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حجاج بوخضور عبداهلل نجيب المال ناصر المري د. فؤاد العمر د. طالب علي عصـام الطـواري

اقتصاديون أكدوا  لـ »األنباء« أهمية توافر إدارة فاعلة تراعي أسس الحوكمة  

الصناديق السيادية ... ما هو مدى الشفافية المطلوبة إلدارتها ؟!

منى الدغيمي

جاء في تقرير »االونكتاد« التابع لألمم املتحدة أن الصناديق السيادية التابعة ألربع حكومات خليجية 
خسرت حوالي 350 مليار دوالر في العام 2008 بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية على استثماراتها، 
إال أن احلكومات عوضت عن هذه اخلسائر إلى حد كبير مع نهاية العام املاضي، من خالل تغذية صناديقها 
بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية قبل أن تتراجع على وقع األزمة. وميثل جهاز أبوظبي 
لالستثمار )أديا( والهيئة العامة لالستثمار وجهاز قطر لالستثمار ومجموع االستثمارات السعودية العامة 
التي تديرها مؤسسـة النقد العربي السعودي 4 صناديق سـيادية مهمة تابعة للدول اخلليجية. وعلى 
الرغم من التباين حول حجم اخلسـائر التي تكبدتها الصناديق السيادية، اال انه كان هناك شبه اجماع 

على ان الكثير من الصناديق السـيادية خاصة التابعة للدول اخلليجية تفتقد الى الشفافية، االمر الذي 
جعل هناك تباينا واضحا حول االرقام املعلنة لهذه اخلسائر. ففي الوقت الذي اشار فيه تقرير »االونكتاد« 
الى ان خسـائر الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة لالستثمار تقدر بنحو 94 مليار دوالر، نفى 
وزير املالية هذه االقام، فيما اثنت التقارير الدولية على الشـفافية التي يتمتع بها الصندوق السـيادي 
لدولة النرويج، كما انه لدى مناقشـة االستثمارات اخلارجية للكويت داخل البرملان في جلسة سرية 
فإن اعضاء مجلس االمة يرون ان هناك نقصا في املعلومات حول هذه االستثمارات. »األنباء« استطلعت 
آراء مسؤولني في شركات واقتصاديني حول مدى الشفافية التي تتمتع بها الصناديق السيادية واهمية 
اإلفصاح عن حجم استثماراتها واخلسائر واالرباح التي حتققها هذه الصناديق باعتبار انها أموال الشعب 

ولصالح االجيال السابقة. اسـتطلعت »األنباء« آراءهم واجمعوا على أن إدارة الصناديق السيادية تتسم 
بالغموض، وتبقى خسائرها أو أرباحها مبهمة، كذلك القيمة احلقيقية ملوجودات هذه الصناديق تبقى 
غير معروفة وتخضع لشتى أنواع التقديرات التي تتفاوت بدرجات كبيرة أحيانا. وتضاربت آراؤهم حول 
ضرورة الشفافية من عدمها على املستوى العلني والعام، فمنهم من أجاز أهمية اإلفصاح عن الشفافية 
واعتبرها حقـا من حقوق األجيال مبعرفة بيانات دقيقة على مدخرات الصناديق السـيادية ومنهم من 
رأى أن تكون الشـفافية مقتصرة فقط على اجلهات املعنية، في حني أشادوا كلهم بأهمية الدور الذي 
تلعبه الصناديق السـيادية وطالبوا بضرورة إعادة النظر بالنسـبة للقائمني علـى إدارة هذه الصناديق. 

وفيما يلي التفاصيل:

المال: الكويت دولة مؤسساتية ودستورها ينص  
على ضرورة الكشف عن حجم »السيادية« بشفافية

بوخضور: أساس نجاح استثمار »السيادية« 
مرهون بقدرتها على اإلفصاح ونشر أهدافها بوضوح

العمر: الجهات المعنية مطالبة بضرورة 
اعادة النظر فيمن يوكل إليهم إدارة الصناديق

المري: الصناديق السيادية الخليجية تتقيد بمعايير 
عالمية للشفافية وتدار من قبل أشخاص محترفين

الطـواري: الشفافية غير مطلوبة للصناديق وتظل 
محدودة ومقتصرة على مستوى الجهاز اإلداري

