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   سيادي صندوق
 
 عراق

 

  : مقدمة

   والنمو  التطور  اسباب اهم من ان 
 
   االقتصادي االستقرار  تحقق هو  المختلفة البلدان ق

 
 وهذا  ، البلد  ق

ة عىل يحافظ الذي المال   االستقرار  تحقيق يتطلب بدوره    يحصل الذي الخلل وان . االقتصادي النمو  وتي 
 
 ق

   االفراط العامة وااليرادات العام االنفاق
 
   والشحة االنفاق ق

 
 االستقرار  تحقق عدم ال ستؤدي راداتاالي ق

  يلعب االقتصادي واالستقرار  ، االقتصادي االستقرار  تحقق عدم وبالتال   المال  
 
  دورا

 
   مهما
 
 االستقرار  تحقيق ق

 حكومات اوجدت ولذلك . االقتصادية التنمية تحقيق يتعذر  او  يصعب السياس   االستقرار  وبدون ، السياس  

 المتحقق االقتصادي النشاط فائض احتجاز  خالل من المال   استقرارها  عىل افظةللمح وسائل لنفسها  الدول

  ، العجز  تحقق عند  واطالقه
 
اكم وزيادة لتنميته الفائض هذا  استثمار  يتم ما  وغالبا   . الرأسمال   الي 

   الريعية البلدان اما  
يت والغاز  كالنفط  طبيعية ثروات تمتلك والت   ديدوالح والفحم والفوسفات والكير

  الخ ..
 
   الخام المواد  من صادراتها  ايرادات عىل تعتمد  ما  غالبا

 . االيرادات تلك اساس عىل موازناتها  وتبت 

 تتعلق خارجية ظروف عىل تعتمد  لكونها  ، المصدرة الخامات تلك من المالية االيرادات بمقدار  التنبؤ  ويصعب

ها  .. والبدائل التكنولوجر   والتطور  بالمنافسة    البلدان تلك اقتصاديات جعلي مما  وغي 
 
 التذبذب من حالة ق

 المال   االستقرار  لضبط المناسبة الوسائل ايجاد  الحكومة من يتطلب الذي االمر  . االستقرار وعدم

   االزمات مواجهة و  واالقتصادي
   تحصل الت 

 
 الدولية لالزمات السلبية االثار  من والتخفيف المحىل   االقتصاد  ق

وة عىل والحفاظ . المحىل   االقتصاد  عىل  حق باعتبارها  القادمة االجيال او  الجيل منها  ليستفيد  الوطنية الير

   التفكي   تولد  وهنا  . الحال   للجيل فقط وليس لالجيال
 
وات تلك توظيف ق  مع والتطور  التنمية لتحقيق الير

وات من المتاح ان االعتبار  بنظر  االخذ     محدودة الير
 يحسب وان تبديدها  دون منها  نفع  اقىص تحقيق وينبغ 

  . منها القادمة االجيال حساب
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وات تلك بعوائد  تعت   مؤسسية هياكل ال ليصل التفكي   ذلك تطور    تسمية عليها  اطلق وتنميها  الير

وة صناديق ية مخترصها  (Funds Wealth  Sovereign ) السيادية الير  (SWF ) باالنكلي  

 

  : السيادي الصندوق تعريف

    المختلفة المالية االصول من يتكون صندوق هو  
 المحافظ او  السندات او  االسهم او  كاالراض 

ها  االستثمارية    وغي 
انيات فوائض مصدرها  والت     ويكون . االستثمار اجل من وذلك ،المالية الدولة مي  

 
 مملوكا

 . الدولة قبل من

 النقدية السلطة عن مستقلة جهة قبل من ويدار  ، للدولة مملوك متجانس غي   استثماري وعاء هو  او  

 . الدولة قبل من تمويله ويتم ، البلد  خارج اصوله من االكير  الجزء ويستثمر   ، المالية وزارة وعن

 تحقيق خالله من تهدف العامة الحكومة تملكه خاص غرض ذو  لالستثمار  ترتيبات او  صندوق هو  او  

 . اقتصادية اغراض

 عىل تعمل ، يةاستقالل لها  ، لحكومةا من جهة من من وتدرا  للدولة مملوكة مؤسسة = هو اذن

   المال   فائضال توظيف
 
 . للحكومة االقتصادية االغراض يحقق ، االستثمارية المجاالت  ق

 : السيادية الصناديق اهداف

 : ه   رئيسية اهداف خمسة حرص  ويمكن السيادية الصناديق اهداف تتنوع 

 االنخفاض باتجاه سعره يتذبذب قد  الذي الطبيغ   المورد  او  للسلعة المصدر  البلد  اقتصاديات حماية.1 

