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ز

متهيد
ُيركِّز هذا املجلد على اقت�صاديات �صناديق الرثوة ال�سيادية .والغر�ض منه هو زيادة
فهم هذه ال�صناديق ،والإ�سهام بق�سط يف توجيه مناق�شات م�ستنرية ب�ش�أنها .ويت�ضمن
الكتاب مقاالت خلرباء بارزين ،ويعبرِّ عن االلتزام امل�ستمر ل�صندوق النقد الدويل �إزاء هذه
الكيانات املهمة امل�شاركة يف النظام الدويل النقدي واملايل.
وقد حلت الأزمة املالية العاملية التي تفجرت يف  ،2007حمل �صناديق الرثوة
ال�سيادية كمو�ضوع رئي�سي للمناق�شات التي دارت ب�ش�أن ال�سيا�سة املالية .وقد ان�صب
االهتمام من قبل على �أهداف �صناديق الرثوة ال�سيادية ،والآثار املحتملة لقراراتها يف
جمال اال�ستثمار .ومن املحتمل �أن يتزايد االهتمام ب�صناديق الرثوة ال�سيادية مرة �أخرى
يف الفرتة القادمة – و�سيبقى كثري من العوامل التي �أدت �إىل زيادة �أهميتها ،ال �سيما
املكا�سب الكبرية يف النقد الأجنبي ملنتجي ال�سلع الأ�سا�سية .وعالوة على ذلك ،بد�أت
تتزايد مرة �أخرى التدفقات الر�أ�سمالية الدولية ،بينما ترتاجع الأزمة املالية ،ويتعافى
االقت�صاد العاملي .ومن املحتمل �أن ت�ؤثر املقرتحات اجلاري بحثها لتحا�شي �أزمات
مماثلة م�ستقبال على �صناديق الرثوة ال�سيادية ،بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
وقد طرحت الأزمة الأخرية حتديات كثرية ج�سيمة ،ولكنها �أ�سفرت �أي�ضا عن درو�س
مهمة ب�ش�أن احلاجة �إىل �إدارة �أقوى للمخاطر ،ومزيد من ال�شفافية ،و�إ�رشاف حمكم على
جميع امل�ؤ�س�سات املالية .وفيما يتعلق ب�صناديق الرثوة ال�سيادية بوجه خا�ص ،ثمة
ق�ضايا قليلة ذات �صلة وثيقة باملو�ضوع .فقد �أكدت الأحداث الأخرية �أن �صناديق الرثوة
ال�سيادية تعمل على �أح�سن ما ُيرام ،عندما ُتدمج يف �إطار ال�سيا�سات الكلي للحكومة التي
ترعاها .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن من الأهمية مبكان �أن ُتقدم معلومات كافية �إىل الأطراف
املعنية ،و�أن تدرج عمليات هذه ال�صناديق يف احل�سابات الوطنية .وينبغي �أن تتم�شى
قواعد التمويل وال�سحب اخلا�صة بهذه ال�صناديق مع �أهدافها املُعلنة ،و�أن ت�ستند �إىل
ترتيبات وا�ضحة املعامل ب�ش�أن حوكمة ال�رشكات.
وبوجه عام ،ف�إن احلكومات الراعية هي التي ت�ضع �أهداف �صناديق الرثوة ال�سيادية،
وحتدد هياكل حوكمتها ،مبا يف ذلك �أطر امل�ساءلة املحكمة الإعداد .والهدف من هذه
التدابري هو حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات الكيانات املختلفة امل�شاركة يف �إدارة وتنظيم
�صناديق الرثوة ال�سيادية ،وحتديد العالقات فيما بينها .وثمة عن�رص هام يف حتديد
فعالية �صندوق الرثوة ال�سيادية وهو ا�ستقاللها الت�شغيلي يف اتخاذ قرارات اال�ستثمار.
وهكذا حتتاج �صناديق الرثوة ال�سيادية �إىل �إدارة �ش�ؤون اال�ستثمار بطريقة تتم�شى
مع �أهدافها يف جمال ال�سيا�سات ،وتت�ضمن خياراتها ب�ش�أن الأ�صول ،بالإ�ضافة �إىل
ممار�ساتها يف �إدارة املخاطر.
وتتج�سد هذه االعتبارات الرئي�سية يف مبادئ �سنتياغو التي وافقت عليها �صناديق
الرثوة ال�سيادية ،يف  ،2008يف �أعقاب م�شاورات م�ستفي�ضة .وقد �أ�سهمت هذه املبادئ يف
فهم �أف�ضل لهذه ال�صناديق ،وعززت من م�صداقيتها الكلية .وي�ستمر تنفيذ هذه املبادئ
على قدم و�ساق ومثال ذلك �أن عددا �أكرب من هذه ال�صناديق يقوم بن�رش تقارير �سنوية.
وعالوة على ذلك� ،أن�ش�أت هذه ال�صناديق منتدى دوليا لتبادل وجهات النظر ب�ش�أن
تطبيق املبادئ� ،ضمن �أمور �أخرى .وي�ؤكد التطبيق امل�ستمر ملبادئ �سنتياغو على الت�أثري
الإيجابي الذي ميكن �أن حتدثه هذه ال�صناديق يف االزدهار واال�ستقرار على ال�صعيد
العاملي.
ط

ي

متهيد

و�أود �أن �أتوجه بال�شكر �إىل كل امل�س�ؤولني عن �إعداد هذا املجلد ،و�إىل زمالئي �أي�ضا،
و�آمل �أن يكون هذا العمل مفيدا جلميع املهتمني بدور �صناديق الرثوة ال�سيادية وت�شغيلها.
جون ليب�سكي
النائب الأول ملدير عام
�صندوق النقد الدويل

كلمة �شكر
هذا الكتاب هو ثمرة جهود مت�ضافرة بذلها كثريون من �صانعي ال�سيا�سات ،ومديري
الأ�صول ،وحمللي الأ�سواق املالية ،والأكادمييني ،وخرباء ال�صندوق .ويتناول الكتاب
عمل �صناديق الرثوة ال�سيادية ( )SWFsوجهودها .وكان ت�ضافر جهود هذه الأطراف
كلها عامال رئي�سيا يف حت�سني فهم �صناديق الرثوة ال�سيادية و�أن�شطتها ،وامل�ساعدة على
توطيد دعائم التعاون الدويل .ونود �أن ن�شكر جوان بليك ومايكل هاروب ب�إدارة العالقات
اخلارجية بال�صندوق ،ال�ضطالعه بتن�سيق �إنتاج الكتاب .كما نوجه كلمة �شكر خا�صة
�إىل �شريي براون التي قدمت باعتبارها حمررة للن�ص ،مقرتحات عديدة ممتازة لتح�سني
�أ�سلوب ف�صول الكتاب وم�ضمونها.
ومل يكن بالإمكان �إعداد هذا الكتاب ،لوال ما حظينا به من دعم وت�شجيع من م�سعود
�أحمد ،مدير �إدارة ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى ،وخو�سيه فينيال�س ،مدير �إدارة الأ�سواق
النقدية والر�أ�سمالية ،وم�ست�شارها املايل ،بال�صندوق .ونود �أي�ضا �أن ن�شيد بهاميا كاروانا،
املدير ال�سابق لإدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية ،والذي ي�شغل الآن من�صب املدير العام
لبنك الت�سويات الدولية ،والذي �أ�سهم بو�سائل �شتى يف تي�سري التقاء ممثلي �صناديق الرثوة
ال�سيادية ،وت�أمني �إعداد مبادئ �سانتياغو بنجاح .و�أخريا ولي�س �آخرا ،نود �أن نزجي ال�شكر
�إىل عدد كبري من الزمالء العاملني بال�صندوق ويف املنتدى العاملي ل�صناديق الرثوة
ال�سيادية ملا قدموه من دعم وم�ساندة.
�أودايرب دا�س ،وعدنان مزارعي ،وهان فان در هورن

ك

تقدمي
يتمثل الهدف من هذا الكتاب يف فهم �صناديق الرثوة ال�سيادية ( )SWFsمن منظور
ال�سيا�سات االقت�صادية ،ومعرفة مدى اندماجها يف امل�شهد املايل العاملي املتغري .وهو
يرمى �إىل الإ�سهام بق�سط يف تهدئة دواعي القلق ب�ش�أن الأدوار االقت�صادية واملالية التي
ت�ؤديها هذه ال�صناديق يف بلدانها الأ�صلية ويف البلدان التي ت�ستثمر فيها.
وقد ن�ش�أت �صناديق الرثوة ال�سيادية منذ عقود كثرية� .إال �أنها ظلت لفرتة طويلة غري
معروفة لدى اجلمهور ،وبعيدة عن �أ�ضواء ال�سيا�سات وبريقها� .إال �أن هذا الو�ضع املبهم
ن�سبيا تغري فج�أة يف  ،2006عندما ثار اجلدل ب�ش�أن حماولة �رشكة دبي العاملية للموانئ
�رشاء عمليات �إدارة املوانئ يف �ست حمطات بحرية كربى يف الواليات املتحدة .و�أثارت
حماولة ال�رشاء املقرتحة �شواغل تتعلق بالأمن الوطني يف الواليات املتحدة ،و�رسعان ما
�أدى ذلك �إىل نقا�ش �أو�سع نطاقا ب�ش�أن �أدوار وم�س�ؤوليات هيئات اال�ستثمار ال�سيادية .ويف
الوقت نف�سه �رشعت عدة �صناديق �سيادية يف تكدي�س العمالت الأجنبية وفوائ�ض املالية
العامة ،وا�ستثمارها بن�شاط يف �أ�صول مالية �أجنبية .وفج�أة �صعدت هذه ال�صناديق
باعتبارها فئة كربى من الكيانات اال�ستثمارية امل�ؤ�س�سية العابرة للحدود .واجتذبت هذه
التطورات اهتماما كبريا يف جمال ال�سيا�سات والتجارة .و�أثارت �أي�ضا كثريا من اجلدل
حمملة بكثري من امل�ضامني والإيحاءات ال�سيا�سية �إىل احلد الذي طلب
الوا�سع و�أ�صبحت ّ
فيه املجتمع الدويل من �صندوق النقد الدويل ومنظمات دولية �أخرى يف �أكتوبر ، 2007
اال�ضطالع بتحليل الق�ضايا الرئي�سية املحيطة ب�صناديق الرثوة ال�سيادية ،و�إجراء حوار
معها ومع البلدان املتلقية ال�ستثماراتها .وكانت النتيجة الرئي�سية لهذا اجلهد �إقدام هذه
ال�صناديق على و�ضع املبادئ واملمار�سات املتعارف عليها (مبادئ �سانتياغو) بدعم
من �صندوق النقد الدويل .وكان الهدف من هذه العملية التي �أف�ضت �إىل مبادئ �سانتياغو
هو حتديد جمموعة من املمار�سات التي من �ش�أنها �أن ت�ضفي مزيدا من الو�ضوح على
عمليات �صناديق الرثوة ال�سيادية ،ودعم هذه العمليات يف الوقت نف�سه .وكان املق�صود
بهذه اخلطوات الإ�سهام يف بناء بيئة �أكرث ا�ستقرارا لتدفقات اال�ستثمارات عرب احلدود،
وحتا�شي ظهور توجهات ومواقف حمائية مناه�ضة لهذه ال�صناديق ،وهي مهمة ي�ؤديها
حاليا املنتدى الدويل ل�صناديق الرثوة ال�سيادية ( ،)IFSWFالذي �أن�ش�أته ال�صناديق التي
و�ضعت مبادئ �سانتياغو.
غريت الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية التي ن�شبت يف  2007طبيعة الرتكيز
وقد َّ
على �صناديق الرثوة ال�سيادية .فبالنظر �إىل م�صادر متويلها امل�ستقرة ن�سبيا ،واملتمثلة
يف �إيرادات النفط وال�سلع الأ�سا�سية يف حاالت كثرية ،كانت هذه ال�صناديق م�صدرا مقبوال
لر�ؤو�س �أموال جديدة ،ال �سيما لل�صناعة املالية� ،أثناء الأزمة .و�أتاحت هذه ال�صناديق
فر�صا ا�ستثمارية جذابة طويلة الأجل ،يف وقت �شهدت فيه �أ�سعار ال�سوق هبوطا حادا.
ومتكنت �صناديق كثرية من خالل �أعمالها وات�صاالتها ،من طم�أنة ال�سلطات القطرية
والأ�سواق املالية ب�أن قراراتها يف جمال اال�ستثمار كانت حتركها اعتبارات مالية
تتعلق باملخاطر والعائدات .وعالوة على ذلك ،د�أبت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي منذ  ،2006على ا�ست�ضافة عملية حرية اال�ستثمار ،التي �أ�سفرت عن �إر�شادات
للبلدان املتلقية لال�ستثمار ب�ش�أن ال�سيا�سة املتبعة �إزاء هذه ال�صناديق بغية تقليل خماطر
العودة �إىل احلمائية.
ونتيجة العتماد مبادئ �سانتياغو ون�رشها يف �أكتوبر � ،2008أمكن معرفة الكثري عن
هذه ال�صناديق وفهمها على نحو �أف�ضل مقارنة مبا كان عليه الو�ضع منذ خم�س �سنوات،
على �سبيل املثال .ولكن ال يزال هناك الكثري مما ينبغي �رشحه با�ستفا�ضة ،ال �سيما من

م

ن

تقدمي

منظور االقت�صادات وال�سيا�سات ،فيما يتعلق بتوجهات هذه ال�صناديق وم�ساراتها على
�ضوء ما اكت�سبته من خربات متعاظمة ،وبالنظر �إىل �أهمية الدرو�س والعرب امل�ستخل�صة
من الأزمة الأخرية 1.وتفكّر عدة بلدان يف �إن�شاء �صناديق �سيادية يف الوقت نف�سه .ولهذه
الأ�سباب جميعا ،قررنا ن�رش هذا الكتاب ،الذي ي�رشح فيه خرباء بارزون م�شهود لهم
بالكفاءة ظاهرة �صناديق الرثوة ال�سيادية ،ويناق�شون دورها �سواء على ال�صعيد املحلي
�أو الدويل .و ُتقدم يف هذا ال�سياق بع�ض الأفكار اجلديدة �أي�ضا ب�ش�أن خيارات التخ�صي�ص
اال�سرتاتيجي للأ�صول التي تتبعها �صناديق الرثوة ال�سيادية ،وت�أثريها على الأ�سواق
املالية واال�ستقرار االقت�صادي الكلي.

