّة لصندوق 
فطية واإليرادات لكل إيرادات دولة الكويت من العائدات النّ  حتياطي العام هو املستودع الرئيسصندوق اال -

 ناجتة عن استثمارات صندوق االحتياطي العام.الّ 
آلخر،  ددها حكومة الكويت من وقت  الستخدام دولة الكويت، وما حتُ فر  اندوق وإيراداته متو أصول الصّ  -

 نوية اليت يعتمدها جملس األمة.وفقا  للموازاات السّ 
خل الصايف من الدّ  %10ولة باإلضافة إىل من مجيع إيرادات الدّ  %10يتم سنويا  حتويل ما ال يقل عن  -

 لصندوق االحتياطي العام إىل صندوق األجيال القادمة.
 نوية.ولة أن جتيز وافة املسحوبات من صندوق االحتياطي العام عند إعداد امليزااية السّ يتعني على الدّ  -
رق األوسط ومشال أفريقيا، فضال  ف صندوق االحتياطي العام من استثمارات يف الكويت ويف دول الشّ يتألّ  -

 عن دولة الكويت. ايابة   ديرها اهليئة العامة لالستثمارعن أصول بالعمالت األجنبية الرئيسة تُ 
عامة  سات  مشاروة الكويت يف مؤسّ  حكومية أخرى، مبا يف ذلك وما يضم صندوق االحتياطي العام أصوال   -

ىل مشاروة إنمية االقتصادية العربية وشروة البرتول الوطنية الكويتية باإلضافة مثل الصندوق الكوييت للتّ 
ويل، قد الدّ ويل، وصندوق النّ ولية مبا فيها البنك الدّ اهليئات الدّ د  األطراف ويف الكويت يف املنظمات متعدّ 

 ندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وغريها.والصّ 
 
 

 وحدة تقدير المخاطر ومراقبة األداء 
املسؤولة عن األداء االستثماري وإدار  املخاطر على مستوى  "RPU"وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء  عتربتُ 

 ؛ حيث تقع على عاتقها املسؤولّيات الّتالية:اهليئة العاّمة لالستثمار
 ؛القيام مبراقبة األداء وحتليل املخاطر -
 ؛حتديد األداء ومستوى املخاطر ورفعها إىل اإلدار  العليا -
 ؛االستثمار باهليئة العامة لالستثمارتطوير فهم األداء واملخاطر يف قطاعات  -
 ؛حيحةحقيق يف املعلومات والبيااات غري الصّ التّ  -
ساؤالت تعليم موظفي اهليئة ويفية مراقبة األداء وتقدير املخاطر من خالل شرح عمل الوحد  واإلجابة عن التّ  -

 ؛اليت يطرحوهنا
أفضل  رورية للمساعد  على توفري فهم  فاصيل الضّ بالتّ  د  زوّ مُ أاّه سم بالوضوح و إاتاج الوحد  يتّ  أود من أنّ التّ  -

 .لدورها يف اهليئة
  وحدة تقدير المخاطر ومراقبة األداء"إنتاج" مخرجات 

خرجات الّدوريّة اليت تُقّدمها وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء     
ُ
 جمللس "RPU"فيما يلي عّينات من امل

  .اهليئة العاّمة لالستثماراإلدار ، الّلجنة الّتنفيكذيّة للمجلس وللمكّلفني باإلدار  على مستوى 

العام إلدارة المخاطرطار . اإل2  
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على أساس  ربع سنوي، باحلسابات وتقدمي الّتقارير حول  "RPU"تقوم وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء  
؛ فضال  عن العديد من املهام "GRFاالحتياطي العام "صندوق " و FGFصندوق األجيال القادمة " أداء وّل من

. فيما يلي عّينة لبعض الّصفحات من تقرير "GIPS"ستثمار أداء عاملّية فيما خيّص االواملرّوبات اليت تقوم على معايري 
 :"FGF"األداء لصندوق األجيال القادمة 

 
وتقدمي الّتقارير حول  على أساس  ربع سنوي، باحلسابات "RPU"تقوم وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء 