  
 
 . االستقرار لتحقيق الطارئ العجز  وتعويض القصي   االجل ق

وات القادمة االجيال لمشاركة للمستقبل االدخار .2   . الناضبة بالير

  الفائضة االجنبية لالحتياطيات البديلة الفرصة تكلفة تخفيف.3 
 
 استثمارها  عىل والعمل مصدرها  كان  ايا

  
 
   المجاالت  ق

 . العالية المخاطرة تحمل مع ممكن عائد  أعىل تحقق الت 
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امات متطلبات لتلبية المال رأس تكوين.4   االستثمار  خالل من المستقبلية التقاعدية المعاشات الي  

 . االجل طويل

   االقتصادية - االجتماعية للمشاري    ع الموارد  تخصيص.5 
   تساعد  الت 

 
 كمشاري    ع  الكىل   االقتصاد  تعزيز  ق

   االستثمار  خالل من التحتية البنية
 
 . المحلية االسواق ق

 : السيادية الصناديق انواع 

 
 
 : يىل   كما   السيادية الصناديق تتنوع المذكورة االهداف عىل بناءا

 العرنر   النقد  مؤسسة مثل . الطارئ العجز  وسد  االسعار  تذبذب من حماية لتأمي    ، االستقرار  صناديق- 

 . السعودي

تبة االموال لتوفي   ، االدخار  صناديق-  وات من المي   االستثمار  هيئة مثل . القادمة االجيال ال الناضبة الير

 . الكويتية

  . ممكن عائد  أعىل وتحقيق الوطنية طياتاالحتيا الستثمار  ، االحتياط   استثمار  صناديق- 

امات لمواجهة ، التقاعدية للرواتب االحتياطية الصناديق-   مثل . المستقبلية التقاعدية المعاشات إلي  

 . النيوزيلندي التقاعد  صندوق

كة مثل . المحلية التنمية مشاري    ع لدعم ، التنمية صناديق-     لالستثمار  مبادلة شر
 
 . االمارات دولة ق

 

 : العالمية السيادية الصناديق

   سياديا  صندوقا  95 أصول إجمال   أن 
 
   دوالر  تريليون 8.224 بلغ العالم ق

 
   كانون /يناير ق

 .2021 الثان 

 السيادية الصناديق إجمال   من دوالر  تريليون 5.946 تبلغ أصول عىل سيادية صناديق 10 أكير  واستحوذ 

 %.72.3 يعادل بما  العالمية،
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قطع مالية مخصصات أو  البالد  إيرادات من الفائض تجميع عىل الصناديق هذه وتعمل
ُ
 اإليرادات من سنويا  ت

   الستثماره ضخم مال   رصيد  تكوين بهدف
 
 تدفقات وتوليد  اإليرادات مصادر  تنوع تضمن متنوعة، أصول ق

 .القادمة األجيال حياة تؤمن مستقبلية نقدية

ب  ع ويجر   الحكوم   التقاعد  صندوق العالمية، السيادية الصناديق تصنيف قمة عىل ويي   أصوال  يدير  والذي الي 

كة 21 عير  دوالر  تريليون 1.274 بقيمة  .تابعة شر

   الصندوق وجاء
كة" الصيت    " الصينية االستثمار  شر

 
 تبلغ بأصول سيادية صناديق 10 أكير  بي    الثانية المرتبة ق

كة 33 عىل موزعة دوالر، تريليون 1.046  .شر

 تبلغ الذي" لالستثمار أبوظتر   جهاز " السيادي أبوظتر   صندوق نصيب من فكان عالميا  الثالث المركز أما 

كة 47 نحو ويدير  دوالر، مليار  579.621 أصوله إجمال   ق سيادي صندوق أكير  أيضا  وهو  تابعة، شر  بالشر

 .األوسط

   كونج  بهونج النقد  لمؤسسة االستثمارية المحفظة وحلت
 
تيب ق  سيادية صناديق 10 أكير  بي    الرابع الي 

كة 21 تديرها دوالر، مليار  576.029 قدرها أصول بإجمال   بالعالم،  .تابعة شر

   وجاء
 
تيب ق  الر،دو  مليار  533.65 يبلغ أصول بحجم الكويتية لالستثمار  العامة الهيئة صندوق الخامس الي 

كات 9 يملك حيث  .تابعة شر

وة صندوقا  21 هناك    السيادية للير
 
كية، والية 20 ق    الواليات من العظىم والغالبية أمي 

 ثروة صندوق لديها  الت 

   جمهورية واليات ه   محلية سيادية
 
 التعليمية أنظمتها  لتمويل الصناديق تلك عىل وتعتمد  األساس، ق

ائب خفض عىل الواليات قدرة يفش  الصناديق هذه امتالك أن .المحلية ومشاريعها   .تماما إلغائها  أو  الرص 