الدور واجلدوى املالية الكلية

يبد�أ الكتاب بو�صف �صناديق الرثوة ال�سيادية و�رشح �أبعادها .ففي الف�صل الأول ي�رشح
كليتزينغ ولني وليند ونوردين� ،أ�سباب وجود هذه ال�صناديق وما هو دورها ،وي�سلطون
ال�ضوء على بع�ض العالمات الفارقة املهمة بني �أنواع خمتلفة من هذه ال�صناديق .ويعقد
هذا الف�صل مقارنة بني ال�صناديق وكيانات ا�ستثمارية م�ؤ�س�سية �أخرى ،ال �سيما البنوك
املركزية ،ويرى �أن الرتكيز على ال�صناديق حمدود �أكرث مما ينبغي ،وخا�صة عندما تكون
معظم الأ�صول الأجنبية يف حوزة البنك املركزي لبلد ما ،وكثريا ما يكون للبنك املركزي
ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية مماثلة ال�سرتاتيجية �صندوق الرثوة ال�سيادية.
ويف الف�صل الثاين ،يحلل لو وملدر وبابايو�آنو ق�ضايا ال�سيا�سات وامل�سائل الهيكلية
امل�صاحبة لإن�شاء �صناديق الرثوة ال�سيادية .ويناق�شون على وجه التحديد ال�رشوط
املالئمة التي ميكن للبلدان يف ظلها �إن�شاء �صندوق الرثوة ال�سيادية .وينظرون يف بدائل
ب�ش�أن �صندوق الرثوة ال�سيادية باعتباره �آلية لإدارة امل ّدخرات العامة .بالإ�ضافة �إىل
خيارات ال�سيا�سات عندما تكون ثمة حاجة �إىل دعم ال�سيولة �أو اال�ستقرار من �صندوق
الرثوة ال�سيادية �أثناء �أزمة يف ميزان املدفوعات .وي�رشح الف�صل كيف ا�ستفادت البلدان
من وجود �صناديق الرثوة ال�سيادية �أثناء الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ،و�إن كانت
معر�ضة ملخاطر �إ�ضافية.
ال تزال َّ
ويف الف�صل الثالث ،يناق�ش كرين اال�ستجابات ال�سيا�سية يف البلدان املتلقية
لال�ستثمارات �إزاء اال�ستثمارات احلكومية الأجنبية .ويعترب �صناديق الرثوة ال�سيادية
جمرد وجه �أو مظهر ملرحلة جديدة من العوملة ،مرحلة تت�سم بامللكية العاملية للأ�صول،
وم�شاركة الأ�سواق ال�صاعدة يف االقت�صاد العاملي .و�إن من �ش�أن حت�سني احلوار بني
�صناديق الرثوة ال�سيادية والبلدان املتلقية لال�ستثمارات �أن يزيد فر�ص حتقيق نتائج
مقبولة للأطراف جميعا يف جمال ال�سيا�سات.
وبالنظر �إىل تركيز االهتمام العام على ا�ستجابات البلدان املتلقية لال�ستثمارات �إزاء
عدد من اال�ستثمارات الفائقة الأهمية ،فمن ال�سهل �إغفال حقيقة مفادها �أن لت�صميم
�صناديق الرثوة ال�سيادية وعملياتها نتائج اقت�صادية كلية مهمة على امل�ستوى املحلي.
ومهما كان من �أمر ،ف�إن �صناديق الرثوة ال�سيادية تدير �أمواال عامة ميكن �إنفاقها حمليا
بدال من ا�ستثمارها يف اخلارج .و�إذا مل ُي�صمم �صندوق الرثوة ال�سيادية بعناية و�إتقان،
ف�إنه ميكن �أن يكون م�صدرا لعدم اال�ستقرار يف البلد الأ�صلي .ويف الف�صل الرابع ،ي�ستك�شف
وفيافويرتيه �سبل هيكلة �صناديق الرثوة ال�سيادية وت�شغيلها بغية حتقيق الأهداف
�شيلدز ّ
االقت�صادية الكلية الأو�سع نطاقا التي تتوخاها حكوماتها.
 1اعرتف املنتدى الدويل ل�صناديق الرثوة ال�سيادية يف اجتماعه الثاين يف �سيدين ( 8-6مايو  )2010بالأهمية
امل�ستمرة ملبادئ �سانتياغو وما تنطوي عليه من قيمة دائمة يف تقوية عمليات ال�صناديق باعتبارها كيانات
�سيادية ا�ستثمارية م�س�ؤولة وموثوقة .ور�أي املنتدى �أي�ضا �أن ثمة حاجة �إىل مزيد من العمل ب�ش�أن حت�سني الفهم
العام لهذه املبادئ .ور�أت هذه ال�صناديق �أنها ال تزال �أطرافا فاعلة مهمة يف بلدانها ويف الأقطار امل�ست�ضيفة لها.
وبينما مل تكن الأ�صول اخلا�ضعة لإدارة �أع�ضاء املنتدى مبن�أى عن �آثار الأزمة املالية العاملية يف الفرتة -2007
 ،2009ف�إن من املتوقع �أن توا�صل منوها نتيجة للتعايف االقت�صادي العاملي.

تقدمي

العوامل امل�ؤ�س�سية

يبد�أ اجلزء الثاين من الكتاب مبناق�شة دا�س ومزارعي و�ستيوارت يف الف�صل اخلام�س
ملبادئ �سانتياغو والعملية التي �أف�ضت �إىل �إر�سائها .ويو�ضح هذا الف�صل دور واخت�صا�ص
املنتدى الدويل ل�صناديق الرثوة ال�سيادية باعتباره الكيان الذي خلف جمموعة العمل
الدولية ل�صناديق الرثوة ال�سيادية التي و�ضعت مبادئ �سانتياغو .ومن بني ق�ضايا
ال�ساعة املطروحة كيفية ت�أثري هذه املبادئ على �سلوك �صناديق الرثوة ال�سيادية،
وموقف البلدان املتلقية لال�ستثمارات حيال هذه ال�صناديق .ويت�سم الطريق نحو تطبيق
املبادئ بالتطور والتحول ،وثمة �أمارات على �أن هذه ال�صناديق قد �أ�صبحت �أكرث انفتاحا
وا�ستجابة ل�شواغل ال�سيا�سة العامة �إزاء �أن�شطتها.
ويف الف�صل ال�ساد�س ،يتناول بو�سو و�إيزيجيوفور والريا ولو ،مناهج القانون املحلي
والدويل �إزاء حترير احل�ساب الر�أ�سمايل فيما يتعلق ب�أن�شطة �صناديق الرثوة ال�سيادية،
وينظر يف والية �صندوق النقد الدويل يف هذه املجاالت مبوجب اتفاقية ت�أ�سي�سه .ويعترب
تكمل (�أو
امل�ؤلفون مبادئ �سانتياغو مبثابة �إحدى تقنيات «القانون غري امللزم» التي ِّ
تتحا�شى) تنظيم «التدفقات الر�أ�سمالية مبوجب «القانون امللزم».
ويحدد الف�صل ال�سابع ،الذي كتبه هيث وغالي�سيا�-إ�سكوتو� ،إطار الإبالغ املت�سق،
وامل�سوح املتعددة الأطراف ،التي �أعدها املجتمع الدويل لدعم نظام مايل عاملي م�ستقر،
والتدفق احلر لر�أ�س املال واال�ستثمار .وترد يف هذا الف�صل �أي�ضا معلومات عن �إبالغ
�صناديق الرثوة ال�سيادية للبيانات.
واقرتح بع�ض املراقبني �أن بو�سع �صناديق الرثوة ال�سيادية �أن تخفِّف �إىل حد ما
دواعي القلق ب�ش�أن الدوافع ال�سيا�سية املمكنة وراء �أن�شطتها ،وذلك باال�ستثمار من خالل
مديري ال�صندوق يف البلدان املتلقية لال�ستثمارات .ويف الف�صل الثامن ،تناول دي باملا
ولريوث ومزارعي ،فائدة هذا املقرتح عن طريق اال�ستعانة بنظرية الوكالة .و�أظهرت
النتائج التي تو�صلوا �إليها �أن اال�ستعانة مبدير ال�صندوق ،مبوجب افرتا�ضات معقولة،
قد ال يكون كافيا ملعاجلة هذه ال�شواغل .ول�سوء احلظ ،ف�إن هذه النتيجة ميكن �أن تدفع
البلدان املتلقية لال�ستثمارات �إىل معاجلة هذه ال�شواغل من خالل تنظيم مبا�رش ومفرط،
مما قد يعزز االجتاهات احلمائية التي لوحظت يف بلدان كثرية .وبناء على ذلك ،يتعني
على �صناديق الرثوة ال�سيادية والبلدان املتلقية لال�ستثمارات العمل من �أجل مزيد من
ال�شفافية التنظيمية والت�شغيلية ،حتا�شيا للحمائية.
ويف الف�صل التا�سع ،يعر�ض غوردن الإر�شادات املقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي للبلدان املتلقية ،ب�ش�أن �صناديق الرثوة ال�سيادية ،ومتابعة تنفيذ هذه
الإر�شادات .وت�ؤكد هذه الإر�شادات جمددا جدوى املبادئ الرا�سخة التي و�ضعتها املنظمة
�سالفة الذكر يف جمال اال�ستثمار ،ولكنها تو�ضح �أي�ضا ال�سبل التي ميكن انتهاجها لتناول
�شواغل الأمن الوطني .ويعترب ر�صد النظراء ملدى مراعاة البلدان للإر�شادات ،م�س�ألة ذات
�أهمية خا�صة ،ويغطي الف�صل هذه الإر�شادات مبختلف تفا�صيلها.

مناهج اال�ستثمار والأ�سواق املالية

ال تزال املعرفة باال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية ل�صناديق الرثوة ال�سيادية غري كاملة.
فبينما تف�صح بع�ض ال�صناديق عن جميع تفا�صيل حافظاتها – و�أحيانا حتى
م�ستوى �أ�صول الأفراد – وت�رشح املخاطر والعائدات با�ستفا�ضة ،يالحظ �أن البع�ض
الآخر �أكرث حتفظا يف الإف�صاح عن التفا�صيل .ويف الف�صل العا�رش ،يتناول ين بع�ض
�سمات اال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية طويلة الأجل لهذه ال�صناديق ،وكيف ميكن لهذه
اال�سرتاتيجيات �أن تت�أثر مب�صادر متويلها .و�أو�ضح �أي�ضا كيف ميكن للأزمة املالية
العاملية يف الفرتة � 2009-2007أن ت�ؤدي �إىل تغيريات يف ا�سرتاتيجيات احلوكمة
واال�ستثمار �سواء بالن�سبة �إىل �صناديق الرثوة ال�سيادية �أو البنوك املركزية .ويتمثل �أحد

�س

ع
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االحتماالت يف �إمكان اال�ستعا�ضة م�ستقبال عن اال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية املتماثلة
للبنوك املركزية و�صناديق الرثوة ال�سيادية وال�صناديق ال�سيادية ملعا�شات التقاعد،
با�سرتاتيجيات متكاملة متخ�ص�صة.
ويف الف�صل احلادي ع�رش ،يقدم كونزيل ولو وبرتوڤا وبيلمان  ،منظورا م�شابها يركّ ز
على الأهداف اال�ستثمارية لأنواع خمتلفة من �صناديق الرثوة ال�سيادية .وي�رشحون ملاذا
قد يتعني �إدراج عوامل مثل حتقيق اال�ستقرار الكلي ،واعتبارات �إدارة الأ�صول واخل�صوم،
والتعديالت املقبلة يف البيئة التنظيمية املالية العاملية ،يف اال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية
ل�صناديق الرثوة ال�سيادية على نحو �أكرث و�ضوحا.
ويف الف�صل الثاين ع�رش ،يعر�ض دار�سيه ودوجو وكوملان ،منظورا يغلب عليه الطابع
العملي املبا�رش ب�ش�أن ق�ضايا التخ�صي�ص اال�سرتاتيجي لأ�صول �صناديق الرثوة ال�سيادية،
مع تقدمي ر�ؤية طويلة الأجل لفئات الأ�صول املختلفة.
وتتناول الف�صول الثالثة التالية ،من زوايا خمتلفة وبا�ستخدام منهجيات متباينة،
�أحد ال�شواغل التي تفيد ب�أن �صناديق الرثوة ال�سيادية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل زعزعة ا�ستقرار
الأ�سواق املالية الدولية.
ويف الف�صل الثالث ع�رش ،ا�ستخدم َ�سن وهِ ِّ�سه ،منهج درا�سة احلالة ،لتناول ق�ضايا
اال�ستقرار املايل النا�شئة عن تزايد ح�ضور �صناديق الرثوة ال�سيادية يف الأ�سواق املالية
الدولية ،عن طريق تقييم ما �إذا كانت �أ�سواق الأوراق املالية ت�ستجيب لإعالنات �صناديق
الرثوة ال�سيادية عن اال�ستثمارات وبيع الأ�صول يف ال�رشكات .ومت�شيا مع الأدلة املتناقلة
عن الغري� ،أظهرت النتائج �أنه مل يكن ل�صناديق الرثوة ال�سيادية ت�أثري كبري يف زعزعة
ا�ستقرار �أ�سواق الأ�سهم يف �أجزاء متنوعة من الأ�سواق.
ويف الف�صل الرابع ع�رش ،ا�ستك�شف كوزاك والك�ستون و�رشينوا�سني� ،آثار التحوالت
يف ا�ستعداد �صناديق الرثوة ال�سيادية لتحمل املخاطر ،وحافظاتها اال�ستثمارية ،فيما
يتعلق بالتدفقات الر�أ�سمالية العاملية ،و�أ�سعار الأ�صول ،با�ستخدام حتليل ال�سيناريوهات
التو�ضيحية و�أ�شكال املحاكاة القائمة على النماذج .وت�شري النتائج �إىل �أن منط التدفقات
الر�أ�سمالية العاملية ميكن �أن يتغري �إىل حد كبري� ،إذا ابتعدت �صناديق الرثوة ال�سيادية عن
الأ�صول املقومة بالدوالر الأمريكي ،مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع �أ�سعار الفائدة يف الواليات
املتحدة ،وتفاقم هبوط قيمة الدوالر .وتتم�شى هذه النتائج مع وجهات النظر التي كانت
�سائدة قبل الأزمة ،ومع ذلك فقد تلقى قبوال مع تعايف االقت�صاد تدريجيا وعودة روح
جمابهة املخاطر.
ويف الف�صل اخلام�س ع�رشُ ،يجري نو�ستيد ،مقارنة بني �صناديق الرثوة ال�سيادية
وكيانات ا�ستثمارية م�ؤ�س�سية وجتاريه �أخرى ،ويرى �أن �شواغل الأ�سواق ميكن �أن تن�ش�أ
نتيجة للرتكيز القطاعي �أو اجلغرايف �أو تركيز الأ�صول الذي تت�سم به �صناديق الرثوة
ال�سيادية .وعلى الرغم من منو هذه ال�صناديق ،كمجموعة �أو كفرادى� ،إال �أنها لي�ست ذات
حجم غري عادي على الإطالق ؛ وبناء على ذلك ،ف�إن من املحتمل يف ر�أيه �أن �أكرث ال�شواغل
�إزاء �أن�شطتها اال�ستثمارية �ستظل حتركها دوافع �سيا�سية �أكرث مما حتركها دوافع ت�ستند
�إىل ال�سوق ،مما يعزز �أهمية ال�شفافية يف هذا املجال.