طالب علي: الشفافية مطلوبة في كل الصناديق 
وليست مقتصرة على »السيادية« والحوكمة ضرورية

مس����ارها الصحيح وتتكبد خسائر نتيجة 
للقرارات االستثمارية اخلاطئة للبيع والشراء 
مما غيب عنها الشفافية وجعلها من احملرمات 
او الغيبيات التي إذا ما مت التطرق لها يكون 

خرقا مليثاقها احلصني.
 ورأى أن الصناديق الس����يادية بحاجة 
ماسة إلى إدارة تتميز باحلرفية التامة، مشيرا 
إلى أن الصناديق السيادية أصبحت توجه 
االستثمارات وفق مصالح أصحاب بعض القوى 
االقتصادية في الكويت حيث يصبح القرار 
االستثماري وفق أجندة هذه القوى االقتصادية 
وليس����ت وفق الصالح العام وتصبح بذلك 
مناقشة هذا القرار االستثماري أمرا مقتصرا 

فقط على اجلهات الرقابية.
وأشار بوخضور إلى أن املشكلة التي تواجه 
الصناديق أن اجلهة التي تدير الصناديق ال 
توجد فيها الفصل بني املس����ؤوليات لضمان 

كفاءة وشفافية األداء.
وذكر انه ليس بالضرورة تناول الشفافية 
في شكل علني، مشيرا إلى انه ميكن تناولها 
وفق اجله����ات الرقابية وديوان احملاس����بة 

والسلطة التشريعية.
وقال بوخضور تعليقا على رد وزير املالية 
بخصوص اخلسائر التي كشف عنها تقرير 
األمم املتحدة بخصوص الصندوق السيادي 
الكويتي انه رد فيه الكثير من املغالطة ولم 
يتضم����ن أرقاما تنفي األرق����ام التي تناولها 
التقرير، وبني أن محاولة تبديل بيانات أداء 
الصناديق باس����تخدام عوائد النفط ملعاجلة 

حجم اخلسائر تصرف مرفوض.
وكش����ف بوخضور عن أن أساس جناح 
استثمار الصناديق السيادية مرهون بقدرتها 
على اإلفصاح والش����فافية ونش����ر أهدافها 
واستراتيجياتها االستثمارية بوضوح، مشيرا 
إلى أن ذلك يس����هم في قدرتها على مواصلة 
االستثمار عامليا وتبديد مخاوف السياسيني 

الغربيني.
وش����دد على انه يج����ب أن تكون الرقابة 
سابقة التخاذ القرار االستثماري ومنطلقها 
لوائح قائمة على معايير ذات جودة وأن يكون 
مقياس القرارات االستثمارية وفق هذه اللوائح 

احملددة املعلن عنها واملعروفة.
وعاب بوخضور على النموذج الذي تتبعه 
الصناديق السيادية وذلك بوضع املخصصات 
للعوائد املنبثقة عن النفط ودمجها مع بيانات 
الصناديق إلخفاء قيمة اخلسائر احلقيقية، 
مش����يرا إلى أن هذا خطأ كبير يضلل حقيقة 

أداء هذه الصناديق السيادية.
وعاتب السلطة التشريعية على عدم تفاعلها 
في وقت اإلعالن عن خسائر الصندوق السيادي 
الكويتي، الفتا إلى أن هذه الالمباالة قد تشكك 

في مصداقية وشفافية الدولة بأسرها.
وكشف أنه بعد األزمة املالية العاملية رحب 
االقتصاديون الغربيون والشركات الغربية 
بتلك االس����تثمارات ألنها أثبت����ت أنها املنقذ 

األصيل واحلقيقي في أوقات األزمات.

اخلليجية وجلب املستثمرين األجانب لدول 
اخلليج.