"؛ فضال  عن العديد من املهام GRF" وصندوق االحتياطي العام "FGFأداء وّل من صندوق األجيال القادمة "
. فيما يلي عّينة لبعض الّصفحات من تقرير "GIPS"واملرّوبات اليت تقوم على معايري أداء عاملّية فيما خيّص االستثمار 

  ":GRFالعام "صندوق االحتياطي األداء 
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مبقاراة تصنيفات املدراء اخلارجّيني على أساس  شهري،  "RPU"وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء تقوم  
صندوق األجيال القادمة للّصندوق )مبا يف ذلك مكتب االستثمار الكوييت(؛ على أساس األداء الّنسيب لكّل من 

"FGF" وصندوق االحتياطي العام "GRF."  

 
اّلحق ، بتقدمي تقارير عن اخلطر العلى أساس  ربع سنوي "RPU"تقوم وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء 

إحصائيات حول املخاطر، العائد املعّدل حسب املخاطر، معلومات حول الّنسب، االحنراف املعياري، اسب شارب 
 :"FGF"لصندوق األجيال القادمة  اّلحقفيما يلي عّينة لبعض الّصفحات من تقرير اخلطر ال .وبيتا
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بتقدمي تقارير اخلطر الّسابق،  على أساس  ربع سنوي، "RPU"تقوم وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء  
، أثر الّتنويع، تتّبع اخلطأ املسبق، ووكذا حتليل املخاطر مثل تقرير الّتعرض "VAR"ومجيع اإلحصائيات املتعّلقة به مثل 

فيما يلي عّينة لبعض الّصفحات من تقرير ، وخطر الّتحّلل الثّنائي. "Stress Tests" اإلجهادللخطر، اختبارات 

 :"FGF"اخلطر املسبق لصندوق األجيال القادمة 

 
بتقدمي تقرير حول أسلوب على أساس  ربع سنوي،  "RPU"تقوم وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء 

 م اخلصائص االستثماريّة للّصندوق."، مع تقييFGFالقادمة "الّتحليالت اخلاّصة بصندوق األجيال 
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تقّدم "حتسني" على أساس  ربع سنوي، بتقدمي تقرير حول  "RPU"تقوم وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء  

 "، وتقييم خصائص العائد/املخاطر اخلاّصة به.FGFصندوق األجيال القادمة "
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باملوازا  مع  "RPU"وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء  خمرجات "إاتاج"ارتفعت ، 9000ُمنكذ إاشائها سنة 
دار  ل

ُ
وهيكل الّصندوق اجملّمع جنب ا إىل جنب عدد احملافظ االستثماريّة ارتفع  .هيئة العاّمة لالستثمارلارتفاع األصول امل

 بشكل  وبري؛ وما هو موّضح أداا :و 

 
 الوقت، ومبرور .9000 عام منكذ وبري بشكل   "RPU"وحد  تقدير املخاطر ومراقبة األداء  تقارير عدد ارتفع 
 .وتفصيال   مشوال   أوثر ت  حتليال تضّمنلت واملخاطر األداء خمرجات تطورت

 

 



 

  

 الفهـــارس
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 ،، سطيفاألورومغاريب الفضاء يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف واالستثمار الّشراكة خمرب منشورات ،"8001-8011"

8011. 
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 .8010مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، بريوت، لبنان،  سفني بريينت: "أين صناديق الثروة السيادية من مبادئ سنتياغو"، .36
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 .8002 جانفي
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 .8008 ،19 ع بريوت، العربّية، الوحدة دراسات

عتاد اجلديد، جمّلة التمويل والّتنمية، صندوق الّنقد الّدويل، ع:  .49
ُ
، يونيو 11حممد العريان، صناديق الثّروة الّسياديّة ِوفق امل

8010. 
نبيل بوفليح، دور صناديق الثّروة الّسيادية يف معاجلة األزمة املالية واالقتصادية العاملية، جملة حبوث اقتصادية عربية، العددان:  .51

