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صناديق الرثوة السيادية لدول الخليج العربية
بني االستدامة والتحديات املستمرة
Sovereign Wealth Funds in the Gulf Arab States:
Sustainability and Ongoing Challenges
تهتم الدراسة بتحليل استدامة الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية ،وتعرض التحديات التي تواجهها،
سواء الحالية منها أم املستقبلية .وتسعى لرصد الضغوط التي تستهدف التأثري سلب ًيا يف استدامة هذه
الصناديق .وتناقش التحديات املرتبطة مبستقبلها .وتخلص إىل وجود أخطار تهدد استدامتها عىل األمد
ً
فضل عن استمرار
البعيد ،مع تراجع العائدات النفطية ،وكذلك تواضع أداء االستثامرات األجنبية املبارشة،
التعقيدات يف اإلجراءات البريوقراطية ،وانكشاف مصادر التمويل ألوجه نشاط الصناديق مع عدم استقرار
اإليرادات النفطية .يضاف إىل ذلك عامل غياب الشفافية ،وضعف حوكمة هذه الصناديق ،مبا يجعل الغموض
حول أوجه نشاطها معوقً ا للنجاح ودميومته ،ال سيام مع وجود ضغوط دولية مستمرة ،وضغوط نابعة من
متويل العجز يف املوازنة العامة ،وغياب االستقرار املايل وتنافسية القطاعات يف االقتصادات الخليجية.
بناء عليه ،تويص الدراسة بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية يف دول الخليج ،وإيجاد إرادة حكومية جادة
من شأنها تعزيز الربامج املالية واالستثامرية ،وتحقيق أهداف تأسيس الصناديق السيادية؛ من أجل تنويع
مصادر الدخل.
كلامت مفتاحية :دول الخليج العربية ،الصناديق السيادية ،استدامة املوارد ،الشفافية ،الفاعلية الحكومية،

جودة البريوقراطية.

This study analyzes the sustainability of sovereign wealth funds (SWFs) in the Gulf Cooperation
Council (GCC) countries and monitors pressures that may negatively impact SWFs' sustainability. The
challenges associated with the future of these funds are also discussed. The study concludes that, as
oil revenues fluctuate and decline and foreign direct investment shrinks, there are numerous threats
to these funds' sustainability. Additional threats include complicated bureaucratic procedures,
the absence of transparency, and weak Gulf SWF governance. Accordingly, the study recommends
political and economic reforms in the Gulf states and governmental commitment to promoting
financial and investment programs and achieving SWFs' objectives of diversifying sources of income.
Keywords: Gulf Arab States, Sovereign Wealth Funds, Sustainable Resources, Transparency,
Government Effectiveness, Bureaucratic Quality.
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مقدمة
مثّلت التحوالت التي يشهدها االقتصاد العاملي ،منذ بداية القرن العرشين ،تحد ًيا حقيق ًيا للنظام املايل واالقتصادي؛
إذ أدت إىل تقلبات يف حجم أوجه النشاط االقتصادي والتبادل التجاري ،ما جعله ينعكس سلب ًيا عىل جهد الحكومات
يف تطوير اقتصاداتها ،وتحسني مستوى معيشة األفراد .وساهمت تلك التقلبات يف تراجع أسعار النفط يف فرتات
عدة متباينة؛ فخلق هذا الرتاجع ً
ضغطا عىل املوازنات العامة ،ال سيام يف الدول املنتجة واملصدرة له ،وهو ما بات
تهدي ًدا أيضً ا لتمويل الربامج اإلمنائية واستمرارها ،ولجهد اإلصالحات االقتصادية يف تلك البلدان .بيد أن مورد النفط
حريصا
لبعض تلك الدول أدى دو ًرا محور ًيا يف املحافظة عىل استقرار اقتصاداتها؛ إذ كان بعض الدول النفطية
ً
عىل إيجاد تنوع يف مصدر الدخل؛ بهدف استحداث آلية استثامرية بديلة من النفط ،متمثلة يف إنشاء ما يسمى
صناديق الرثوة السيادية.
لقد بدأ ظهور الصناديق السيادية التقليدية يف العامل أوائل الخمسينيات ،واعتمد عىل األصول السلعية ،وهو النفط
تحدي ًدا ،ثم تبعها ظهور الصناديق السيادية بأشكالها املختلفة ،مبا فيها السلعية وغري السلعية ،فأخذت فكرة تأسيس
رواجا لدى كثري من الدول .ومل يرتبط تأسيسها بوجود الرغبة لدى دول النفط يف التحوط من مورد
صندوق سيادي ً
النفط الناضب فحسب ،وإمنا أسست االقتصادات غري النفطية ،كالصني وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وأسرتاليا
وتشييل ،تلك الصناديق؛ بهدف تحقيق العائد االستثامري املالئم للحكومات ،وتحقيق وفورات من موجودات الرصف
األجنبية .وسجل عدد الصناديق السيادية تطو ًرا منذ أواخر الستينيات ،من ثالثة صناديق سيادية إىل  22صندو ًقا
عام  ،1999ثم إىل ما يقارب  60صندو ًقا عام  .2010ويقدر عدد الصناديق السيادية يف العامل حال ًيا بنحو  95صندو ًقا
سياد ًيا((( ،بإجاميل أصول تقدر بنحو  8.34تريليون دوالر ،بحسب بيانات عام  .2019وعىل الرغم من ذلك ،فإن تحديد
مفهوم متفق عليه ،ومقبول ،لتعريف الصندوق السيادي ال يزال يف طور النقاش؛ إذ توجد اختالفات عدة ،تشمل
أغراض الصندوق وأهدافه وأدوات متويله .لكن الجميع متفق عىل أن إدارة األصول االستثامرية يف الصندوق السيادي
وملكيتها مرتبطة باألساس بكيان سيادي متثله الحكومة وأجهزتها(((.
ويف ضوء ذلك ،تحلل الدراسة مدى استدامة الصناديق السيادية لدول الخليج العربية ،بنا ًء عىل األهمية االسرتاتيجية
لتلك الصناديق وسياساتها االستثامرية ،ومن ثم تُق َّيم التحديات التي تواجهها هذه الصناديق ،سواء الحالية منها أم
املستقبلية .ومن هذا املنطلق ،تستهدف الدراسة اإلجابة عن تساؤلني أساسني :األول معني بالضغوط التي تواجه
صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج ،وتستهدف التأثري سلب ًيا يف استدامتها .ويتعلق السؤال الثاين بالتحديات
املستقبلية التي قد تواجهها هذه الصناديق .وبنا ًء عىل إجابة الدراسة عن السؤالني ،ستقدم توصيات محددة.
يقوم منهج الدراسة عىل التحليل الوصفي والتاريخي للصناديق السيادية الخليجية ،عرب النظر املقارن إىل املؤرشات
األدائية لهذه الصناديق ،سواء من جهة حوكمتها ،أم بيان قدراتها التنافسية ،أم كفاية اسرتاتيجياتهاً ،
فضل عن النواتج
1
"Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets," Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 1/12/2020, at:
https://bit.ly/2YYudoe
2
"?Jeanne Amar, Christelle Lecourt & Valerie Kinon, "Is the Emergence of New Sovereign Wealth Funds a Fashion Phenomenon
Review of World Economics, vol. 154, no. 4 (2018), p. 853; Juergen Braunstein, "Domestic Sources of Twenty-first-century Geopolitics:
Domestic Politics and Sovereign Wealth Funds in GCC Economies," New Political Economy, vol. 24, no. 2 (2019), p. 204.
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ً
ً
تحليل
تحليل لسياق عمل الصناديق من منظور االقتصاد الكيل ،وتطرح
التي متكنت من تحقيقها .وتقدم الدراسة
مقارنًا ملجموعة كبرية من املؤرشات املؤسسية واألدائية التي تكشف قدرات هذه الصناديق وكفاية إدارتها ،سواء
بني دول الخليج بعضها بعضً ا ،أو بينها وغريها من الصناديق العاملية القريبة من خصائصها .ومن هذه املؤرشات ما
يتعلق بالتنافسية ،وتوافر السيولة الدولية ،ومعايري الجودة البريوقراطية ،ومؤرش لينابريغ-مادويل للشفافية ،ومؤرش
الفاعلية الحكومية ،وتوازن املوازنة العامة.
تشمل الدراسة ثالثة محاور؛ يستعرض األول أهمية صناديق الرثوة السيادية لدول الخليج ،وسياساتها االستثامرية.
أما الثاين ،فيحلل مدى استدامة تلك الصناديق السيادية ،يف حني يبني الثالث التحديات القامئة واملستقبلية ملستقبل
الصناديق السيادية الخليجية ،مع تحليلها وتقييمها ،إضافة إىل خامتة الدراسة وتوصياتها.

