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 المستخلص
يهدف البحث الى توضيح و تعريف صناديق الثروة السيادية واهميتها في الحفاظ على ايررادات الثرروة النفةيرة للمسرتمب  مرن ضرمان 

لمستمب  االجيال المادمة , فضال عن اقتراح رؤية موضوعية او رسم صورة متكاملة ألمكانية اسرتحدا  صرندوق التوزين العادل لها 

سيادي للعراق عن طريق اعداد هيك  العام للصندوق من الية االستحدا  لذلك تمت االشارة الى ك  من مبررات استحدا  صرندوق 

اقي فضال عن امكانيات توظيرف صرناديق الثرروة السريادية فري ادارة االزمرة سيادي عراقي واهميته واهداف الصندوق السيادي العر

المالية في العراق , وتوص  البحث على ان اسرتحدا  صرندوق الثرروة السريادي ال يكفري لمعالارة مشراك  االقتصراد العراقري  ا ا لرم 

نفراق االسرتثماري  وتفعير  دور االيررادات  يرر يمترن بحزمة من االصالحات اقتصادية تتمث  باعادة هيكلة االنفاق العرام لصرالح اال

 النفةية في تموي  الموازنة ومعالاة الفساد الذي عامال هيكلياً ياب معالاته.

 

 صندوق الثروة السيادي, االيرادات النفةية, االزمات المالية.: الكلمات المفتاحية  
 

Abstract 
The research aims to clarify and define sovereign wealth funds and their importance in preserving 

oil wealth revenues for the future while ensuring their equitable distribution for the future of future 

generations, as well as proposing an objective vision or drawing an integrated picture of the 

possibility of creating a sovereign fund for Iraq by preparing the general structure of the fund with 

the creation mechanism for that All of the justifications for the creation of an Iraqi sovereign fund 

and its importance and the objectives of the Iraqi sovereign fund were mentioned, as well as the 

possibilities of employing sovereign wealth funds in managing the financial crisis in Iraq. Economic 

represented by restructuring public spending in favor of investment spending, activating the role of 

non-oil revenues in financing the budget and addressing corruption, which is a structural factor that 

must be addressed. 

Keywords: Sovereign Wealth Fund, oil revenues, financial crises. 

 

 المقدمة
اليروم برقما الحاجرة الرى انشراو صرندوق سريادي في ظ  تملبات اسعار النفط و عردم اسرتمرار العوا رد الماليرة فرقن االقتصراد العراقري 

للتخفيف من حدة االزمات الناجمة عن الصدمات المالية , وكذلك لغرر  تشراين تموير  المشرارين االقتصرادية واالجتماعيرة وتمويرة 

ن االثار االياابيرة السياسات الصناعية لزيادة االنتاج الحميمي داخ  االقتصاد العراقي , وسيالب هذا النوع من الصناديق ماموعة م

لالقتصاد العراقي, من اهمها تغةية العاز في الموارد المالية , وتخفيض معدالت البةالرة , وتنميرة المةاعرات االنتاجيرة فري المارال 

الصناعي والزراعي , فضرال عرن تحسرين الخردمات , والتصردي لالزمرات الماليرة. وبالترالي سينمسرم هرذا البحرث الرى ثرال  مباحرث, 

االول منهاية البحث والمبحث الثاني يتناول االطار النظري والمفاهيمي لك  من صناديق الثروة السيادية واهم التعراريف لهرا يتناول 

فضرال عررن اياابياتره والمواقررف الدوليررة المالكرة للصررناديق, باالضررافة الرى االطررار النظرري لالزمررة الماليررة وتصرنيف االزمررة الماليررة 

, 2008-2007فضررال عررن الرردور المحرروري لصررناديق الثررروة السرريادية فرري ادارة االزمررة الماليررة لعررام  والسياسررات الممترحررة لالزمررة

 والمبحث الثالث يتضمن الاانب العملي للبحث الذي يخص امكانيات استحدا  صندوق ثروة سيادي عراقي.
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 المبحث االول : منهجية البحث 
 اوال : مشكلة البحث

وادارة حاجة العراق الى جهة مختصة في ماال االستثمار  

المخاطر ألدارة الفوا ض المالية الناتاة عن ايرادات النفط 

بالر م من احتياج العراق لذلك, وافتمار العراق الى صناديق 

الثروة السيادي التي تعد وسيلة االصالح المالي واالقتصادي 

 وتحسين وضن البلد كك .

 ثانيا : اهمية البحث 

 تتالى اهمية البحث باالتي : 

ة البحث ا  ان الصناديق السيادية تعتبر احد تركزت اهمي

المضايا الر يسية التي اخذت اهتمام الدول النفةية ودول 

العالم والتي من االحتمال ان تصبح مورد مالي مهم للدول 

النفةية ا  ان هذه الصناديق اصبحت ضرورة ملحة 

لالقتصادات الريعية النامية ومنها العراق لمواجهة االزمات 

وصدمات العاز في الموارد المالية والموازنة العامة المالية 

التي يمكن ان تتعر  لها هذه البلدان في ظ  تغيرات اسعار 

 النفط في السوق.

 ثالثا : اهداف البحث 

صناديق الثروة السيادية  يهدف البحث الى توضيح و تعريف

واهميتها في الحفاظ على ايرادات الثروة النفةية للمستمب  

التوزين العادل لها لمستمب  االجيال المادمة , من ضمان 

فضال عن اقتراح رؤية موضوعية او رسم صورة متكاملة 

ألمكانية استحدا  صندوق سيادي للعراق عن طريق اعداد 

 هيك  العام للصندوق من الية االستحدا 

 رابعا : فرضيات البحث 
ان استحدا  صندوق ثروة سيادي لالقتصاد العراقي والعم  

يعد احد اهم الوسا   لالصالح االقتصادي المالي  به

 وتصحيح االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي

 خامسا : اسلوب جمع البيانات 
 : يتمث  أسلوب جمن البيانات وفق طريمتين

تغةية الاانب اعتمد الباحث في الجانب النظري : -1

تمثلت النظري على ما توفر من مراجن مكتبية والكترونية 

بالمصادر العلمية العربية واالجنبية التي شملت الكتب 

والمماالت والرسا   واالطاريح الاامعية  ات الصلة 

 المباشرة بمتغيرات البحث.

اعتمد الباحث في الحصــــول على الجانب العملي : -2

البيانات والمعلومات المتعلمة بالاانب العملي من خالل ما 

 : يقتي

شورة الكترونيا للبنك الدولي, فضال عن البيانات المن-أ

 االعتماد على اطلا بيانات العالم.

التمارير واالدلة السنوية لوزارة التخةيط العراقية, -ب

ووزارة المالية العراقية, فضال عن استخدام بيانات صندوق 

 التنمية العراقي.

 

 المبحث الثاني : االطار المفاهيمي للبحث 
 اوال : صناديق الثروة السيادية المفهوم واالهمية 

يعد مفهوم صناديق الثروة السيادية ليا بالشريو الحرديث , ا  

ترجررن نشررقة صررناديق الثررروة السرريادية الررى الخمسررينات مررن 

المرن الماضري , وان اول دول العرالم التري بررزت فري انشراو 

ك واستخدام الصندوق السريادي هري دولرة الكويرت , وكران  لر

تحرررت مسرررماة اهيترررة االسرررتثمار الكويتيرررة  ,  1953فرري عرررام 

كران عردد  1969والهيترة العامرة لالسرتثمار حاليرا . وفري عرام 

الصناديق قلي  جدا ال يتااوز ثال  صناديق ,  ومن ثم ازداد 

قامررت  1974عرردد الصررناديق السرريادية بعررد  لررك . ففرري عررام 

ن طريرق سنغافورة بقنشاو صندوق اتيماسيك  والذي يمول ع

قررررد انشررررقت دولررررة  1976التارررارة الخارجيررررة  , وفرررري عرررام 

االمارات صندوق هيتة االستثمار ابوظبي , والذي يمول عرن 

طريررق الفرروا ض النفةيررة , وهررو يعررد ثرراني اكبررر الصررناديق 

السيادية في العالم , وقد شاع ظهور صناديق الثرروة السريادية 

 2008فري عرام  بنحو كبير بعد حدو  االزمة المالية العالميرة

. ا  قامرررت العديرررد مرررن الصرررناديق السررريادية باالسرررتثمار فررري 

المؤسسررات الغربيررة الررذي تعرضررت ألزمررة الرررهن العمرراري 

وكادت ان ترؤدي الرى انهيارهرا , لرو ال وجرود هرذه الصرناديق 

  . امرا ظهرور مصرةلح صرناديق 2:  2017السيادية ا فهرد , 

ن خررالل ممالررة مرر 2005الثررروة السرريادية اعالميررا فكرران عررام 

للروسرري اانرردريو روزانرروف  وهررو محلرر  للسررواق الماليررة 

 central bankinو لررك فرري مالررة الصرريرفة المركزيررةا

journa وبعنرروان مررن الررذي يمسررك بثررروة االمررم ا  who 

hold the wealth of nations ا  كانت هذه المواضرين .  

ي الخاصررة بالصررناديق مررن االمررور او العنرراوين , االساسررية فرر

  (financial timesالصررحف الماليررة , ا  نشرررت صررحيفة 

 2008ممالرة فمرط فري النصرف االول مرن عرام  1150حوالي 

(wises , 2008 : 7 ) ال يوجرد اجمراع او رأي واحرد حرول.

تعريف صناديق الثروة السيادية فنارد مرن الصرعوبة ان تتفرق 

الهيتررات اقليميررة كانررت ام دوليررة , علررى وضررن تعريررف واحررد 

  نظررررا لةبيعتهرررا و خصا صرررها المختلفرررة لرررذلك نارررد وشرررام

  -تعاريف مختلفة للصناديق و منها :
 

 ( : بعض التعاريف لصناديق الثروة السيادية1جدول )

Anderew Rozanov 

(1  :2005,Andere Rozanov) 

هي نتائج زيادة الحاصلة في الميزانية الوطنية التي تحدث بسبب تحسن الظروف 

االقتصادية ووضعية مالية وتجارية جيده , فضال عن تقليص االنفاق وتخطيط 

الميزانية على المدى الطويل , تم استحداث هذه الصناديق اجل واحد من هذه 

  -االسباب او اكثر :

 التغيرات حماية الميزانية واالقتصاد من

الكثيفة لأليرادات , التعاون مع السلطة النقدية في تعقيم السيولة الغير مرغوب بها 

تخصيص ايرادات لألجيال المستقبلية اواستعمال االموال ألجل تطوير االقتصادي  ,

 واالجتماعي.
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 البنك االلماني

(Steffen kern,2007: 02) 

ير األموال العامة ويستثمرها في إنها الهيكل المالي المملوك للدولة الذي يد

مجموعة واسعة من الموجودات المتنوعة ، وتأتي أموالها بشكل أساسي من 

الفائض المالي الحكومي أو االحتياطيات الرسمية للسيولة الزائدة في القطاع العام 

 .و البنك المركزي

 IMFصندوق النقد الدولي 

(imf ,sovereign wealth ,2008:4) 

استثمار مملوكة من قبل الدولة ألغراض االقتصاد الكلي تمول عن هي صناديق 

طريق تحويالت موجودات النقد االجنبي التي يتم استثمارها على المدى الطويل في 

 الخارج .

 المصدر: الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة 

سبق يمكن تمديم تعريف شام  لصناديق الثروة ومن خالل ما 

السرريادية بقنهررا عبررارة عررن ماموعررة مررن الموجررودات الميمررة 

المملوكة للدولة من اراضي اموال يتم استثمارها بشك  يحمق 

 التنمية المستدامة للموارد .