 .8010شتاء -8008، خريف 19-18

نبيل بوفليح، فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيري مداخيل الّنفط يف الدول العربية، األكادميية للدراسات االجتماعية  .51
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 الّصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
في رسملة المؤّسسات المالّية الُمتعّثرة خالل  صناديق الّثروة الّسياديّة نسبة مساهمة (1-1)

 "7002-7002"الفترة 
12 

 12 7002لدول الخليج سنة  صناديق الّثروة الّسياديّة خسائر (1-7)
 30 حسب حجم األصول الُمدارة صناديق الّثروة الّسياديّة أكبر (1-3)
 11 مكّونات معيار الهيكلة لمؤّشر ترومان (1-4)
 11 ة لمؤّشر ترومانحوكممكّونات معيار ال (1-1)
 17 ة لمؤّشر ترومانُمساءلة والّشفافيّ مكّونات معيار ال (1-6)
 13 معيار سلوك الّصناديق لمؤّشر ترومان مكّونات (1-2)

 13 مادويل للّشفافّية-مبدأ مؤّشر لينابيرغ (1-2)

 61 حسب المنطقة صناديق الّتحّوط حجم األصول الُمدارة من قبل (7-1)

 171 "1929-1962" الخمسة للجزائراألهداف الّرئيسة للمخّططات الّتنمويّة  (3-1)

 174 "1922-1921"بعض المؤّشرات االقتصاديّة الكّلية تطّور  (3-7)

 130 "7001-1999" أهم المؤّشرات االقتصاديّة في الفترةتطّور  (3-3)

 137 "7004-2001"الّتوزيع القطاعي لبرنامج اإلنعاش االقتصادي  (3-4)

 131 "7009-7001"الّتوزيع القطاعي للبرنامج الّتكميلي لدعم الّنمو االقتصادي  (3-1)

 132 "7014-7010"الّتوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي  (3-6)

 147 "7014-7002"تطّور االحتياطات في الجزائر خالل الفترة  (3-2)

 141 "7014-1999"بعض مؤّشرات أداء االقتصاد الجزائري  (3-2)

 142 "7014-7004"تطّور هيكل الّناتج المحّلي اإلجمالي في الفترة  (3-9)

 142 "7014-7004"العالقة بين معّدل الّنمو االقتصادي وقطاع المحروقات في الفترة  (3-10)

 110 "7014-7004"تطّور الميزان الّتجاري الجزائري خالل الفترة  (3-11)

 111 "7014-7001"تطّور هيكل الّصادرات في الفترة  (3-17)

 117 "7014-7001"تطّور هيكل الواردات في الفترة  (3-13)

 111 "7014-7010"تطّور هيكل اإليرادات العاّمة في الفترة  (3-14)

 112 "7014-7010"تطّور هيكل الّنفقات العاّمة في الفترة  (3-11)

 161 "7003-1991"المسح الّزلزالي في الجزائر  (3-16)

 166 "7006-1991"تطّور نشاط الحفر الّتطويري واالستكشافي في الجزائر  (3-12)

 162 "7014-1991"البترول في الجزائر  اتاكتشاف (3-12)
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 162 "7014-1990"تطّور االحتياطي المؤّكد من الّنفط الخام خالل الفترة  (3-19)

 120 "7014-1990"تطّور إنتاج الّنفط الخام في الجزائر خالل الفترة  (3-70)

 121 "7014-1990"تطّور صادرات الّنفط الخام في الجزائر خالل الفترة  (3-71)

 122 "7014-1990"الفترة  خالل -العالمي–مراحل تطّور صندوق المعاشات الحكومي  (4-1)

 124 "7016-1999" الفترة في واألسهم الّسندات لمحفظة الحقيقي العائد تطّور (4-7)

 122 "7014-7000"تطّور جهاز قطر لالستثمار في الفترة  (4-3)

 197 "7016-1913" العاّمة لالستثمار في الفترةتطّور الهيئة  (4-4)

 199 اإلطار القانوني، األهداف والّتنسيق مع سياسات االقتصاد الكّلي (4-1)

 700 اإلطار المؤّسسي وهيكل الحوكمة (4-6)