أولً  :صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج العربية
أنشأت دول الخليج العربية صناديق الرثوة السيادية وسيل ًة الستخدام الوفورات املالية التي راكمتها اإليرادات
النفطية؛ بغرض استثامرها ،بعي ًدا من تقلبات أسواق النفط .وعىل الرغم من تباين أحجام تلك الصناديق وأهدافها
وسياساتها ،ما بني دولة وأخرى ،فإنها تسهم مجتمعة يف أعىل حجم لألصول عىل املستوى العاملي ،بنسبة تصل إىل
نحو  34.7يف املئة من إجاميل أصول الصناديق السيادية يف العامل((( .وتع ّد صناديق الرثوة السيادية التي متتلكها دول
الخليج من بني أقدم الصناديق يف العامل .ويوضح الجدول ( )1ترتيب الصناديق الخليجية من حيث أحجام أصولها
عامل ًيا ،ويبني تواريخ إنشائها.
الجدول ()1
الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية
الصندوق السيادي

حجم أصول الصندوق لعام 2019
تاريخ التأسيس
(مليار دوالر أمرييك)

الرتتيب العاملي

هيئة االستثامر يف أبوظبي

1976

745.00

3

الهيئة العامة لالستثامر الكويتية

1953

527.00

6

صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي

غري متوافر

512.14

7

جهاز قطر لالستثامر

2005

304.00

10

صندوق االستثامر العام السعودي

1971

280.00

11

صندوق مؤسسة ديب لالستثامر

2006

239.39

12

صندوق "مبادلة" مملوك إلمارة أبوظبي

2002

229.98

14

صندوق االحتياطي العام العامين

1980

25.00

30

""Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets.
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الصندوق السيادي

حجم أصول الصندوق لعام 2019
تاريخ التأسيس
(مليار دوالر أمرييك)

الرتتيب العاملي

ممتلكات لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية

2006

16.67

33

صندوق عامن االستثامري

2006

8.20

40

صندوق رشكة االستثامر الخليجي لدولة الكويت

1982

3.50

51

صندوق االحتياطي العام البحريني

2006

0.73

65

املصدر:
"Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets," Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 1/12/2020, at:
https://bit.ly/2YYudoe

ً
وحجم؛ فدولة اإلمارات متلك أكرب
يربز الجدول ( )1التفاوت بني صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج عم ًرا
الصناديق السيادية الخليجية ً
حجم ،وهو اململوك لهيئة االستثامر يف أبوظبي ،ويحتل املركز الثالث عامل ًيا بعد
الصندوقني الرنويجي والصيني .يف حني يع ّد الصندوق السيادي لدولة الكويت من أقدم الصناديق ،ليس عىل مستوى
دول الخليج فحسب ،بل بني دول العامل أجمع ،ويحتل املركز السادس عامل ًيا .إضافة إىل أن من بني أقدم الصناديق
السيادية خليج ًيا صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي ،وتصل أصوله إىل  512.14مليار دوالر أمرييك،
ويحتل املركز السابع عامل ًيا .وعىل الرغم من حداثة إنشاء الصندوق السيادي القطري الخاص ،الذي أنشئ عام 2005
ضمن جهاز قطر لالستثامر ،فإنه استطاع أن يحل يف املركز العارش عامل ًيا ،بقيمة أصول مقدارها  304مليارات دوالر
أمرييك .وقد جاء صندوق االحتياطي العام العامين يف املركز الثالثني عامل ًيا؛ إذ بلغت قيمته نحو  25مليار دوالر أمرييك،
ثم صندوق الرثوة السيادية "ممتلكات" ،وهو التابع لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية ،ويحل يف املركز الثالث
والثالثني ،بقيمه تقديرية تصل إىل  16.67مليار دوالر أمرييك.
ً
وحجم ،الرتتيب بني دول الخليج العربية ،من حيث امتالكها
وبحسب كل دولة خليجية ،تتصدر اإلمارات ،عد ًدا
الصناديق السيادية ،كام هو مشار إليه يف الشكل ( ،)1فلديها ثالثة صناديق مصنفة عامل ًيا عىل أنها صناديق سيادية،
بقيمة إجاملية تبلغ  1.214تريليون دوالر أمرييك ،وتأيت بعدها السعودية بصناديق تبلغ قيمتها اإلجاملية 792.14
مليار دوالر أمرييك ،ثم الكويت يف املرتبة الثالثة بقيمة إجاملية قدرها  530.5مليار دوالر أمرييك ،ثم قطر بقيمة
إجاملية بلغت  304مليارات دوالر أمرييك ،ثم عامن مبا قيمته  33.2مليار دوالر أمرييك ،وأخ ًريا البحرين بنحو 17.4
مليار دوالر أمرييك من األصول السيادية .وبالطبع ،فإن الصدمات االقتصادية التي وقعت يف بداية األلفية ،ومنها
األزمة املالية العاملية عام  ،2008وأزمة الديون يف عام  ،2010وتراجع أسعار النفط ،قد أثرت تأث ًريا مبارشًا يف األسواق
العاملية ،ويف أداء الصناديق السيادية بالتبعية((( ،فقد منيت الصناديق السيادية الخليجية بخسائر تقدر بنحو 300
مليار دوالر أمرييك ،بحسب تقديرات معهد التمويل الدويل.
4
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الجدول ()2
تكوين املحافظ االستثامرية ألهم الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية

املصدر :حساب أجراه الباحث استنادًا إىلIbid. :

 .1السياسات االستثامرية للصناديق السيادية الخليجية

تركز الصناديق السيادية يف االستثامر عمو ًما عىل ثالث محافظ استثامرية رئيسة :أوالها محفظة الدخل الثابت،
وتشمل غال ًبا السيولة النقدية وأذونات الخزانة والسندات الحكومية ،وثانيتها محفظة األسهم ،وتشمل أسهم
املؤسسات والرشكات الحكومية .وأخ ًريا محفظة االستثامرات البديلة ،وتشمل استثامرات العقار ،واستثامرات البنية
التحتية ،واالستثامرات يف أسهم القطاع الخاص من مؤسسات ورشكات .ومبرور الوقت يغري معظم الصناديق السيادية
معايريه لالستثامر ،واسرتاتيجياته االستثامرية ،وقد يرتتب عىل ذلك األخذ بأصول ذات أخطار ،وعقد رشاكات مع
كبار املستثمرين ،وأخ ًريا قد تلجأ الصناديق إىل التخيل عن األصول السائلة ،وتحويلها إىل أصول أقل سيولة؛ بح ًثا عن
عائد أعىل .وبالنظر إىل أصول محافظ الصناديق السيادية الخليجية ،نجدها تتكون من أصول استثامرية مختلفة،
ذات عوائد متباينة .ويوضح الجدول ( )2أهم األصول التي تستثمرها أهم الصناديق السيادية يف دول الخليج،
بحسب البيانات املتوافرة.
الجدول ()2
تكوين املحافظ االستثامرية ألهم الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية
الصندوق السيادي

محفظة الدخل
الثابت (يف املئة)

محفظة األسهم
العامة (يف املئة)

محفظة االستثامرات
البديلة (يف املئة)

صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي

40

55

5

الهيئة العامة لالستثامر الكويتية

33

58

9

صندوق االستثامر العام السعودي

33

33

33
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الصندوق السيادي

محفظة الدخل
الثابت (يف املئة)

محفظة األسهم
العامة (يف املئة)

محفظة االستثامرات
البديلة (يف املئة)

صندوق جهاز االستثامر يف أبوظبي

26

52

22

صندوق االحتياطي العام العامين

25

30

45

جهاز قطر لالستثامر

20

60

20

صندوق عامن االستثامري

5

5

90

صندوق مؤسسة ديب لالستثامر

0

54

46

صندوق "مبادلة" مملوك إلمارة أبوظبي

0

25

75

ممتلكات لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية

0

15

85

املصدرIbid. :

ُيالحظ من الجدول ( )2أن معظم الصناديق السيادية الخليجية قد ركزت استثامراتها السيادية يف محفظة االستثامرات
البديلة؛ إذ تتميز مبتوسط للعائد السنوي معتدلُ ،يقدر بنحو  8يف املئة يف القطاع العقاري ،ونحو  10يف املئة يف قطاع
البنية التحتية ،بينام نجد أقل تلك االستثامرات يف محفظة الدخل الثابت ،وهي تدر أقل العوائد ،مقارنة باملحافظ
األخرى ،فمتوسط العائد إىل السندات الحكومية يصل إىل نحو  2.5يف املئة .وعىل الرغم من أن أسهم القطاع الخاص
تدر أعىل عوائد ،وسط ًيا نحو  16يف املئة ،فإنها تعترب محافظ ذات خطورة مرتفعة ،مقارنة باملحافظ االستثامرية
األخرى .ونستنتج من ذلك أن الصناديق السيادية الخليجية تتمتع بدرجة تنوع جيدة يف استثامراتها ،بحيث ترتكز يف
قطاعات ذات عوائد معتدلة ،وتتصف بدرجة أخطار معتدلة ،وتتحاىش الدخول يف أصول مضاربية(((.
 .2التوزيع القطاعي والجغرايف الستثامرات صناديق الرثوة السيادية الخليجية