�آفاق ما بعد الأزمة

مل تفلت �صناديق الرثوة ال�سيادية من الأزمة املالية العاملية� ،إذ �إنها مل تعان فقط
من خ�سائر ورقية يف ا�ستثماراتها ،ولكن بع�ضها كان ال بد �أن يعاين هذه اخل�سائر لأن
الأ�صول كانت مطلوبة لتمويل تدابري الدعم املحلي �أثناء الأزمة .و�شهدت ال�صناديق
القائمة على ال�سلع الأ�سا�سية هبوطا حادا يف تدفقات �إيراداتها من جراء انخفا�ض �أ�سعار
النفط وغريه من ال�سلع الأ�سا�سية .وبناء على ذلك �أرغمت الأزمة ال�صناديق على مراجعة
ا�سرتاتيجياتها ،ومناذجها ،وفر�ضيات معلماتها ،وقدرتها على حتمل املخاطر .وتركز
ثالثة ف�صول مبزيد من التف�صيل على الآثار طويلة الأجل للأزمة.
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ففي الف�صل ال�ساد�س ع�رش ،يناق�ش العريان الفر�ص واملخاطر �أمام هذه ال�صناديق يف
عامل �أحدثت فيه الأزمة املالية العاملية تغيريا ملحوظا .ويرى �أن العامل يف مرحلة ما
بعد الأزمة �سيت�سم بانخفا�ض النمو ،واختالف الأ�سواق واملخاطر� ،أو ظهور واقع «عادي
جديد» وفقا ل�صيغة اتفق عليها اجلميع .ويوجز الف�صل املكونات املحتملة لهذا الواقع
اجلديد ،والتي تربطها �صلة مبا�رشة ب�صناديق الرثوة ال�سيادية ،ويرى �أن هذه ال�صناديق
يف و�ضع جيد ملواجهة الواقع اجلديد بالنظر �إىل �آفاقها اال�ستثمارية الوا�سعة .ومع ذلك
ف�إن ثمة حاجة �إىل حت�سينات م�ستمرة يف اال�ستجابة امل�ؤ�س�سية لل�صناديق فيما يتعلق
بحوكمتها ،وعملياتها اال�ستثمارية ،وات�صاالتها.
وت�أكدت جمددا هذه الآفاق الإيجابية العامة يف الف�صلني ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش
اللذين يركزان بدرجة �أكرب على املخاطر التي تواجه �صناديق الرثوة ال�سيادية .ففي
الف�صل ال�سابع ع�رش ،يرى ترومان �أن ال�صناديق حتتاج �إىل �أن تبني على جناحات مبادئ
�سانتياغو� ،سواء من خالل املنتدى الدويل ل�صناديق الرثوة ال�سيادية �أو كفرادى ،و�أن
تر�سي الأ�سا�س ملزيد من م�ساءلة ال�صناديق يف بلدان موطنها �أو يف البلدان امل�ضيفة.
ويتعني على البلدان املتلقية لال�ستثمارات �أن تقاوم احلمائية املالية .ومن الوا�ضح �أن
هذه العمليات ال�صعبة حتتاج �إىل موازنات بني امل�صالح الوطنية وامل�ساءلة وال�شفافية.
ويف الف�صل الثامن ع�رش ،يناق�ش روزانوف �أهمية حتليل و�إدارة �أ�صول �صناديق الرثوة
ال�سيادية يف �سياق الأ�صول واخل�صوم الوطنية الأو�سع نطاقا ،واحلاجة �إىل االعرتاف
باملخاطر امل�صاحبة لزيادة دور الدولة يف االقت�صاد املحلي ،والعمل على احل ّد من �آثار
هذه املخاطر .وهذا يتطلب� ،ضمن جملة �أمور� ،إعادة تقييم االحتياجات من االحتياطيات،
وحتديد كمية اخل�صوم الطارئة ،وفهم �أفق اال�ستثمار ،و�إعادة مواءمة قدرة جميع الأطراف
املعنية على حتمل املخاطر ،وتوعية ال�سيا�سيني واجلمهور.
ويختتم هذا الكتاب يف الف�صل التا�سع ع�رش الذي يت�ضمن جمموعة متنوعة من
املنظورات من �صناديق الرثوة ال�سيادية .وتقدم م�ساهمات من كندا و�شيلي وال�صني
ونيوزيلندا والرنويج واالحتاد الرو�سي وجهات نظر اخلرباء ب�ش�أن �أدوار هذه ال�صناديق
و�أهدافها وا�ستجاباتها للأزمة ،والتحديات التي تواجهها م�ستقبال .وعلى الرغم من �أن
كثريا من عمليات �صناديقهم تعك�س �أهدافا وطنية فريدة ،وتواجه ق�ضايا خمتلفة� ،إال �أنها
مت�شابهة يف كثري من جوانبها ،مبا يف ذلك الدعم القوي من مالكي ال�صناديق ،و�أهمية
التعامل مع املخاطر من منظور �إدارة الأ�صول واخل�صوم ،مع مراعاة اخل�صوم الطارئة
للحكومة ،و�أهمية ال�شفافية.
***

ونحن ن�أمل �أن ي�ساعد هذا الكتاب على حت�سني فهم �صناع ال�سيا�سات والهيئات
التنظيمية ل�صناديق الرثوة ال�سيادية .ويرمي الكتاب �إىل �أن يكون �إ�ضافة �إىل الكم الهائل
من الأعمال التي ا�ضطلع بها الأكادمييون واملحللون ،و�أن ي�سهم بق�سط يف النقا�ش ب�ش�أن
�أف�ضل ال�سبل لإدماج �صناديق الرثوة ال�سيادية يف النظام املايل العاملي ،ويف �أطر
ال�سيا�سات لبلدانها .ون�أمل �أن يعود هذا الكتاب بالنفع �أي�ضا على امل�س�ؤولني يف الأ�سواق
الر�أ�سمالية الدولية الذين يتعاملون مع �صناديق الرثوة ال�سيادية ،والباحثني العاكفني
على درا�سة �سلوكيات هذه ال�صناديق.
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قائمة االخت�صارات
AUM
assets under management
BIT
bilateral investment treaty
BPM6	
Balance of Payments and International Investment Position
Manual, 6th edition
CBC
Central Bank of Chile
CDIS
Coordinated Direct Investment Survey
CFIUS
Committee on Foreign Investments in the United States
CIC
China Investment Corporation
CIS
Commonwealth of Independent States
CPIS
Coordinated Portfolio Investment Survey
ESSF
Economic and Social Stabilization Fund (Chile)
EU
European Union
FDI
foreign direct investment
FOI
Freedom of Investment
GAPP
Generally Accepted Principles and Practices
ICAPM
intertemporal capital asset pricing model
IFSWF
International Forum of Sovereign Wealth Funds
IWG
International Working Group of Sovereign Wealth Funds
MOF
Ministry of Finance
NBIM
Norges Bank Investment Management
NWF
National Welfare Fund (the Russian Federation)
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
P-A
principal-agent
P/E
price-earnings ratio
P&L
profit and loss account
PRF
Pension Reserve Fund (Chile)
RF
Reserve Fund (the Russian Federation)
SAA
strategic asset allocation
SAFE
State Administration of Foreign Exchange (China)
SAMA
Saudi Arabian Monetary Agency
SWF
sovereign wealth fund
VaR
value-at-risk
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الق�سم الثاني:

العوامل امل�ؤ�س�سية

الف�صل الخام�س

�صناديق 1الرثوة ال�سيادية ومبادئ
�سانتياغو
�أودايرب دا�س ،وعدنان مزارعي ،و�ألي�سون �ستيوارت
طرح تركيز ال�سيا�سة العامة على �صناديق الرثوة ال�سيادية �أثناء الفرتة ،2008-2007
عدة ق�ضايا مهمة تتعلق ب�أداء النظام النقدي الدويل .و�شملت هذه الق�ضايا طريقة متويل
ال�صناديق ومنوها ،والأغرا�ض الأ�سا�سية ال�ستثمارات ال�صناديق ،وحوكمتها ،و�شفافيتها،
واملعاملة التنظيمية التمييزية لها ،واحلمائية امل�ضادة لال�ستثمارات ال�سيادية.
وقد ر�أى �صندوق النقد الدويل �أنه ميكن معاجلة بع�ض �شواغل ال�سيا�سة العامة �إزاء هذه
ال�صناديق عن طريق ت�سهيل حوار منظم بني ال�صناديق والبلدان املتلقية لال�ستثمارات،
وو�ضع طائفة من املبادئ الطوعية لل�صناديق .ويف الوقت نف�سه� ،أ�صبح �صندوق النقد
الدويل �أكرث وعيا باحلاجة �إىل دمج عمليات هذه ال�صناديق بطريقة �أكرث قوة يف �أطر
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية لبلدانها ،وداخل الهياكل الرقابية املتعددة الأطراف.
ويتم�شى كال الهدفني مع االخت�صا�ص الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف العمل من �أجل
ت�أمني التدفقات اال�ستثمارية عرب احلدود بطريقة عادلة ومنفتحة.
و�ساعد �صندوق النقد الدويل على �إن�شاء جمموعة العمل الدولية ل�صناديق الرثوة
تعب
ال�سيادية ( )IWGيف مايو  ،2008من �أجل و�ضع جمموعة من املبادئ التي رِّ
ب�صدق عن الأهداف واملمار�سات اال�ستثمارية ل�صناديق الرثوة ال�سيادية .وجرى تكليف
�صندوق النقد الدويل بتوفري �أعمال الأمانة ملجموعة العمل الدولية هذه ،وم�ساندتها فيما
ت�ضطلع به من مهام .ووا�صلت جمموعة العمل الدولية ن�شاطها على مدى الأ�شهر الأربع
الالحقة ،م�ستندة �إىل املمار�سات ال�سليمة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية ،واملبادئ التوجيهية
واملعايري واملدونات الدولية ذات ال�صلة .وقدم خرباء ال�صندوق مواد مرجعية وم�ساهمات
فنية ،كما قدموا يد العون يف املفاو�ضات ،ويف بناء توافق يف الآراء بني �أع�ضاء جمموعة
العمل الدولية.
ويف �سبتمرب � ،2008أمكن التو�صل �إىل اتفاق متهيدي يف �سانتياغو� ،شيلي ،ب�ش�أن
جمموعة من  24من املبادئ واملمار�سات املتعارف عليها ،املعروفة �أي�ضا با�سم «مبادئ
�سانتياغو» (املبادئ) .2وعر�ضت جمموعة العمل الدولية هذه املبادئ على اللجنة الدولية
لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،وهي اللجنة املعنية بتوجيه ال�سيا�سات يف �صندوق النقد
الدويل ،يف � 11أكتوبر .2008
وكانت تلك هي املرة الأوىل التي قدمت فيها �صناديق الرثوة ال�سيادية والبلدان
املالكة لها� ،إطارا �شامال لهياكلها القانونية وامل�ؤ�س�سية وهياكل حوكمتها ،بالإ�ضافة
� 1ستظهر ن�سخة من هذا الف�صل �صدرت من قبل يف  Sauvantو  Sachsو  Schmitو Jongbloed

 2انظر جمموعة العمل الدولية ،2008 ،وامللحق الأول يف هذا املجلد.

(قيد الإ�صدار).
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�إىل �سيا�ساتها يف جمال اال�ستثمار .و�أ�سفر ذلك عن مثال جيد للتعاون املتعدد الأطراف،
ا�ضطلع فيه �صندوق النقد الدويل مبهمة الو�سيط لت�سهيل بناء توافق الآراء بني �صناديق
الرثوة ال�سيادية .وا�ستفادت جمموعة العمل الدولية منذ البداية من �آراء وتعليقات
وم�ساهمات البلدان املتلقية لال�ستثمارات ،ووكاالت مثل منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي.
ويناق�ش هذا الف�صل و�ضع مبادئ �سانتياغو ودور �صندوق النقد الدويل يف هذه
العملية .ويقدم الق�سم الأول تعريفا ل�صناديق الرثوة ال�سيادية ،وو�صفا لدورها ،ويت�ضمن
الق�سم الثاين عر�ضا موجزا للق�ضايا الرئي�سية املحيطة بها� .أما الق�سم الثالث في�رشح دور
جمموعة العمل الدولية ،والعملية التي �أدت �إىل و�ضع مبادئ �سانتياغو ،ويلي ذلك مناق�شة
لل�سمات الرئي�سية لهذه املبادئ .ويقدم الق�سم الأخري �أفكارا ختامية عن التقدم الذي �أحرز
حتى الآن ،وبع�ض التحديات الرئي�سية املطروحة.