 : العربية السيادية الصناديق

وة صندوق    لالستثمار  أبوظتر   لجهاز  التابع السيادية الير
 
 أصول بحجم عربيا، واألول عالميا  الثالثة المرتبة ق

 .دوالر مليار 580  تخطت

   الكويتية لالستثمار  العامة للهيئة التابع السيادي الصندوق
 
 .دوالر مليار 534  أصول بحجم الرابعة، المرتبة ق

   السعودي، العامة االستثمارات صندوق
 
  دوالر، مليار  350 أصول بحجم الثامنة المرتبة ق
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   لالستثمار  دنر   مؤسسة
 
 .دوالر مليار  305 أصول بحجم العاشر  المركز  ق

، الحادية المرتبة القطري االستثمارات صندوق  عشر

   لالستثمار  مبادلة صندوق
   االماران 

 
   المركز  ق

 .عشر  الثان 

وة صندوق ، المرتبة المرصي السيادية الير  .دوالر مليار  11.9 أصول بحجم األربعي  

 : العراقية السيادية الصناديق

   االعمار  مجلس تأسيس هو  االتجاه بهذا  ظهرت بادرة اول ان  
 
 لجنة شكلت حيث ١٩٥٣ عام العراق

 العراقية الحكومة بي    اتفاق حصل ان بعد  المجلس هذا  تأسيس وجاء الوزراء من عدد  من مكونة الدارته

كات يطانية النفط وشر اح وكان . النفط عوائد  من الحكومة حصة لزيادة الير  تخصص ان المجلس اقي 

لمان لكن ، التحتية والبنية التنمية لمشاري    ع كاملة  النفطية االيرادات    الير
 
ض العراق  عىل وصوت اعي 

 المعاشية الحالة وتحسي    الوظائف لزيادة ٪٣٠ و التنمية الغراض النفطية العائدات من ٪٧٠ تخصيص

  
 
   االول الجمهورية سيسأت بعد  االعمار  مجلس الغاء تم لقد . البلد ق

 
 زارةو  سسيأوت 1958 تموز 14 ق

 .المجلس لهذا  كبديل التخطيط

 المالية الموارد  يؤمنان الصندوقي    هذين باعتبار  ، االجتماع   الضمان وصندوق التقاعد  صندوق  

   للمتقاعدين
 
   يجعل االدارة سوء لكن . والعمال للموظفي    التقاعدية التوقيفات باستثمار  المستقبل ق

ا
 كل

   متعير  منهما 
 
 . االستثماري النشاط من عوائد ال زيادة عىل قدرتهما  وعدم ادائهما  ق

   (DFI) العراق تنمية صندوق أنشر   ، العراق تنمية صندوق  
 
 مدير  قبل من ،2003 العام من أيار  ق

اف وتم المؤقتة االئتالف سلطة  . 1483 رقم المتحد  لألمم التابع األمن مجلس قرار  بموجب به، االعي 

   االئتالف سلطة حل وبعد 
 
كية الحكومة تفويض مت ،2004 العام من حزيران ق  حكومة قبل من األمي 

   العراق، تنمية صندوق أموال إلدارة العراق
 الدفاع وزارة وقامت األعمار، إعادة لمشاري    ع أتيحت الت 

كية كية، الحكومة عن نيابة المذكور  الصندوق أموال بإدارة األمي    التفويض سحب تم وقد  األمي 
 
 من اعتبارا

اء لجنة ال ادارته وأسندت 2007 األول كانون 31 اف عراقيي    ماليي    خير  لتكون المالية الرقابة ديوان بإشر

اف جهاز  ف والذي والمراقبة للمشورة الدول   للمجلس بديل إشر  العامة األموال من ينفق ما  عىل يشر

   النفطية، والمنتجات النفط وتصدير  إنتاج من المتأتية العراقية
   تودع والت 

 
   فتح حساب ق

 
 بنك ق
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   الفدرال   ياط  االحت
 
   الدول   األمن مجلس قرارات إل استنادا  نيويورك، ق

 النظام إسقاط بعد  صدرت الت 

 أو  للحجز  عرضة يكون ال  حت   دولية حصانة الحساب هذا  منح وقد  العراق، تنمية صندوق باسم السابق

 جميع ان . السابق النظام ضد  ومطالبات دعاوى عن تصدر  قد  دولية، محاكم قرارات نتيجة المصادرة

   المتبقية األموال
 
   مودعة العراق تنمية صندوق ق

 
   المركزي البنك لدى خاص حساب ق

 
 اإلنفاق ويتم العراق

  . اليه الحاجة النتفاء الصندوق هذا  تصفية تم السابع البند  من العراق وخروج . المالية وزير  من بايعاز  منها 