عند الحديث عن التوزيع القطاعي والجغرايف الستثامرات صناديق الرثوة السيادية الخليجية ،فإن تحديد التوزيع
الجغرايف لتدفقات هذه الصناديق يعد من أهم اسرتاتيجياتها االستثامرية؛ إذ إنها منكشفة لفرص االستثامر يف
األسواق الخارجية ،ال سيام يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ودول رشقي آسيا((( .ويتضح من هذا أن الصناديق
السيادية لدولة اإلمارات تستثمر بوزن أكرب يف أسواق املال العاملية ،وبنسبة أقل يف السندات الحكومية والبنية
التحتية والعقارات .فعىل سبيل املثال ،هناك استثامرات لجهاز أبوظبي لالستثامر يف مرشوعات التطوير العقاري
ومراكز التسوق يف الواليات املتحدة األمريكية .أما مؤسسة ديب لالستثامر ،فتشمل استثامرات يف أكرث القطاعات تنو ًعا،
كقطاع التمويل واالستثامر والنقل والطاقة والصناعة والعقارات والبناء والضيافة والرتفيه وقطاع التجزئة .أما ما يخص
الهيئة العامة لالستثامر الكويتية ،فإن استثامرات صندوقها السيادي ترتكز يف سوق املال األمريكية ،ويف اليابان والصني
5
Bahgat Gawdat, "Sovereign Wealth Funds in the Gulf: An Assessment," Kuwait Programme on Development, Governance and
Globalization in the Gulf States (16) (London: The London School of Economics and Political Science, 2011); Rios-Morales Ruth,
Mohamed A. Ramady & Louis Brennan, "GCC Sovereign Wealth Funds: Challenges, Opportunities, and Issues Arising from their
Growing Presence on the Global Landscape," in: Mohamed A. Ramady (ed.), The GCC Economies Stepping Up to Future Challenges
(New York: Springer, 2012), p. 5.
6
Mehmet Asutay, "GCC Sovereign Wealth Funds and Their Role in the European and American Markets," Equilibri, vol. 12, no. 3
(2008), p. 6.
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وبعض الدول األوروبية ،ال سيام يف قطاعات الفندقة والصناعة والتأمني والخدمات املالية واالستثامرات العقارية .أما
الصندوق السيادي الخاص مبؤسسة النقد العريب السعودي ،ف ُيعرف ارتباطه باستثامرات محدودة األخطار ،واعتمدت
اسرتاتيجيته االستثامرية يف بدايتها عىل الودائع االدخارية ،ال سيام يف أوروبا ورشقي آسيا وكندا ،وجرى توسيع
االستثامرات لتشمل أسهم رشكات النفط العاملية املدرجة يف أسواق املال ،وبعدئذ أعيد توزيع العمالت األجنبية يف
املحفظة االستثامرية .أما بالنسبة إىل صندوق االستثامر العام السعودي ،فريكز عىل االستثامرات يف السوق املحلية
والدولية ،ال سيام قطاع البرتول والصناعات األساسية والتعدين ،والقطاع املايل.
تجدر اإلشارة إىل توجه بعض الصناديق السيادية الخليجية نحو االستثامر يف قطاعات الطاقة النظيفة؛ فالصندوق
الخاص يف جهاز أبوظبي لالستثامر لديه استثامرات يف رشكة  Greenkoيف الهند ،وهي رشكة مهتمة بإنشاء أصول
متكاملة للطاقة املتجددة ،كذلك صندوق االستثامرات العامة السعودي الذي اتجه جزء من استثامراته نحو تشغيل
مرشوعات الطاقة املتجددة  ،ACWAوتصنيع السيارات الكهربائية  Lucidو .Teslaأما رشكة "مبادلة لالستثامر"،
فيالحظ أن لديها استثامرات يف قطاع البنية التحتية للطاقة املتجددة.
إن تأسيس صناديق الرثوة السيادية يعتمد عىل أسس قانونية مختلفة محددة ،مرتبطة بإنشائها ،وإدارة أوجه
نشاطها (أي :القانون التأسييس والقانون املايل والدستور والقوانني واللوائح األخرى) ،وهو ما يجعل إمكانية التغيري
يف اسرتاتيجيتها االستثامرية محدودة ،إىل ح ٍد ما ،وهذا ما توضحه نوعية املحافظ االستثامرية لهذه الصناديق
املتسمة بالتنوع ،وتعتمد االستثامر االسرتاتيجي طويل األمد .من هنا نفهم دوافع تركيز االسرتاتيجية االستثامرية
لتلك الصناديق عىل األصول ذات العوائد أكرث من تركيزها عىل األصول السائلة؛ ففي السنوات العرش األخرية نلمح
واضحا للصناديق الخليجية نحو البحث عن أعىل العوائد ،من خالل زيادة املخصصات لألسهم ،مقابل
اتجاها
ً
ً
انخفاض مخصصات السندات.

ثانيًا :استدامة صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج العربية
تتباين أهداف إنشاء الصناديق السيادية الخليجية ومسوغاته ،وتتنوع بحسب كل صندوق عىل حِ دة .ونجد أن
أحد أهم محاورها ،وهو املرتبط بطبيعة اقتصاديات دول املجلس ،هو حامية االقتصاد املحيل من تقلبات عوائد
الصادرات السلعية النفطية ،وذلك من خالل تنويع االقتصاد ،بعي ًدا من االعتامد عىل هذه الصادرات((( ،وهذا يساعد
الحكومات يف املحافظة عىل معدالت الرفاهية ،وتعزيز برامج التنمية ،سواء االقتصادية أم االجتامعية ،ومبا يحقق
األهداف االسرتاتيجية للنمو املستدام ،واالستقرار السيايس واالقتصادي يف البالد.
ويعترب مورد النفط واحتياطي الرصف أهم مصدرين لتمويل الصناديق السيادية يف العامل؛ لذلك نجد أن الدول
النفطية ،ومن بينها دول الخليج ،متول صناديقها السيادية من خالل عائدات النفط ،بينام نجد الدول اآلسيوية
وأسرتاليا متول صناديقها من خالل احتياطي الرصف األجنبي املتحصل من عوائد صادراتها السلعية وغري السلعية(((.
 7ماجد املنيف" ،صناديق الرثوة السيادية ودورها يف إدارة الفوائض النفطية" ،مجلة النفط والتعاون الدويل ،مج  ،35العدد  ،)2009( 129ص .7
منوذجا" ،مجلة رؤى اقتصادية،
 8نبيل بو فليح ومحمد طريش" ،دور صناديق الرثوة السيادية يف إدارة عوائد النفط :صندوق الرثوة السيادي الرنويجي
ً
مج  ،7العدد  ،)2015( 12ص .123
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وكام هو مبني يف الشكل ( )2فإن النفط ،مبا هو مصدر أساس ورئيس لتمويل استثامرات الصندوق ،يع ّرض التدفقات
ٍ
النكشاف عال ،عند وجود أي تق ّلب يف أسواق النفط.
النقدية
الشكل ()2
مصادر متويل أهم صناديق الرثوة السيادية يف العامل

املصدرIbid. :

الشكل ()3
مساهمة الصندوق السيادي من الناتج املحيل اإلجاميل ()2019

املصدر :حساب أجراه الباحث استنادًا إىل:
;World Bank, World Development Indicators (WDI) 2020, Washington DC, accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/39Yqzku
""Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets.
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من هذا املنطلق ،ونظ ًرا إىل املساهمة العالية للقطاع النفطي يف االقتصاد الخليجي ،وما ترتب عليه من تعزيز
استثامرات صناديقها السيادية ،فإن دول الخليج تسجل مساهمة مرتفعة لنصيب حجم صناديق الرثوة السيادية،
نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل عام 2019؛ إذ يصل مجموع أصول الصناديق السيادية الخليجية إىل نحو  385.6يف
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل لبلدان الخليج ،وهو ما يعترب من األعىل عامل ًيا .تتصدر الكويت أعىل مساهمة لتلك
علم بأن تلك النسب تتغري مع التغري يف أسعار
الصناديق بنحو  386يف املئة ،وأدناها سلطنة عامن بنحو  43يف املئةً ،
النفط ،وما يصاحبه من تراجع يف اإليرادات النفطية ،من جانب ،والناتج املحيل اإلجاميل ،من جانب آخر.
أساسا بحركة
ُيظهر الشكل ( )4بجالء أن مساهمة العوائد النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل لدول الخليج ترتبط ً
إنتاجا للنفط ،وأن ارتفاع سعر
متوسط سعر النفط لجميع الدول الخليجية ،باستثناء البحرين ،كونها أقل دول الخليج ً
النفط ينعكس إيجاب ًيا عىل زيادة العائدات النفطية .أما تراجع سعره ،فله تأثري سلبي يف هذه العائدات ،مبا يؤدي
إىل خلق صدمات اقتصادية ،مع تقلب العوائد الحكومية ومعدالت النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل .لقد تراكمت
منذ بداية القرن الحادي والعرشين األصول السيادية إىل أعىل املستويات ،يف خالل أوقات استثنائية تاريخية من
ً
ضغوطا عىل استدامة
ارتفاع أسعار النفط ،إال أن انكشاف الدول الخليجية عىل املورد النفطي انكشا ًفا كب ًريا قد خلق
صناديق الرثوة السيادية ،ال سيام يف األوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط.
الشكل ()4
مساهمة العوائد النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل

املصدرIbid. :

 .1التقلبات يف معدل النمو االقتصادي

يف هذا السياق طرأت تشوهات عىل اقتصادات دول الخليج؛ من جراء تقلبات العوائد النفطية ،وظهور تقلبات
دورية يف معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل .ويبني الشكل ( )5تقلبات معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي
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مقاسا بقيمة االنحراف املعياري  Standard Deviationونجدها مرتفعة يف خالل الفرتة 2019-1970؛
لدول الخليجً ،
إذ سجلت السعودية أعىل درجة انحراف ملعدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي ،بعد لبنان ،بنحو  11.92نقطة،
كذلك سجلت الكويت وقطر واإلمارات وعامن درجات انحراف أعىل من متوسط درجة انحراف منطقة الرشق
األوسط وشاميل أفريقيا .وهذه النتيجة ،يف حد ذاتها ،كفيلة بفهم درجة االنكشاف العالية القتصادات دول الخليج
عىل تقلبات أسعار النفط ،وكيف أنها تؤثر بالتبعية يف تنفيذ أي سياسة ،أو قرار ،تُعنى باإلصالحات االقتصادية
واملالية ،سواء بتأجيلها أو تعديلها أو إلغائها(((.
الشكل ()5
التقلبات يف معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي ()2019-1970

املصدر :حساب أجراه الباحث استنادًا إىل بيانات معدالت النمو التي أصدرها البنك الدويل.

 .2تدفقات االستثامر األجنبي املبارش

إن نجاح الصناديق السيادية ال يتمثل ،فحسب ،يف تحقيق العوائد املالية ،وتراكم أصوله االستثامرية ،بوصفها
احتياطيات مستقبلية لألجيال القادمة ،وإمنا يكمن أيضً ا يف تحقيق دورها األساس الذي ُح ّدد عند إنشائها ،ويتمثل
يف إمناء اقتصادات الدول املالكة لها وتنويعها .لذلك ،فإن عدم مامرسة هذا الدور يعيق تحقق هدف الصناديق
السيادية يف حامية االقتصاد املحيل من تقلبات العوائد النفطية ،إضافة إىل أن تنويع أوجه نشاط االقتصاد املحيل
واستدامتها ،بعي ًدا من النفط ،وتحجيم االنكشاف عىل عجز املوازنة العامة ،وتحقيق االستقرار االقتصادي بالتوسع يف
أوجه النشاط غري النفطية ،ما هي إال متطلبات تعكس مدى نجاح تلك الصناديق السيادية(.((1
 9سفيان بو زيد" ،دور صناديق الرثوة السيادية يف ترشيد اإليرادات النفطية" ،مجلة البحوث السياسية واإلدارية ،مج  ،3العدد  ،)2016( 4ص .69
 10دور صناديق الرثوة السيادية يف االقتصاد العاملي :صندوق مرص السيادي بني دوافع التأسيس واألهداف (القاهرة :مركز مرص للدراسات االقتصادية
واالسرتاتيجية ،)2019 ،ص .7
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ويبني تحليل التطور التاريخي لصايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش Foreign Direct Investment- Net inflow
يف دول الخليج ،كام يف الشكل ( )6املستويات املتدنية لحجم تلك التدفقات ،خالل فرتة الثامنينيات والتسعينيات من
القرن املنرصم ،لجميع دول الخليج .بيد أن تلك الدول أدركت أهمية استثامرات املستثمر األجنبي محل ًيا يف بداية
األلفية ،من خالل تقليل القيود ،وتبسيط اإلجراءات الكفيلة باستقطاب املستثمرين األجانب؛ من أجل تنويع االقتصاد
ً
ملحوظا يف كل من اإلمارات والسعودية وقطر .لكن
انعكاسا
املحيل ،وهذا انعكس إيجاب ًيا عىل ارتفاع صايف التدفقات
ً
رسعان ما تراجعت تلك التدفقات بعد األزمة املالية العاملية ،عام  ،2008إىل مستويات متدنية .والتصور العام لحركة
تلك التدفقات يف دول املجلس ال يعكس إطال ًقا اهتامم الحكومات بتنويع اقتصاداتها بعي ًدا من املورد النفطي ،عىل
الرغم من تراكم األصول السيادية التي قد تسهم يف تنويع الناتج املحيل ،ويف تطوير أوجه نشاط اقتصادي أخرى.
الشكل ()6
االستثامر األجنبي املبارش -صايف التدفقات (مليار دوالر أمرييك)
55
45
35
25
15
10
5

املصدر.World Bank, World Development Indicators (WDI) 2020 :

 .3قياس درجة البريوقراطية

إن إحدى الطرق للتعرف إىل أداء املؤسسات يف الدول تكون من خالل قياس درجة البريوقراطية ،Bureaucracy Quality
أو ما يسمى بسيادة اإلجراءات اإلدارية والقانونية ،فإلنشاء الصناديق السيادية أهداف اقتصادية واستثامرية
وأيضً ا سياسية يسعى لتحقيقها ،يف حني أن ّ
تفش البريوقراطية ،ومن ثم تراجع االستثامرات األجنبية املبارشة التي
ً
ضغوطا عىل الحكومات يف ترويج األصول غري املستغلة ،ومن ثم إقناع
تخىش التعامل مع هذه البريوقراطية ،يخلق
املستثمرين باملشاركة يف استثامرات الصناديق السيادية(.((1
11 Robert Kimmitt, "Public Footprints in Private Markets: Sovereign Wealth Funds and the World Economy," Foreign Affairs, vol. 87,
no. 1 (2008), p. 128.
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إن إزالة التعقيدات البريوقراطية واإلدارية ،وتحسني بيئة أداء األعامل يف االقتصاد املحيل ،من شأنهام تعزيز التعامل
مع التنظيم املطلوب يف صناديق الرثوة السيادية ،ويوضح الشكل ( )7أن متوسط معيار جودة اإلجراءات البريوقراطية
لدول العامل ،للفرتة  ،2019-1985يساوي نحو  2.16نقطة؛ إذ سجلت عامن والكويت وقطر أقل من متوسط درجات
ً
متوسطا أعىل من دول العامل .لكن إذا ما قورن
دول العامل ،يف حني سجل كل من اإلمارات والبحرين ،ثم السعودية،
مبتوسط الدول األخرى املالكة للصناديق السيادية ،نجد أن دول الخليج ،عىل الرغم من تفوقها يف حجم الصناديق
السيادية ،أقل جودة من حيث اإلجراءات البريوقراطية ،مقارنة بالدول األخرى املالكة للصناديق السيادية ،كالرنويج
وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ .فرتاجع املعيار يعني عدم وجود تنظيم مؤسيس قادر عىل امتصاص أي
صدمة ،بعي ًدا من الضغوط السياسية التي قد تنتج يف إثر تغيري السياسات والقوانني واللوائح محل ًيا(.((1
الشكل ()7
معيار الجودة للبريوقراطية

املصدر:
Political Risk Services (PRS) Group, "The International Country Risk Guide (ICRG)," accessed on 25/11/2020, at:
https://bit.ly/3rAi2Kk