�صناديق الرثوة ال�سيادية :الأهداف والت�صنيف

عرف �صناديق الرثوة ال�سيادية بوجه عام ب�أنها �صناديق ا�ستثمار متتلكها احلكومات،
ُت َّ
وت�شمل اال�ستثمار يف الأ�صول املالية الأجنبية .وو�ضعت جمموعة العمل الدولية تعريفا
�أكرث دقة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية 3،ي�ستبعد� ،ضمن جملة �أمور� ،أ�صول احتياطيات النقد
الأجنبي التي حتتفظ بها ال�سلطات النقدية للأغرا�ض التقليدية املتعلقة مبيزان املدفوعات
�أو ال�سيا�سة النقدية ،واملن�ش�آت التقليدية اململوكة للدولة و�صناديق املعا�شات التقاعدية
ملوظفي احلكومة ،والأ�صول التي تدار ل�صالح �أفراد.
و�صناديق الرثوة ال�سيادية هي جمموعة متغايرة اخل�صائ�ص تمُ َّول من م�صادر
خمتلفة ولأغرا�ض متنوعة .وا�ستنادا �إىل �أهدافها البارزة ،ق�سم �صندوق النقد الدويل هذه
ال�صناديق �إىل خم�س فئات رئي�سية� )1( :صناديق ا�ستقرار املالية العامة ،التي يتمثل
هدفها الأويل يف حماية امليزانية واالقت�صاد من تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية (النفط
عادة)؛ (� )2صناديق املدخرات للأجيال التالية ،وترمي �إىل حتويل الأ�صول غري املتجددة
�إىل حافظات �أ�صول �أكرث تنوعا ،وتخفيف �آثار املر�ضى الهولندي4؛ ( )3م�ؤ�س�سات ا�ستثمار
االحتياطيات ،التي كثريا ما حت�سب �أ�صولها حتى الآن على �أنها �أ�صول احتياطية ،ويجرى
�إن�شا�ؤها لزيادة العائد على االحتياطيات؛ (� )4صناديق التنمية التي تقدم عادة امل�ساعدة
يف متويل امل�رشوعات االجتماعية  -االقت�صادية �أو تعزز ال�سيا�سات ال�صناعية التي
قد تزيد منو الإنتاج املحتمل يف بلد ما؛ (� )5صناديق طوارئ احتياطيات التقاعد (من
م�صادر غري م�ساهمات التقاعد الفردية) غري املقرتنة بالتزامات تقاعدية �رصيحة يف
امليزانية العمومية للحكومة.
وينبغي يف واقع الأمر توخي املرونة يف ا�ستخدام هذا النظام الفئوي ،نظرا �إىل �أن
�أهداف �صناديق الرثوة ال�سيادية قد تكون متعددة �أو متداخلة �أو قد تتغري مبرور الوقت.
ومثال ذلك �أن بع�ض �صناديق ا�ستقرار املالية العامة قد تطورت لكي ت�صبح �صناديق ذات
�أهداف ادخارية ،لأن االحتياطيات املرتاكمة جتاوزت على نحو متزايد املبالغ املطلوبة
لتحقيق ا�ستقرار املالية العامة على املدى الق�صري �أو احل ّد من ت�أثري تدفقات العمالت
� 3صناديق الرثوة ال�سيادية هي «�صناديق ا�ستثمار �أو ترتيبات ذات غر�ض خا�ص متلكها احلكومة العامة .وتن�شئ
احلكومة العامة �صناديق الرثوة ال�سيادية لأغرا�ض اقت�صادية كلية ،وهي حتتفظ بالأ�صول �أو تتوىل توظيفها �أو
�إدارتها لتحقيق �أهداف مالية ،م�ستخدمة يف ذلك ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية تت�ضمن اال�ستثمار يف الأ�صول املالية
الأجنبية»(.جمموعة العمل الدولية� ،2008 ،ص .)3
 4ين�ش�أ املر�ض الهولندي عندما ت�سبب التدفقات الداخلة للعملة الأجنبية زيادة يف �أ�سعار ال�رصف احلقيقية يف
البلد املت�رضر .ويتمثل ت�أثري املر�ض الهولندي يف خف�ض القدرة التناف�سية اخلارجية ،مما ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
ال�صادرات ال�صافية ،والإ�سهام بالتايل يف فقدان وظائف يف ال�صناعات ذات ال�صلة .والنتيجة النهائية �إحلاق ال�رضر
بال�صناعات التي ال تقوم على املوارد من جراء زيادة الرثوة التي تولدها ال�صناعات القائمة على املوارد.

دا�س ومزارعي ،و�ستيوارت

الأجنبية الداخلة .و�إن تنوع �أهداف �صناديق الرثوة ال�سيادية �إمنا يعني اختالف �آفاق
اال�ستثمار ،واملوازنة بني املخاطر والعائدات ،وهو ما �أدى �إىل �إتباع مناهج متباينة
يف �إدارة هذه ال�صناديق .ومثال ذلك �أن ال�صناديق التي تتوخى �أهداف ا�ستقرار املالية
العامة ت�ؤكد بدرجة �أكرب على ال�سيولة ،وتكون �آفاقها اال�ستثمارية �أق�رص �أجال ،باملقارنة
بال�صناديق التي تتوخى �أهدافا تتعلق باالدخار ،وتكون احتياجاتها من ال�سيولة �أقل
ن�سبيا .وقد �أعادت عدة بلدان النظر يف �أهداف �صناديق الرثوة ال�سيادية التي متتلكها،
5
و�أعادت ت�صميم هياكلها لتو�سيع نطاق �أدوار ال�سيا�سات و�أهداف اال�ستثمار اخلا�صة بها.

الق�ضايا املحيطة ب�صناديق الرثوة ال�سيادية

ركزت التعليقات والدرا�سات ب�ش�أن �صناديق الرثوة ال�سيادية على� )1( :شفافية �صناديق
الرثوة ال�سيادية مبا يف ذلك حجمها ،ومناهجها �إزاء �إدارة املخاطر ،وا�سرتاتيجيات
اال�ستثمار ،والت�أثري املحتمل للأهداف ال�سيا�سية على ا�ستثمارات هذه ال�صناديق؛ ()2
دمج �أن�شطة ال�صناديق يف احل�سابات اخلارجية واحلكومية؛ ( )3ت�أثري تخ�صي�صات �أ�صول
ال�صناديق على حركات ر�ؤو�س الأموال الدولية و�أ�سعار الأ�صول؛ ( )4التقييدات احلمائية
على ال�صناديق؛ (� )5شفافية نظم اال�ستثمار يف البلدان امل�ستوردة لر�ؤو�س الأموال،
والقدرة على التنب�ؤ بها.
وينبثق اهتمام �صندوق النقد الدويل ب�صناديق الرثوة ال�سيادية من اثنني من مهامه
الرئي�سية )1( :مراقبة اال�ستقرار االقت�صادي الكلي واال�ستقرار املايل )2( ،ت�أمني الأداء
الفعال للنظام النقدي الدويل .و�أ�صبحت تغطية �صندوق النقد الدويل لرتتيبات من نوع
ّ
�صناديق الرثوة ال�سيادية وعملياتها ،م�س�ألة مهمة �سواء لالقت�صادات املحلية للبلدان
التي توجد فيها هذه ال�صناديق� ،أو من املنظور الدويل لال�ستقرار املايل ،وتداعيات
الأ�سواق الر�أ�سمالية .وقد طُ رحت الق�ضايا الرئي�سية التالية فيما يتعلق ب�صناديق الرثوة
ال�سيادية ،6وذلك من وجهة نظر �صندوق النقد الدويل:
• �أوال� :إن الطريقة التي تندرج بها �صناديق الرثوة ال�سيادية على نحو مالئم يف �إطار
ال�سيا�سات املحلية ،ويف تن�سيق ال�سيا�سات ،م�س�ألة لها �أهميتها .ومن املعروف �أن
لأ�صول هذه ال�صناديق والعائدات التي تولّدها ت�أثري كبري على املالية العامة،
والو�ضع النقدي ،وميزان املدفوعات ،وروابط امليزانية العمومية .7و�إن بو�سع
�صناديق الرثوة ال�سيادية املحكمة الت�صميم �أن تدعم ال�سيا�سات املالية والنقدية
و�إدارة ال�سيولة .ومع ذلك ف�إن هذه ال�صناديق قد تطرح �أي�ضا حتديات يف جمال
ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية ،ولذلك ف�إن من ال�رضوري �أن يكون ثمة تن�سيق جيد بني
هذه ال�صناديق وال�سلطات املالية والنقدية ل�ضمان حتقيق �أهداف ال�سيا�سات الكلية.
وقد �أ�صبحت العالقات بني ال�صناديق وحكومات بلدانها �أكرث تعقيدا �أثناء الأزمة
املالية العاملية يف الفرتة �( 2009-2007صندوق النقد الدويل.)2009 ،
• ثانيا :قد ت�ؤثر عمليات �صناديق الرثوة ال�سيادية على تدفقات و�أ�سعار الأ�سواق
املالية العاملية .وهذه ال�صناديق هي كيانات ا�ستثمارية طويلة الأجل ،وال
 5وقد حدث هذا �أي�ضا يف �سياق الأزمة املالية العاملية الأخرية ،حيث �أنيط ببع�ض �صناديق الرثوة ال�سيادية دور
�أكرث فعالية يف حتقيق ا�ستقرار النظم املالية املحلية .ونظرا �إىل حدة الأزمة ،حر�صت احلكومات على التوجه �إىل
�صناديق الرثوة ال�سيادية لدعم �رشكاتها املحلية املتعرثة �أو تخفي�ض العجز املايل احلكومي �أو متويل برامج
التحفيز االقت�صادي .وقد ي�ؤدي الدور الذي ا�ضطلعت به ال�صناديق يف �إدارة الأزمة �إىل تغيريات يف الإطار الت�رشيعي
لبع�ض هذه ال�صناديق.
 6للإطالع على مناق�شة �أكرث تف�صيال ،انظر درا�سة ال�صندوق 2008b ،عن هذا املو�ضوع.
 7للإطالع على مناق�شة اعتبارات وعوامل ال�سيا�سات والت�شغيل التي حتدد ال�سيا�سات اال�ستثمارية ،انظر Das
و�آخرون.2009 ،
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تعتمد عادة على الرفع املايل مبعنى �أن ب�إمكانها �أن ت�صمد لفرتات �أطول �أثناء
هبوط الأ�سواق �أو �أن ت�ستثمر يف م�سارات معاك�سة لالجتاهات العامة لل�سوق.
وهكذا ،ف�إن بو�سع هذه ال�صناديق �أن تكون عامال من عوامل حتقيق اال�ستقرار
يف الأ�سواق املالية .ومع ذلك فقد تن�ش�أ ظروف ميكن �أن تحُ دث فيها ال�صناديق
تقلبات يف الأ�سواق ،ومثال ذلك� ،إذا كانت تعمل يف �أ�سواق �أكرث �ضحالة �أو حيث
ت�ؤثر ال�شائعات عن املعامالت على التقييمات الن�سبية يف قطاعات معينة ،وت�ؤدي
�إىل �سلوك القطيع ،مما يفاقم التقلبات (مثل  Corsettiو�آخرون .)2001 ،و�إذا ما
تطلعنا نحو �آفاق امل�ستقبل ،ف�سيكون من الأهمية مبكان �أن نرى ما �إذا كانت هذه
ال�صناديق �ستوا�صل امتالك حافظات متنوعة �أم �أنها تتجه نحو االحتفاظ ب�أ�صول
مقومة بالدوالر الأمريكي فقط نتيجة لتباط�ؤ النمو العاملي .ومن املحتمل �أن ت�سهم
التحوالت يف تخفي�ضات الأ�صول يف تغريات �أ�سعار الأ�سهم ،و�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار
ال�رصف ،مما يزيد من اهتمام �صندوق النقد الدويل يف هذه ال�صناديق ،يف �إطار
ا�ضطالعه باملراقبة املتعددة الأطراف ،ويف حتليله ،على نطاق �أو�سع ،لال�ستقرار
املايل العاملي والأ�سواق املالية�( .صندوق النقد الدويل 2007b ،و .)2008a
• ثالثا :تعترب احلوكمة امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية م�س�ألة حا�سمة
امل�سلم به �أن جوانب كثرية من احلوكمة امل�ؤ�س�سية
للأطراف املعنية املحلية .ومن ّ
ال�سليمة قابلة للتطبيق بوجه عام .فاملبادئ العامة املتعلقة بوظائف امللكية
الرئي�سية ،ودور �أ�صحاب امل�صلحة ،والإف�صاح وال�شفافية ،وتدفق املعلومات بني
الإدارة العليا وجمل�س الإدارة ،وت�شكيل وم�س�ؤوليات املجل�س ،كلها م�سائل تنطبق
على �صناديق الرثوة ال�سيادية .ويتعني على هذه ال�صناديق �أي�ضا �أن ت�ضمن وجود
عمليات كافية لإدارة املخاطر ،واملوارد الب�رشية وال ُنظمية لأغرا�ض مراقبة و�إدارة
املخاطر املالية والت�شغيلية على نحو �سليم ،مبا يف ذلك املخاطر النا�شئة عن
اال�ستعانة باملديرين اخلارجيني لل�صناديق.
• رابعا� :أثارت البلدان املتلقية ال�ستثمارات �صناديق الرثوة ال�سيادية �شواغل ب�ش�أن
�أهداف هذه ال�صناديق ،وممار�ساتها يف جمال اال�ستثمار .ويتمثل ال�شاغل الرئي�سي
فيما �إذا كانت هذه ال�صناديق تتوخى �أهدافا جتارية �أو رمبا كانت ت�ستثمر وا�ضعة
ن�صب �أعينها �أهدافا �سيا�سية �أو ا�سرتاتيجية .وثمة �شاغل �آخر وهو ما �إذا كانت
ال�صناديق �إيجابية �أو �سلبية على نحو مفرط يف منهجها �إزاء احلوكمة امل�ؤ�س�سية
يف ال�رشكات التي ت�ستثمر فيها .وقد ي�ؤدي ت�صور مفاده �أن بو�سع �صناديق الرثوة
ال�سيادية �أن ت�ستثمر لدوافع غري جتارية �إىل تعزيز احلمائية.
و ُقدمت اقرتاحات خمتلفة ملعاجلة هذه الق�ضايا ،مبا يف ذلك املعايري التي ميكن
�أن تغطي �أهداف �صناديق الرثوة ال�سيادية وا�سرتاتيجياتها اال�ستثمارية ،وحوكمتها
وم�ساءلتها و�شفافيتها 8.واقرتح اخلرباء �أي�ضا تغيريات معينة يف ال�سلوك اال�ستثماري
9
لهذه ال�صناديق ،ويف ممار�ستها حلقوق الت�صويت للح ّد من ت�صورات النفوذ ال�سيا�سي.
وثمة اقرتاح مفاده �أنه ينبغي ل�صناديق الرثوة ال�سيادية �أن ت�ستثمر فقط من ُبعد عن
طريق مديرين للأ�صول يقومون بدور الو�سيط ،كما هو احلال يف بع�ض �صناديق الوقف.
 8ر�أي ترومان ) (2007على �سبيل املثال �أن املعيار ينبغي �أن يغطي جميع الأن�شطة اال�ستثمارية الدولية للحكومات.
وذهب �إىل �أن املعيار ينبغي �أن يغطى (� )1أهدافها وا�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية؛ ( )2احلوكمة؛ ( )3ال�شفافية؛ ()4
ال�سلوك (مدى و�رسعة تعديل احلافظات) .ودعا مريوين دايويز �صناديق الرثوة ال�سيادية �إىل اعتماد معايري دنيا
ب�ش�أن ال�شفافية واحلوكمة (.)Larsen, 2008
 9انظر على �سبيل املثالSummers, 2007،؛ و .Gilson and Milhaupt, 2008واقرتح )� Hildebrand (2007أن
تكون �صناديق الرثوة ال�سيادية م�ستقلة عن احلكومات على غرار البنوك املركزية ،لكي يت�سنى احل ّد من ت�صورات
التدخل ال�سيا�سي.
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ومع ذلك ال ترى �صناديق �أخرى �أن ا�ستخدام الوكالء واملديرين اخلارجيني� ،سيكون كافيا
لتحا�شي الت�ضارب املحتمل يف امل�صالح ،لأن ال�صناديق �ستظل يف و�ضع ميكنها من
تقدمي �إر�شادات �إىل مدير الأ�صول .وت�شمل مقرتحات �أخرى و�ضع حدود ق�صوى مللكية
ال�صناديق �أو حقوقها الت�صويتية يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الأجنبية ،على �أن تو�ضع
احلدود حتت امل�ستوى النمطي لأقلية م�سيطرة يف �رشكة .وثمة اقرتاح �أخف وط�أة ومفاده
�أنه ينبغي لل�صناديق �أن تن�رش قائمة ت�صويت على �أ�سا�س منتظم 10.وتناولت املناق�شات
�أي�ضا «قائمة �سلبية» باملناطق اال�سرتاتيجية واحل�سا�سة التي ينبغي لل�صندايق �أال ت�ستثمر
فيها.
وتناولت بع�ض الهيئات التنظيمية والوكاالت وال�سلطات القطرية الأخرى بع�ض
جوانب �صناديق الرثوة ال�سيادية مبا�رشة .ومثال ذلك ق�ضايا النزاهة ال�سوقية ،التي
تندرج يف جمال الهيئات التنظيمية لل�سوق املحلية مثل جلنة الأوراق املالية وال�رصف
يف الواليات املتحدة)  .12،11وتندرج ق�ضايا الأمن الوطني يف جمال �إجراءات ال�سالمة
الوطنية يف املقام الأول (مثل جلنة اال�ستثمارات الأجنبية يف الواليات املتحدة) .و�صاغت
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي التي تركز عملها على البلدان املتلقية
لال�ستثمارات لال�ستثمار ،ممار�سات تتعلق مبعاملة امل�ستثمرين الأجانب يف ظل احلماية
13
الكافية للأمن الوطني.