   تأسس ، التنمية صندوق  
 
ين ق    تشر

 يمثله واداري مال   واستقالل معنوية شخصية وله ٢٠٠١ الثان 

 مليار  بخمسي    راسماله وحدد  . الوزارات وكالء من عدد  من متكون ادارة ومجلس التخطيط هيئة رئيس

 االتفاقات خالل من او  نقدا  للتحويل قابلة) اخرى اجنبية عملة اية او  اليورو  بعملة مليونا  خمسي    او  دينار 

اح الوزراء مجلس من قرار ب للزيادة قابال  (القروض او   صندوق يهدف . الصندوق ادارة مجلس من وباقي 

   الخاص القطاعات نشاطات تمويل ال التنمية
 االقتصاد  تفعيل برنامج اطار  ضمن والمختلط والتعاون 

  
 
حة للنشاطات العراق    المقي 

 
نامج المشمولة المشاري    ع اقراض طريق عن االستثمارية الخطط ق  ير  ولم . بالير

   التنمية لدعم كصندوق  عمله يمارس ولم ور الن
 
 . الداخل ق

   المركزي البنك  
 
 . االحتياطيات استثمار  صندوق بمثابة يعمل ، البنوك كبنك  عمله ال اضافة ، العراق

   المالية احتياطياته يستثمر  اذ 
 
  والمستقرة العالية االرباح ذات االمريكية الخزانة سندات ق

 
 وبدرجة نسبيا

ب خطورة  . زيادتها بهدف الصفر  من تقي 

   الصندوق
 
 : الخارجية للتنمية العراق

   الصندوق نشأ  
 
   العراق
 
   اقتصادي انتعاش ظروف ظل ق

 
 (لنفطيةا الفورة ) ب  سىم   بما  اتسمت مرحلة ق

  
   ظهرت والت 

 
 من مجزية عوائد  عىل العراق وحصول شي    ع بشكل الخام للنفط العالمية األسعار  تنام   صورة ق

   الخام النفط بيع
 
ة  قفزات تقفز  التنمية جعل نهايتها  وحت   السبعينيات مطلع ق  تفكي   فكان . وقتذاك كبي 

 لتنفيذ  النفطية العائدات فوائض من ادةلالستف تنموي تمويل صندوق إنشاء نحو  يتوجه حينها  الحكومة

   الحكومة سياسة
 
 العربية الدول مع االقتصادي التكامل وتعزيز  الخارجر   واالستثمار  التنموي التمويل ق

 فكان . والدولية واإلقليمية العربية والمنظمات العالم دول مع االقتصادية العالقات وتطوير  النامية والبلدان

   الصندوق بموجبه تأسس الذي ١٩٧٤ لسنة ( ٧٧ ) رقم القانون دور ص إثر  ١٩٧٤ عام التأسيس
 
 العراق

 . النفطية غي   الموارد  وتعزيز  التوجهات تلك لتحقيق الخارجية للتنمية
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   الصندوق
 
 مدينة الرئيس مقره وإداري، مال   واستقالل معنوية شخصية ذات عراقية مالية مؤسسة هو  العراق

   النفط أسعار  تنام   لظروف استجابة تأسيسه وجاء .العراق خارج توكيل ومكاتب فروع إنشاء وله بغداد 
 
 ق

   القرن من السبعينات منتصف
 الحكومة ورغبة 1974 لسنة 77 رقم قانون وبموجب (1974 عام) الماض 

   العراقية
 
  .الدخل مصادر  وتنوي    ع واالستثمار  التنمية دعم ق

 األهداف

  يىل   كما   النشاط من مجموعات ثالث حول الصندوق أهداف تتمحور  

 تمويىل   نشاط   
 . ميشة بفوائد  التنمية لمشاري    ع تنموي إقراض 

 بمشاري    ع تنموي استثماري نشاط   
 
 . إنمائية مشاري    ع ق

 نشاط   
   تنسيق 

 
وعات لدعم واإلقليمية والدولية العربية التمويل صناديق مع تعاون  . التنموية المشر

   األعمال الصندوق قانون من الثانية المادة حددت
   وتتلخص تحقيقها  ال يهدف الت 

 :باآلن 

وعات منح.1  وط األجل طويلة أو  المتوسطة القروض اإلنمائية المشر    .ميشة بشر

   المساهمة.2 
 
وعات ق  .االستثماري الطابع ذات األخص وعىل اإلنمائية المشر

 التنمية عمليات تطور  يكفل بما  مباشر  غي   أو  مباشر  بطريق والخاصة العامة األموال توظيف تشجيع.3 