والخالصة هي أن انكشاف الصناديق السيادية الخليجية ،إىل درجة كبرية ،عىل العائدات النفطية يحيد بها عن
هدفها التأسييس املتمثل يف توفري مورد مايل للدولة ،يقيها الصدمات االقتصادية بعد حقبة النفط .فعىل الرغم من
استمرار عمل تلك الصناديق مدة طويلة ،ميتد بعضها إىل أكرث من خمسني سنة ،وتراكم الخربة املكتسبة من التعامل
يف األسواق ،فإن تقلبات معدالت النمو يف االقتصادات الخليجية تظل هي العليا إقليم ًيا .لكن تلك الدول مل تستطع
تطوير بيئاتها االستثامرية ،ومساعيها الستقطاب االستثامرات املبارشة ،وافتقرت بدرجات متفاوتة إىل هيكل اقتصادي
محيل مالئم ،يؤهلها إىل مرحلة ما بعد النفط.
"12 Jocelyn Grira, Chiraz Labidi & Wael Rouatbi, "Does Political Risk Matter for Sovereign Wealth Funds? International Evidence,
International Review of Financial Analysis (2018), accessed on 25/11/2020, at: https://bit.ly/3rtd02O; Sara Bazoobandi & Alexander
Rhiannon, "GCC Oil Wealth: The Power and the People," in: Sara Bazoobandi (ed.), The New Regional Order in the Middle East,
International Political Economy Series (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020), accessed on 25/11/2020, at: https://bit.ly/3p31id5
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ثالثًا :التحديات القامئة واملستقبلية ملستقبل ثروة دول الخليج
العربية املمثلة يف الصناديق السيادية
بالنظر إىل طبيعة الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية ،ميكن تبني ميزات مشرتكة يف ما بينها ،عىل الرغم من اختالف
أحجام أصولها .أول هذه السامت أن الحكومات ،بوصفها مالكة لهذه الصناديق ،لديها امليزة الكربى .لكن متويل الصناديق
يعتمد بدرجة عالية عىل العوائد النفطية .مثة كذلك سامت إدارية بعضها سلبي ،منها أن درجة اإلفصاح عن عمليات
الصناديق ،وأوجه نشاطها االستثامري ،متدنية ج ًدا ،إذا ما قورنت بالصناديق السيادية األخرى يف الصني والرنويج(.((1
وعىل الرغم مام متتاز به الصناديق السيادية يف العامل ،فإن مثة تحديات مستقبلية تواجهها ،مبا فيها الصناديق
السيادية الخليجية .يظهر الشكل ( )8خمسة من التحديات األساسية؛ أولها أن مصدر التمويل األكرب ألوجه نشاط
الصندوق ،وهو عوائد النفط ،يعرضها لتقلبات عندما تضطرب أسعاره ،ومن ثم يعاد توجيه اإليرادات النفطية نحو
املصاريف الجارية ،وتُحجب عن الصناديق .ويتمثل ثاين تلك التحديات يف الشفافية والحوكمة ملامرسة أوجه نشاط
الصندوق ،وهذا ما قد يجعل الغموض حول أوجه نشاطها عائ ًقا يحول دون االستمرار يف النجاح ،ال سيام بوجود
ضغوط عاملية من املنظامت الدولية والدول املتقدمة ،دف ًعا نحو مزيد من الشفافية ألعامل الصناديق ،واإلفصاح
الشكل ()8
التحديات املستقبلية لصناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج العربية

املصدر :من إعداد الباحث.
 13نبيل بو فليح" ،دور صناديق الرثوة السيادية يف متويل اقتصاديات الدول النفطية :الواقع واآلفاق مع اإلشارة إىل حالة الجزائر" ،رسالة دكتوراه ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة الجزائر ،الجزائر ،2011 ،ص .99
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عن ماهية عملها( .((1يشمل التحدي الثالث درجة انكشاف عوائد الصندوق عىل متويل العجز يف املوازنة العامة،
مبا يرتتب عليه تراجع يف احتياطيات الصناديق واستثامراتها ،يف حالة تسييل األصول االستثامرية املرتبطة بأوجه
نشاط الصناديق .أما التحدي الرابع فيتعلق مبستوى االستقرار املايل يف دول الخليج ،ومبدى توافر السيولة الكافية يف
االقتصاد ،وأخ ًريا التحدي املتعلق بقدرة دول الخليج عىل تطوير تنافسية اقتصاداتها ،مبا يرفع من إسهام القطاعات
املختلفة يف االقتصاد والتنمية.
 .1متويل الصناديق السيادية الخليجية

تُع ّد طريقة متويل التدفق املايل للصناديق يف دول الخليج من أهم الوسائل لتحسني عملية إدارة الصندوق ،وتجري
أساسا ،وال تكمن أهميتها يف متويلها من العوائد النفطية ،فحسب ،وإمنا من خالل تعزيز
من خالل العائدات النفطية ً
الصناديق السيادية باالحتياطات املالية الالزمة مبارش ًة من النقد األجنبي ،من دون الدخول يف أخطار أسعار الرصف
والتحويل بني العمالت.
فالتقلبات يف أسواق النفط تؤثر يف حجم استثامر دول الخليج وأمناطه؛ إذ يضع الرتاجع يف أسعار النفط ،عىل األمد
يعجل بتطوير االقتصاد املحيل ،ال سيام بيئة
الطويل أو حتى املتوسط ،الصناديق السيادية أمام تح ٍد كبري ،ما مل ّ
مناح تكفل ً
متويل مستد ًميا للصناديق يف فرتات الركود الناجم عن تراجع أسعار
األعامل واالستثامر والصناعة ،فهي ٍ
النفط .إن االستفادة من األوضاع املواتية ،بوجود تكلفة منخفضه إلنتاج النفط ،وأسعار مرتفعة عند بيعه ،تخلق
فرصا حقيقية لتطوير الصناعات ،وتأخري االستثامر يف تلك الصناعات قد يعني رفع التكلفة يف األمدين املتوسط
ً
والطويل .لكن تتمثل امليزة يف أن العوائد من الصناعات تتحقق عادة يف األمد الطويل.
إن مستقبل متويل الصناديق السيادية مرهون بتطوير اقتصادات دول املجلس وتنويعها ،مبا يكفل تدف ًقا مال ًيا لتمويل
الصناديق يف املستقبل ،يف حال تراجع الفوائض املالية ،أو عدم كفايتها لتمويل املوازنة العامة للدولة.
 .2الشفافية والحوكمة

يقيس مؤرش لينابريغ-مادويل لشفافية الصناديق السيادية  Linaburg-Maduell Transparency Indexملعهد
صندوق الرثوة السيادية ،مدى الشفافية يف عمل الصناديق السيادية وتعامالتها املالية .ويراوح املؤرش بني رقم ( )1وهو
األقل شفافية ،والرقم ( ،)10وهو األعىل شفافية ،كام هو موضح يف الجدول ( )3الخاص بدول الخليج العربية ،وببعض
الصناديق السيادية القيادية املختارةً ،
علم بأن الحد األدىن املقبول لتحقيق الشفافية الالزمة ملامرسة عمل الصناديق
قياسا
السيادية هو الحصول عىل مثاين نقاط يف املؤرش ،كام يشري إليه معهد صندوق الرثوة السيادية .ويقيس املؤرش ً
أدق املبادئ املتعلقة بإنشاء الصندوق ،ومصدر التمويل ،والهيكل التنظيمي مللكية الحكومة بالصندوق ،كذلك يقيس
املؤرش شفافية التقارير السنوية ألوجه نشاط الصندوق ،ومدى وضوح إدارة االسرتاتيجية االستثامرية للصندوق.
Mark Allen & Jaime Caruana, "Sovereign Wealth Funds: A Work Agenda," International Monetary Fund (IMF), (2008).
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الجدول ()3
مؤرش لينابريغ-مادويل لشفافية الصناديق السيادية لعام 2019
الصندوق السيادي

النقاط املتحصل عليها يف مؤرش لينابريغ-مادويل للشفافية

صندوق التقاعد الرنويجي

10

صندوق التقاعد التشييل

10

صندوق املستقبل األسرتايل

10

صندوق "مبادلة" (مملوك إلمارة أبوظبي)

10

ممتلكات لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية

10

صندوق متاسك القابضة السيادي يف هونغ كونغ

8

صندوق االستثامر العام السعودي

7

الهيئة العامة لالستثامر الكويتية

6

صندوق جهاز االستثامر يف أبوظبي

6

جهاز قطر لالستثامر

5

صندوق مؤسسة ديب لالستثامر

5

صندوق االحتياطي العام العامين

4

صندوق عامن االستثامري

4

صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي

غري متوافر

املصدر."Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets" :

يالحظ من الجدول ( )3أن الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج قد حصلت عىل أقل من نقاط الحد األدىن املقبول ،وهو
َ
مثاين نقاط يف مؤرش لينابريغ-مادويل للشفافية ،باستثناء صندوق "مبادلة" اململوك إلمارة أبوظبي ،وصندوق "ممتلكات"
البحريني .وإذا ما قورنت الصناديق الخليجية األخرى بالصناديق السيادية العاملية املامثلة لها يف الحجم ،نجد أن الصناديق
الخليجية جاءت أقل من الشفافية املرصودة يف عمل الصناديق السيادية األخرى التي تتميز بالشفافية والحوكمة العالية،
كالصناديق السيادية يف الرنويج وتشييل وأسرتاليا( .((1إن هذا يف حد ذاته يعزز الحاجة إىل مزيد من الشفافية يف عمل
الصناديق الخليجية؛ إذ إن غياب الشفافية عنها صار سمة مالزمة ،ويضعها يف مرتبة متأخرة عن الصناديق السيادية األخرى
ذات الحجم والتوجهات االستثامرية نفسيهام .تجدر اإلشارة إىل أن األوضاع عام ًة يف أي دولة ،من حيث مستوى الحوكمة
والشفافية ومتانة الترشيعات ،تنعكس بالقدر نفسه عىل مستوى شفافية عمل صناديقها السيادية ،والتعامل مع استثامر
أصولها( .((1يبني الشكل ،)9( عىل سبيل املثال ،تراجع الصناديق الخليجية يف معيار متانة الترشيعات ،منذ بداية األلفية
الثالثة .وهو األمر الذي يعكس التعقيدات يف املجال الترشيعي ،ويف اإلجراءات الخاصة بعمل هذه الصناديق.
 15فرحات عباس ووسيلة سعود" ،حوكمة الصناديق السيادية :دراسة لتجربة كل من الرنويج والجزائر" ،مجلة الباحث االقتصادي ،مج  ،3العدد 4
( ،)2019ص .18
16 Salman Bahoo, Ilan Alon & Andrea Paltrinieri, "Sovereign Wealth Funds: Past, Present and Future," International Review
of Financial Analysis, vol. 67, no. c (2020), p. 9.
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)9( الشكل
معيار متانة الترشيعات

:املصدر
Political Risk Services (PRS), "Group International Country Risk Guide (ICRG)."