جمموعة العمل الدولية وو�ضع مبادئ �سانتياغو

تت�ألف جمموعة العمل الدولية من  23دولة من �أع�ضاء �صندوق النقد الدويل ،بالإ�ضافة
�إىل ثالثة بلدان من �أع�ضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،والبنك
الدويل ،متار�س عملها كمراقبني دائمني 14.وانبثقت عن جمموعة العمل الدولية جمموعة
 10تف�صح بع�ض امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية عن �سيا�ساتها يف جمال الت�صويت .ففي الواليات املتحدةُ ،يطلب من
ال�صناديق التعاونية �أن تف�صح عن �سيا�ساتها و�سجالتها املتعلقة بالت�صويت بالوكالة ،وين�رش ذلك كله يف املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص بلجنة الأوراق املالية وال�رصف على �شبكة الإنرتنت .وتن�رش بع�ض امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية يف
اململكة املتحدة �سجالتها يف جمال الت�صويت طواعية( .ومثال ذلك ،م�ؤ�س�سة الت�أمني التعاوين و Friends Provident
وخطة معا�شات التقاعد للجامعات) .ويعطي قانون ال�رشكات يف اململكة املتحدة لعام ( 2006الأق�سام -1277
 )1280احلكومة �سلطة احتياطية لإ�صدار اللوائح ،التي تتطلب من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الإبالغ علنا عن طريقة
ت�صويتها ب�ش�أن �أ�سهمها وامل�ؤ�س�سات التي تنطبق عليها هذه الأحكام ،وهي م�ؤ�س�سة ا�ستثمار الأموال يف عدة
�رشكات �أخرى ،وال�رشكات اال�ستثمارية املفتوحة ،وال�صناديق اال�ستئمانية اال�ستثمارية ،وخطط معا�شات التقاعد،
وم�ؤ�س�سات الت�أمني التجارية ،وخطط اال�ستثمار اجلماعية.
 11انظر على �سبيل املثال «حركات ر�ؤو�س الأموال – اجلوانب القانونية لوالية ال�صندوق مبوجب اتفاقية ت�أ�سي�س
ال�صندوق»  ،SM/97/32امللحق  ،)02/21/1997( 3املادة الرابعة ،الق�سم  ،3حتفظ حقوق الأع�ضاء يف فر�ض �ضوابط
ر�أ�سمالية لتنظيم حركات ر�ؤو�س الأموال الدولية ،مبا يف ذلك احل ّد من التحويالت الر�أ�سمالية الداخلة واخلارجة �أو
حظرها.
 12ومع ذلك ،وحيثما يكون لهذه الق�ضايا ت�أثري على اال�ستقرار االقت�صادي الداخلي �أو اخلارجي� ،أو على اال�ستقرار
املايل الدويل ،ف�إنها تخ�ضع لل�سلطة الرقابية ل�صندوق النقد الدويل.
 13ميكن االطالع على �إر�شادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن �صناديق الرثوة ال�سيادية يف
املوقع الإلكرتوين التايل http://www.oecd.org/document/19/0, 3343,en_2649_34887_41807059_1_1
 ._1_1,00.html.واعتمد �أع�ضاء هذه املنظمة يف � 8أكتوبر  ،2008ال�رشيحة النهائية من �إر�شادات املنظمة عن
�سيا�سات البلدان املتلقية لال�ستثمارات �إزاء �صناديق الرثوة ال�سيادية ،وعر�ضت يف � 11أكتوبر  ،2008على اجتماع
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية يف وا�شنطن العا�صمة .وقد و�ضعت هذه الإر�شادات جلنة اال�ستثمار التابعة
للمنظمة ،كجزء من م�رشوعها اخلا�ص بحرية اال�ستثمار ،والأمن الوطني ،و»ال�صناعات اال�سرتاتيجية» .وتتناول
جلنة اال�ستثمار ق�ضية �سيا�سات البلدان املتلقية لال�ستثمارات �إزاء �صناديق الرثوة ال�سيادية ،وغريها من الكيانات
جزءا ال يتجز�أ من م�رشوع حرية اال�ستثمار.
اال�ستثمارية التي تديرها احلكومة باعتبارها ً
 14الدول الأع�ضاء يف جمموعة العمل الدولية هي� :أ�سرتاليا و�أذربيجان والبحرين وبوت�سوانا وكندا و�شيلي وال�صني
وغينيا اال�ستوائية و�إيران و�آيرلندا وكوريا اجلنوبية والكويت وليبيا واملك�سيك ونيوزيلندا والرنويج وقطر واالحتاد
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فرعية تتوىل �أعمال ال�صياغة الفنية؛ وبدعم من خرباء �صندوق النقد الدويل .واجتمعت
جمموعة العمل الدولية ثالث مرات ،واجتمعت املجموعة الفرعية يف ثالث منا�سبات
�أي�ضا 15.وحر�صت جمموعة العمل الدولية يف مناق�شاتها على �أن توا�صل احلوار الن�شيط
مع عدد من البلدان املتلقية لال�ستثمارات واملفو�ضية الأوروبية .وا�سرت�شدت املجموعة
يف و�ضعها للمبادئ احلاكمة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية ،بالأهداف التالية:
• امل�ساعدة يف احلفاظ على نظام مايل عاملي م�ستقر ،و�ضمان حرية تدفق ر�ؤو�س
الأموال واال�ستثمارات؛
• االلتزام بكافة متطلبات التنظيم والإف�صاح يف البلدان التي ت�ستثمر فيها �صناديق
الرثوة ال�سيادية؛
• �ضمان ا�ضطالع �صناديق الرثوة ال�سيادية باال�ستثمار على �أ�سا�س اعتبارات
املخاطر االقت�صادية واملالية واالعتبارات املتعلقة بالعائد؛
• ت�شجيع �صناديق الرثوة ال�سيادية على �إر�ساء هيكل �شفاف و�سليم للحوكمة يكفل
ال�ضوابط الت�شغيلية املالئمة ،و�سالمة �إدارة املخاطر ،وامل�ساءلة.
وا�ستعر�ضت جمموعة العمل الدولية �أي�ضا املمار�سات التي يتبعها �أع�ضا�ؤها ،وا�ستندت
يف �أعمالها �إىل املجموعة احلالية من املعايري واملدونات الدولية 16.وت�ضمنت هذه
املجموعة املبادئ التوجيهية ل�صندوق النقد الدويل ومعايريه ذات ال�صلة 17،واملبادئ
التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن حوكمة ال�رشكات
( ،)OECD, 2005bواملبادئ الطوعية التوجيهية التي و�ضعتها م�ؤ�س�سات اال�ستثمار
الكبرية يف القطاع اخلا�ص.18ويركز كثري من هذه املبادئ التوجيهية على ق�ضايا
احلوكمة وال�شفافية وامل�ساءلة ،و�أطر �إدارة املخاطر .وثمة هدف م�شرتك لهذه املعايري
واملبادئ التوجيهية وهو طم�أنة اجلمهور على �أن امل�ؤ�س�سات تدار �إدارة ح�سنة ،و�أن حدود
امل�س�ؤولية وا�ضحة ،و�أن م�ستويات ال�شفافية من �ش�أنها ت�سهيل امل�ساءلة – وهو ما ينطوي
على �أهمية فائقة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية لأن امللكية احلكومية تقرتن باحلاجة �إىل
معايري رفيعة امل�ستوى فيما يتعلق بامل�ساءلة.
الرو�سي و�سنغافورة وتيمور – لي�شتي وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة .وي�شارك
فيها ب�صفة مراقب دائم كل منُ :عمان واململكة العربية ال�سعودية وفيتنام ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي والبنك الدويل .وير�أ�س جمموعة العمل الدولية كل من حمد احلر ال�سويدي ،وكيل وزارة املالية يف �إمارة
�أبو ظبي ،ومدير جهاز �أبو ظبي لال�ستثمار ،وهاميا كاروانا ،مدير �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية ب�صندوق النقد
الدويل.
ُ 15عقدت اجتماعات جمموعة العمل الدولية يف وا�شنطن العا�صمة و�سنغافورة و�سانتياغو .واجتمعت جمموعة
ال�صياغة يف �أو�سلو و�سنغافورة ،و�سانتياغو .و�أجنز جزء كبري من عمل جمموعة العمل الدولية بالو�سائل الإلكرتونية
عرب الإنرتنت واملحاورات من ُبعد.
� 16أجرى �صندوق النقد الدويل م�سحا ل�صناديق الرثوة ال�سيادية وعملياتها (هامر وكونزيل وبرتوفا.)2008 ،
 17ت�شمل معايري ال�صندوق ومبادئه التوجيهية ما يلي :مدونة املمار�سات اجليدة ب�ش�أن �شفافية املالية العامة (IMF,
 ،)2007aومعيار ن�رش البيانات اخلا�صة (و�ضع يف  ،)1996ونظام ن�رش البيانات العامة (�أن�شئ يف  ،)1997و�إطار
تقييم نوعية البيانات (و�ضع يف  ،)2003ومدونة املمار�سات اجليدة ب�ش�أن ال�شفافية يف ال�سيا�سات النقدية واملالية
( ،)IMF, 1999واملبادئ التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي ( ،)IMF, 2005واملبادئ التوجيهية لإدارة
الدين العام (.)IMF, 2003
 18ومثال ذلك �أنه �أخذت يف االعتبار �أي�ضا معايري �صناديق التحوط ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الإف�صاح وال�شفافية
يف ر�أ�س املال اخلا�ص ( ،)Walker, 2007واالتفاق بني جمموعة العمل التابعة للرئي�س ور�ؤ�ساء الوكاالت يف
الواليات املتحدة ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املتعلقة مبجموعات ر�أ�س املال اخلا�ص (.)PWG, 2007
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ال�سمات الرئي�سية ملبادئ �سانتياغو

تغطي مبادئ �سانتياغو ثالث جماالت رئي�سية )1( :الإطار القانوين والأهداف
والتن�سيق مع ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية؛ ( )2الإطار امل�ؤ�س�سي وهيكل احلكومة؛ ()3
اال�ستثمار و�إطار �إدارة املخاطر .وبطبيعة احلال ف�إن هذه املبادئ تخ�ضع لقوانني بلد
املوطن ولوائحه وا�شرتاطاته .و�أدجمت عنا�رص ال�شفافية والإف�صاح يف جميع �أجزاء
مبادئ �سانتياغو ل�ضمان امل�ساءلة .وهذا الهيكل ي�شبه بوجه عام هياكل عدد من املبادئ
التوجيهية واملدونات واملعايري ذات ال�صلة (مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي .)2005 ،و�أدجمت الإ�شارات الواردة يف مبادئ �سانتياغو �إىل ال�شفافية
والإف�صاح يف الأجزاء الثالثة لهذه املبادئ ،بدال من �أن ت�شكل جزءا منف�صال.
ويرد �أدناه حتليل لل�سمات الرئي�سية للمبادئ واملمار�سات .ويو�ضح الإطار  1-5كيف
ت�سعى هذه املبادئ �إىل معاجلة الق�ضايا الرئي�سية املحيطة ب�صناديق الرثوة ال�سيادية.