 700 االستثمار وإدارة المخاطر (4-2)

 702 نسبة امتثال صناديق الّثروة الّسياديّة لمبادئ سنتياغو (4-2)

 717 "7000-1996"تطّور بعض المؤّشرات االقتصاديّة المرتبظة بأسعار الّنفط في الفترة  (4-9)

 714 "1470-0700"تطّور وضعية صندوق ضبط الموارد في الفترة  (4-10)

 711 "7014-7000" تطّور فائض قيمة الجباية البترولّية في الفترة (4-11)

 712 تمويل عجز الموازنة العاّمةدور صندوق ضبط الموارد في  (4-17)

 712 "7014-7000"تطّور عملّيات الخزينة العمومّية في الفترة  (4-13)

 771 تخفيض المديونّية العمومّيةدور صندوق ضبط الموارد في  (4-14)

 773 "7014-7000"تطّور معّدالت الّتضّخم في الفترة  (4-11)

 مبادئ إطار في والجزائر الكويت قطر، الّنرويج،: من كل تجارب بين مقارنة (4-16)
 سنتياغو

772 
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 الّصفحة عنوان الّشال رقم الّشال
 12  صنلديق الّثروة الّسيلديّةأنواع  (1-1)

 21 الّتوّجهلت الجغرافية لصنلديق الّثروة الّسيلديّة (1-2)
 21 الّسيلديّةالّتوّجهلت الجغرافية لصنلديق الّثروة  (1-3)
 22 ة لصنلديق الّثروة الّسيلديّةقطلعيّ الّتوّجهلت ال (1-4)
 29 "2015-2002" تطّور حجم صنلديق الّثروة الّسيلدية في الفترة (1-5)

 31 "2015-2002"إجمللي األصو  المدارة من قبل صنلديق الّثروة الّسيلدية في الفترة  (1-6)
نسبة صنلديق الّثروة الّسيلدية التي كشهدت تغيرا في إجمللي األصو  المدارة في  (1-2)

 "2015-2013"الفترة 
32 

 32 "2014-2013" نسبة استثملر صنلديق الّثروة الّسيلدية في كل فئة في الفترة (1-2)

 33 نسبة صنلديق الّثروة الّسيلدية حسب مصدر الّتمويل (1-9)

 39 الّنظلم المللي العللمي تجله صنلديق الّثروة الّسيلديّةمواقف مؤّسسلت  (1-10)

 64 الّتوزيع الجغرافي لصنلديق الّتحّوط (2-1)

 66 تطّور صنلعة صنلديق الّتحّوط (2-2)

-2013"ّنسبة لتوقّعلت الُمستثمرين المؤّسسلتّيين صنلديق الّتحّوط بللمحفظة أداء  (2-3)

2015" 
62 

 66 مختلف االستراتيجّيلت االستثملرية لصنلديق الّتحّوطاالرتبلط بين  (2-4)

 21 نسبة صنلديق الّثروة الّسيلديّة التي تستثمر في صنلديق الّتحّوط (2-5)

 22 صنلديق الّثروة الّسيلديّة التي تستثمر في صنلديق الّتحّوط؛ حسب المنطقة (2-6)

 23 الّسيلديّة التي تستثمر في صنلديق الّتحّوطالّتفضيالت اإلقليمّية لصنلديق الّثروة  (2-2)

 24 االستراتيجّيلت المفّضلة لصنلديق الّثروة الّسيلديّة التي تستثمر في صنلديق الّتحّوط (2-2)

 24 ت االستثملريّة لصنلديق الّثروة الّسيلديّة التي تستثمر في صنلديق الّتحّوطوّجهلالتّ  (2-9)

 المحّلي اإلجمللي في األسواق الّنلكشئة واألسواق المتقّدمة والعللملنلتج توقّعلت ا (2-10)

"2001-2020" 
24 

 143 "2014-2002"تطّور االحتيلطلت في الجزائر خال  الفترة  (3-1)

 156 "2014-2010"تطّور هيال اإليرادات العلّمة للّدولة في الفترة  (3-2)