)10( الشكل
)2018-1996( مؤرش فاعلية الحكومة يف دول الخليج العربية

:املصدر
World Bank, World Development Indicators (WDI) 2020.
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وعند استخدام مؤرش آخر لقياس الحوكمة ،وهو مؤرش فاعلية الحكومة  Government Effectivenessكام يف
الشكل ( ،)10ويقيس مؤرش الحوكمة من ناحية فاعلية األجهزة الحكومية يف مامرسة أعاملها وسياساتها ،فإن الرتاجع
يف مؤرش فاعلية الحكومة يظهر جل ًيا يف ترتيب البحرين وعامن والكويت ،ونسب ًيا قطر ،يف حني مثة ارتفاع نسبي لكل
من اإلمارات والسعودية(.((1
واستنا ًدا إىل هذه النتائج ،تربز رضورة تدعيم املامرسات املتعلقة بالحوكمة والشفافية للصناديق السيادية ،وهذا
من شأنه ضبط استخدام املوارد الالزمة لعمل الصناديق ،واتخاذ القرارات املالمئة له( ،((1إضافة إىل أنها تسهم يف
رفع مستوى شفافية اإلجراءات املالية ،وتحد من الفساد .إن وجود نظام قانوين لإلفصاح والشفافية يف التعامالت ،ال
سيام املايل منها ،يضمن االنسيابية يف توجيه العائدات النفطية مبارشة إىل الصندوق السيادي ،ويقلل من احتامالت
استغالل تلك األموال من السياسيني والقامئني عىل الصناديق.
 .3درجة االنكشاف عىل املوازنة العامة

نظ ًرا إىل االرتباط الوثيق بني الصناديق السيادية الخليجية ،ومصدر متويلها املتمثل يف العائدات النفطية ،وكون
أساسا ،فإن تراجع أسعار النفط يف األمدين املتوسط والطويل ال ميثّل
االقتصادات الخليجية متثل اقتصادات نفطية ً
عبئًا عىل متويل تلك الصناديق فحسب ،وإمنا عىل املوازنات العامة لهذه الدول أيضً ا ،ويرجح احتامل السحب من
احتياطيات الصناديق ،وتسييل أصولها االستثامرية ،ال سيام مع تسجيل عجز متواصل يف املوازنة العامة.
إن تفاقم عجز املوازنات العامة يف دول الخليج يؤثر ،بحدة ،يف دميومة املوارد املالية واستقرارها ،ويصبح األمر أشد
خطورة يف ظل تأجيل اسرتاتيجيات تنويع مصادر الدخل القتصاداتها ،وحاميتها من أخطار تقلبات أسواق النفط.
وعىل هذا األساس ،فإن معيار توازن املوازنة العامة ،كام يوضحه الشكل ( ،)11يقيس درجة األخطار املرتبطة بتوازن
املوازنة العامة لدول الخليج .ويبني الشكل أن ارتفاع معيار توازن املوازنة العامة يعكس االنخفاض يف األخطار
املتعلقة بالتوازن يف املوازنة العامة .أما انخفاض املعيار فيشري إىل ارتفاع يف األخطار املتعلقة بتوازن املوازنة العامة.
وكام هو موضح ،فإن دول الخليج تعاين تقلبات عالية يف معيار توازن املوازنة العامة ،ال سيام يف دولتي اإلمارات
والسعودية ،وبدرجة أقل نسب ًيا قطر وعامن والكويت .يف حني تشهد البحرين تقل ًبا أقل يف معيار توازن املوازنة
العامة ،فقد حصلت يف هذا املعيار عىل أقل التقديرات ،مبا يشري إىل وجود أخطار أشد تتصل بتوازن املوازنة العامة.
كام يالحظ أن متوسط سعر النفط هو الذي يتحكم يف تقلبات األخطار املتعلقة بتوازن املوازنة العامة؛ ومثة ارتباط
ج ّ
يل بني انخفاض أسعار النفط وارتفاع درجة األخطار .ميثل هذا االنكشاف ،من جهته ،تحد ًيا حقيق ًيا لعمل الصناديق
السيادية يف دول الخليج ،وقد يشجع السلوك الحكومي للسحب من الصندوق لتحقيق التوازن يف املوازنة العامة،
ورمبا يصل األمر إىل تسييل جزء من األصول االستثامرية يف الصندوق؛ لتغطية أوجه العجز املتوقعة.
 17هناك مؤرشات أخرى تقيس الحوكمة ،يصدرها البنك الدويل ،ومنهاّ :
مؤش التعبري واملساءلة  ،Voice & Accountabilityومؤرش االستقرار
السيايس  ،Political Stabilityومؤرش نوعية األنظمة والقوانني  ،Regulatory Qualityومؤرش حكم القانون  ،Rule of Lawومؤرش ضبط الفساد
.Control of Corruption
 18دليلة بن عامرة" ،حوكمة صناديق الرثوة السيادية واجهة لحوكمة الحكومات :دراسة مقارنة ملجموعة من صناديق الرثوة السيادية" ،مجلة العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،مج  ،11العدد  ،)2017( 2ص .93
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الشكل ()11
معيار توازن املوازنة العامة يف دول الخليج العربية ()2019-2000

املصدر.Political Risk Services (PRS) Group :

الشكل ()12
مؤرش السيولة الدولية يف دول الخليج العربية ()2019-2000

املصدرIbid. :
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 .4االستقرار املايل واالقتصادي

إن خلق قاعدة إنتاجية متنوعة يف االقتصادات الخليجية من شأنه تطوير عملية تنويع املحافظ االستثامرية ،مبا
فيها الصناديق السيادية( .((1ونظر ًيا ،فإن تراكم احتياطيات النقد األجنبي املتحصلة من عائدات الصادرات النفطية
يخلق سيولة كافية لتمويل الصناديق السيادية ،ومامرسة أوجه نشاطها .بيد أن التحول يف نشاط الصناديق السيادية
االستثامري ،من الدوالر األمرييك إىل العمالت األجنبية األخرى ،إضافة إىل إعادة التوزيع االسرتاتيجي لألصول ،كرشاء
أسهم رشكات أجنبية غري مدعومة بالدوالر األمرييك ،أو رشاء سندات حكومية أخرى مس ّعرة بعمالت أجنبية ،بخالف
الدوالر األمرييك ،قد يؤدي إىل االنكشاف عىل أخطار متعلقة بسعر الرصف( ،((2وعادة ما يرتبط هذا الخطر بأخطار
مامثلة يف حجم السيولة الكيل يف الدولة.
من هذا املنطلق ،فإن مؤرش األخطار املتعلق بالسيولة موضح يف الشكل ()12؛ إذ إن ارتفاع املؤرش يعكس أخطا ًرا
قليلة تتعلق بالسيولة ،يف حني أن تراجع املؤرش يعكس االرتفاع يف تلك األخطار.
ً
ملحوظا يف األخطار املرتبطة بالسيولة؛
ومن خالل النظر يف أداء مؤرش السيولة الدولية لدول الخليج ،نجد ارتفا ًعا
فمؤرش السيولة الدولية أخذ يف الرتاجع منذ عام  ،2015لجميع دول الخليج ،ومنذ عام  2010للبحرين ،ويعزى ذلك
إىل الرتاجعات الحادة ألسعار النفط خالل تلك الفرتة .وإذا ما استمر هذا االرتفاع يف درجة األخطار املرتبطة بالسيولة،
فإن ذلك سيهدد االستقرار املايل واالقتصادي لدول الخليج ،ومن ثم سيح ّد من مامرسة أوجه نشاط الصناديق السيادية.
 .5تنافسية االقتصاد املحيل