وعات الخاصة واألوراق األسهم كضمان  االقتصادية،  .بالمشر

ات توفي  .4     الفنية والمعونات الخير
 
 .االقتصادية التنمية مجاالت  مختلف ق

وعات االقتصادية بالجدوى المتعلقة والدراسات الهندسية الدراسات تمويل.5   .للمشر

   والدولية العربية التنمية صناديق مع قوالتنسي التعاون.6 
ها  فيها  العراق يساهم الت   صناديق من وغي 

  .المشابهة األغراض ذات التنمية

  .والثنائية األطراف المتعددة الخارجية المالية العراق عالقات متابعة.7 
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  13 من 8 صفحة عراق

 .االقتصادية السياسة ورسم الخارجية، االستثمارات إدارة.8 

   الصندوق رأسمال
 
 العراق

 :وه   مكونات ثالث من ويتكون دوالر، مليون 2000 بحدود المال رأس يبلغ

 عام حت   الخزينة دفعت وقد  .الخزينة من يدفع (دوالر مليون 640 يعادل ما ) دينار مليون 200▪ 

   دينار  مليون 127 حوال   1979
 
 دوالر  3.2 يعادل رصف بسعر  دوالر مليون 406.4 يعادل ما ) عراق

   دينار  لكل
 
 (. حينه ق

   مساهمات▪ 
 
  مقدارها بلغ ودولية عربية صناديق خمسة أموال رؤوس ق

 
 (.دوالر مليون 912) حاليا

   مساهمات▪ 
 
كة 31 أموال رؤوس ق كة عربية شر   مقدارها  بلغ مشي 

 
 (.دوالر مليون 719) حاليا

   للصندوق المرجع   االرتباط
 
 العراق

   الصندوق تأسس
 
   سلطة بأعىل وارتبط الوزراء، مجلس كنف  ق

 
   المجلس ق

   وبق 
 
 حت   المستوى هذا  ق

   موضح وكما  1987 عام
 
   ق

 :االن 

 لمجلس التابعة االتفاقيات وتنفيذ  النفط لشؤون المتابعة بلجنة ارتبط 1974 عام التأسيس منذ ▪ 

 .الوزراء

   الخارجية االقتصادية العالقات بلجنة ارتبط 1979 عام منذ ▪ 
 .الملغاة السابقة اللجنة محل حلت الت 

 .الخارجية االقتصادية العالقات لجنة إلغاء بعد  المالية بوزارة ارتبط 1987 عام▪ 

 
 
  للصندوق األساس   النشاط :ثالثا

م :اإلقراض.1   .دوالر مليون 806 بحوال   والنامية العربية الدول ال تنموية قروض بتقديم الصندوق الي  

 %4.5 تتجاوز ال  فائدة بنسبة ميشة القروض وكانت دوالر  مليون 262 حوال   منها  سحبت وقد 

ة ة سنوات 10 ال تصل إمهال وفي   %.0.5 بنسبة إدارية تكاليف مع سنة 20 ال تصل تسديد  وفي 

وع 52 غطت دولة 25 القروض تلك من استفادت  .اغلبها وسدد  تنموي مشر



 

 

 المستدامة والتنمية المالية السياسات في اوراق
 

 

 

 
   حسي    د. 
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  13 من 9 صفحة عراق

   الصندوق يساهم :الستثمار.2 
 
كة 31 أموال رؤوس ق كة عربية شر  مقداره مدفوع أجمال   بمبلغ مشي 

  عليه تدر  المساهمة وهذه .دوالر مليون 719
 
  ربحا

 
 ال إضافة دوالر، مليون 20 - 18 بحدود سنويا

   االستثمار 
 
 .محدود بشكل المركزي والبنك الخزينة وسندات االستثمارية المحافظ ق

   الصندوق يساهم :الدولية الصناديق مع العالقات.3 
 
 ودولية عربية صناديق خمسة أموال رؤوس ق

 وهذه .دوالر مليون 912 عن تزيد  مساهمة وبمقدار  الصندوق الختصاص المشابه االختصاص ذات

  تدر  ال  المساهمة
 
  ربحا

 
 لتحقيق تسغ وإنما  الرب  ح ال هادفة غي   التنموية الصناديق لكون ماليا

   الصندوق منها  استفاد  ولكن التنموية األغراض
 
   العراق
 
 بفوائد  العراق داخل تنموية مشاري    ع تمويل ق

وط  .ميشة وشر

  :والدولية العربية المالية العالقات.4 
 
 الثنائية الدولية المالية العالقات الصندوق يدير  لقانونه وفقا

 من المال   والجانب القروض واتفاقيات المالية االتفاقيات ملف إدارة خالل من األطراف والمتعددة