ما يميز صناديق الثروة السيادية عن الهيئات الماليةة  ثانيا :

 االخرى :

وة السرريادية الترري تعتمررد مررن قبرر  الكثيررر مررن ان صررناديق الثررر

المؤسسات المالية , و لك بسبب الةابن المالي الذي تتمتن بره 

وتتميررز مررن جملررة مررن الخصررا ص وهرري علررى وفررق االترري : 

   . 180:  2012اسلمان , 

تختلف صناديق الثروة السيادية عن البنوك المركزية مرن  -1

ولريا الرى ادارة حيث اهدافها فانها تسعى الى االستثمار, 

السياسة النمدية , سياسة الصررف. ويغلرب علرى المحفظرة 

ان تكون موجوداتها فري االسرتثمار باألسرهم. فري حرين ان 

البنوك المركزية ولكونها ملزمة باالحتفاظ بمستوى معين 

مرن السريولة المتصرال التغيرررات فري اسرعار الصرررف , 

ول فقنهررا تسررتثمر اساسررا فرري السررندات, فضررال عررن ان الررد

مثرررر  الصررررين والنرررررويا توكرررر  مهمررررة ادارة صررررناديمها 

 المركزية لصالح وزارة المالية  السيادية الى اقسام البنوك

وتتميررز عررن صررناديق المعاشررات العموميررة ايضررا, ا  ان  -2

صرناديق المعاشررات تكررون مواردهررا مررن االشررتراكات مررن 

جهرة, وهرري تهردف الررى تمويرر  معاشرات االجيررال الالحمررة 

 من جهة اخرى .

اما اهم ما يميزها عن المؤسسرات العموميرة فران االخيررة  -3

تقخررذ شررك  شررركات تااريررة وتخضررن للمررانون التارراري , 

أمررررا صررررناديق االسررررتثمار فوظيفتهررررا هرررري انترررراج السررررلن 

والخررردمات , امرررا الوظيفرررة االساسرررية لصرررناديق الثرررروة 

 السيادية هي استثمار الموجودات المالية .

ية عن  يرهرا مرن الصرناديق تتميز صناديق الثروة السياد -4

الماليرررة كصرررناديق االسرررتثمار وصرررناديق التحررروط, ا  ان 

صرررناديق التحررروط هررري شرررركات اسرررتثمار خاصرررة تمررروم 

بتشررغي  امرروال افررراد محررددين مررن االثريرراو والمؤسسررات 

االستثمارية لتحميق عا د اعلى لهرم, باقر  نسربة مخراطرة. 

سرتثمار وتدار من مديرين  و مهنة عاليرة امرا صرناديق اال

هي صورة مرن صرور االسرتثمار الامراعي التري يرتم مرن 

خاللهررررا حشررررد المرررروارد الترررري تمرررردمها ماموعررررة مررررن 

المسررتثمرين, وتوظيررف حصرريلتها فرري شررراو الموجررودات 

الماليررة كاألسررهم والسررندات و يرهررا مررن االوراق الماليررة 

 واالستفادة منها من خالل العوا د المتولدة عنها.

 

 صناديق الثروة السيادية :إيجابيات ثالثا : 

تعررد صررناديق الثررروة السرريادية ركيررزة هامررة فرري اقتصررادات 

البلرردان المالكررة لهررا نظرررا لتحكمهررا بموجررودات ماليررة كبيرررة 

ودورهرررا المتنرررامي كعامررر  اقتصرررادي ومرررالي فررري االسرررواق 

الدوليررة , و بالتررالي سنسررتعر  مررن اياابياتهررا و ات الوقررت 

تكرون نممرة علرى الردول المالكرة سلبياتها التي مرن الممكرن ان 

 :  Chhaochharia,2008;2ا لها

زيادة السيولة وتفعي  النشاط االستثماري وبالترالي زيرادة  .1

المررردخرات و قرررد  قررردرت دراسرررة لمعهرررد كنرررزي حارررم 

  بليرون 200السيولة أسهمت بها  دول الخليا في حردودا

دوالر سنوياً تضخ لتحريك االقتصاد العالمي, إ  وصلت 

%  مررن السرريولة كمررا ضررخت أكثررر 4أكثررر مررنا النسرربة

  بليررون دوالر قنمررا  البنرروك الترري تورطررت فرري 40مررنا

:  2008احشرراد ,   2008سررندات الرررهن العمرراري عررام 

13 .   

تؤدي صناديق الثروة السيادية الى تخفيض أسعار الفا دة  .2

وكذلك تملر  المخراطرة وزيرادة الةلرب علرى الموجرودات 

 المالية .

أن االستثمارات طويلة المردى لصرناديق الثرروة السريادية  .3

قد سراهمت بتملير  التغيررات او التملبرات التري تحرد  فري 

االسواق المالية العالمية. وكذلك تسهم فري تموير  التنميرة 

القتصرراديات الرردول وتةرروير االسررواق الماليررة , وظهررور 

التمويرر  االسررالمي كعنصررر مهررم فرري المارراالت التنمويررة 

   .  30:  2012تثمارية االمنصوري , واالس

تعد استضافة صناديق الثروة السيادية في البلدان كعرالج  .4

لديون الدولة ممدماً مرن خرالل تخصريص بعرض االمروال 

مرررن الصرررندوق, باالضرررافة انهرررا تمررروم بقسرررتخدام ا لرررب 

الفوا ض لشرراو عردد مغرين السرندات فري وقرت مرا, بردال 

ذه السررندات . وهررذا مرن االنتظررار الرى ان تسررتحق كافررة هر

يكررون لرره فا رردة كبيرررة علررى المسررتثمر مررن خررالل اضررفاو 

التقكررد مررن ان الاهررة الراعيررة للصررندوق سررتكون قررادرة 

على معالاة ديونها وتسرديدها مرن خرالل هرذه الصرناديق 

   . 20:  2018اسليماني , 

ان وجود صناديق الثروة السيادية في الربالد يعتبرر منرا   .5

نبررري حيرررث تمررردم هرررذه الصرررناديق جرررا ب لالسرررتثمار االج

 مزايا ومعامالت تشغيلية في اوطانها.

تسرراهم صررناديق الثررروة السرريادية فرري التنميررة االقتصررادية  .6

من خالل خلق موجودات تدر عا داً مربحرا طوير  االمرد 

ودعررم بررراما تسرراعد علررى تنويررن اقتصرراداتها مررن اجرر  

  .19-18:  2009تملي  االعتماد على النفط امبروك , 
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د صناديق الثروة السيادية عامالً مهماً في زيادة تكام  تع .7

االقتصررراد العرررالمي وزيرررادة الشرررراكة وربرررط المصرررالح 

 المشتركة.

مواقةةف الةةدول المالكةةة و المستضةةيفة للصةةندوق و  : رابعةةا

 موقف المنظمات الدولية واالقليمية

تعد موقف الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية :  -1

الحكومية  ات الربحية العالية ممارنة اكثر االدوات 

بقدوات االستثمار الحكومية االخرى , حيث انها تموم 

بتنوين مصادر الدخ  المومي و تحمي االقتصاد من 

مخاطرة الصدمات الخارجية و تحميق العدالة بين 

االجيال و مواجهة تحديات فترة ما بعد نضوب الموارد 

ضغط اقتصادية و  الةبيعية و امكانية استخدامها كموة

سياسية على الساحة العالمية لخدمة المصالح الوطنية 

   .22:  2018اسليماني , 

موقةةف الةةةدول المستضةةةيفة لالسةةةتثمار صةةةناديق الثةةةروة  -2

فبررالر م مررن الرردور االياررابي الررذي تمرروم برره السةةيادية : 

صررناديق الثررروة السرريادية للرردول المستضرريفة , مررن خررالل 

الحفاظ على سيولة اسواقها وتوفير مصادر تموير  جديردة 

ومستمرة , اال انها تتوخى الحرذر منهرا وتتزايرد المخراوف 

   : 807:  2009و لك لعدة عوام  اقدي , 

مارات هرررذه الصرررناديق الةبيعرررة االسرررتراتياية فررري اسرررتث - أ

والةموحرررات لمالكيهرررا والمخررراطرة المحتملرررة علرررى امرررن 

البالد خاصة عندما تكرون هرذه صرناديق مملوكرة مرن قبر  

 .دولة قوية جدا 

مخالفررة ادارات هررذه الصررناديق لمبررادا الحكررم الراشررد و  - ب

الشفافية والتري ترؤثر علرى االسرواق واالنكشراف التاراري 

الترري ال يكررون فيهررا اطررار للرردول الكبرررى ا  ان الصررناديق 

قررانوني بخررالف المسررتثمرين المؤسسررين , وان  لررك مررن 

الممكررررن ان يررررؤثر بشررررك  كبيررررر علررررى اسررررا المنةررررق 

الرأسررمالي والحررر للسررواق الررذي يتنرراقض مررن سرريةرة 

 الدولة على ملكية الموجودات .

 خامسا : االزمة المالية , المفهوم 

لي مصحوبًا بفش  في يمكن المول أنها انهيار كام  للنظام الما

العديد من المؤسسات المالية و ير المالية  يليه ركود 

  .ولغر  االحاطة  3:  2009اقتصادي حاد اكورت  , 

الكاملة بتعريف االزمة المالية يمكن عر  ماموعة من 

 ( 2) اراو الباحثين في الادول

 

Ros & Frenkela 

(Ros & Frenkela , 1996 : 351) 

هذا بقنه مؤشر على انخفا  سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية االمحلية  بنسبة 

   على األق  سنويًا .%10على األق  وزيادة معدالت التضخم بنسبة ا%25)ا

 ( Lain , 1999 : 171ليان )

 

يتسبب في أنه زيادة مفاجتة وكبيرة في سحب الودا ن من البنوك التاارية  مما 

انخفا  كبير ومستمر في جودة الموجودات المصرفية  وفي نفا الوقت الودا ن 

 المرو  وزيادة المرو  المعدومة   ير مضمونة  مما يعني انخفا  جودة محفظة

 ( Kunt , 2000 : 5كونتي ) 
األزمة المالية من حيث "هذا هو الوقت الذي تكون فيه معظم البنوك في حالة من عدم 

 السيولة المالية أو اقفالس

 فريدريك

(Mishka, 2000 : 7) 

هناك عاصفة في األسواق المالية حيث يوجد خيار رديو وخةر أخالقي في أن 

األسواق المالية  ير قادرة على توجيه األموال بشك  فعال إلى أولتك الذين لديهم 

 أفض  الفرل .

 

سبق تبين ان ال يوجد تعريف واحد محدد لالزمة ومما 

 المالية , ويمكن المول من المفاهيم السابمة للزمة بقنها:

أحدا  مفاجتة تؤدي إلى اختالل التوازنات االقتصادية في 

سير عم  نظام االقتصاد الوطني الكلي والاز ي مما يؤدى 

إلى تقثير سلبي تلما ي أو جز ي, على كافة المتغيرات 

قتصادية والمالية وحتى  االجتماعية منها, وبما يستلزم اال

الميام إحدا  تغيرات سريعة وتحديد االستراتيايات الالزمة 

 .قعادة التوازن

 تصنيف االزمة المالية  سادسا :

في ظ  أنواع مختلفة من األزمات المالية واالقتصادية يمكن 

إلى عدة أنواع على النحو التالي كما موضح في تصنيفها 

  .3الادول ا

 

االزمة المصرفية )كورتل , 

2009 :3) 

يحد  هذا النوع من األزمات عندما يزداد الةلب على سحب الودا ن بشك  كبير  مما ياع  البنك 

زمة عرضة ألزمة السيولة. عندما تمتد هذه األزمة إلى مستوى البنوك األخرى  فإنها تحد  أ

 "أزمة مصرفية منهاية". يمكن أن يؤدي إلى أزمة ا تمانية .