يعترب كل صندوق سيادي فري ًدا من نوعه ،من حيث املحفظة االستثامرية التي يديرها واسرتاتيجياتها وأهدافها ،ولكن
يتمثل الغرض األساس لكثري من الصناديق يف املحافظة عىل املوارد املالية الالزمة الستدامتها يف األمد الطويل لألجيال
القادمة .بيد أن تحقيق االستقرار االقتصادي يعترب هد ًفا ضمن ًيا تسعى الصناديق السيادية لتحقيقه يف األمدين
القصري واملتوسط( .((2وال شك يف أن الصناديق السيادية تؤدي دو ًرا محور ًيا يف تحقيق االستقرار االقتصادي للدول
املالكة لها .بيد أن استثامر تلك الصناديق ،مبا يحقق األهداف املرجوة ،مرتبط بدرجة عالية برفع مستوى القدرات
التنافسية لتلك االقتصادات ،من خالل الرتكيز عىل بيئة األعامل ،ورأس املال البرشي ،واألسواق ،وأخ ًريا منظومة بيئة
االبتكار .وقد اختري بعض املؤرشات التي تقيس تلك العوامل األربعة ،ذلك من خالل استخدام مؤرشات التنافسية
الصادرة من منتدى االقتصاد العاملي ،ومقره جنيف ،وتستخدم لتقييم مستوى اإلنتاجية يف االقتصاد .فتنافسية بيئة
األعامل تقاس من خالل مؤرش املؤسسات ،ورأس املال البرشي يقاس باستخدام مؤرش املهارات ،أما تنافسية األسواق
فيقيسها مؤرش النظام املايل ،وأخ ًريا تقاس منظومة بيئة االبتكار باستخدام مؤرش دينامية األعامل .ويبني الجدول ()4
ُ 19ينظر :بو زيد.
20 Adrian Blundell-Wignall, Yu-Wei Hu & Juan Yermo, "Sovereign Wealth and Pension Fund Issues," OECD Working Papers on
Insurance and Private Pensions, no. 14 (January 2008), p. 4.
21 Yael Selfin, Richard Snook & Himani Gupta, The Impact of Sovereign Wealth Funds on Economic Success (London: Price
waterhouse Coopers, 2011), p. 4.
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ترتيب تلك املؤرشات لعينة من الدول املالكة للصناديق السيادية القيادية عامل ًيا ،وتضم دول الخليج وبعض ماليك
أكرب الصناديق السيادية ً
حجم ،مثل سنغافورة وهونغ كونغ والرنويج وكوريا الجنوبية ،وتشييل.
الجدول ()4
الرتتيب العاملي ملؤرشات التنافسية لعام 2019
الدولة

مؤرش املؤسسات

مؤرش املهارات

مؤرش النظام املايل

مؤرش دينامية األعامل

سنغافورة

2

19

2

14

هونغ كونغ

5

20

1

15

الرنويج

8

6

20

11

اإلمارات

15

39

31

31

كوريا الجنوبية

26

27

18

25

تشييل

32

47

21

47

قطر

35

40

22

39

السعودية

37

25

38

109

البحرين

38

52

37

48

عامن

39

38

59

56

الكويت

57

77

34

94

املصدر:
Global Competitiveness Report 2019: How to end a Lost Decade of Productivity Growth, World Economic Forum, 8/10/2019,
accessed on 6/11/2020, at: http://bit.ly/3bsSBW5

من خالل الجدول ( )4ميكن استخالص بعض النتائج األساسية املتعلقة بتنافسية صناديق دول الخليج ،مقارنة بتنافسية
الدول األخرى املالكة للصناديق السيادية؛ فمؤرش املؤسسات يعكس جودة األداء املؤسيس يف الدول املعنية بسهولة
ً
مستقبل نحو تطبيق واضح وسلس للسياسات والخطط العامة
التفاعل بني الوحدات االقتصادية يف املجتمع ،وتوجهها
يف االقتصاد ،ويظهر جل ًيا يف الجدول تف ّوق مجموعة الدول األخرى عىل دول الخليج؛ إذ إن دول الخليج مجتمع ًة
جاءت يف مراكز متأخرة ضمن هذه العينة ،باستثناء اإلمارات .أما ما يخص مؤرش املهارات ،ويقيس جودة وكفاية
مهارات األفراد يف املجتمع التي من شأنها رفع إنتاجية العاملة يف االقتصاد ،وتحقيق مزيد من النمو ،فنجد أن دول
الخليج جاءت يف مراكز متأخرة نسب ًيا ،مقارنة بدول العينة .وبالنسبة إىل مؤرش النظام املايل الذي يقيس كفاية
األنظمة املالية ،وهي الكفيلة برفع مستوى اإلنتاج يف االقتصاد ،فإن دول الخليج عامة قد سجلت مراكز متقدمة.
لكنها تظل أقل من املسجل لدى دول العينة من ماليك الصناديق السيادية القيادية .أما مؤرش دينامية األعامل،
ويتعلق بتنظيم دخول الرشكات إىل األسواق ،وتنظيمها وقدرتها عىل مامرسة األعامل مبا يرفع كفاية االقتصاد ،فإن
دول املجلس قد جاءت يف مراكز متأخرة ،وبفارق كبري عن أداء دول العينة من ماليك الصناديق السيادية القيادية.
ويف العموم ،فإن األداء الجيد لدول الخليج يف مؤرش النظام املايل ،والجيد نسب ًيا يف مؤرش املؤسسات ،ما زال يحد
منه تراجع مؤرشات رأس املال البرشي؛ ويتطلب عمليات تحسني تنافسية االقتصادات الخليجية يف التنمية البرشية،
28
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وتحسني بيئة االبتكار ونظمه .من الرضوري أن تعمل الحكومات لتدريب العاملة وتطويرها ،وتحسني املهارات
املكتسبة للخريجني ،وإجراء إصالحات ترشيعية ومؤسسية واسعة ،تضمن خلق بيئة أعامل مشجعة ،فحاجة دول
الخليج إىل إيجاد أصول حقيقية بديلة للمورد النفطي رضورية؛ لتعويض الرتاجع املتوقع يف الدخل القومي ،ولكن
هذا يتطلب إيجاد اقتصاد تنافيس قادر عىل زيادة تحسني رفاهية األفراد ،واملحافظة عىل معدالت منو متوازنة ،قادرة
عىل خلق فرص العمل ،واستقرار املستوى العام لألسعار.