حق األجيال

من ناحيته، رأى رئيس مجلس إدارة شركة 
املال للصرافة ونائب رئيس مجلس إدارة املال 
للتمويل واالستثمار عبداهلل جنيب املال أن 
كل دولة لها سياستها اخلاصة في اإلفصاح 
عن مدخراتها اخلاصة والسيما فيما يتعلق 
بالصناديق السيادية، مشيرا إلى أن الكويت 
من الدول املؤسساتية ودستورها ينص على 
ضرورة الكش���ف على املبالغ املتواجدة في 

الصناديق بشفافية مطلقة.
وأكد ضرورة اإلفصاح والشفافية، الفتا 
إل���ى أن األرقام اخلاصة ببيانات الصناديق 
يجب اال تكون س���رية قائ���ال »هي من حق 

األجيال«.
وطالب املال بضرورة انتقاء االستثمارات 
اخلارجية من طرف الصناديق الس���يادية، 
محذرا من سلبيات املجازفة ودعا إلى أهمية 
الداعمة  استقطاب االس���تثمارات األجنبية 
لالقتصاد لتتحقق اإلفادة من دور الصناديق 

السيادية في دعم االقتصاد الوطني.
وبخصوص األرق���ام التي أعلنت عنها 

التقاري���ر الدولية بش���أن حجم خس���ائر 
الصناديق السيادية اخلليجية رأى املال أن 
األرقام مبالغ فيها وغير دقيقة، مشيرا إلى 
أن هناك حقيقة بالنسبة للخسائر للصندوق 
الكويت���ي كان من املفروض أن يعلن عنها 
وزير املالية لكي يدحض ما أعلن عنه تقرير 

األمم املتحدة.
وطالب بض����رورة أن تعم����ل كل الدول 
اخلليجي����ة بتغطي����ة اخلس����ائر عن طريق 

الفوائض املالية النفطية.
وأوضح املال أن الدول التي متتلك صناديق 
سيادية هي الوحيدة القادرة على حماية نفسها 
من األزمات، معتبرا أن هذه الصناديق كلما زاد 

حجمها لعبت دور شبك أمان لدولها.

خلل في اإلدارة

من جانب آخر، ق����ال اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخض����ور ان الكويت تعتبر األقدم 
عامليا واألولى التي أبدعت الصناديق السيادية 
ودخلت في اس����تثمارات ف����ي أصول جيدة 

ومميزة.
واس����تدرك بوخضور بأن اخلسائر التي 
تعرضت لها الصناديق السيادية ترجع أساسا 
إلى خلل في إداراتها مما جعلها تنحرف عن 

املخاط���ر والصفقات، مش���يرا إلى انه كان 
جليا خاصة في األرقام املعلن عنها بالنسبة 

لقيمة اخلسائر.
وأكد د.العم���ر ضرورة إعادة النظر من 
طرف املس���ؤولني بالنسبة ملن يوكل إليهم 
إدارة الصناديق الفتا إلى أهمية احلوكمة في 

اإلدارة العامة للصناديق السيادية.

معايير عالمية

وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب بشركة نور لالستثمار ناصر املري 
ان الصناديق الس���يادية اخلليجية تتقيد 
مبعايير عاملية للش���فافية وتدار من قبل 
أشخاص محترفني، مشيرا إلى أن الصناديق 
الس���يادية رافد من الروافد املساعدة على 

التنمية في دول اخلليج.
وأضاف املري ان الصناديق الس���يادية 
اخلليجية قد حققت األهداف املرجوة منها 
وحجم اخلسائر التي تكبدتها متثل اقل بكثير 
من اخلسائر التي تكبدتها البنوك والشركات 
العاملية العظمى والصناديق السيادية للدول 
األخرى، وأكد أن مزايا الصناديق السيادية 
تبقى األفضل واألمثل باعتبارها قد لعبت 
دورا محوريا في خلق مصادر دخل الدول 

في السابق كان التخوف من الدول اخلليج، 
السيما الكويت وقطر واإلمارات، باعتبارها 
متلك اكبر حجم من الصناديق الس���يادية 
وذلك في أن تستخدم أموال الصناديق في 
التحكم غير املباش���ر في الشركات العاملية 

الكبرى واملهمة.
وبني د.علي انه بعد األزمة شعرت الدول 
الغربية بحاجتها إلى الدعم والتمويل لذلك 
غيرت من توجهها وس���عت إلى استقطاب 
الس���يادية اخلليجية خاصة  الصنادي���ق 

باعتبارها الداعم الرئيسي لها.