الإطار القانوين والأهداف والتن�سيق مع ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية

اعرتفت جمموعة العمل الدولية ب�أن وجود �أطر قانونية وا�ضحة و�سليمة م�س�ألة مهمة نظرا
لأنها ت�شكل �أ�سا�سا ت�ستند �إليه هياكل احلوكمة ،وتوفر كيانا خلطوط وا�ضحة للم�س�ؤولية،
كما �أنها ت�ساعد �صندوق الرثوة ال�سيادية على العمل بطريقة فعالة .و�إن من الأهمية مبكان
�أي�ضا التن�سيق مع ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية املحلية ،لأن حجم �أ�صول �صندوق الرثوة
ال�سيادية وعائداته وعملياته ميكن �أن ي�ؤثر �إىل حد كبري على املالية العامة والأحوال
النقدية وميزان املدفوعات .وتغطي املبادئ عددا من العنا�رص املهمة يف هذا املجال:
• ترد يف املبد�أ  1احلاجة �إىل وجود �أطر قانونية �سليمة ووا�ضحة ،يتم الإف�صاح عنها
علنا ،وتو�ضح �أبعاد العالقة بني �صناديق الرثوة ال�سيادية وغريها من كيانات
الدولة .وين�ص املبد�أ  2على وجوب تو�ضيح الغر�ض من �إن�شاء �صندوق الرثوة
ال�سيادية من منظور ال�سيا�سات ،والإف�صاح عن هذا الغر�ض علنا .وهذه العنا�رص
جميعا ت�سهم يف احلوكمة الر�شيدة وال�شفافية ،كما يت�ضح يف عدد من معايري
�صندوق النقد الدويل ومبادئه التوجيهية .و�إن و�ضوح الغر�ض من �إن�شاء ال�صندوق
من منظور ال�سيا�سات ،ال �سيما الإف�صاح عن هذا الغر�ض علنا ،كفيل باحلماية من
التدخل ال�سيا�سي يف قرارات اال�ستثمار ،وتعزيز الفهم العام لأهداف �صندوق الرثوة
ال�سيادية و�أدائه.19
• ين�ص املبد�أ  3على �رضورة التن�سيق الوثيق بني �أن�شطة �صناديق ال�سيادة الوطنية
و�صوغ ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية .و ُيربز هذا املبد�أ �أنه ينبغي �ضمان التن�سيق
الوثيق بني �أن�شطة �صناديق الرثوة ال�سيادية ذات االنعكا�سات االقت�صادية الكلية
املبا�رشة املهمة ،و�سلطات املالية العامة وال�سلطات النقدية املحلية .وهذا ي�ساعد
على �ضمان دعم �صندوق الرثوة ال�سيادية لإطار ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية ،و�أال
يكون مناه�ضا له.

 19توجد مبادئ مماثلة تغطيها مدونة املمار�سات ال�سليمة ب�ش�أن �شفافية املالية العامة ( ،)IMF, 2007aودليل
�شفافية املالية العامة ،املرتبط باملدونة ( ،)IMF, 2007dودليل �شفافية �إيرادات املوارد ( ،)IMF, 2007cواملبادئ
التوجيهية ب�ش�أن حوكمة املن�ش�آت التي متتلكها الدولة ( ،)OECD, 2005bواملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن حوكمة �صندوق املعا�شات ( ،)OECD, 2009واملبادئ التوجيهية ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن حوكمة �رشكات الت�أمني ( )OECD, 2005aواملبادئ التوجيهية
للجمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي ( )ISSA, 2004واملبادئ التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي (IMF,
.)2005
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الإطار  :1-5مبادئ �سانتياغو :العنا�رص التي تتناول الق�ضايا املطروحة

مبادئ �سانتياغو :العنا�رص التي تتناول الق�ضايا املطروحة
الق�ضايا الرئي�سية

احلوكمة
وامل�ساءلة
ال�ضوابط واملوازين مهمة
ل�ضمان �إدارة �صندوق
الرثوة ال�سيادية بكفاءة،
طبقا لأهداف �سيا�سات
املالكني له.

حتديات ال�سيا�سة
االقت�صادية الكلية
من املحتمل �أن يكون
لأ�صول �صندوق الرثوة
ال�سيادية وعائداته
وعملياته ت�أثري قوى يف
�إطار عمل ال�سيا�سة
االقت�صادية الكلية للبلد
املالك لل�صندوق.
�إدارة ثروة الأمة
ت�ساعد اال�سرتاتيجيات
اال�ستثمارية القوية والأطر
املتينة لإدارة املخاطر
على الوقاية من �سوء �إدارة
الأموال ،وتدين �أداء
احلافظات

عنا�رص املبادئ التي تتناول الق�ضايا الرئي�سية

تعزز العنا�رص التالية �إدارة �صندوق الرثوة ال�سيادية بكفاءة:
• و�ضع هدف وا�ضح ل�صندوق الرثوة ال�سيادية يف جمال
ال�سيا�سات (املبد�أ )2؛
• �إطار قانوين �سليم يكون �أ�سا�سا لهيكل م�ؤ�س�سي و�إداري
متني ،يبني بو�ضوح توزيع امل�س�ؤوليات والف�صل بينها
(املبادئ  1و)9-6؛
• نظم �إبالغ مالئمة – ت�شمل التقارير ال�سنوية والبيانات
املالية املراجعة – ت�سمح مبراقبة الأداء ،و�ضمان ات�ساق
عمليات �صندوق الرثوة ال�سيادية مع �أهدافه املعلنة
(املبادئ  7و 12-10و)23؛
• تكفل املعايري املهنية والأخالقية ،والقواعد والإجراءات
الوا�ضحة للتعامل مع الأطراف الثالثة ،نزاهة عمليات
�صندوق الرثوة ال�سيادية (املبد�آن  13و)14؛
• الإف�صاح علنا عن هدف �سيا�سة �صندوق الرثوة ال�سيادية،
و�إطاره القانوين و�إطار حوكمته ،لتعزيز ال�ضوابط
واملوازنات ،وتعزيز فهم وا�ضح ل�صندوق الرثوة ال�سيادية
(املبادئ  1و 2و)16
دعم ات�ساق عمليات �صندوق الرثوة ال�سيادية مع ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية للحكومة من خالل:
• التن�سيق املالئم بني عمليات �صندوق الرثوة ال�سيادية
و�سلطات ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية (املبد�أ )3؛
• ات�ساق قواعد وا�ضحة ب�ش�أن املنهج العام ل�صندوق الرثوة
ال�سيادية �إزاء التمويل وال�سحب ،مع هدف �سيا�سات
ال�صندوق (املبد�أ .)4
• ت�ضمني جمموعات البيانات االقت�صادية الكلية بيانات
عن �صندوق الرثوة ال�سيادية لت�سهيل حتليل ال�سيا�سة
االقت�صادية (املبد�أ .)5
تعزيز �أداء �صندوق الرثوة ال�سادية من خالل:
• �سيا�سة ا�ستثمارية وا�ضحة تظهر االلتزام بخطة
ا�ستثمارية من�ضبطة (املبد�أ )18؛
• توخي العناية واملهارة واحلذر واالحتياط الواجب يف
املمار�سات اال�ستثمارية ل�صندوق الرثوة ال�سيادية (املبد�أ
)19؛
• �إعمال حقوق امللكية على نحو يتم�شى مع ال�سيا�سة
اال�ستثمارية ل�صندوق الرثوة ال�سيادية (املبد�أ )21؛
• �إطار قوي لتحديد الأ�صول ،و�إدارة املخاطر يف عمليات
�صندوق الرثوة ال�سيادية (املبد�أ )22؛
• الإف�صاح علنا عن تو�صيف ال�سيا�سات اال�ستثمارية
ل�صندوق الرثوة ال�سيادية ،ومنهجه العام �إزاء �إطار �إدارة
املخاطر ،و�إعمال حقوق امللكية (�سلفا) تعزيزا للم�ساءلة
(املبادئ  18و 21و.)22

دا�س ومزارعي ،و�ستيوارت
الإطار ( :1-5تابع)

الق�ضايا الرئي�سية

ال�سلوك التجاري
تود البلدان املتلقية
لال�ستثمارات لال�ستثمار
�أن تت�أكد من �أن �صناديق
الرثوة ال�سيادية ت�ستثمر
على �أ�سا�س جتاري ،و�أنها
ال تتوخى حتقيق �أهداف
�سيا�سية �أو اال�ستثمار يف
جماالت تعترب تهديدا
للأمن الوطني.
املناف�سة العادلة يف
الأ�سواق
يهتم م�ستثمرون �آخرون
بعدم ح�صول �صناديق
الرثوة ال�سيادية على ميزة
غري عادلة ،مثل انخفا�ض
تكلفة ر�أ�س املال نتيجة
لل�ضمانات احلكومية� ،أو
نتيجة ملا تتمتع به من
�أف�ضلية يف احل�صول على
املعلومات.
ا�ستقرار الأ�سواق املالية
�أ�سهمت �صناديق الرثوة
ال�سيادية م�ؤخرا يف
اال�ستقرار املايل من خالل
�ضخ ر�أ�س املال يف
امل�ؤ�س�سات املالية التي
تنطوي على �أهمية للنظام
االقت�صادي كله .ومع ذلك
ف�إن التحوالت احلقيقية �أو
املزعومة يف تخ�صي�صات
الأ�صول يف عمليات كبرية
وغري وا�ضحة ل�صناديق
الرثوة ال�سيادية ،ميكن �أن
حتدث تقلبات يف �أ�سواق
معينة ويف ت�صنيفات
الأ�صول.

عنا�رص املبادئ التي تتناول الق�ضايا الرئي�سية

ترمي �صناديق الرثوة ال�سيادية �إىل طم�أنة البلدان املتلقية
لال�ستثمارات لال�ستثمار ب�ش�أن توجهها التجاري من خالل:
• الإف�صاح علنا عن �أهداف �سيا�ساتها و�أطر حوكمتها،
واملعلومات املالية ذات ال�صلة ،لإظهار �أن ا�ستثماراتها
ترتكز على اعتبارات اقت�صادية ومالية (املبد�آن  2و)16؛
• الإحجام عن حتقيق �أهداف غري تعظيم العائد املايل
املعدل ح�سب املخاطر (املبد�آن  4و19؛
• الإف�صاح علنا عن منهجها العام �إزاء الت�صويت والتمثيل
يف جمال�س �إدارة ال�رشكات العامة التي ت�ستثمرها للت�أكد
من �أن ت�أثريها على التوجه اال�سرتاتيجي لهذه ال�رشكات
ال يقو�ض �أطر حوكمتها (املبد�أ .)21
تلتزم �صناديق الرثوة ال�سيادية بعدم احل�صول على ميزة
غري عالية يف الأ�سواق ،وذلك من خالل:
• احرتام وتطبيق جميع القواعد والقوانني واللوائح ال�سارية
يف البلد امل�ضيف (املبد�أ )15؛
• الإحجام عن ال�سعي للح�صول على معلومات متميزة �أو
اال�ستفادة من النفوذ احلكومي على نحو غري مالئم
(املادة .)20

تعزز �صناديق الرثوة ال�سيادية ا�ستقرار الأ�سواق املالية
من خالل:
• الإف�صاح عن املعلومات املالية ذات ال�صلة والعنا�رص
الرئي�سية ل�سيا�ستها اال�ستثمارية لإي�ضاح ا�ستعدادها
لتحمل املخاطر ،ومدى انك�شافها للمخاطر وم�سارات
تخ�صي�ص الأ�صول (املبد�آن  17و)18؛
• تو�صيف ا�ستخدام الرفع املايل �أو الإف�صاح عن تدابري
�أخرى تتعلق بالتعر�ض للمخاطر املالية (املبد�أ )18؛
• ممار�سة حقوقها الت�صويتية بطريقة تتم�شى مع �سيا�ستها
اال�ستثمارية ،وحماية القيمة املالية لال�ستثمارات،
(املبد�أ )21؛
• مراقبة الت�شغيل ب�صورة �شفافة و�سليمة و�إقامة نظام
لإدارة املخاطر (املبد�أ .)22