أزمة األسواق المالية 

"Gurne overend 

سبب هذا النوع من األزمات في أسواق المال هو ما يعرف بظاهرة الفماعة  أي عندما يرتفن سعر  

الموجودات عن قيمتها العادلة, ويحد  هذا عندما يكون الغر  من شراو الموجود هو المضاربة 

ى على السعر دون شرا ه بغر  االستثمار لتوليد الدخ . فعندما تكون هناك مبيعات للموجودات عل

نةاق واسن تكون األسعار منخفضة وتنشق حاالت الذعر وتنهار األسعار, وينعكا هذا أيًضا على 

 أسعار الموجودات األخرى لنفا المةاع أو في المةاعات المختلفة.

 ازمة العملة

 ( 26-5,  2009)شحاتة , 

المضاربة   تحد  هذه األزمات من قرار السلةات النمدية بتخفيض سعر العملة نتياة أعمال 

بالشك  الذي يؤثر بنحو كبير في ممدرة العملة في أداو دورها كوسط تبادل  ي قيمة مضافة ويتعدى 

   وتدعى هذه األزمة أيضا بقزمة ميزان المدفوعات .%25هذا التدهور الحدود المعمولة التي تفوقا
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د عبو الديون الخارجية لهذه الديون في الوقت يحد   لك عندما تكون الدولة  ير قادرة على سدا  ازمة الديون الخارجية

 .المحدد من خالل الفوا د أو األقساط   و ير قادرة على إعادة جدولة مفاوضات الديون

 

 سابعا : اهم السياسات المقترحة لتجنب االزمة المالية : 

والتاارب العلمية تةرح في االدبيات المالية واالقتصادية 

ماموعة من السياسات التي تهدف الى التخلص من حدو  

   . 10:  2004االزمات المالية ومنها : االغزالي , 

العم  على الحد من االختالالت والخةر الذي يصاب بها  -1

الاهاز المصرفي  وخاصة التي تسيةر عليها الدولة 

مين ضد الداخلية  من خالل أسلوب التنوين وإجراو التق

المخاطر واالحتفاظ بالمزيد من األرصدة المالية. لتحييد مث  

هذه التذبذبات, وتنفيذ السياسة المالية والنمدية بمزيد من 

 الحذر وااللتزام بقهدافها.

اقعداد والتحضير المناسبين لحاالت االنتكاس في  -2

األسواق المالية وتزايد شعبية المرو  المصرفية وتزايد 

الي للمةاع الخال. من خالل السياسة النمدية الدور الم

والمالية المادرة على التعام  من هذه المشكالت من جهة  

وتصميم نظام رقابة مصرفي مناسب يمل  من التغيرات 

 وتركيز المخاطر في تمديم اال تمان من جهة أخرى.

محاولة التملي  من حاالت عدم تةابق السيولة والتوافق من -3

لحالية للبنك. يمكن الميام بذلك من خالل وضن االلتزامات ا

احتياطي قانوني مرتفن في األوقات العادية ويمكن تخفيضه 

إ ا احتاج البنك إلى السيولة في أزمة أيًضا لمواجهة األزمات 

 من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية للنمد األجنبي.

تمليص دور الدولة في الماال المصرفي وتمليص -4

تي تستهدفها الحكومة بإعادة تنظيم المةاع. قد المرو  ال

يكون السبي  للميام بذلك هو تحفيز وتمليصه بخصخصة 

 المةاع المصرفي.

تعزيز النظام المانوني والمحاسبي, ومحاولة زيادة  -5

الشفافية والكشف عن الديون المعدومة من إجمالي موجودات 

 البنك والمةاع المالي والمصرفي.

المصرفي ألصحاب البنك وإدارة البنك  تحسين النظام-6

لخدمة وتحسين عمليات البنك بحيث يتحم  ك  طرف 

التدقيق في قراراته المتعلمة بسالمة الموجودات وأعمال 

 البنك.

محاولة عزل ومنن آالثار السلبية  لسياسة سعر الصرف -7

المعمول بها من خالل اقضرار بقنشةة البنك أو التهديد 

 اع المصرفي .بحدو  ازمة للمة

إعةاو حرية أكثر للبنوك المركزية   من خالل منن تدخ  -8

الدولة عندما يؤدي البنك المركزي مهامه الر يسية   والتي 

تتمث  بتنفيذ السياسة النمدية ا  تموم على أساس اقتصادي وال 

 تتعار  من أهداف السياسة المالية. 

ل فتح الماال ازدياد المنافسة في االسواق المالية من خال -9

أمام بنوك جديدة أو وطنية أو خارجية اجنبية ومنن حدو  

 احتكار الملة. 

زيادة الحد االعلى لرأس المال المسموح به والمةلق  - 10

الى ان  تتمكن البنوك من الوفاو بالتزاماتها الحالية 

والمستمبلية في عالم تكون فيه تحويالت رأس المال سريعة 

 للغاية.

الوقا ية: استخدام أفض  السب  لمراقبة وتتبن  الرقابة-11

أعمال البنوك التاارية من منظور السالمة واالمن 

للموجودات البنوك وتحسين المدرة على التنبؤ باألزمات 

المالية و المصرفية قب  وقوعها  وبالتالي تملي  تقثيرها 

السلبي على النظام المالي بحيث يمكن للسلةات النمدية يمكن 

. ومنعهم من انتمالها إلى بنوك أخرى. و من هذه منعها

 الةرق هي : 

كفاية رأس المال: تةبيق نسب كفاية رأس المال وفماً للانة • 

 بازل. 

 نسبة السيولة: تةبيق نسبة السيولة اقلزامية • 

الحفاظ على المرو  المعدومة: و لك لتصنيف المرو  • 

لى حسب نوعيتها وفر  المزيد من االحتياطيات ع

 المرو  عالية المخاطر. 

سياسة المشاركة في األرباح: تشارك السلةات النمدية في • 

هذه العملية التي تضمن سالمة موجودات البنك وأعماله   

 وفي نفا الوقت تحمي حموق المساهمين. 

 محاولة زيادة الشفافية حول االفصاح عن كافة المعلومات. • 

 توظيف مدقق حسابات خارجي. • 

حد من التركز اال تماني: وضن حد اقصى للمرو  التي ال• 

 يمنحها البنك لممتر  واحد. 

   .2008:13احشاد,

دور صناديق الثروة السيادية في تجاوز االزمة ثامنا : 

 2008المالية العالمية 

من المعلوم ان الواليات المتحدة االمريكية تعد مصدر االزمة 

المالية العالمية التي نشقت في شك  ازمة رهون عمارية 

, لتتحول الى ازمة مالية واقتصادية عالمية من  2007صيف 

, بالنظر الى ارتباط  2009, وبداية عام 2008نهاية عام 

ي , وبالتالي معظم اقتصاديات دول العالم باالقتصاد االمريك

فقن المدة الزمنية  التي استغرقتها االزمة للتحول من ازمة 

رهون عمارية خاصة بالواليات المتحدة االمريكية الى ازمة 

مالية عالمية , تعادل عاما و نصف عام , وهذا التباطؤ 

النسبي المسا  في سرعة تحول وانتمال االزمة , يرجن الى 

وة السيادية في الحد من المساهمة الفاعلة لصناديق الثر

   . 101:  2011توسعها وعلى وفق االتي : ابوفليح , 

, ظهرت ازمة الرهون العمارية  2007في منتصف عام  -

في الواليات المتحدة االمريكية لتنتم  عدواها بسرعة الى 

السوق المالية االمريكية ومعظم االسواق المالية 

لمستثمرين بهذه االوروبية , وهو ما ادى الى فمدان ثمة ا

االسواق , و بالتالي تساي  انخفا  ملحوظ في درجة 

سيولتها, وتدني رهيب في قيمة اسهم الشركات و 

المؤسسات المالية النشةة  , االمر الذي هدد الشركات 
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والبنوك باألفالس , اال ان تدخ  ابرز واهم صناديق 

ية الثروة السيادية في االسواق المالية االمريكية واالوروب

ساهم في التملي  من حدة المخاطرة , ا  قامت هذه 

الى  2007الصناديق خالل الفترة الممتدة من ايار / مايو 

  مليار دوالر 65, بشراوا 2008كانون الثاني / يناير 

امريكي من اسهم مختلف الشركات و البنوك والمؤسسات 

المالية الناشةة في السوقين االمريكية و االوروبية, 

   يبين  لك : 4ل اوالادو

 

 (تدخالت بعض صناديق الثروة السيادية في االسواق المالية االمريكية و االوروبية :4جدول )

 نسبة المساهمة في رأس المال % المؤسسات المستفيدة استثمارات الصندوق الصندوق المتدخل تاريخ التدخل

  ير محددة HSBC bank 1.2 دبي لالستثمارهيتة  2007/ 5/ 2

 CIC 3 Blackstone 9.9الصين  2007/ 6

 Temasek 1.4 Barclays 3.1سنغافورة  2007/ 7/ 23

 Carlyle 4.3 1.35 ابوظبي امبادلة  2007/  20/9

 Citigroup 4.9 7.5 هيتة ابوظبي لالستثمار 6/11/2007

 CIC 5 Morgan Stanley 9.9الصين  19/12/2007

 SAFE 2.7 Total 1.6الصين  4/4/2008

 Merrill Lynch 4.8 6.6 هيتة الكويت لالستثمار 15/1/2008

"Les Fonds souverains : Une Menace a relativiser , un partenariat a construire,2008,103.  

 

  ان صناديق الثروة السيادية ساعدت 4يتضح من الادول ا

وبشك  كثير في الحد من سرعة تحوي  وانتمال ازمة الرهون 

العمارية الى ازمة مالية واقتصادية عالمية . و لك بنااحها 

النسبي في الحفاظ على سيولة السوق المالية االمريكية 

الى  2007واالوروبية خالل الفترة الممتدة من ايار/ مايو 

, اال ان هذا النااح لم يدم طويال , ا   2008م بداية عا

لتشم  معظم  2008,تفاقمت شدة االزمة من منتصف عام 

و  2008االسواق المالية العالمية ولتتحول االزمة من نهاية 

الى ازمة اقتصادية حميمية, شملت معظم  2009بداية عام 

دية , دول العالم , بما فيها الدول المالكة لصناديق الثروة السيا

حيث سالت خسا ر كثيرة بالنسبة الى الصناديق المساهمة 

في االسواق المالية المتمدمة , بسبب انخفا  قيمة 

موجوداتها المالية ااالسهم و السندات   . فضال عن تراجن 

مواردها المتقتية اساسا من الصادرات النفةية , نتياة تقثر 

ور م  لك , فقنه اسعار النفط باالزمة االقتصادية العالمية . 

ال يمكن تحمي  صناديق الثروة السيادية ومن ورا ها الدول 

المالكة لها مسؤولية فشلها في التصدي لالزمة المالية 

العالمية , بالنظر الى ماموعة من العوام  الموضوعية التي 

 :   les,2008;104ا يمكن  كرها فيما يلي

ت المتحدة تعتبر الدول المتمدمة , وعلى رأسها الواليا-

االمريكية , المتسببة الر يسية في االزمة المالية و 

االقتصادية العالمية , وبالتالي , فقن التصدي لالزمة 

-ومعالاتها يفتر  ان يتم اوال من قب  الدول المسببة لها .

ان السياسات المةبمة من قب  الدول المتمدمة لمعالاة االزمة 

ى  اية نهاية عام وال 2007المالية منذ نشقتها منتصف 

تميزت باالنفرادية والتباين , وعدم وجود تنسيق بين  2008

الدول المتمدمة و هو ما ادى الى فشلها في التصدي لالزمة 

 المالية العالمية . 