كة اللجان كة لجنة 80 البالغة) العالم ودول راقالع بي    المشي   االزدواج تجنب واتفاقيات (مشي 

يتر  
   والدولية العربية بالمنظمات الخاص التمويل وإدارة اتفاقية، 28 البالغة الرص 

 فيها  يشارك الت 

 البنك ملف إدارة ال إضافة منظمة، 240 عىل موزع (دوالر مليون 521 بحدود يبلغ الذي) العراق

 .الدول   النقد  قوصندو  الدول  

 : الصندوق نشاط تطور  مراحل

   الصندوق مر  
 
ة  تحديات له تمثل كانت  عدة بمراحل تأسيسه منذ  العراق  لكنها  تجاوزها  استطاع كبي 

   ساهمت
 
ته تأخي   ق    مالئم نمو  تحقيق نحو  مسي 

 
 :بالتال   نلخصها  إمكانياته، وتطوير  موارده ق

 السياسة كانت  وقتذاك ،1974 عام قانونه صدور  بعد  أعماله بممارسة الصندوق بدأ  :األول المرحلة.1 

كي    هو  أساس   بشكل المتبعة
 نامية لدول القروض من عدد  وقدم .الفنية والمعونات اإلقراض عىل الي 

   دينار  مليون (50) وهو األصىل   رأسماله استنفذ  الذي األمر  مختلفة
 
   عراق

 
 ضوعف ثم حينه، ق

   دينار  مليون (100) ليصبح 1979 امع رأسماله
 
 ضوعف ثم .دينار لكل دوالر  3,2 رصف بسعر  عراق

   أخرى مرة المال رأس
 
   دينار  مليون (200) ليصبح 1979 العام نفس ق

 
 رسىم   رصف لسعر  عراق

  قدم إذ  .دينار لكل دوالر  3.2 يعادل
 
 الصندوق قدم كما  .دوالر مليون (300) أقيامها تجاوزت قروضا

  
 
  العراق

 
 من الدول لتلك فنية كمساعدة  تقدم السودان ومنها  النامية الدول من لعدد  سنوية منحا
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   سيادي صندوق ايجاد  وامكانية السيادية الصناديق الخاقان 
 
  13 من 10 صفحة عراق

 تم إذ  السودان، ومنها  الدول من عدد  لصالح العراق داخل تقام تدريبية برامج عىل اإلنفاق خالل

   من عدد  تدريب
   سنوات ولعدة وجبات شكل وعىل السودانية المالية وزارة موظق 

 
 التدريب مركز  ق

 يتحملها  الجيب ومرصف والسفر  واإلقامة التدريب تمويل وكان المالية لوزارة التابع والمحاستر   مال  ال

   الصندوق
 
 .العراق

 الصندوق رأسمال فيه حدد  والذي ،1979 لسنة 152 رقم القانون صدور  منذ  بدأت :الثانية المرحلة.2 

   دينار  مليون (200) ب 
 
   العراق مساهمات ال افةإض (دينار لكل دوالر  3.2 رصف بسعر ) عراق

 
 ق

   .المشابهة األغراض ذات والدولية العربية التنمية صناديق رساميل
 
 الصندوق دخل المرحلة هذه وق

  
 
   االستثمار  مجال هما  رئيسيي    مجالي    ق

 .التنموي المال   االستثمار  ومجال الحقيق 

 ▪  
   االستثمار  مجال فق 

   الصندوق ساهم الحقيق 
 
كتي    رأسمال ق    شر

 
كة هما  موريتانيا  ق  الشر

ي) للمعادن العربية كة (انشي   مدفوع برأسمال (سنيم) والمنتجم للتصنيع الوطنية والشر

 .دوالر مليون 23.4 حوال   مجموعه

   أما ▪ 
 
   الصندوق لرأسمال أضيف فقد  التنموي، المال   االستثمار  مجال ق

 
 مساهمة العراق

   العراقية الحكومة
 
 وصندوق للتنمية اإلسالم   البنك وه   دولية تمويل صناديق خمسة ق

 االقتصادي لإلنماء العرنر   والصندوق الزراعية، للتنمية الدول   والصندوق للتنمية، أوبك

   للتنمية العرنر   والمرصف واالجتماع  
 
 قبل من المدفوعة المبالغ مجموع وبلغ .أفريقيا ق

   دوقالصن
 
ت دوالر  مليون (912) حوال   كمساهمات  العراق   واعتير

 
 وجدير  .رأسماله من جزءا

 ربحية غي   المؤسسات تلك لكون ربج   مردود  لها  ليست المالية االستثمارات تلك أن بالذكر 