الجهات الرقابية

من جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة مينا 
العقارية د.فؤاد العمر أن الشفافية بالنسبة 
للصناديق مطلوبة لكن ليس���ت الشفافية 
املطلقة وعلى املأل، مشيرا إلى أن الشفافية 
يجب أن تك���ون في إطار اجلهات املختصة 

السيما اجلهات الرقابية والتشريعية.
وتعليقا على حجم اخلسائر التي تكبدتها 
الصناديق الس���يادية اخلليجية في السنة 
املاضية � السيما الصندوق الكويتي � قال 
د.فؤاد العمر ان السياسة املتبعة في إدارة 
الصناديق لم تكن متكاملة خاصة في توزيع 

في البداي���ة، رأى رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة رساميل للهيكلة 
املالية عصام الطواري أنه ليس مطلوبا من 
الصناديق الس���يادية أن تتمتع بالشفافية 
ألنها تابعة للدولة باألس���اس، مش���يرا إلى 
أن الشفافية غير مطلوبة للصناديق وتظل 
محدودة ومقتصرة فقط على مستوى اجلهاز 

اإلداري.
وبخصوص ما ورد بتقرير األمم املتحدة 
األخير عن قيمة اخلسائر للصندوق السيادي 
الكويتي، أفاد الطواري بأن التقرير غير دقيق 
وعزا ذلك إلى أن أداء الصناديق يحتاج إلى 
فتح الدفاتر، وفضل الطواري أن تكون تفاصيل 
نش���اط الصناديق غير متاحة للعامة وان 

تقتصر الشفافية على اجلهات املختصة.
وعن ع���دول الدول الغربية عن إنش���اء 
قوانني حازمة للصناديق السيادية ومحاولتها 
استجداء هذه الصناديق واالستثمار فيها بعد 
األزمة، عزا الطواري ذلك الى أن هذه الدول 
تبحث عّمن لديه س���يولة لتكفل االستقرار 

في السوق.

الشفافية مطلوبة

من جهت���ه، قال رئيس مجل���س اإلدارة 
التنفيذي لش���ركة االستثمارات  والرئيس 
الصناعية د.طالب علي أن الشفافية مطلوبة 
في كل الصناديق وليست فقط مقتصرة على 
الصناديق الس���يادية، مشيرا إلى أن ديوان 

احملاسبة بالكويت يراقب أداء الصناديق.
وأض���اف أن الصناديق ه���ي أنواع وكل 
صندوق يرس���م إستراتيجية معينة واملبدأ 
األساسي هو مبدأ التحفظ والهدف من ذلك 
ه���و احملافظة على رأس���مال هذا الصندوق 
بأقص���ى ما ميكن وتقلي���ل املخاطر بأقل ما 
ميكن، والهدف الثاني يتمثل في توخي احلذر 
من الدخول في االستثمارات وضرورة انتقاء 

االستثمار الذي يعتبر اقل مخاطر.
ودعا د.عل���ي إدارة الصنادي���ق إلى أن 
توزع اس���تثماراتها على قطاعات متنوعة 
وأن تتقيد باحلوكمة الرشيدة في إدارة تلك 

الصناديق.
وعن حجم اخلسائر املعلن عنها في تقرير 
األمم املتحدة األخير، شكك د.علي في قيمة 
هذه اخلس���ائر وقال »ال أتوقع أن تصل إلى 
هذا احلجم«، مش���يرا إلى أهمية الش���فافية 
في هذا اإلطار التي متنع بدورها نشر أرقام 

غير واقعية.
وبخصوص دور الصناديق الس���يادية، 
بني أنها متثل الرافد الثاني بعد النفط للدول 
اخلليجية واالستفادة منها تكون في أوقات 
األزمات، مشيرا إلى انه في أيام الغزو على 
الكويت كانت مدخرات الصناديق السيادية 

املنقذ آن ذاك.
وبالنس���بة لتحرك الدول الغربية قبل 
األزم���ة ومحاولتها فرض إجراءات صارمة 
للصناديق السيادية وتقييد حتركها، أفاد بأنه 