• يت�ضمن املبد�أ  4قواعد وا�ضحة ب�ش�أن املنهج العام ل�صندوق الرثوة ال�سيادية �إزاء
التمويل ،وقواعد ال�سحب والإنفاق ،والإف�صاح عنها علنا .وي�ساعد هذا املبد�أ على
�ضمان االت�ساق بني �أن�شطة ال�صندوق وعمليات امليزانية و�أهدافها .ومن �ش�أن و�ضع
�إطار ميكن التنب�ؤ به �أن ي�ساعد القائمني على �إدارة اال�ستثمار� ،إذ ي�سمح لهم بالتفكري
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البعيد املدى واال�ستثمار املت�سع الأفق .كما �أن ن�رش هذه القواعد يدعم امل�ساءلة.
وتن�ص املبادئ على �أن �صناديق الرثوة ال�سيادية �ستف�صح علنا عن ال�سيا�سات
�أو القواعد املتعلقة مبنهجها العام �إزاء عمليات التمويل وال�سحب والإنفاق .وعلى
الرغم من فائدة ذلك لأغرا�ض ال�شفافية الكلية للمالية العامة يف بلد ،على النحو
املبني يف مدونة �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن �شفافية املالية العامة ،ينبغي �أي�ضا
للمالك احلكوميني ل�صناديق الرثوة ال�سيادية �إ�ضفاء الو�ضوح على الروابط بني
�صندوق الرثوة ال�سيادية و�إطار امليزانية املتو�سط الأجل ،ون�رش البيانات املتعلقة
بتعامالت �صناديق الرثوة ال�سيادية مع احلكومة.20
• �إن توفري البيانات لوكاالت الإح�صاءات الوطنية لإدراجها يف جمموعات البيانات
االقت�صادية الكلية ،م�س�ألة مهمة لكي يتمكن �صناع ال�سيا�سات وامل�ستعملني الآخرين
من احل�صول على بيانات كاملة ت�شمل عمليات �صناديق الرثوة ال�سيادية (املبد�أ .)5
و�سيكفل ذلك دقة املعلومات املتاحة عن الأداء االقت�صادي لبلد ما .ومل يت�ضح
دائما حتى الآن ما �إذا كانت املعلومات املتاحة عن �صناديق الرثوة ال�سيادية قد
�أدرجت على نحو دقيق يف جمموعات البيانات االقت�صادية الكلية .وتن�ص مبادئ
�سانتياغو �رصاحة على �رضورة تزويد وكاالت الإح�صاءات بالبيانات ذات ال�صلة.21
ويعتزم �صندوق النقد الدويل ت�شجيع وكاالت الإح�صاءات على �إدراج هذه البيانات
يف جمموعات البيانات االقت�صادية الكلية ،و�سيتعاون معها حتقيقا لهذا الغر�ض.

الإطار امل�ؤ�س�سي وهيكل احلوكمة
ت�ساعد هياكل احلوكمة الوا�ضحة وال�سليمة ،وتق�سيم الأدوار وامل�س�ؤوليات ،ومعايري
املحا�سبة واملراجعة الرفيعة امل�ستوى ،على دعم احلوكمة ال�سديدة لل�رشكات من خالل
توفري ال�ضوابط واملوازنات التي تدعم وتعزز اال�ستقاللية الت�شغيلية يف �إدارة عمليات
�صندوق الرثوة ال�سيادية .و�إن توفري معلومات مالية منتظمة يقدم �صورة موثوقة عن �أداء
�صندوق الرثوة ال�سيادية ويقوي امل�ساءلة ،وتعزيز ،الثقة يف البلدان املتلقية لال�ستثمارات
لال�ستثمار .وت�شمل املبادئ يف هذا املجال عنا�رص رئي�سية تنطوي على قيمة �أ�سا�سية
للحوكمة الر�شيدة لل�رشكات؛ وحتدد الإطار لتقدمي املعلومات �إىل مالكي �صناديق الرثوة
ال�سيادية والقائمني على تنظيمها ،ولكنها تن�ص �أي�ضا على الإف�صاح علنا عن جمموعة
حمدودة فقط من املعلومات املالية.
• تناولت املبادئ  9-6و ،16توزيع ال�سلطات والف�صل بينها .وبع�ض هذه املبادئ
م�ستمد من املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
ب�ش�أن حوكمة املن�ش�آت اململوكة للدولة ،والتي تعزز اال�ستقاللية الت�شغيلية.
وت�ضع هذه املبادئ حدودا فارقة للم�س�ؤوليات وتق�سمها بني مالك �صندوق الرثوة
ال�سيادية ،وهيئاته احلاكمة ،و�إدارته .وهذه املبادئ من املرونة بحيث ميكنها
مراعاة الهياكل امل�ؤ�س�سية املختلفة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية؛ ومثال ذلك �أن بع�ض
 20ومثال ذلك �أن مدونة �صندوق النقد الدويل للممار�سات ال�سليمة ب�ش�أن �شفافية املالية العامة (،)IMF, 2007a
تظهر �رضورة �إدراج الإيرادات من امل�صادر الكربى للإيرادات على نحو منف�صل يف عر�ض امليزانية ال�سنوية.
ويت�ضمن دليل �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن �شفافية �إيرادات املوارد ( )IMF, 2007cاملزيد من التفا�صيل عن هذه
اال�شرتاطات فيما يتعلق ب�أموال املوارد.
 21يت�ضح �أي�ضا يف التعليق امل�صاحب للمبد�أ  ،1-4مدى ت�صنيف �صناديق الرثوة ال�سيادية كاحتياطيات دولية.
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هذه ال�صناديق قد �أن�شئ يف �شكل كيانات قانونية منف�صلة ،بينما �أن�شئ البع�ض
الآخر يف �شكل جمموعات للأ�صول بدون �شخ�صية قانونية (اعتبارية) منف�صلة،
وترد هذه االختالفات يف التعليقات امل�صاحبة لهذه املبادئ.
• تغطي املبادئ عمليات املحا�سبة واملراجعة طبقا للمعايري املحا�سبية �أو الوطنية
املعرتف بها ،وتن�ص على �إعداد تقرير �سنوي ولكنها ال ت�شرتط ن�رشه .وت�سلم
املبادئ ب�رضورة وجود معايري و�إجراءات للمراجعة الدقيقة الداخلية ،ووجود
مراجع خارجي م�ستقل للح�سابات (املبد�أ  ،)12و�إعداد تقرير �سنوي وما ي�صاحبه
من ك�شوف مالية (املبد�أ  .)11ومع ذلك ،ال ت�شجع املبادئ ن�رش تقرير �سنوي ،على
الرغم من �أن الن�رش يحظى باعرتاف عام باعتباره �أداة مهمة من �أدوات ال�شفافية
وامل�ساءلة.22
• تن�ص املبادئ على �إبالغ املعلومات املالية اخلا�صة ل�صندوق الرثوة ال�سيادية �إىل
مالكه (املبد�أ  )23و�إىل هيئات التنظيم يف البلدان املتلقية لال�ستثمارات (املبد�أ
 ،)15ولكن من امل�ستح�سن �أي�ضا الإف�صاح علنا عن هذه املعلومات على نطاق
�أو�سع .وطبقا لهذه املبادئ ،ينبغي ل�صندوق الرثوة ال�سيادية الإف�صاح علنا عن
املعلومات املالية ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص الأ�صول ،والقواعد القيا�سية،
وكذلك معدالت العائد يف فرتات تاريخية مالئمة عند االقت�ضاء (املبد�أ  .)17ولكن
املبادئ ال تغطي جماالت �أخرى من املعلومات املالية عن �صندوق الرثوة ال�سيادية،
مثل الك�شوف املالية املراجعة ،واملعلومات عن حجم الأ�صول اخلا�ضعة للإدارة،
وا�ستخدام امل�شتقات املالية ،والرفع املايل؛ و�ستقدم هذه املعلومات عالنية بناء
على ما يراه �صندوق الرثوة ال�سيادية� ،أو تقدم �رسا �إىل هيئات التنظيم بناء على
طلبها .ومن امل�سلم به �أي�ضا �أن بع�ض �صناديق الرثوة ال�سيادية حديثة الن�ش�أة قد
حتتاج �إىل مزيد من الوقت لكي تتمكن من الإف�صاح عن املعلومات ذات ال�صلة
املذكورة يف املبد�أ  .17وقد ناق�شت جمموعة العمل الدولية ما ينبغي للمبادئ �أن
تتطلبه من معلومات مالية يتعني الإف�صاح عنها علنا .وعلى الرغم من التباين
الوا�ضح يف وجهات النظر يف �إطار جمموعة العمل الدولية� ،إال �أنها قررت يف نهاية
املطاف �أن الإف�صاح العلني ينبغي �أال يتجاوز تقدمي معلومات مالية مالئمة تكفي
لإي�ضاح التوجه االقت�صادي واملايل ل�صندوق الرثوة ال�سيادية.
اال�ستثمار و�إطار �إدارة املخاطر
�إن من ال�رضوي و�ضع �سيا�سات ا�ستثمارية �سليمة وحمددة املعامل ،وبناء �أطر لإدارة
املخاطر من �أجل �ضمان ات�ساق قرارات �صندوق الرثوة ال�سيادية مع �أغرا�ضه ومع �أهدافه
اال�ستثمارية ،ولكي يت�سنى �إدارة املخاطر بكفاءة وفعالية .و�إن من �ش�أن ال�شفافية على
وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالن�سق الت�صويتي ل�صندوق الرثوة ال�سيادية� ،أن تطمئن
الأطراف املعنية الأخرى ،مبا فيها البلدان املتلقية لال�ستثمارات ،ب�أن �أعمال ال�صندوق
تت�سق مع �أهدافه املعلنة.
� 22أكدت املبادئ الرائدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن حوكمة املن�ش�آت اململوكة للدولة
( )OECD, 2005bعلى �أن من �صالح اجلمهور العام� ،أن تكون املن�ش�آت اململوكة للدولة على درجة من ال�شفافية
متاثل �شفافية ال�رشكات التي تعر�ض �أوراقها املالية لتداول اجلمهور .وت�شمل مبادئ حوكمة ال�رشكات التي و�ضعتها
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ) ،(OECD, 2004الإف�صاح عن النتائج املالية والت�شغيلية لل�رشكة.
وعالوة على ذلك ،جاء يف دليل �شفافية �إيرادات املوارد (� )IMF, 2007cأن عمليات �أموال املوارد ينبغي حتديدها
وو�صفها و�إدراجها بو�ضوح يف عملية امليزانية ووثائق احل�سابات اخلتامية.
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• ترمي املبادئ يف هذا املجال �إىل حتقيق مزيد من الو�ضوح ب�ش�أن ال�سيا�سات
اال�ستثمارية لهذه ال�صناديق و�أطرها لإدارة املخاطر ،وكذلك �سيا�ساتها ب�ش�أن
ممار�سة حقوق امللكية .وتن�ص املبادئ على وجود �سيا�سة ا�ستثمارية �سليمة،
ون�رش تو�صيف لهذه ال�سيا�سة (املبد�أ  .)18وين�ص هذا املبد�أ �أي�ضا على �أن ال�سيا�سة
اال�ستثمارية ل�صندوق الرثوة ال�سيادية ينبغي �أن تت�سم بالو�ضوح واالت�ساق مع
�أهدافه املحددة ،واملخاطر التي يتعر�ض لها ودرجة حتمله لها ،ح�سبما حددتها
اجلهة املالكة �أو الهيئة �أو الهيئات احلاكمة لل�صندوق ،و�أن ترتكز على مبادئ
�سليمة لإدارة احلافظة .و�أن �صندوق الرثوة ال�سيادية �إذ يحدد �سيا�سته اال�ستثمارية،
ف�إنه يلتزم بامل�ساءلة عن خطة ا�ستثمارية مالئمة ومن�ضبطة .وينبغي �أن ي�سرت�شد
�صندوق الرثوة ال�سيادية ب�سيا�سته اال�ستثمارية يف تقنني مدى انك�شافه للمخاطر
املادية و�إمكانية ا�ستخدامه للرفع املايل.
• ين�ص املبد�أ  19على �أنه ينبغي ل�صناديق الرثوة ال�سيادية �أن تعمل ا�ستنادا �إىل
�أ�س�س اقت�صادية ومالية .وينبغي �أن تهدف القرارات اال�ستثمارية ل�صندوق الرثوة
ال�سيادية �إىل تعظيم العائد املايل املعدل ح�سب املخاطر مبا يتوافق مع �سيا�سة
اال�ستثمارية .ويرمي هذا االلتزام الرئي�سي �إىل تهدئة اخلواطر يف البلدان املتلقية
لال�ستثمارات.
• تتناول املبادئ �أي�ضا الق�ضية احلا�سمة التي تتعلق بالإف�صاح علنا عن �سيا�سات
الت�صويت يف �صندوق الرثوة ال�سيادية .وتدعو املبادئ �صناديق الرثوة ال�سيادية
�إىل الإف�صاح علنا ،ومقدما ،عن مناهجها �إزاء الت�صويت ،مبا يف ذلك العوامل
الرئي�سية التي ت�سرت�شد بها يف ممار�سة حقوق امللكية ،ولكن ينبغي �أن ُيرتك �أي
�إف�صاح الحق عن ن�سق الت�صويت الفعلي لتقدير �صندوق الرثوة ال�سيادية .وعلى
الرغم من �أن الإف�صاح عن �سجالت الت�صويت ميكن �أن ي�ساعد على التحقق مما �إذا
كان الن�سق الت�صويتي ل�صندوق الرثوة ال�سيادية يتم�شى مع النوايا املعلنة ،فقد
ر�أى عدد من �أع�ضاء جمموعة العمل الدولية �أن االلتزام بالإف�صاح علنا عن �سجالت
الت�صويت يتجاوز ما هو مطلوب ح�سب فهمهم لكيانات م�ؤ�س�سية ا�ستثمارية
�أخرى (مثل �صناديق التحوط ،و�صناديق الأ�سهم اخلا�صة) .ومع ذلك اتفق �أع�ضاء
جمموعة العمل الدولية على �أن الإف�صاح عن �سيا�سات الت�صويت ينبغي �أن يت�سم
بدرجة كافية من ال�شفافية لكي يو�ضح �أن ال�سيا�سات ت�ستند �إىل معايري اقت�صادية
ومالية.
• ونحن ن�شجع ونحث �صناديق الرثوة ال�سيادية على �أن تراجع ترتيباتها احلالية،
تقيم تطبيق املبادئ على نحو منتظم (املبد�أ  .)24وت�شمل اخليارات املتاحة
و�أن ّ
لهذه املراجعة التقييم الذاتي ،والتحقق بوا�سطة طرف ثالث .و�إن من ال�رضوري
متابعة العمل ب�ش�أن هذه الق�ضية.