 .تنموية أهداف لتحقيق وتسغ

   الصندوق دور  تعزيز  لصالح القروض انحسار  شهدت المرحلة هذه
 
 كان  وقد  .االستثماري المجال ق

   اإليرانية العراقية الحرب تأثي  
   اندلعت الت 

 
   كبي    أثر  1980 عام من األخي   الرب  ع ق

 
 .القروض توقف ق

   رئاسية قرارات صدرت إذ 
 
   الدينار  وتحويل األجنبية العمالت حركة تقيد  حينه ق

 
 يعادله ما  ال العراق

   المعلن الرسىم   بالسعر  بالدوالر 
 
 .دينار لكل دوالر  (3.2) ال المعادل حينه ق

   االستثمار  مرحلة وه   :الثالثة المرحلة.3 
 
كات ق كة، الشر    المشي 

 صدر  إذ  1998 عام من تبدأ  والت 

   الصندوق رأسمال بزيادة 1998 لسنة (2) رقم القانون
 
 إضافة خالل من أخرى مرة العراق

   المدفوعة المساهمات
 
كات ق كة العربية الشر    المشي 

   المالية وزارة مساهمات تمثل والت 
 
 تلك ق



 

 

 المستدامة والتنمية المالية السياسات في اوراق
 

 

 

 
   حسي    د. 

   سيادي صندوق ايجاد  وامكانية السيادية الصناديق الخاقان 
 
  13 من 11 صفحة عراق

كات    الشر
   الصندوق ال آلت والت 

 
ت العراق   واعتير

 
  المرحلة هذه وشهدت .رأسماله من جزءا

 
  توقفا

 
 تاما

   القروض من الصندوق مستحقات تسديد  عىل واالقتصار  للقروض
   إقراضها  سبق الت 

 بدأت والت 

   تظهر  استحقاقاتها 
 
، القرن من التسعينات سنوات ق  

 الفنية اتالمعون انحسار  شهدت كما   الماض 

  
   الصندوق يقدمها  الت 

 
 .المختلفة للدول العراق

   السياسات كل  توقفت وهنا  ،2003 عام بعد  ما  مرحلة وه   :الرابعة المرحلة.4 
 الصندوق كان  الت 

  
 
   اإلدارة مجلس دورة تجديد  لعدم وذلك يعتمدها  العراق

 يدار  الصندوق وظل ،2003 عام انتهت الت 

   الصالحيات له ليست عام مدير  بمستوى
  اإلدارة مجلس يوفرها  الت 

 
 أعمال واقترصت , للقانون وفقا

داد  عىل الصندوق كات من المتحققة األرباح تحصيل وعىل القروض مستحقات اسي  كة، الشر  المشي 

  
ة خالل أودعت والت     السابقة الفي 

 
 أن بعد  العراق تنمية قصندو  وحساب المالية وزارة حساب ق

   الصندوق حسابات أغلقت
  . التاري    خ هذا  قبل األجنبية بالعمالت مفتوحة كانت  الت 

   انخفاض ذلك تبع وقد  
 
  ذلك ورافق االستثمار  عوائد  ق

 
 ال  العوائد  من المتحقق أن أيضا

 أجمال   بلغت حت   إليها  المشار  DFI وحساب المالية وزارة حسانر   لدى يودع بل الصندوق يستلمه

   المودعة العوائد 
 
 أي2014  ولغاية2003  السنوات خالل دوالر  مليون (200) عىل تزيد  الحسابي    ق

  دوالر  مليون 20 بمعدل
 
   سنويا

  %3.5 تشكل والت 
 
   المستثمر  المال رأس حجم من تقريبا

 
كات ق  الشر

كة   وسجلت .المتداولة المرصفية الفائدة عن حت   تقل النسبة وهذه المشي 
 
 المالية وزارة عىل دينا

   الصندوق لصالح
 
 .العراق

   الصندوق أوضاع ترتيب إعادة نحو  التحرك مرحلة وه   :الخامسة المرحلة.5 
 
  والعمل العراق

 
 وفقا

   حساب وفتح اإلدارة مجلس تشكيل إعادة خالل من لقانونه،
 
 وقد  األجنبية بالعمالت له مرصق

ين منذ  المرحلة هذه بدأت    تشر
 الذي القانون تفعيل عىل الصندوق إدارة عملت إذ  ،2013 الثان 

، 10 من ألكير  تعطل ، 30 من ألكير  المتوقفة األهداف وتطبيق سني  
 
   األمر  وصدر  عاما

 الديوان 

  اإلدارة مجلس تشكيل بإعادة
 
 حساب فتح من الصندوق إدارة وتمكنت .الصندوق لقانون وفقا

 وبذلك االستثمارات، وأرباح القروض يداتتسد من الصندوق عليه يحصل ما  إليداع األجنبية بالعملة