 152 "2014-2010"تطّور هيال الّنفقلت العلّمة للّدولة في الفترة  (3-3)

 169 "2014-2001"تطّور االحتيلطي المؤّكد من الّنفط الخلم خال  الفترة  (3-4)

 129 الهيال الّتنظيمي لبنك إدارة االستثملرات الّنرويجي (4-1)

 121 المنطقة حسب الّصندوق قبل من المستثمرة الّسندات نسبة (4-2)
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 122 المنطقة حسب الّصندوق قبل من المستثمرة األسهم نسبة (4-3)

 123 االئتملني الّتصنيف حسب الّسندات محفظة استثملرات (4-4)

 124 للّصندوق الّسوقية القيمة من المقلبل للخطر التعّرض نسبة (4-5)

 190 الهيال الّتنظيمي لجهلز قطر لالستثملر (4-6)

 KIA" 194"الهيال الّتنظيمي لللهيئة العلّمة لالستثملر  (4-2)

 202 2013مؤكّشر االمتثل  لمبلدئ سنتيلغو لسنة  (4-2)

 202 2016 سنة من األو  للّربع للّشفلفية ملدويل-لينلبيرغ مؤكّشر (4-9)

 214 "1420-0200"تطّور وضعية صندوق ضبط الموارد في الفترة  (4-10)

 216 "2014-2000" قيمة الجبلية البترولّية في الفترةتطّور فلئض  (4-11)

 212 دور صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الموازنة العلّمة (4-12)

 222 نسبة مسلهمة صندوق ضبط الموارد في تخفيض المديونّية العمومّية (4-13)

 232 لّصندوق الّسيلدي الجزائريالهيال الّتنظيمي ل (4-14)

 246 الّسيلدي الجزائريصندوق المراحل إعداد وتنفيذ استراتيجّية االستثملر في  (4-15)

 249 الجزائري الّسيلدي للّصندوق االستثملرية المحفظة أصو  (4-16)
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 إهداء
 رفانع  شكر و 
 البحثخطّة 

 مة المختصراتئقا
 ي(-)أ ةمة عامّ مقدّ 

 (58-2) ة ومبادئ سنتياغوالفصل األول: مدخل نظري لصناديق الّثروة الّسياديّ 
 2 تمهيد

 23-3 ةاالستثماريّ اتها واستراتيجيّ  ةروة الّسياديّ المبحث األول: مفهوم وأنواع صناديق الثّ 

 3 ة وأهميتها وأهدافهال: مفهوم صناديق الثروة الّسياديّ المطلب األوّ 

 3 ة روة الّسياديّ : مفهوم صناديق الثّ أواًل 

 7 ة روة الّسياديّ صناديق الثّ  أهّمية: ثانًيا

 7 ةروة الّسياديّ صناديق الثّ داف أه: لثًاثا

 11 ة الّسياديّ اني: أنواع صناديق الّثروة المطلب الثّ 
 11 وفًقا لمصدر دخلهاة صناديق الثروة الّسياديّ  أنواع: أواًل 

 14 وفًقا للغرض من نشأتهاة صناديق الثروة الّسياديّ  أنواع: ثانًيا

 15 وفًقا لمجال عمل الّصندوقة روة الّسياديّ صناديق الثّ  أنواع: ثالثًا                  

 15 وفًقا لدرجة االستقاللّيةة روة الّسياديّ صناديق الثّ  أنواع: رابًعا                  

 15 ة لصناديق الّثروة الّسياديّةات االستثماريّ الث: االستراتيجيّ المطلب الثّ 

 15 ة لصناديق الّثروة الّسياديّةات االستثماريّ االستراتيجيّ : أواًل                  

 22 ة لصناديق الّثروة الّسياديّةات االستثماريّ االستراتيجيّ تحليل : اثانيً                  
 22 ة لصناديق الّثروة الّسياديّةات االستثماريّ االستراتيجيّ تصنيف : ثالثًا                 