ان صناديق الثروة السيادية تتدخ  لمحاولة الحفاظ على -

استمرار وسيولة االسواق المالية االمريكية واالوروبية في 

ة االزمة , لم يرفق بالدعم والمساندة الالزمين من الدول بداي

المتمدمة , من خالل تنفيذ بعض السياسات الفعالة للتخلص 

من مسببات االزمة , وهو ما سرع في عدم قدرة هذه 

الصناديق على الصمود للحفاظ على استمرار االسواق المالية 

, ان  لمدة طويلة , وبالتالي تسايلها لخسا ر مالية كبيرة

صناديق الثروة السيادية تعرضت لخسا ر تتراوح بين 

  مليار دوالر امريكي , بحيث تملص 750  و ا500ا

  مليار 3000اجمالي الموجودات الحالية التي تديرها منا

  مليار دوالر في  ضون 2500 وا2300دوالر الى ما بينا

اثني عشر شهرا . كما توقعت المؤسسة نفسها ان تص  قيمة 

 2015  مليار دوالر عام 9700دات الصناديق الى اموجو

  مليار دوالر المتوقعة من قب  المؤسسة 12000بدال منا

  . ور م 2:  2009ابيرنيت ,  2007نفسها اوا   صيف 

 لك , فانه يمكن لصناديق الثروة السيادية في الوقت الحالي 

ان تساهم بشك  فعال في نااح الخةة الموضوعة من جانب 

الدول االعضاو في قمة العشرين المنعمدة في نيسان / ابري  

للتصدي للزمة , و لك من خالل تغةية جزو هام  2009

ة للخةة التي تنص على ضرورة توفير من المتةلبات المالي

دعم مالي لصندوق النمد الدولي و البنك العالمي بميمة 

 مليار دوالر امريكي . وفي السياق  اته , اعربت ك  850ا

من الصين و روسيا مؤخرا عن استعدادهما لشراو سندات 

 مليار دوالر 60صادرة عن صندوق النمد الدولي بميمة ا

نا ان معالاة االزمة المالية العالمية امريكي. يمكن المول ه

تتةلب تضافر جهود مختلف دول العالم , بما فيها الدول 

المتمدمة المالكة لصناديق الثروة السيادية , بقعتبار ان جمين 

االطراف متضررة منها , من العلم ان تقثير االزمة في 

صناديق الثروة السيادية يتم بصورة مباشرة عن طريق 

ي تتحملها الصناديق نتياة انخفا  موجوداتها الخسا ر الت

المالية ااسهم و سندات  في االسواق المالية , وبصورة  ير 

مباشرة , عن طريق انخفا  مواردها نتياة انخفا  اسعار 

مختلف المنتاات والموارد , بما فيها اسعار المحروقات في 

 .  (Chine , 2009 : 13االسواق الدولية
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 الجانب التطبيقي للبحث  المبحث الثالث :
 امكانية استحداث صندوق ثروة سيادي في العراقاوال : 

يرى الكثير من الخبراو االقتصادين, ان امام العراق فرل 

كثيرة تمولها ايرادات الثروة النفةية في العراق ا ا ما تم 

تحميق االستخدام االمث  والكفوو للموارد الةبيعية المتاحة 

نسبية في السوق العالمية احالة النفط في والتي لها ميزة 

العراق , من خالل توظيف الفوا ض التي تدرها الصادرات 

البترولية و لك لتنمية وتحسين المةاعات االنتاجية  ير 

النفةية, وحماية الموارد لمستمب  االجيال الالحمة. الن مورد 

النفط يعتبر ناضب, ان وضن العراق الحالي يعتبر أسوو 

الدولة الريعية, فاالعتماد على ايرادات النفط يكاد مظاهر 

يكون مةلما وهي ايرادات تعتبر  ير مستمرة, لذلك البد من 

تركيز وزيادة االهتمام في االيرادات االخرى المستمرة. لذلك 

من الضروري ان يموم العراق بقستحدا  صندوق ثروة 

لية سيادي في العراق و لك للمساعدة في تانب االزمات الما

واالقتصادية التي قد تنشق عن عوام  داخلية وخارجية, 

فضال عن حماية اقتصاد الدولة اثناو اوقات الركود المماثلة 

للوضن الحالي في العراق. والمساعدة في اعادة بناو البنية 

التحتية المتضررة او تعزيز التنمية المستدامة من خالل 

تمويله لوال  استثمارات واسعة النةاق, وهو ما كان يصعب

وجود صندوق الثروة فضال عن االدخار من اج  االجيال 

  .72: 2013المادمة االزبيدي, 

 ثانيا : مبررات استحداث صندوق ثروة سيادي في العراق 

نظرا لالوقات المريرة والصعبة التي مر بها العراق, بات 

من الضروري توليد ايرادات لتموي  جهود االعمال. فضال 

تنوين اقتصاده التي يعتمد على النفط بشك  كام ,  عن امكانية

لذلك ان عملية تحلي  واقن السياسة المالية واالقتصادية في 

العراق, يثبت وبشك  قاطن ان مسار هذه السياسة واستمرار 

معدالت الدين العام الداخلي والخارجي وعاز الموازنة, 

ر النفط مرهون بااليرادات النفةية. وبالتالي ان تملبات اسعا

العالمية يؤدي الى انهيار االقتصاد العراقي, لذلك سنبين 

المبررات الداخلية والخارجية ألنشاو صندوق الثروة 

السيادية العراقي ليتانب حدو   مث  هذه االزمات 

   .2: 2020االبكري,

 مبررات داخلية -1

ان البحث في المبررات الداخلية يتةلب استعرا  اهم 

كا واقن حال االقتصاد العراقي وعلى المؤشرات التي تع

   .2:2020النحو التالي االبكري, 

سيةرة المةاع النفةي على بمية المةاعات االقتصادية, ا  -أ

يؤدي المةاع النفةي دورا محوريا في االقتصاد العراقي, 

وان ارتفاع مساهمة المةاع النفةي في الناتا المحلي 

المةاعات االخرى, االجمالي مماب  تراجن نسبة مساهمة 

بسبب توقف العديد من المشارين االقتصادية, سواو كانت في 

المةاع العام او الخال. وهذا يعني بماو االقتصاد العراقي 

عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تملبات الةلب 

 العالمي على النفط.

نسبة مساهمة االيرادات النفةية في الموازنة العامة, تعد -ب

النفةية المورد الر يسي اليرادات الموازنة العامة,  االيرادات

مما يدل على ان الموازنة العامة تتقثر بشك  مباشر 

بالتغيرات التي تسالها اسعار النفط على المستوى العالمي, 

وبقعتبار ان تموي  السياسات المالية  واالقتصادية العامة 

اع النفةي للدولة يتم بواسةة الموازنة العامة, فقن اداو المة

يعد المحدد الر يسي الستمرار واستمرار تنفيذ السياسات 

 المالية واالقتصادية في العراق.

 

 مليار دينار  2016-2019(هيكل االيرادات العامة في العراق للمدة 5جدول )

 الغير نفطية االيرادات االيرادات النفطية اجمالي ايرادات العامة السنة

2016 90526 81624 8902 

2017 57291 58051 2912 

2018 45722 37199 8523 

2019 64988 54682 10306 

 المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة المالية, دائرة الموازنة العامة, اعداد وسنوات مختلفة .

تشك  صادرات المةاع النفةي المورد الر يسي للعمالت 

االجنبية في العراق, وبما ان الميزان التااري يشك  احد 

المكونات الر يسية لميزان المدفوعات فانه يمكن المول ان 

اداو المةاع النفةي يؤثر بشك  مباشر على توازن ميزان 

المدفوعات. 

 

 مليار دينار 2016-2019( الميزان التجاري العراقي للمدة 6جدول )

 الصادرات الغير نفطية الصادرات النفطية اجمالي الصادرات السنة

2016 84506 84303 203 

 2017 49403 49249 154 

2018 43890 43753 137 

2019 57268 56879 389 

المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء, مديرية الحسابات القومية 

2019  
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وتقسيسا على ما تمدم فان االقتصاد العراقي يتقثر بشك  حاد 

حاد في  ومباشر بقداو المةاع النفةي مما يعني ان هبوط

اسعار النفط على المستوى العالمي, مث  ما حد  في عام 

بسبب جا حة كورونا. وا ا ما استمرت مدة  2020

االنخفا  في االسعار فان البلد سيدخ  ازمة مالية خانمة, 

ومن هذا المنةلق فان المبررات الداخلية النشاو صندوق 

 ثروة سيادي للعراق متوفرة فضال عن حاجة الحكومة الى

اعادة هيكلة االنفاق العام وضبط االيرادات. وبالتالي للحفاظ 

 على استمرار الموازنة العامة.

 مبررات خارجية -2

تتميز اسعار النفط بعدم استمرارها وتعر  السوق النفةية 

لصدمات موجبة اي ارتفاع في اسعار النفط, او سالبة اي 

اسعار النفط بين الحين واالخر, نظرا لتقثرها انخفا  في 

بماموعة من العوام  االقتصادية والسياسات والةبيعية, 

وتنعكا تلك الصدمات على اقتصادات الدول المصدرة للنفط 

بما فيها العراق وياب التغيير في مستويات االسعار 

:ممالة  .2020االبكري,

  
 دينار عراقي  2016-2019( : تطور اسعار النفط في السوق العالمية للمدة 42الجدول )

 االيرادات النفطية اسعار النفط السنة

2016 36.09 81624 

2017 34.5 58051 

2018 36.09 37199 

2019 34.5 54682 

 اقتصادية لعدة سنوات.المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي, نشرات 

 

الى التملبات في اسعار النفط التي  )6وتشير بيانات الادول ا

انعكست بشك  واضح على االيرادات النفةية, واصبحت 

عملية استحدا  صندوق سيادي في العراق في اوقات 

انتعاش االسواق النفةية, يكون جزو من عمله هو امتصال 

الفوا ض المالية المتولدة عن الصدمات النفةية االياابية 

اطات لمواجهة الصدمات واالحتفاظ بها في شك  احتي

السلبية, كذلك استخدامها في اوقات االزمات المالية الناجمة 

 عن تراجن اسعار النفط.

 اهداف استحداث صندوق ثروة سيادي في العراق ثالثا :

يمكن ان تدرج اهداف الصندوق السيادي الممترح في العراق 

ضمن المبررات التي تم  كرها في  السابق والتي استنبةت 

واقن االقتصاد العراقي, والتحديات التي يواجها, وكذلك  من

من خالل اهداف الصناديق للدول النفةية والتي تم االطالع 

عليها وبالتحديد صندوق التماعد النروياي, وصندوق 

االجيال المادمة الكويتي, فضال عن الصناديق السيادية لك  

ذه من النرويا , الازا ر, الكويت. ا  تتشابه اهداف ه

الصناديق ا  انها تتلخص بتحميق االستمرار المالي 

االقتصادي والتملي  من حدة تملبات اسعار النفط على موازنة 

الدولة ورفن معدالت االدخار الوطني. اما بخصول اهداف 

الصندوق الممترح للعراق فهي ال تختلف كثيرا من حيث 

تالف االهداف لسا ر الصناديق السيادية االخرى , ولكن االخ

يكون في طبيعة االقتصاد العراقي وعلى الوفق االتي 

   .239:2012اصالح,

ظهور ايرادات النفط الر يسة واالثار االقتصادية لها  -1 

واثرها على التنمية, وظهور العوا د المالية الكبيرة على 

المدى المصير والمتوسط والةوي  ومما يتةلب وضن الية 

محكمة لتحميق هدف االستمرار االقتصادي الكلي من خالل 

 انشاو صندوق ثروة سيادي في العراق.

تحوي  االقتصاد من اقتصاد احادي الى المدرة على -2

 اقتصاد متنوع والتخلص من احادية المورد.