الخامتة :نتائج وتوصيات
تثري محدودية املعرفة بأمناط حوكمة الصناديق السيادية الخليجية ،وبأهدافها االستثامرية ،وبتوزيع أصولها ،قلق
املستثمرين واملنظامت الدولية( ،((2فالدور املفرتض أن تؤديه صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج لحامية االقتصاد
أحادي الجانب ،واملتمثل يف زيادة األصول االستثامرية للصناديق ،مبا يعزز االحتياطيات ،ويراكم عوائد مستقبلية
ملصلحة األجيال املقبلة يف مرحلة بعد نضوب النفط ،ما زال أحد الجوانب اإليجابية لعمل الصندوق .لكن يكمن
الجانب اآلخر يف حامية االقتصاد الوطني ،عرب تنويع االقتصادات باألساس ،وهذا ما مل يتحقق يف دول الخليج مبا يكفي.
إن طبيعة االسرتاتيجية االستثامرية للصناديق السيادية ،كام هي حال دول الخليج ،تجعلها غري جادة يف تحقيق
األهداف اإلمنائية يف البلدان املستضيفة الستثامراتهاً ،
فضل عن أن تلك الصناديق ال متارس قراراتها االستثامرية
بحسب املسوغات التنموية ،وإمنا متارسها بحسب رؤية استثامرية ،تحددها اعتبارات اقتصادية وسياسية؛ بح ًثا عن
عوائد مالية تساهم يف تنويع اقتصاديات تلك الدول( ،((2إال أن تدفقات تلك االستثامرات قد تكون وسيلة تدعم
عملية التنمية يف البالد ،من خالل خلق مزيد من فرص العمل ،وتوفري رأس املال املطلوب؛ للنهوض بالبنية التحتية،
وتوفري التمويل طويل األجل الالزم لتأسيس صناعات متنوعة .من هنا ميكن للصناديق السيادية أن تقدم إضافات
مبارشة إىل التنمية يف الدول املالكة لها(.((2
إن ما مييز حالة دول الخليج من غريها من دول العامل أن لديها تر ً
اكم من املامرسات والخربة العميقة يف التعامل
ً
تأهيل أفضل لتحسني عمل أوجه نشاط الصناديق وتطويره .لكن
مع الصناديق السيادية ،وهذا يجعلها مؤهلة
معظم تلك الصناديق الخليجية تشرتك يف قيود تحديد أولوياتها يف اسرتاتيجيتها االستثامرية ،فال توجد معايري واضحة
لالستثامر ،سواء بحسب القطاع أم بحسب الدولةً ،
فضل عن أن مدى ارتباط الدول املستضيفة الستثامرات الصناديق
يف االقتصاد املحيل غري مدروس دراسة كافية .إضافة إىل ذلك ليس هناك استهداف معلن ملعدل أخطار محدد عند
االستثامر ،وهذه االعتبارات جمي ًعا تجعل اسرتاتيجية االستثامر التي تنتهجها صناديق دول الخليج اسرتاتيجية غري
واضحة املعامل .وعىل الرغم من وجود تعاون بني كبار ماليك الصناديق السيادية وصناديق دول الخليج السيادية،
من خالل االستثامرات املشرتكة ،فإن التعاون الفني وتبادل الخربات يعد محدو ًدا يف هذا الخصوص ،فالحاجة إىل
22 Jean‐François Seznec, "The Gulf Sovereign Wealth Funds: Myths and Reality," Middle East Policy, vol. 15, no. 2 (2008), p. 100.
 23سعدون حامدي" ،النفط والتنمية يف الفكر االقتصادي العريب :كيف طرحت قضية دور النفط يف التنمية يف الفكر االقتصادي العريب؟" ،مجلة املستقبل
العريب ،العدد  ،)2010( 380ص .5
24 Javier Santiso, "Sovereign Development Funds: Key Financial Actors of the Shifting Wealth of Nations," Revue d'Économie
Financière, Programme National Persée, vol. 9, no. 1 (2009), p. 304.
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ً
ملحوظا يف اآلونة األخرية ،توجب تبادل الخربات
تنظيم إدارة الصناديق السيادية ،يف ظل تزايد أعدادها تزاي ًدا
والتعلم من املامرسات ،وكيفية االستفادة من العوائد؛ لتحقيق هدف تنويع االقتصادات املحلية يف دول الخليج.
فعىل سبيل املثال ،نجد تعاونًا بني الصناديق السيادية يف الرنويج والواليات املتحدة األمريكية ،يف ما يتعلق بتبادل
الخربات التكنولوجية لعمل الصناديق .وهناك تعاون بني صندوق أالسكا السيادي وجمهورية ساو تومي وبرينسيب
الدميقراطية  São Tomé and Príncipeأيضً ا ،وساعدت الرنويج جمهورية تيمور الرشقية يف تطوير صندوقها
السيادي؛ لتستخدم نظا ًما يدير عوائد النفط يف الصندوق السيادي(.((2
يع ّد خضوع االستثامرات للتوجهات السياسية أبرز املخاوف التي تعرقل استثامرات الصناديق السيادية ،ال سيام
الخليجية منها .وتزداد هذه املخاوف يف ضوء حجب الشفافية عن أوجه نشاط تلك الصناديق ،عىل نحو يخلق مناخً ا
من عدم الثقة ،ويعيق حرية توجيه تلك االستثامرات الضخمة ،سواء يف الدول الصناعية أم يف األسواق الناشئة .ويؤثر
هذا الوضع يف تدفق رؤوس األموال بين ًيا ،ومن ثم يؤثر يف صايف امليزان الجاري لتلك الدول.
واستنا ًدا إىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،نوجز التوصيات يف النقاط اآلتية:
1.التعجيل بإصالحات سياسية واقتصادية يف دول الخليج رضورة ملحة ،فهذه اإلصالحات تخلق بيئة مالمئة
لتشجيع القطاعات غري النفطية ،وتدفع نحو مزيد من االنفتاح االقتصادي ،وجذب االستثامرات.
2.ال تتحقق اإلصالحات إال من خالل إرادة حكومية جادة ،تستطيع استيعاب تكلفتها السياسية واالجتامعية،
عىل حد سواء( .((2وقد تكون إحدى الطرق املؤدية إليها خصخصة القطاعات غري املنتجة ،بعد تطويرها
ورفع كفاية إنتاجها .وتسهم يف هذا االتجاه أعامل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،بع ّدها إحدى
الطرق املهمة لرفع مستوى االقتصاد ،والتخلص من بعض املامرسات السلبية لكال القطاعني؛ يف سبيل تنفيذ
املرشوعات املطلوبة .بيد أن تنفيذ جذب القطاع الخاص إىل بيئة اإلصالحات يقتيض تحديث املنظومات
الترشيعية ،وتعديل القوانني ،وتعزيز الشفافية والحوكمة .وهذا سينعكس إيجاب ًيا عىل أداء الصناديق
السيادية الخليجية ،وعىل طريقة عملها ،ويقلل االنعكاسات السلبية عىل التدفقات املالية للصناديق.
3.ال تقاس الجدوى االقتصادية للصناديق السيادية من خالل العوائد املالية املتحصلة وحدها ،وإمنا من خالل
تحقيق أهداف إنشائها أيضً ا ،ومن تلك األهداف تنويع مصادر الدخل .إن هذا األمر يتطلب النظر العميق
من حكومات الخليج؛ لكيال يقع التأخري يف تطبيق اإلصالحات االقتصادية التي من املفرتض أن تخلق راف ًدا
استثامر ًيا ً
بديل من النفط داخل االقتصاد املحيل.
4.إن تبني الحكومات الخليجية سياسات تعزز الكفاية للنهوض برأس املال البرشي ،ومامرسة األعامل ،من
شأنه رفع مستوى القدرة التنافسية؛ يف سبيل رفع مستوى رفاهية الفرد ،وتحقيق منو مستدام لالقتصاد
الوطني .من الرضوري االهتامم مبتطلبات التنمية ،من تعليم وصحة وبنية تحتية ،وتطوير استخدام الوسائل
أساسا.
التكنولوجية الحديثة؛ الستيعابها يف مجال التعليم والتدريب ً
25 Alastair McKechnie, Managing Natural Resource Revenues: The Timor-Leste Petroleum Fund (London: Overseas Development
Institute, 2013), p. 2.
26 Karen Young, "Sovereign Risk: Gulf Sovereign Wealth Funds as Engines of Growth and Political Resource," British Journal of
Middle Eastern Studies, vol. 47, no. 1 (2020), p. 103.
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5.إن نظام توزيع الرثوة الحايل يف الخليج ال يعترب ذا كفاية عالية ،عىل الرغم من قدرة بعض بلدان
الخليج عىل تح ّمله ،وتبقى مقتضيات االستدامة التي تحافظ عىل مستوى الرفاهية املطلوبة تحد ًيا
حقيق ًيا لدول الخليج(.((2
6.يجب أن يكون مسار املالية العامة متناس ًقا مع االسرتاتيجية االستثامرية للصناديق السيادية ،ال سيام من
خالل املوازنة العامة( ،((2فرتاجع أسعار النفط فرتات طويلة ،وتكرار عجز املوازنة العامة ،يدفعان إىل خيار
السحب من موارد الصندوق؛ لتمويل العجز .ويفيض هذا إىل ابتعاد الصناديق عن هدف تحقيق االستقرار
املايل واالقتصادي ،وهو الذي ميثل الغرض من إنشائها يف األصلُ .يعد متويل عجز امليزانية ،باالعتامد عىل
ثروات الصناديق السيادية ،من سلبيات إدارة املوارد االقتصادية( ،((2وال بد ملقاومته من أطر قانونية تحمي
هذه الصناديق ،وقواعد تعزز استقالليتها عن الضغوط والسيطرة السياسية(.((3
7.مثة حاجة إىل تعديل الهياكل التنظيمية للصناديق القامئة ،مبا يتامىش مع مستجدات التعامالت املالية يف
العامل ،واستنباط الهياكل التنظيمية والوظيفية ،استقا ًء من خربة الصناديق السيادية الناجحة .ومثة رضورة
لتب ّني طرق مرنة لضبط السحوبات من الصناديق السيادية ،يف حالة عجز املوازنات ،من خالل قانون واضح،
تُرسم حدوده ،ويحدد سقفه ،وليس بحسب أهواء أصحاب القرار يف الدولة وضغوطهم.
8.تجدر االستفادة من التجارب الناجحة يف التعامل مع الصناديق السيادية ،كالصندوق الرنويجي عىل
سبيل املثال ،فالتعاون وتبادل الخربات مع تلك الصناديق من املمكن االستفادة منه ،ال سيام يف األحوال
اجع حاد يف أسعار النفط ،وظهور عجز مرتفع يف امليزانية
الراهنة التي متر بها دول املجلس ،يف ظل تر ٍ
العامة لتلك الدول.

27 Steffen Hertog, "Reforming Wealth Distribution in Kuwait: Estimating Costs and Impacts," LSE Middle East Centre Paper Series,
vol. 5, no. 28 (2020), p. 31.
 28املنيف ،ص .9
 29مصطفى جاب الله" ،العالقة بني عجز املوازنة العامة وإيرادات الصناديق السيادية :دراسة قياسية باستخدام مناذج  Ardlواختبار الحدود  -حالة
الجزائر" ،مجلة دراسات اقتصادية ،مج  ،5العدد  ،)2007( 14ص .80
30 Raj Aggarwal & John W. Goodell, "Sovereign Wealth Fund Governance and National Culture," International Business Review,
vol. 27, no. 1 (2018), p. 83.
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