 42-24 ة في االقتصاد العالميالمبحث الثّاني: دور صناديق الثروة الّسياديّ 
 24 الّثروة الّسيادية على الّدول المالكة والّدول المتلقّيةل: انعكاسات صناديق المطلب األوّ 

 26 أّوال: األثر اإليجابي لصناديق الّثروة الّسيادية بالّنسبة للّدول المالكة والّدول الُمتلقّية            
 27 الُمتلقّية ثانًيا: األثر الّسلبي لصناديق الّثروة الّسيادية بالّنسبة للّدول المالكة والّدول           

 28 ة في االقتصاد العالميياديّ روة السّ اني: مكانة صناديق الثّ المطلب الثّ 
 35                                                                                            صناديق الّثروة الّسيادية من تحركات يولموقف الدّ ال الث:المطلب الثّ 

 35 من صناديق الّثروة الّسياديّة ّيةولخاوف الدّ رات الممبرّ أّوال: 

 36 من صناديق الّثروة الّسياديّة ّدولّيةالمواقف ال: ثانًيا
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 57-41 الث: مبادئ سنتياغو )المبادئ والممارسات المتعارف عليها(المبحث الثّ 

 41 ل: أهداف مبادئ سنتياغوالمطلب األوّ 

 41 الّدوليةمجموعة العمل : أواًل 
 42 ثانًيا: أهداف مبادئ سنتياغو

 44 مبادئ سنتياغو ُأطُراني: المطلب الثّ 
 44 نسيق مع الّسياسات االقتصادية الُكّليةوالتّ  واألهداف: اإلطار القانوني أواًل 

 46 ةياديّ روة السّ ساتية وهياكل الحوكمة الخاصة بصناديق الثّ ر المؤسّ طُ األُ ثانًيا: 

 47 ر االستثمار وإدارة المخاطرطُ أُ ثالثًا:    

 49 تطبيق مبادئ سنتياغومدى الث: المطلب الثّ 
 52 مؤّشرات قياس مدى االلتزام بمبادئ سنتياغو: أواًل               

 54 بمبادئ سنتياغوالعالمّية  ةياديّ روة السّ صناديق الثّ  تقييم التزامثانًيا:               

 58 خالصة
 (97-62)الّسيادية الفصل الثّاني: سياسات ترشيد دور صناديق الّثروة 

 06        تمهيد
 77-61 االستثمار في صناديق الّتحّوط ل:المبحث األوّ 

 61 مفهوم صناديق الّتحّوط ل:المطلب األوّ 
 61 نشأة وتعريف صناديق الّتحّوط: أواًل 
 68 أهداف صناديق الّتحّوط: ثانًيا

 69 االستراتيجّيات االستثماريّة لصناديق الّتحّوط اني:المطلب الثّ 
 69 المحايدة للّسوقستراتيجّية اال: أواًل 
 69 ة المدىالّطويلة/ قصير ة االستراتيجيّ : ثانًيا
 69 االستراتيجّية القائمة على مراجحة الّدمج بين الّشركات: ثالثًا

 72 االستراتيجيات الّتي تقودها األحداث: رابًعا

 72 االستراتيجّية القائمة على االقتصاد الكّلي العالمي: خامًسا

 72 صندوق صناديق الّتحّوط: سادًسا

 71 حوافز االستثمار في صناديق الّتحّوط الث:المطلب الثّ 
 71 صناديق الّثروة الّسياديّة التي تستثمر في صناديق الّتحّوط: أواًل 
 75 الّتحّوطاالستثمار في صناديق حوافز ا: ثانيً 
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 98-78 االستثمار في األسواق الّناشئة المبحث الثّاني:
 78 األسواق الّناشئة  اهيةم ل:المطلب األوّ 

 78  اشئةالنّ  األسواق مفهوم: أواًل 
 82 اشئةمراحل تطّور األسواق النّ : اثانيً 

 81 اشئةاألسواق النّ  أهّمية: ثالثًا

 82 في االقتصاد العالمي اشئةاألسواق النّ  مكانة: رابًعا

 86 خصائص األسواق الّناشئة اني:المطلب الثّ 
 87 وحوافز االستثمار فيها األسواق الّناشئةاستراتيجّيات  الث:المطلب الثّ 