الفرل المتاحة لدعم وتعزيز التنمية الوطنية االقتصادية -3

واالجتماعية وتحسين االوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 المناسبة لالستثمار والتنمية.

تشاين الشفافية والمساولة والرقابة المالية والحوكمة و-4

 الوعي العام للدارة المالية.

الذي يمكن ان يعرف على التخفيف من المر  الهولندي -5

المةاع  انه العالقة الظاهرة بين تةور ونااح

وانخفا  قةاع  الموارد الةبيعية و لك لوفرة االقتصادي

, ومواجهة الضغوط يةالصناعات الزراعية أو التحويل

التصاعدية على سعر الصرف الحميمي وتملباته والذي يؤثر 

في المدرة التنافسية للمةاعات الغير معدنية, وادارة 

 الموجودات المالية السيادية للبلد وتعظيم العوا د منها.

التوفير وبناو ثروة لالجيال المادمة وضمان العدالة -6

ى المدى الةوي  وتحميق التوزيعية بين االجيال وكذلك عل

االستدامة المالية
1

. والبدا   المتاحة الدارة كفووة لاليرادات 

 الوطنية من عوا د الموارد الةبيعية.

التغلب على العوا ق التي تمف امام تفعي  دور المستثمر -7

المحلي وجذب المستثمر االجنبي, من خالل دخول الصندوق 

 تم  مشاركته عن كشريك في عمليات االستثمار على ان ال

من رأس مال المشروع ليكون استثمارا مباشرا  وليا 15%

 محفظيآ.

تعد موارد الصندوق مصدرا مهمها لسد عاز الموازنة -8

 بحدود معينة.

 رابعا : اهمية استحداث العراق للصندوق السيادي 

تكمن أهمية إنشاو صندوق الثروة السيادية في العراق في 

تعظيم الفوا د التي يمكن أن يحص  عليها الماتمن من 

األموال العامة   وإدارة البالد وجمين مرافمها وفق مبدأ أق  

تكلفة لتحميق أداو معين. تشير بعض الاوانب المهمة إلى أنه 

التالية اعلي    يمكن التقكيد على إنشاو هذا الصندوق بالةرق

2013 :11 .  

                                                           
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 المساعدة في تحسين كفاوة توزين الدخ  من فا ض النفط.  -1

باستخدام األصول الخارجية التي تراكمت لدى الدولة   -2

حتى في حالة الضغط المالي بسبب طبيعة االستثمار طوي  

 األج    يمكن تعزيز سيولة السوق. 

م تحويله تشاين ادخار فا ض الدخ  المالي العام ث -3

 إلى األجيال المادمة. 

بالممارنة من األصول االحتياطية التي يحددها البنك  -4

المركزي   فإنه من خالل زيادة التركيز على العوا د   يُسمح 

 بتنوع أصول المحفظة االستثمارية.

امكانيات توظيف صناديق الثروة السيادية في  خامسا :

 ادارة االزمة المالية في العراق

االقتصاد العراقي حاليا يشهد  زواً منمةن النظير للمةاع ان 

النفةي وتضييما بالغ الشدة لمةاعات االقتصاد األخرى كافة, 

وهذا يمودنا إلى أحادية المورد االقتصادي للبالد, ويضن 

اقتصاد العراق على حافة حفرة, وما واجه  من انهيار للبنى 

ة تعتمد بشك  الر يسية لالقتصاد, وأصبحت الصناعات كاف

كلي على المةاع النفةي. لذلك إن العراق يضن ا ك  البيض 

في سله واحدة   وهذا من الناحية اقستراتياية مدمر جداً 

وبالغ الخةورة. لذلك وجب التفكير في طرق للخالل من 

هذه الكارثة االقتصادية الممبلة ال محال, إن لم ناد الحلول 

لشافية لها . لذلك من الممكن االقتصادية المنةمية والعملية ا

ان نضن سيناريوهات خاصة تبين وضن البلد في حالة بماو 

العراق على الوضن الحالي , او في حالة توظيف الموارد 

الفا ضة في التنمية الداخلية بدون استحدا  صندوق ثروة 

سيادي , او في حالة استحدا  سلسلة صناديق ثروة سيادية 

 الهداف.تكون مختلفة اال را  وا

في حالة بماو العراق على الوضن الحالي السيناريو االول : 

واالعتماد المةلق على واردات النفط, واستخدام كافة تلك 

صرف ك  فا ض الواردات في سير عالة الحياة اليومية, و

ا يقتي من خالل صعود اسعار النفط  واالنفاق يكون استهالكي

وتذهب لايوب الفاسدين  وسبب هذا االنفاق  ير المدروس, 

هو العاز الدا م في ا لب موازنات العراق االتحادية  

وياعله عرضة ألية أزمة  مث  الحرب من داعش الذي احت  

ثلث األراضي العراقية  او انخفا  اسعار النفط الحالية 

راق بسبب تفشي وباو كورونا الفتاك  والتي تكاد تمزق الع

وتفمده المدرة على دفن رواتب الموظفين والمتماعدين  

وبالتالي فهو مر م على االقترا  من صندوق النمد والبنك 

الدوليين, واللذين سيتحكمان به, ويفرضان اجنداتهما 

فيبمى الوضن كما هو عليه  .ووصفاتهما الااهزة على العراق

ة, وتحسين بدون استثمار هذه الفوا ض في تنمية البنى التحتي

العملة الوطنية, والنهو  بالوضن المالي واالقتصادي 

واالجتماعي. وبذلك يكثر تعر  البالد لالزمات المالية 

واالقتصادية, فضال عن عدم قدرته في مواجهة هذه 

الصدمات. وبالتالي تكون خسا ر العراق فادحة, مث  ما 

حد  في فترة هامات داعش االرهابية الذي استحو  على 

لب المحافظات العراقية ودمرها بالكام , حيث قدرت ا 

هذا فمط    مليار دوالر,100خسا ر العراق انذاك اكثر من ا

ثمن تدمير االقتصاد والبنية التحتية نتياة احتالل تنظيم 

داعش للمدن العراقية. فمط مباني وخزينة البنك المركزي 

ت واألسلحة التي تركها الايش العراقي في هذه المحافظا

مليار دوالر أمريكي. أما  36كلفت الحكومة ما يمدر بنحو 

عن عدد المنازل فيعتمد أن الحرب تسببت في ما يمرب من 

 7.5  ألف منزل في المةاع الخال   بما يعادل ا250ا

مليار دوالر    على اعتبار أن الحد األدنى لتكلفة إعادة 

ارير ألف دوالر لك  منزل   وتشير تم 30اقعمار يمدر بـ 

ألف  150حكومية إلى أن عدد المنازل المدمرة ال يزيد عن 

منزل   كما أن فمدان الةاقة في قةاع الماال الذي يسيةر 

 .مليار دوالر . 12عليه التنظيم مكلف للغاية يمدر بنحو ا

عانى قةاع الكهرباو من أكبر األضرار   بما في  لك 

محةات اقنتاج وشبكات النم  والتوزين   مما تسبب في 

خسارة العراق لازو كبير من بنيته التحتية في  لك الوقت. 

  قدر عدد الوحدات االقتصادية الحكومية  2018في عام 

  وحدة   بما في  لك 8457المتضررة من الحرب بـ ا

االقتصادية الحكومية المختلفة في النفط والكهرباو  اقدارات

والتعليم والصحة والنم  والمستشفيات و يرها من 

المةاعات. وتااوزت تكلفة إعادة إعمار جمين المدن التي 

  مليار دوالر   واحتياجات إعادة 8.8شهدت الحرب ا

مليار . وفي حديثه  17.2اقعمار لمةاع اقسكان الخال ا

عليم العالي   كشف ر يا جامعة الموص  أن عن قةاع الت

مبنى    144٪  دمرت بالكام  جراو ا80الاامعة ا

باقضافة إلى تدمير المكتبة المركزية   الخ    وخسرت 

الاامعة أكثر من واحد. مليون علوم في مختلف التخصصات 

كتب وكذا جمين المعام  العلمية ومحتوياتها وكذا جمين 

  .Ahmed,2020;15ا .لصناعيةآليات وسرقات الورش ا
 

 
 ( انحراف الناتج المحلي عن القيمة الفعلية في الحرب ضد داعش1الشكل  )

 .2013-2018المصدر : تقديرات خبراء البنك الدولي من 
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باالضافة تدني مستوى المةاعات االخرى وتوقفها بشك   

كام  عن االنتاج, واالعتماد على التصدير حتى في اق  

  7الحاجات التي من الممكن صناعتها محليا, والادول ا

يوضح هيك  االيرادات العامة في العراق, وتبين نسبة 

 اعتماد العراق على النفط في تحميق االيرادات.

 

 (                 نسبة مئوية2016-2019(هيكل االيرادات العامة في العراق )7الجدول )

 االيرادات الغير نفطية االيرادات النفطية السنة

2016 90.16 9.84 

2017 95 5 

2018 81.35 18.65 

2019 84.14 15.86 

 الباحث باالعتماد على بيانات وزارة المالية العراقية, دائرة الموازنة العامة, اعداد وسنوات مختلفة. المصدر : الجدول من اعداد

  , 2016-2019  تبين ان العراق في فترة ا7ومن الادول ا

ان اي انخفا  يحص  في اسعار النفط من الممكن ان تؤدي 

العراقي, ويحد  عاز في الموازنة الى انهيار االقتصاد 

العامة وال يوجد احتياطات تساعد في اصالح الوضن 

االقتصادي. وبذلك نستنتا ان العراق ا  ما قام بوضن خةط 

واقعية وصحيحة, سواو كان في استحدا  صندوق ثروة 

سيادي ليتم وضن الفوا ض المالية فيه, واستخدامها وقت 

د في تحسين الوضن الحاجة او وضن خةط تنموية تساع

   .2020:5الداخلي للبالد اماموعة البنك الدولي,

يحتاج االقتصاد العراقي إلى لعب دور السيناريو الثاني : 

فاع  في ظ  ظروف أصحاب الدخ    مما يمهد الةريق 

أمام البالد قجراو اقصالحات الالزمة لتلبية متةلبات 

السياسات التحول االقتصادي   و لك من خالل تبني بعض 

المستهدفة   ومن أهمها: السياسة المالية والتي تحتاج الى 

المراجعة في مصادر تموي  الموازنة العامة والفرق بين 

اقيرادات المختلفة . يعتمد الكثير من االقتصاديين أن 

اقصالحات في هذا الماال تتةلب تحوالً تدرياياً ومخةةاً 

ي جانب الدخ    ومن الضروري إعادة النظر ليا فمط ف

ً في جانب اقنفاق   فمعدل النمو في العراق  ولكن أيضا

سرين جداً. الحلول االساسية للمشاك  تتقثر هذه المشاك  

باالقتصاد العراقي مما ينتا عنه االقتصاد العراقي امعهد 

   .2005:6الماتمن المنفتح,

تعتمد عا دات النفط على اقتصاد الدولة المستهلكة    .1

رأسها سعر صرف الدوالر والمضاربة والمنافسة بين وعلى 

الدول المصدرة للنفط   والعوام  السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية الدولية   والتةورات التكنولوجية المتعلمة 

بمصادر الةاقة البديلة   فضالً عن التقثيرات األخرى 

 المحتملة على النفط. إيرادات.

الواردات لتلبية معظم  يعتمد السوق العراقي على .2

احتياجاته من السلن والخدمات والتكنولوجيا   والتي تعتمد 

 بدورها على نفا العوام  المذكورة أعاله.