هي صناديق مملوكة من قبل دولة تتكون من اصول 
مثل االراضي، او االسهم، او السندات، او اجهزة استثمارية 
اخرى، من املمك����ن وصف هذه الصناديق بكيانات تدير 
فوائض دولة من اجل االستثمار. والصناديق السيادية 
ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها الى العام 
1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخرا، وخالل 
االشهر الستة املاضية فقط، استحوذت تلك الصناديق في 
القطاع املالي وحده على حصص في مؤسس����ات عمالقة 
مثل »مورغان ستانلي« و»بير ستيرن« و»ميريل لينش« 

.UBSو»سيتي غروب« و

الموجودات المالية للصناديق
تتفاوت األرقام التي حتدد موجودات تلك الصناديق 
بشكل واسع، خاصة ان عددا كبيرا منها ال يعلن عن حجم 
امواله، ولكن تشير دراسة ملؤسسة »مورغان ستانلي« الى 

ان تلك الصناديق متلك مجتمعة 2.5 تريليون دوالر.
اما »ستاندرد تش����ارترد« فتقدر ان حجم موجودات 
تلك الصناديق يعادل 12% م����ن اجمالي القيمة املتداولة 
في بورصة نيويورك، او 42% من اجمالي القيم املتداولة 

في بورصة طوكيو.

مالك الصناديق
بخالف ما يعتقده البعض بأن تلك الصناديق ظاهرة 
حصرية للعائالت املالكة في دول اخلليج العربية، فإن دوال 

حول العالم متتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج 
التي متتلك احد اكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر 

موجوداته بأكثر من 322 مليار دوالر.
وكذلك تدير كل من سنغافورة والصني وروسيا صناديق 
مماثلة ذات وزن كبير، يقدر »ستاندرد تشارترد« حجمها 
بقرابة 100 مليار دوالر، وكذلك اسست كل من التشيلي 

وڤنزويال هيئات من هذا النوع.

الموارد المالية للصناديق 
تعتبر عائدات النفط املصدر األساس����ي ألموال أكبر 
الصناديق االستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع 
ارتفاع اسعار النفط وازياد واردات الدول املنتجة ازدادت 
ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر االحتياطيات النقدية 

االجنبية مصدرا اساسيا ايضا.
وتشير دراسات »س����تاندرد تشارترد« الى ان حجم 
االموال التي س����تمتلكها تل����ك الصناديق خالل عقد من 
الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دوالر، فيما تقدر، »مورغان 

ستانلي« ان تبلغ املوجودات 17.5 تريليون دوالر.

أكبر المستثمرين
يعتبر جهاز ابوظبي لالستثمار أكبر الصناديق السيادية 
في العالم، وهذا بالنظر ال����ى حجم موجوداته بالدوالر 
االميركي ونسبة تلك املوجودات الى اجمالي الناجت احمللي 

لدولة االمارات العربية املتحدة.

لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، اذ انها 
تتراوح ب����ني 250 مليارا وتريلي����ون دوالر بينما يقدر 
»ستاندرد تشارترد« حجم موجودات الصندوق بقرابة 
625 مليار دوالر، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 
مليارات دوالر في مجموعة سيتي غروب خالل نوفمبر 

املاضي آخر نشاطاته البارزة.

محاذير نشاط الصناديق
يرى معظم اخلبراء ان ظهور تلك الصناديق ودورها 
العاملي مؤشر ايجابي في عالم اسواق املال، فعلى سبيل 
املثال، سارعت تلك الصناديق الى ضخ االموال في بنية 
االقتصاد االميركي فيما فر معظم املستثمرين من السوق 
االميركي جراء املخاوف املترافقة مع احتمال تعرض ذلك 
االقتصاد للركود واالنكماش. غير ان البعض يشير الى 
جوانب س����لبية في عمل تل����ك الصناديق، خاصة جلهة 
افتقارها الى الشفافية في عملها، اذ ان معظمها ال يكشف 
عن حجمه او نشاطه او عوائد استثماراته وتوزعها. وارخت 
هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظاللها على 
دوافع خياراتها االستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها 
حيال احتمال ان تقوم الدول املالكة للصناديق مبمارسة 
نفوذها السياسي على ش����ركات تستحوذ عليها وبذلك 
متسك مبفاصل القرار االقتصادي فيها. ويكمن التحدي 
األساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق 
حيال استثماراته االستراتيجية، فيما على الدول املستقبلة 

لالستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل امامها.

تعريف الصناديق السيادية ونشاطها