 87 ات األسواق الّناشئةاستراتيجيّ : أواًل 

 98 االستثمار في األسواق الّناشئة حوافزا: ثانيً 

 115-99 االستثمار في الّتنمية المحّلية الث:المبحث الثّ 
 99 الّتنمية المحّلية اهية م ل:المطلب األوّ 

 99 تعريف الّتنمية المحلّية: أواًل 
 121 أهمية وأهداف الّتنمية المحلية: ثانًيا

 122 ثالثًا: أبعاد الّتنمية المحّلية

 123 الجزائرالّتنمية المحّلية في  اني:المطلب الثّ 
 123 في الجزائر تمويل الّتنمية المحّليةمالية المستخدمة في المصادر ال: أواًل            

 111 في الجزائر الّتنمية المحّلية مويلت آفاق: ثانًيا           
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 ملّخص

 



 
 صملخّ 

الوقوِف على أداء صندوق ضبط ، و الّتعرف على صناديق الثّروة الّسيادية وأمهّيتهاهتدُف هذه الّدراسة إىل 
 . وقد تّبني أنّ يف اجلزائرملالّية االستغالل األمثل للفوائض اترشيَد دوره و املوارد يف اجلزائر، وحماولِة وضع خطٍّة تضمن 

؛ حيث اقتصر دورُه على فيما خيّص اهليكل واألهداف ، من اختالالتٍ 0222 ُمنذ إنشائه سنة قد عاىنّصندوق ال
تغطية العجز يف امليزانية وختفيض حجم املديونّية، كما أّن االعتماد على اجلباية البرتولّية كمصدٍر رئيس لتمويل هذا 

املفاِجئة وغري املتوقّعة إىل مستوياٍت يف ظّل األزمة احلالية، بعد اهنيار أسعار الّنفط  الّصندوق، جعله يف موقٍف حّساسٍ 
جدِّ متدنّية. إّن العمل على إصالح الّصندوق وتنويع حمفظته االستثمارية هبدف توزيع اخلطر؛ من خالل االستثمار يف 
صناديق الّتحّوط، األسواق النّاشئة والّتنمية احملّلية، هذه الّسياسات باإلضافة إىل العمل اجّلدي على تنويع مصادر 

كن اعتماُده كمصدٍر متجدِّد يف اجلزائر، يُ  سيادي  متويل الّصندوق ستعمل على ترشيِد دوره وتنتقل به إىل صندوٍق 
 لإليرادات خيدم االقتصاد ويضمن مستقبل األجيال القادمة.

ة، الّتنمية احملّلية، صناديق الثّروة الّسياديّة، مبادئ سنتياغو، صناديق الّتحّوط، األسواق الّناشئ الكلماتّالمفتاحي ة:
ّ.-اجلزائر– صندوق ضبط املوارد

Summary 

This study aims to identify the sovereign wealth funds and their importance and stand on 

the performance of the Fund for the Regulation of Receipts (FRR) in Algeria. It also attempts to 

develop a plan to ensure the rationalization of the FRR role and the optimal utilization of 

financial surpluses in Algeria. It was found that the fund has suffered since its inception in 2000, 

from imbalances in its structure and objectives. Therefore, the fund’s role has always limited to 

covering the deficit of the budget and reducing the size of the debt. The dependence on oil levy 

incomes as the main source for financing the fund, put it in a critical position during the current 

crisis after the unexpected sudden collapse of the oil prices to very low levels. The work on the 

reform of the fund and the diversification of its investment portfolio in order to distribute the 

risk; by investing in hedge funds, emerging markets and local development, these policies in 

addition to the serious work on the diversification of funding sources will work to rationalize its 

role and transmitted it to a valuable sovereign fund in Algeria, that could be adopted as a 

renewed source of revenue serves the economy and ensures the future of coming generations. 

Keywords: Sovereign wealth funds, Santiago principles, Hedge funds, Emerging markets, Local 

development, the Fund for the Regulation of Receipts (FRR) -Algeria-. 

 
 