السيةرة على قةاع النفط وتراجن دور المةاعات 

االقتصادية األخرى ترك االقتصاد العراقي على حافة 

ن الهاوية   ومعه انهيار الهيك  االقتصادي   تعيش جمي

المةاعات في حالة طفيلية من النفط. قسم. من وجهة نظر 

إستراتياية هذا أمر خةير للغاية   فمن الضروري إيااد 

طريمة للتخلص من هذه المعضلة االقتصادية   ومن بينها 

النفط هو مورد طبيعي  ير متادد   وهو من األصول 

أن تبني إستراتياية  الةبيعية المخزونة في باطن االر .

ير ناجحة تستند إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ والرقابة تةو

والمساولة واقطار الزمني أمر بالغ األهمية. رفن كفاوة 

  وضعت الحكومة ثال   2003المةاعات المنتاة بعد عام 

  والثانية  2014-2010خةط تنموية: األولى للعوام 

.  2030-2019  والثالثة للعوام2017-2014للعوام 

يم المساعدة المالية لمبادرات المةاع العام التي لها أولوية تمد

عالية لتحميق معدالت تنمية عالية   ولها تقثير على النشاط 

االقتصادي للدولة   والتي تقخرت بسبب عدم كفاية السيولة. 

إلى جانب أهمية اعتماد استراتيايات واضحة للنهو  بهذه 

تسعى إلى تحميق هذه المشارين   ينبغي لسياسة التنمية أن 

الرؤية التنموية االستراتياية ضمن أطرها الهادفة إلى تغيير 

هيك  االقتصاد العراقي من الدولة الريعية إلى حالة التنوع 

  219:2012)والتوازن المةلوبين للتنمية المستدامة اعلي,

ولتحميق  لك ياب اتباع بعض المعايير التي تساهم في 

امين األنشةة االقتصادية   وخاصة تعظيم معدالت التنمية ل

   :2012:219أهمها. اعلي,

لتملي  االعتماد على مورد واحد االنفط  وتنوين  -1

الصادرات المحلية   ياب أن تعم  السياسة المالية والنمدية 

 معًا بشك  وثيق.

. استثمار الموارد االقتصادية وتوجيهها بكفاوة لتنفيذ 2

ادية واالجتماعية   وخاصة المشارين  ات األهمية االقتص

 مشارين البنية التحتية.

. استخدام إجراوات قصيرة ومتوسةة المدى لتحميق تنمية 3

مستدامة طويلة المدى وحماية حموق األجيال المادمة بعد نفاد 

 النفط.

يحتاج االقتصاد العراقي أيًضا إلى فرصة للمنافسة قعادة 

بعالقات سياسية تنظيم قةاعه العام الضخم والمةاع الخال 

  وتعزيز االقتصاد الخال  ير النفةي   والمساهمة في 

زيادة الكفاوة. لخلق الفرل االقتصادية والمنافسة والمدرة 

على المنافسة مةلوبة. السماح للشركات بالمنافسة على قدم 

المساواة يمكن أن يعزز دخ  األسرة عن طريق خفض 

جيه النمو االقتصادي   التكاليف   وتعزيز التمدم التمني   وتو

والحد من عدم المساواة وياب أن تكون هناك منافسة حتى 

تكون ناجحة. بعبارة أخرى   ياب أن تكون الشركات قادرة 

على الخروج ودخول السوق بسهولة من ظهور الفرل. 

وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة في العراق 

صاد العراقي   خةوة أخرى يمكن أن تزيد التنافسية في االقت
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فيما فشلت المحاوالت السابمة لخصخصة الشركات المملوكة 

للدولة. والادير بالذكر أن لدى العراق الكثير من اقمكانات 

الخفية التي يمكن أن تساعده في تنوين منتااته, عندما نعتبر 

أنها أثبتت سابمًا قدرتها على تصدير ماموعة واسعة من 

حتى وقت قريب ماموعة العناصر. كان العراق يصدر 

واسعة من المواد   وقد يستقنف هذه الصادرات في ظ  

الظروف المناسبة   بما في  لك استعادة األمن الداخلي. على 

الر م من أن موقن العراق الاغرافي يفضله كمركز عبور 

إقليمي   إال أن المواد الغذا ية واقنتاج الحيواني والمنتاات 

ات النم  من بين السلن التي يصدرها الكيماوية واآلالت ومعد

العراق  ومن  لك   بالممارنة من البلدان المااورة   فإنه 

يعم  بشك  سيئ في ماال الخدمات اللوجستية ومراقبة 

الحدود. نتياة لدورها المدمر على المستوى اققليمي   يعتبر 

تيسير التاارة أولوية قصوى لمقزق العراق   حيث ياب 

المانوني والتنظيمي للامارك الذي عفا عليه  مراجعة اقطار

الزمن في البالد لاعله يتماشى من أفض  الممارسات الدولية. 

. والبد من اعةاو  11:2020)اصندوق البنك الدولي,

االولوية للصالحات المؤسسية, وتلك المتعلمة بالنزاهة في 

ادارة الاودة, وينبغي ان تقتي تلك الاهود مكملة لمبادرة 

ولة االوسن نةاقا, فيما يتعلق بقعداد اطار عم  شام  الد

لمكافحة الفساد بقستخدام نها يشم  الحكومة بقكملها. إن 

إصالحات السياسة التاارية وتسهي  التاارة من خالل 

خفض تكاليف النشاط التااري  من شقنها تعزيز تنوين 

الصادرات والتاارة من الدول المااورة للعراق  وهذا من 

ان يعزز السالم واالستمرار االقليميين, اما بالنسبة شقنه 

للمةاع الزراعي فقن إعادة بناو قةاع الزراعة هي 

إستراتياية مهمة ألعادة االعمار بعد حمبة من الصراع. 

د وكما هو الحال في معظم ظروف االزمات المماثلة  فم

اضةر الكثير من سكان المناطق الريفية في العراق الى 

مةعت سب  عيشهم من الزراعة من جراو وجود النزوح وان

تنظيم داعش االرهابي والعمليات العسكرية حينذاك. وعالوة 

على  لك  يمكن لتةوير قةاع اال ذية الزراعية في العراق 

فقنه يتةلب  أن يمدم فرصة لتةوير طرق جديدة للعم ,

ضرورة تحسين الخدمات المةلوبة لمةاع الزراعة  وتحديد 

ي مختلف مراح  دورة اقنتاج  وإطالق المتةلبات ف

االستثمارات لتحسين الممارسات الزراعية من أج  زيادة 

اقيرادات للمزارعين والتاار  باقضافة إلى التركيز على 

أهمية تعزيز التعاون والعم  الاماعي في التسويق 

والعالمات التاارية والتغليف والمشتريات, فمد أنشق قةاع 

في العراق في االص  سالس  قيمة  اال ذية الزراعية

زراعية
2
وتتمث  االولوية العاجلة تسمح بإضافة قيمة عالية.  

في تحديد واستثمار التدخالت التي من شقنها زيادة الكفاوة 

ويمكن  والمدرة التنافسية واالستدامة لسالس  الميمة الحالية 

أن تستفيد هذه المةاعات الفرعية من زيادة استثمارات 

الخال  والتبني السرين لالبتكار والتكنولوجيا   المةاع

والتحسينات في المدرة التنافسية  والنمو في التوظيف في 

                                                           
   http://wfp.org/countries/iraqقيمة زراعية :سالسل  2

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB21

32EN 

المزارع وعلى طول سالس  الميمة الخاصة بها. وباالضافة 

يمكن ان توفر هذه المةاعات الفرعية االستمرار  إلى  لك 

من الذي تبرز الحاجة الماسة إليه في المحافظات التي عانت 

من أج  جني تلك الفوا د التحويلية, البد , االزمات المد بعيد

جديدة للنظام الغذا ي في العراق. وفي هذا تبني رؤية  من

تشم  االجراوات الفورية االتية اصندوق البنك  السياق

   :2020:12الدولي,

تشكي  لانة مشتركة بين الوزارات تعنى بمستمب  االمن  - أ

 .الغذا ي في العراق

الةابن المؤسسي على تخةيط النظام الغذا ي  إضفاو - ب

المحسن بين وزارة الزراعة ووزارات المالية والتخةيط 

 والتاارة.

إجراو مراجعة وطنية شاملة للنظام الغذا ي الحالي, لتمييم  - ت

ما إ ا كان سيواص  مواومته للغايات المةلوبة  على أن 

يسبق  لك مناقشة رفيعة المستوى حول مستمب  الغذاو 

ي العراق  بما في  لك مستمب  إصالحات دعم االسعار ف

 .والتاارة واالعانات

وعلى الر م من الظروف التي مر بها العراق االقتصادية 

واالجتماعية واالمنية, اال ان بيتة العراق تساعد على  تحميق 

مستوى عالي من الرفاهية, و لك ألنه يمتلك ممومات العيش 

مؤهالت بشرية ومالية  الر يد سواو من حيث امتالكه

وفكرية وطبيعية تساعده على تنوين االقتصاد والتخلص من 

احادية المورد, فضال عن امتالكه تربة خصبة ومنا  

مختلف في الشمال والانوب, وهذا يساعد على تحميق التنوع 

الزراعي. ويصبح اعتماد السكان على المنتاات الوطنية 

يد من حام الفوا ض والتملي  من االستيراد. وهذا ما يز

المالية التي من الممكن استثمارها في تحسين البنى التحتية 

وانشاو مصانن ومستشفيات متةورة, وجامعات حكومية 

ألستيعاب الزيادة الحاصلة في اعداد السكان. وحتى تستةين 

الحكومة اعةاو راتب شهري لك  فرد من العراق لزيادة 

ادة نصيب الفرد. وهناك مستوى رفاهية االفراد, وبالتالي زي

رسا   مشاعة تساعد في تحسين وضن العراق وهي امذكرة 

   :2020:13اقتصادية حول التنوين والنمو,

هناك عا د اقتصادي اياابي من استمرار الوضن االمني -1

والسياسي في العراق , إ  يمدر نصيب الفرد من الناتا 

مما كان  2018,المحلي االجمالي بقق  بنحو الخما في عام 

كما . 2014في  ياب التدهور االمني الذي بدأ في عام يمدر 

يمدر الناتا المحلي االجمالي  ير النفةي آنذاك بقق  بممدار 

استمرار الوضن االمني والحفاظ على  الثلث. لذا  يعتبر

ومن  لك كان العتماد السالم في حد  اته محركا قويا للنمو, 

قويا بما يكفي, ليلمى بظالله على النفط تقثيرا سلبيا  العراق

على التسوية السياسية في البالد والمحصالت االقتصادية, 

وتملي  الحاجة إلى الضرا ب  وإضعاف رابةة المساولة بين 

وفي خضم انعدام , المواطن والدولة  وتغذية الفساد

االستمرار السياسي والخالفات بين النخب السياسية  يبدو 

منحازا نحو السعي وراو النهب  رارنظام الحوافز لصناع الم

 والسرقة بدال من اجراو اصالحات طويلة االمد.