مالحظات ختامية و�آفاق امل�ستقبل

تقدم مبادئ �سانتياغو �إطارا عري�ضا �شامال ،وتعرب عن �إجماع قوي يف وجهات النظر بني
�صناديق الرثوة ال�سيادية وحكوماتها .وتتيح هذه املبادئ فهما �أو�ضح للإطار امل�ؤ�س�سي
ل�صناديق الرثوة ال�سيادية وحوكمتها وعملياتها اال�ستثمارية .كما �أنها ت�ضفي مزيدا من
الو�ضوح ب�صدد تقدمي املعلومات �إىل �أ�صحاب الأموال والهيئات التنظيمية يف البلدان
املتلقية لال�ستثمارات .ولعل ما يدعو �إىل الإعجاب حقا �أن هذه ال�صناديق مبا تنطوي
عليه من تنوع واختالف متكنت كمجموعة من التو�صل �إىل توافق يف الر�أي ب�ش�أن ق�ضايا
عديدة يف فرتة زمنية وجيزة.
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غري �أن جمموعة العمل الدولية �أقرت ب�أنه توجد جماالت معينة ميكن �أن ت�ستفيد
من املزيد من الدرا�سة والعمل ،مثل تلك التي تتعلق باملعلومات املوثوقة عن عمليات
�صناديق الرثوة ال�سيادية .وينبغي ل�صناديق الرثوة ال�سيادية �أن توا�صل جهودها من
منظور االقت�صاد الكلي واال�ستقرار املايل ،من �أجل �إ�ضفاء مزيد من الو�ضوح على طبيعة
�أن�شطتها و�أدائها ،كما ينبغي ل�صناع ال�سيا�سات ت�سليط مزيد من ال�ضوء على �صناديق
الرثوة ال�سيادية يف �إطار �سيا�ساتهم املحلية .ومنذ ن�رش مبادئ �سانتياغو� ،رشعت
�صناديق الرثوة ال�سيادية يف تو�ضيح وتف�سري هياكلها وترتيبات حوكمتها .ومع ذلك ،فقد
�أكدت الأزمة املالية العاملية يف الفرتة  ،2009-2007على احلاجة �إىل زيادة الو�ضوح
امل�ؤ�س�سي ،وتعزيز ممار�سات �إدارة املخاطر ،والإ�رشاف ال�سليم على جميع �أنواع ال�رشكات
التي ت�ضطلع بوظائف الو�ساطة املالية.
وميثل ن�شاط جمموعة العمل الدولية ابتعادا عن املمار�سات التقليدية ل�صندوق النقد
الدويل� ،إذ مل يكن ال�صندوق هو الطرف الرئي�سي يف املفاو�ضات ،وبدال من ذلك قام بتوفري
فريق لأداء مهام الأمانة ،وقدم اخلربة الفنية والتحليل املرجعي ،و�ساعد على ت�سهيل
مفاو�ضات جمموعة العمل الدولية .و�سارت هذه العملية على ما ُيرام ،واعرتفت �صناديق
الرثوة ال�سيادية مبزايا هذا الن�سق املتعدد الأطراف لبحث ومعاجلة ق�ضايا ذات �أهمية
م�شرتكة .كما ت�شري اخلربة التي اكت�سبها �صندوق النقد الدويل يف هذه املفاو�ضات �إىل
�أن م�شاركة خرباء ال�صندوق ميكن �أن ت�ساعد يف جتميع �أنواع خمتلفة من امل�ؤ�س�سات
(�أو م�س�ؤولني من مناطق وبلدان متنوعة) ،ملناق�شة ق�ضايا ذات �أهمية م�شرتكة ،وت�سهيل
املفاو�ضات ،وامل�ساعدة يف مترير برامج عمل ميكن �أن تعود بالنفع العميم على املجتمع
الدويل ب�أ�رسه� .إن عمل �صندوق النقد الدويل مع �صناديق الرثوة ال�سيادية ميكن �أن يكون
منوذجا ُيحتذى به للعمل امل�ستقبلي ،وميكن �أن ي�شمل ذلك مراقبة النظام املايل ،وق�ضايا
يتعني فيها �إر�ساء �أ�س�س دولية م�شرتكة.23
وقد ا�سرتعت الأزمة املالية العاملية الأخرية االنتباه �إىل حتديات جديدة ومهمة
تواجه �صناديق الرثوة ال�سيادية يف �إدارة ثروتها ،والأ�سواق التي تعمل فيها .وقد �أظهرت
مبادئ �سانتياغو التزاما قويا من جانب احلكومات الأع�ضاء يف جمموعة العمل الدولية،
و�صناديق الرثوة ال�سيادية ،ب�أن تظل املبادئ قيد املراجعة ،وبالعمل على ت�سهيل ن�رشها،
و�إعداد منتدى لتبادل الآراء مع البلدان املتلقية لال�ستثمارات .وميكن �أن ي�شمل العمل
م�ستقبال فح�ص ال�سبل التي ميكن من خاللها جمع املعلومات الإجمالية ب�صفة دورية
عن عمليات �صناديق الرثوة ال�سيادية ،و�إتاحتها و�رشحها .وبالتايل هناك حاجة �إذن
ملوا�صلة بذل اجلهود لتعديل مبادئ �سانتياغو ،يف وقت يتطور فيه امل�شهد املايل يف
�أعقاب الأزمة املالية ،بينما ت�سعى �صناديق الرثوة ال�سيادية للتكيف مع التطورات
الداخلية واخلارجية ،وم�ستجدات �أ�سواق ر�أ�س املال.
ومنذ �أواخر  ،2009حفلت و�سائل الإعالم املالية مرة �أخرى ب�أنباء عن عمليات كبرية
ل�رشاء ال�رشكات وت�صفية اال�ستثمارات قام بها العديد من �صناديق الرثوة ال�سيادية .ومع
انح�سار الأزمة العاملية ،تزايدت عمليات دمج ال�رشكات و�رشائها على ال�صعيد العاملي،
وي�صدق ذلك �أي�ضا على م�شاركة �صناديق الرثوة ال�سيادية يف هذا الن�شاط ،بينما كان
 23ي�ضطلع �صندوق النقد الدويل يف حقيقة الأمر بدور مماثل يف �سياق عملية التقييم املتبادل يف جمموعة الع�رشين
( .)G-20فقد طلبت جمموعة الع�رشين من ال�صندوق م�ساعدتها يف عمليتها اجلديدة للتقييم املتبادل الرامية �إىل
حتقيق منو قوي ومتوازن وقابل لال�ستمرار .و�سيتمثل دور ال�صندوق يف م�ساعدة بلدان املجموعة على بلوغ هذا
الهدف عن طريق حتليل �سبل حتقيق التوا�ؤم بني �أطر ال�سيا�سات واال�سقاطات االقت�صادية اخلا�صة بها .و�سيكون دور
ال�صندوق هو دور «امل�ست�شار الأمني» ،بينما تقع مهام القيادة والتوجيه على عاتق بلدان املجموعة ذاتها.
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الكثري من هذه ال�صناديق يركز بدرجة �أكرب على ال�سوق املحلية �أثناء الأزمة .وكانت حدة
الأزمة قد دفعت احلكومات �إىل اال�ستعانة ب�صناديق الرثوة ال�سيادية التابعة لها من �أجل
�إنقاذ ال�رشكات املحلية املتعرثة �أو تخفي�ض العجز احلكومي �أو متويل برامج احلوافز
االقت�صادية .وقد �أدت الأزمة ودور �صناديق الرثوة ال�سيادية يف اقت�صاداتها املحلية �إىل
ح�ض كثري من هذه ال�صناديق على مراجعة �أطرها اال�ستثمارية مبا يف ذلك التخ�صي�صات
اال�سرتاتيجية لأ�صولها.
و�رشع بع�ض هذه ال�صناديق يف اال�ستعانة مببادئ �سانتياغو ك�إطار لتقوية ومراجعة
عملياتها الداخلية وحوكمتها وم�ساءلتها .وي�شارك املحفل الدويل ل�صناديق الرثوة
ال�سيادية الذي �أن�شئ يف �إبريل  2009خلفا ملجموعة العمل الدولية ،يف عملية ن�شيطة
لتبادل الآراء ب�ش�أن ظهور ممار�سات جيدة يف جمال التطبيق .24ومع ذلك مل ترد �سوى
تعقيبات وتعليقات قليلة حتى الآن ب�ش�أن تطبيق مبادئ �سانتياغو من البلدان التي
تتلقى ا�ستثمارات �صناديق الرثوة ال�سيادية .وحتولت الأولويات يف البلدان املتلقية
لال�ستثمارات �إىل مواجهة عواقب الأزمة ،وال يزال ال�س�ؤال مطروحا عما �إذا كانت هذه
البلدان �ستعمد �إىل تطبيق املبادئ ر�سميا ومتابعة التطبيق بالتعاون مع �صناديق الرثوة
ال�سيادية� ،أو عن كيفية قيامها بذلك .وبينما قدم املحللون يف القطاع اخلا�ص الكثري
من التعليقات الإيجابية على املبادئ ،مل ترد �سوى مالحظات حمدودة من املحللني يف
القطاع اخلا�ص ممن تربطهم �صلة مبا�رشة بعمليات اال�ستثمار التي تقوم بها �صناديق
الرثوة ال�سيادية .و�إن من ال�سابق لأوانه البت فيما �إذا كانت �أ�سواق ر�أ�س املال �ستكافئ
التطبيق اجليد ملبادئ �سانتياغو.
�إن دور �صناديق الرثوة ال�سيادية كم�صدر لرا�س املال طويل الأجل عرب احلدود �سيظل
م�ستمرا .وبالنظر �إىل الطابع الدويل الذي اكت�سبته هذه ال�صناديق يف �أواخر العقد الأول من
القرن احلادي والع�رشين� ،ستبقى �أهدافها وعملياتها اال�ستثمارية ،ومدى التزامها بروح
مبادئ �سانتياغو ،م�صادر لأنباء تتناقلها و�سائل الإعالم .وقد متكن �صندوق النقد الدويل
من بناء �رشاكة مع �صناديق الرثوة ال�سيادية وحكوماتها لتحقيق توازن يف النقا�ش
الدويل ب�ش�أن دور �صناديق الرثوة ال�سيادية .والآن قد حان دور هذه ال�صناديق لكي تعمل.
و�إن �إن�شاء املنتدى الدويل ل�صناديق الرثوة ال�سيادية خطوة جديرة بالثناء ،وم�ساهمة
مهمة يف معمار النظام املايل الدويل .وقد بد�أ هذا املنتدى ي�ضطلع بدور هام يف تو�ضيح
�أهداف هذه ال�صناديق ووظائفها ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني �شفافيتها .و�أخذت ال�صناديق
ذاتها ت�شارك مبزيد من الفعالية يف هذا النقا�ش� ،سواء عن طريق املنتدى الدويل �أو
كفرادى من خالل �إ�صدار بيانات عامة .ويبدو �أن ر�سالتها الرئي�سية واحدة ومفادها :البد
�أن تظل احلدود مفتوحة لال�ستثمارات الأجنبية ،مبا يف ذلك ا�ستثمارات �صناديق الرثوة
ال�سيادية ”.ومن العوامل امل�شجعة �أن ت�ستمر �أن�شطة التعاون وال�رشاكة مع البلدان املتلقية
لال�ستثمارات والأطراف الأخرى ،والتي كانت �سمة رئي�سية لعمل املجموعة الدولية حتى
الآن ،و�أن ميار�س املنتدى الدويل ن�شاطه فاحتا �أبوابه للجميع دون ا�ستثناء �أو �إق�صاء.
ويعلق هذا املنتدى الدويل �أهمية فائقة على امل�شاركة الفعالة وامل�ستمرة مع القطاع
اخلا�ص من �أجل حت�سني فهم هذا القطاع لأن�شطة �صناديق الرثوة ال�سيادية وتف�سريه لها.
و�سيكون العمل امل�شرتك بني ممثلي البلدان املتلقية لال�ستثمارات والقطاع اخلا�ص من
 24املنتدى الدويل ل�صناديق الرثوة ال�سيادية هو جمموعة طوعية دائمة ل�صناديق الرثوة ال�سيادية ،وقد �أن�ش�أته
جمموعة العمل الدولية يف �إبريل  2009يف مدينة الكويت .والهدف من هذا املنتدى هو تنظيم االجتماعات وتبادل
الآراء ب�ش�أن الق�ضايا ذات الأهمية امل�شرتكة ،وت�سهيل فهم مبادئ �سانتياغو و�أن�شطة �صناديق الرثوة ال�سيادية .وهذا
املنتدى لي�س هيئة ر�سمية تتجاوز نطاق الوالية الوطنية ،ولي�س له �سلطة قانونية .ويوجد لدى املنتدى �أمانة مهنية
لت�سهيل �أن�شطته و�أن�شطة جمموعاته الفرعية ،وتي�سري التعاون الكفء والتوا�صل الفعال بني �أع�ضائه ومع الأطراف
الأخرى ذات ال�صلة.
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 و�ستيوارت،دا�س ومزارعي

 م�صدر عون له�ؤالء املمثلني يف مناق�شة الق�ضايا، واملنتدى الدويل من جهة �أخرى،جهة
 وا�ستخال�ص،)ذات الأهمية امل�شرتكة (مع احلفاظ على ال�رسية اال�سرتاتيجية والتجارية
 وميكن لهذا احلوار �أن يعزز نظاما لال�ستثمار ي�ستند �إىل �أ�سا�س.الدرو�س امل�ستفادة
 ال �سيما ر�أ�س املال، ويف عامل �أ�صبح ر�أ�س املال فيه نادرا.يغلب عليه الطابع التعاوين
 تكت�سي الرتتيبات الر�شيدة القائمة على، وتناق�صت الرثوة،اال�ستثماري طويل الأجل
.التعا�ضد من �أجل اال�ستثمار عرب احلدود �أهمية كربى
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