يمتلك العراق إمكانات تصدير كامنة لماموعة متنوعة من -2

السلن التي لو تم استثمارها يمكن أن تساعد في  تنوع اقتصاد 

, البلد ورفن مستويات المعيشة وتعزيز المرونة االقتصادية

ناسبة  بما في  لك عودة االمن وفي ظ  الظروف الم

http://wfp.org/countries/iraq
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الداخلي  يمكن أن يؤدي تحسين السياسة التاارية كذلك, إلى 

االسعار والاودة للمستهلك العراقي. وتشم  هذه  تحسين

تعد  السياسة إصالح المؤسسات والتشريعات التاارية التي لم

مال مة للظروف الحالية  مث  قوانين ترخيص االستيراد 

توحيدهما,  كيتين منفصلتين وجبووجود منةمتين جمر

عالوة على  لك  يتمتن العراق بموقن جغرافي يمكنه من أن 

مركزا اقليميا للخدمات اللوجستية, لكن ادا ه يتراجن  يكون

وبالتالي عن اداو نظرا ه, مما ينعكا في دور اقليمي معيق, 

 .فإن اجراوات تيسير التاارة تمث  أولوية ملحة

زراعة في العراق ليكون بمثابة دعامة يمكن إحياو قةاع ال-3

فاالنتاج اكثر تنوعا, يموده المةاع الخال,  االقتصاد

الزراعي وصناعات معالاة اال ذية والخدمات المساندة 

توفر إمكانات كبيرة للتوسن وخلق فرل العم . كما يمكن 

لمةاع اال ذية الزراعية في العراق تةوير طرا ق جديدة 

خبراته التاريخية والتمنيات الحديثة للعم  من خالل تسخير 

التنافسية. ولكن الميام بذلك يستغرق وقتا,  في تعظيم إمكاناته

وبالتالي فإن النما ج قصيرة االج  المستخدمة في الحصول 

 .المكاسب الريعية لن تكون قابلة للتةبيق هنا على

ومن  لك نستنتا صعوبة تةبيق الخةط التنموية في العراق, 

دام االستمرار السياسي و ياب االمن الداخلي, و لك النع

فضال عن االزمات المالية والصحية التي تحد  بصورة 

فاا ية وافتمار الى الخبرة والكفاوة في التنبؤ في حدو  هذه 

االزمات, والديون الغارق فيها العراق نتياة لزيادة النفمات 

تراضه االستهالكية والفوا د التي اثملت كاه  البلد لكثرة اق

من صندوق النمد الدولي والبنك الدولي لسد عاز ميزانية 

  دول متمدمة كما ان 4الدولة, التي اخذت تعادل ميزانية ا

تذهب الى جيوب الفاسدين والى االستهالك هذه المرو  

والبذ  وهدر المال العام   وال توجه هذه المرو  ققامة 

يرها التي مشارين انتاجية صناعية او زراعية وسياحية و 

يمكن ان تدر عليه امواال ترفد بها خزينة الدولة  في حين 

ناد ان قرو  البنك الدولي الى اليابان يرجن عليها 

االقترا  بالفا دة, ألنها تستثمر هذه األموال وتسدد 

المرو  من األرباح. اما بالنسبة للدول المستهلكة مث  

يا ققامة العراق فهو يمتر  ليسد احتياجات استهالكية ول

مشارين انتاجية, ثم يمتر  مرة اخرى فتتراكم عليه الديون 

وفوا دها . وناد ان نسبة كبيرة من الموازنة العامة تذهب 

وازدادت التخصيصات  ,لتسديد الديون وفوا دها الكبيرة

المالية في موازنات العراق السنوية زيادة كبيرة خالل الفترة 

  146.519.947ا    حيث بلغ ماموعها 2019-2003ا

تريليون دينار قجمالي موازنات الفترة   ومن السمات التي 

ميزت هذه الموازنات أنها متكررة. تبدأ بعاز وتنتهي 

بفا ض. وعلى الر م من الهدر والفساد المالي الذي حد    

إال أن معظمهم شهد فوا ض مالية في نهاية فترة التنفيذ   

خسارة فعلية. فعلت  البية باستثناو سنوات قليلة كانت فيها 

الدول المنتاة للنفط, إال أن الاانب األهم في هذا الماال هو 

سوو إدارة الموارد النفةية   األمر الذي أدى إلى زيادة 

مخصصات الميزانية في الموازنات السنوية للدولة   على 

الر م من تدني مستويات النااح في المشارين التنموية 

. ال يكمن الدرس في حيازة الدولة والخدمات االجتماعية

لصناديق الثروة السيادية   ولكن في الهياك  واألساليب 

المستخدمة قدارة هذه الصناديق   فضالً عن مستوى النزاهة 

والشفافية التي تعم  بها كمنظمات مهنية مستملة في قراراتها 

 االستثمارية.

وهو السيناريو الذي يتمث  بتبني العراق السيناريو الثالث : 

ألستحدا  صندوق ثروة سيادي توضن فيه الفوا ض المالية, 

ا  من االحتمال ان توضن فيه اموال تعويضات حرب 

الكويت, بعد دفن هذه التعويضات في األشهر الممبلة من عام 

  تدار مث  صناديق األجيال   وتعتبر موردا  2022

راق   وبما أنه لم يتبق سوى مبلغ ضتي  استثماريا سياديا للع

مليار  2.5من تعويضات حرب الكويت   ربما أق  من 

مليار دوالر   تعتبر موردا استثماريا  52دوالر من أص  

سياديا للعراق وحتى اآلن قام بنك االحتياطي الفيدرالي في 

٪ من أرباح ك  برمي  من النفط الخام 3نيويورك بإزالة 

, فا ا استةاع استحدا  صندوق ثروة العراقي المصدّر

سيادي فقنه يوجه استخدام االموال الفا ضة, فيه نحو التصدي 

لالزمات المالية التي تحد  وتسبب في انهيار االقتصاد ومن 

اشكال االزمات المالية التي تحد  في العراق في الوقت 

   :2020الراهن اصالح,

 سي   انتشرت ظاهرة 2003بعد عام غسيل االموال :  -1

االموال في انحاو العراق بدلي   ياب الدولة بكاملها 

وضعف المانون والهيتات الرقابية وسياسات اال راق 

والسوق السوداو واالنكشاف. من السوق العراقي إلى 

األسواق العالمية   بما في  لك السلن. الاديد والسيو   

باقضافة إلى فتح حدود العراق دون قيود أو متةلبات   

هذا أدى إلى مزيد من السهولة في تداول األموال  ك 

وتبييضها ونملها إلى الخارج   وك   لك له عواقب 

 وخيمة على االقتصاد العراقي. 

: تضرر العراق بشدة من انهيار أسعار النفط العالمية -2

   2014االنخفا  الكبير في أسعار النفط في عام 

المصدرة وتشير التمديرات الاديدة من منظمة البلدان 

للنفط اأوبك  إلى أن أسعار النفط ستستمر في االنخفا  

 لعدة سنوات.

شك  وصول داعش إلى العراق  العمليات العسكرية : -3

بةموحاتها الخارجية واققليمية تحديًا جديدًا للتمدم 

االقتصادي للعراق. أدى االستيالو على العديد من 

كومة المناطق العراقية األكثر أهمية إلى إنفاق الح

 2014العراقية مبالغ كبيرة من ميزانية الحرب من يونيو 

إلى اليوم الحالي لتحرير تلك المناطق والحفاظ على 

األمن المومي   مما أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية في 

 البالد.

انخفض االحتياطي النمدي  انخفاض االحتياطي النقدي : -4

مستويات  لدى البنك المركزي من العمالت األجنبية إلى

  حيث بلغ متوسةه حوالي  2016منخفضة في سبتمبر 

مليار دوالر في نفا  68مليار دوالر   انخفاًضا من  52

مليار دوالر  16  بانخفا  قدره ا 2015الشهر من عام 

 في الما ة  في فترة زمنية محددة.  23.5  أو 

بعد سموط بعض المحافظات  تفاقم ازمة النازحين : -5

قسراً إلى سا ر محافظات العراق   وتهاير السكان 

وكذلك حاالت النزوح التي رافمت عمليات التحرير 

وتداعياتها   حتى وص  عددهم إلى أكثر من ثالثة 

ماليين نازح   اضةرت الحكومة لتحم  المزيد أعباو 
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مالية وتمديم الدعم المالي وتقمين االحتياجات اقنسانية 

 م األزمة المالية.لهم ومضاعفة اقنفاق الحكومي وتفاق

وك  تلك االمور ساعدت على تفاقم االزمة المالية 

وازدادت اثارها السلبية, ا  وص  العراق الى وضن 

يصعب العيش فيه, فقن العراق لو كان يمتلك صندوقا 

سياديا فما وص  الحال عما هو عليه, و لك لتم استخدام 

هذه االموال في حالة حدو  ازمات مالية واقتصادية 

حتى صحية, كما حد  هو في الدول االخرى المالكة و

للصناديق السيادية كالنرويا والكويت والسعودية, التي 

عانت من ازمة انهيار اسعار النفط, ولم تؤثر على 

وضعهم االقتصادي واالجتماعي, ولم يتقثر نصيب الفرد 

بشك  كبير, ألنهم سحبوا من صناديمهم السيادية وعالاوا 

لمالية لديهم, وحتى عند حدو  ازمة كورونا فيها االزمة ا

االفايروس التاجي  الذي فتك باالقتصاد العالمي كك , 

جلية  ناديق السيادية حول العالمالص باتت أدوارحيث 

قنما  الشعوب وتوفير السلن من جهة, وتعزيز 

حيث تم  .االستثمارات في قةاعات بعينها من جهة أخرى

  مليار دوالر لمواجهة ازمة 65.9سحب اكثر من ا

كورونا واالثار المدمرة التي خلفها  لك الفايروس 

الصندوق الخبيث, فلذلك يمترح للعراق ان يموم بقختيار 

  2020:11السيادي االنسب وعلى وفق احتياجه ابركة,

: 

ينشق عدد من المشاك  عند تمييم  صناديق االدخار : -1

جدوى صناديق االدخار في العراق. أوالً   قد يكون 

العراق دولة  نية بالنفط  ات مستويات عالية من اقنتاج 

والتصدير. لكنها ابتليت باالعتماد المفرط على عا دات 

لنفط لتموي  ميزانية ضخمة. إن تمسيم أي من عا داتها ا

النفةية لن يؤدي إال إلى تفاقم عاز الموازنة الحالية   

ً   هذا االعتماد على النفط يمو  الصناعات  وثانيا

األخرى في العراق وإنشاو صندوق ادخار اآلن لن يناح 

في التخلص من لعنة الموارد. وعندما نعود اآلن   

نه كان من المثالي إنشاو صندوق ادخار   سيتضح لنا أ

في سبعينيات المرن العشرين   عندما كان االقتصاد 

عالوة على  العراقي مزدهراً   قب  أن يبدأ عصر الرين.

 لك   يتةلب صندوق االدخار قدًرا كبيًرا من االنضباط 

الحكومي لضمان عدم الوصول إلى الصندوق. أل را  

 لك في أوقات الضا مة  أخرى   من الممكن أن يحد 

المالية   مث  تلك التي يعاني منها العراق حاليًا. ونتياة 

لذلك   وفي ضوو السياق الحالي   فإن إنشاو صندوق 

ادخار للعراق سيفش  ولن يساعد في التغلب على المضايا 

 الحالية.

على الر م  الصناديق االحتياطية للرواتب التقاعدية : -2

لي في العراق   فإن الموة العاملة من النمو السكاني الحا

الحالية تفوق بكثير عدد المتماعدين المسنين   حيث أن ما 

في الما ة  من سكان البالد ولدوا بعد عام  60يمرب من ا

  مما يشك  تحديًا أكبر من حيث توفير وظا ف  1991

طويلة األج  وتعزيز االقتصاد. على الر م من احتمال 

المعاشات التماعدية الحالي    وجود سوو إدارة لصندوق

إال أنه يمكن تصحيح  لك دون اللاوو إلى إنشاو صندوق 

 احتياطي للمعاشات التماعدية في هذا الوقت.

ومن  لك   تتةلب مث   صناديق االستثمار االحتياطية : -3

هذه االستثمارات والعمليات معرفة واسعة وبنية تحتية 

اقتصادية قوية   وكالهما يفتمر إليه العراق   وكذلك 

استخدام االحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي 

لخفض عاز الميزانية   مما ياع  صناديق االستثمار 

 االحتياطية خياًرا  ير قاب  للتةبيق.

توفر هذه األموال مساعدة قصيرة  ديق االستقرار :صنا -4

األج  للبلدان التي تعاني من صعوبات مالية   مث  

العراق. يتم  لك عن طريق ضخ األموال في الميزانية 

عندما تكون اقيرادات منخفضة لحماية االقتصاد من 

انخفا  أسعار السلن األساسية. يعم  هذا الصندوق 

ثار لعنة الموارد من خالل أخذ أيًضا على التخفيف من آ

الدخ  الناتا عن ارتفاع أسعار السلن األساسية وإعادة 

ضخها مرة أخرى في االقتصاد عندما تنخفض األسعار   

مما يسمح للصناعات األخرى بالتوسن ونمو االقتصاد. 

هذه األموال مدعومة بالسلعة التي يُبنى عليها اقتصاد 

النفط المنخفضة الحالية ومن  لك  وبسبب أسعار الدولة. 

  ال ياوز سحب أي إيرادات  2020وصلتها بميزانية 

بهذه الةريمة. وهذا يعني أنه ياب العثور على تموي  

الصندوق في مكان آخر   ويمكن استخدام أموال التثبيت 

لمنح البلدان المنتاة للنفط ميزة في معارك األسعار 

ن خالل واتفاقات التفاو . وقد تالى  لك مؤخًرا م

اقفراط في إنتاج النفط من قب  المملكة العربية السعودية 

.   والتي تسببت في 2020وروسيا في بداية عام 

انخفا  أسعار النفط العالمية إلى حد كبير  ولكنها 

تركت هذين البلدين سالمين بسبب الفا ض في 

االحتياطات المالية على شك  صناديق استمرار  بسبب 

االحتياطات, في حين كانت بلدان مث  استثمارها لهذه 

العراق تعاني وبسبب االفراط في االعتماد على النفط 

وضعف رأس المال  اضةر العراق إلى إبرام اتفاقية 

أوبك التي جعلته عاجزا عن التفاو  على أي شروط 

جيدة لنفسه. وربما كان امتالك صندوق استمرار وشك  

أن يسمح للعراق ما من أشكال أمن الميزانية من شقنه 

بالمةالبة بتمسيم اكثر عدال لالعباو بدال من توزين 

  .%23متساوي للخفض في االنتاج بنسبة ا

ال شك في أن العراق يحتاج إلى  صناديق التنمية : -5

صندوق تنمية لمواجهة عواقب سنوات من المشارين 

االستثمارية الفاشلة   وكذلك لتلبية مةالب إعادة بناو 

رة. تساعد صناديق الثروة السيادية في المناطق المحر

تنوين اقتصاد البالد. ومن  لك   هناك تداعيات بعيدة 

المدى على االستمرار السياسي لالقتصاد االنتمالي. على 

سبي  المثال   في العراق   أدت لعنة الموارد إلى توسن 

في صناعة النفط وتراجن في المةاعات الصناعية 

كبيرة ولكنه فش  في ايااد  األخرى, قد ولّد إيرادات

عمالة كبيرة. ونتياة لمبيعات النفط   سعى العراق إلى 

تعزيز عملته الوطنية من خالل الحفاظ على قيمة مرتفعة 

للدينار العراقي  ما أدى الى انخفا  ربحية الصناعات 

االخرى وقدرتها التنافسية  وبالتالي إلى الفش  في 

 التنوين. 

هناك حاجة ملحة لصندوق ومما تمدم نستنتا ان العراق ان 

الثروة السيادية الذي يمكن أن يساعد في تمكين االصالح 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/71036/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/71036/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
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االقتصادي في العراق. وهناك العديد من الفرل لالصالح 

االقتصادي من خالل االستثمار والتنوين ونمو المةاع 

ج الخال, وعلى هذا فإن العراق في البداية يحتاج إلى نمو 

صندوق ثروة مختلط يهدف إلى المساعدة في دعم تنفيذ 

االصالحات االقتصادية. وفي البداية  سيبدأ هذا الصندوق 

كصندوق لتحميق االستمرار يعالا المضايا المصيرة االج  ثم 

ينتم  إلى صندوق للتنمية للنظر في التغلب على التحديات 

صندوق  او ان العراق بحاجة الى استحدا  ,الةويلة االج 

ثروة سيادي يبدأ من الداخ  لتحميق نهضة داخلية و لك ألن 

العراق يعتبر اقتصاد عاز, لذلك ياب التعاون المةاع العام 

من الخال وتشكي  شركات قابضة ويتم تموي  الصندوق 

من خالل السوق والحكومة, لتوليد اموال لالستفادة منها في 

, او التحالف من  للنهو  للمةاعات الوطنية واعادة احيا ها

شغي  الدول الخارجية بقن يموموا باالستثمار واعادة بناو وت

 المةاعات العامة االنتاجية.

 االستنتاجات :
اكتسرربت صررناديق الثررروة السررريادية اهميررة كبيرررة فررري  - 1

النظرررام االقتصرررادي العرررالمي, ا  تعرررد عرررامال مهمرررا فررري 

 معالاة االختالالت المالية على الصعيد العالمي.

اسرتحدا  صررندوق الثرروة السرريادي ال يكفري لمعالاررة  ان 2

مشررراك  االقتصررراد العراقررري  ا ا لرررم يمتررررن بحزمرررة مرررن 

االصالحات اقتصادية تتمث  باعرادة هيكلرة االنفراق العرام 

لصالح االنفاق االستثماري  وتفعي  دور االيرادات  يرر 

النفةية في تموي  الموازنة ومعالارة الفسراد الرذي عرامال 

 اب معالاته.هيكلياً ي

بسبب السيولة العالية   كانت الصناديق السريادية حاسرمة  3         

  2008-2007فرري معالاررة األزمررات الماليررة العالميررة  ا

والحرررد مرررن ترررداعيات األزمرررة وعواقبهرررا الوخيمرررة علرررى 

 االقتصاد العالمي كك .

 التوصيات : 

تبني سياسات اقتصادية  ات اسرتراتياية محرددة تتناسرب  -1

وف االقتصاد العراقي وتنسيق السياسات لتحميرق من ظر

 االستمرار ودعم مسار التنمية.

تعزيررز مشرراركة المةرراع الخررال فرري االقتصرراد العراقرري  -2

مررن خررالل صررندوق الثررروة السرريادية   وهررو أداة تمويليررة 

تزود المةاع الخال بالنمد الرالزم للمبرادرات التري يمروم 

 بها   وبالتالي مساهمته في التنمية.

عمرر  علررى تحويرر  الررنمط االسررتهالكي الحررالي للمررواطن ال -3

العراقي نحو ترشيد اقنفاق االستهالكي وتوجيه المروارد 

نحررو االسررتثمار مررن خررالل توعيررة المسررتهلكين بضرررورة 

الحفاظ على الثروة وتنميتها بدالً من إهدارها فري وسرا   

 اقعالم واالتصاالت.

 المصادر :
 الكتب :

صناديق الثروة السريادية فري تحميرق بالل سليماني , دور  -1

االسرررتمرار االقتصرررادي فررري ظررر  االزمرررات االقتصرررادية 

العالميرررة , جامعرررة الشرررهيد حمررره لخضرررر الررروادي , كليرررة 

العلرروم االقتصرررادية و التااريررة و علررروم التسرريير , قسرررم 

 . 2018العلوم التاارية , 

سلسلة دورية د. عيسى محمد الغزال , االزمات المالية ,  -2

بمضررايا التنميررة فرري األقةررار العربيررة العرردد التاسررن تعنررى 

 السنة الثالثة . 2004والعشرون مايو/أيار 

فريرررد كورتررر  , االزمرررة الماليرررة العالميرررة و اثرهرررا علرررى  -3

االقتصادات العربية , مؤتمر الانان حول االزمة المالية 

العالميررة و كيفيررة عالجهررا مررن منظررور االقتصرراد الغربرري 

 .2009مارس ,  14-13واالسالمي , تاريخ 

 الرسائل واالطاريح :

أ . م . د ايسر ياسرين فهرد , تميريم الصرناديق السريادية فري  -4

دول مخترررارة و اختيرررار النمرررو ج االمثررر  للتةبيرررق علرررى 

االقتصرراد العراقرري , كليررة االدارة و االقتصرراد , جامعررة 

 . 2007العراقية , 

بيانرررررررررررررررررررررات وزارة الماليرررررررررررررررررررررة العراقيرررررررررررررررررررررة.  -5

http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.as

px 

تمريررررر مكتررررب المفررررتش العررررام ألعررررادة أعمررررار العررررراق  -6

علررررررى الموقررررررن االلكترونرررررري  SIGIR)   2007ا

Report-t/sigir/SIGIRiq.ne-WWW.Cofe   

حسن لةيف الزبيدي   ثالثية النفط والتنمية والديمراطية  -7

  مركررز العررراق للدراسررات   مةبعررة 1فرري العررراق   ط

 . 2013الساقي   

 2012سررررلمان  هررررزاع داود  ومحمررررد  نرررراجي محمررررد   -8

 الصرررناديق السررريادية ودورهرررا المحتمررر  فررري االقتصررراد 

 .11 العدد 1الد العالمي  مالة آداب الكوفة  الم

شررريف شررعبان مبررروك , صررناديق الثررروة السرريادية بررين  -9

التحررديات الغربيررة و االفرراق الخليايررة , مركررز االمررارات 

 2009,  146للدراسات و البحو  االستراتياية , العدد 

. 

  مررن  2013صررندوق النمررد الرردولي   التمريررر السررنوي  -10

 الموقرن 26أج  اقتصراد عرالي أكثرر أمنراً واسرتمراراً.ل

علرررررررررررررررررررررررررررى شررررررررررررررررررررررررررربكة األنترنرررررررررررررررررررررررررررت    

www.imf.org/external/np/eng 

عبررردح شرررحاته , االزمرررة الماليرررة المفهررروم واالسرررباب ,  -11

2009 . 

مرررررزا   العررررراق الواقررررن واألفرررراق االقتصررررادية   علرررري  -12

المررؤتمر األول لشرربكة اقتصرراديين العررراقيين   بيررروت   

 .2013لبنان   إبري    

مرررذكرة اقتصرررادية حرررول التنويرررن والنمرررو فررري العرررراق  -13

 .2020والنهو  من واقن الهشاشة ,

مظهررررر محمررررد صررررالح   الةاقررررة االسررررتيعابية للنفمررررات  -14

  2012المالية للسياسة النمدية    التشغيلية ومرونة الكلفة

بحررث منشررور علررى موقررن شرربكة االقتصررادين العررراقيين 

علررررررررررررررررررررررررررى الموقررررررررررررررررررررررررررن االلكترونرررررررررررررررررررررررررري  

http:\\www.iraqieconomists.net    

نبي  بو فليح , دور صناديق الثروة السريادية فري معالارة  -15

 . 2011,  49-48االزمة المالية واالقتصادية , العدد 

الثروات السيادية .. قضرية العصرر نبي  حشاد , صناديق  -16

الماليررة , مالررة العمررران العربرري , عرردد آب ا سررةا / 

 .2008ايلول , 

http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
http://www.cofe-iq.net/sigir/SIGIR-Report%20ص%203
http://www.imf.org/external/np/eng
http://www.imf.org/external/np/eng
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نبي  حشاد , صناديق الثروات السيادية .. قضرية العصرر  -17

الماليررة , مالررة العمررران العربرري , عرردد آب ا سررةا / 

 .2008ايلول , 

واثررق علرري المنصرروري , , الصررناديق السرريادية ودورهررا  -18

قتصاد الكلي لدول مخترارة , جامعرة كرربالو  كليرة في اال

اقدارة واالقتصررراد , رسرررالة ماجسرررتير  يرررر منشرررورة , 

2013. 
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