  .القانون إليه أشار  الذي واإلداري المال   االستقالل تحقيق تم

 العربية والمنظمات الصناديق مع العالقات توسيع عىل العمل مرحلة وه   :السادسة المرحلة.6 

كات لدى الصندوق مستحقات الستعادة والتحرك واإلقليمية، والدولية كة الشر  أوضاع دراسةو  المشي 
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   سيادي صندوق ايجاد  وامكانية السيادية الصناديق الخاقان 
 
  13 من 12 صفحة عراق

كات ة الشر    وتوظيفها  المدفوعة المبالغ من واالستفادة تصفيتها  لغرض المتعير
 
 جديدة استثمارات ق

 وتدريب الحاصل، التطور  تساير  جديدة أقسام واستحداث الصندوق هيكلية تطوير  وكذلك

 لسابقا من أفضل جديد  وضع ال الصندوق انتقل وهنا  .أدائهم لتحسي    قدراتهم وبناء الموظفي   

 المصاعب لتذليل الطويل والصير  الدؤوب العمل ويتطلب جديدة، تحديات يواجه مازال لكنه

   محافظ ونائب محافظ موقع عىل الصندوق حصول المرحلة هذه نتائج ومن .التحديات ومواجهة
 
 ق

 :التالية المؤسسات

   العراق محافظ▪ 
 
 OFID للتنمية أوبك صندوق ق

   العراق محافظ نائب▪ 
 
   IMF الدول   النقد  صندوق ق

   العراق محافظ نائب▪ 
 
  DHAMANاالستثمار لضمان العربية المؤسسة ق

   العراق محافظ نائب▪ 
 
       AMF العرنر   النقد  صندوق ق

   العراق محافظ نائب▪ 
 
   IBD  للتنمية اإلسالم   البنك ق

   الصندوق يصلح هل
 
  يكون ان العراق

 
  صندوقا

 
 ؟ للعراق سياديا

   الصندوق ان : الجواب 
 
 وعالقات ورأسمال عمل ونظام قانون لديه ، اساسية المقومات يمتلك العراق

  يجعله االساسية المقومات تلك استثمار  وان . ودولية عربية تمويل صناديق مع مالية
 
   لالقتصاد  نافعا

 
 . العراق

  لجعله كافية  مقومات وه  
 
  صندوقا

 
ورية مقومات ال يفتقر  انه اال  . سياديا  : وه   رص 

 . المالية ووزارة النقدية االدارة عن الكاملة االستقاللية- 

 . االستثمارية والعقلية بالكفاءة يتمتع مستقل إدارة مجلس- 

   الكفوءة المهنية االدارة- 
 . الرأسمال   بعقلية تعمل الت 

   الكادر - 
 . العوائد طوير وت والتنبؤ  المال   التحليل الدارة المختص الوظيق 
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   سيادي صندوق ايجاد  وامكانية السيادية الصناديق الخاقان 
 
  13 من 13 صفحة عراق

ه او  النفط مبيعات عن الناجمة منها  نسبة او  المالية الفوائض لتوظيف المستمر  الحكوم   التمويل-   من غي 

   الخامات
 
 رأسماله وتمثل محدودة بموارد  يعمل االن الصندوق ان اذ  ، الخارجية الصندوق استثمارات ق

  منه جزء يستثمر  الذي الخاص
 
 . شحيحة عوائد  محققا

وط توفر  عند و   ورية الكافية الشر    الصندوق سيكون والرص 
 
  العراق

 
  صندوقا

 
  . سياديا

  ينطبق االمر  وهذا 
 
 صندوق ال يتحول ان يمكن حيث المالية وزارة الدارة الخاضع التقاعد  صندوق عىل ايضا

وط توفر  عند  باستمرار  موارده تتنام سيادي ورية الكافية الشر  متعددة ديةسيا صناديق انشاء ويمكن  . والرص 

  
 
   لتحقيق للحكومة المالية الفوائض الستثمار  صممت السيادية فالصناديق ، متعددة اغراض ق

 : اآلن 

 . الدولة أصول مضاعفة• 

 . األجنتر   النقد  احتياط   رفع• 

 . السياس   النفوذ  تعزيز • 

 . األجيال مستقبل تأمي   • 

   تقلل ان الحكومة تستطيع وبذلك
 
ا  . الريعية الموارد  خارج من مالية موارد  وتخلق االزمات اثر  من كثي 

   حسي    . د )*(
   الصندوق بإدارة مكلف عام مدير  ومعاون اقتصادي باحث / الخاقان 

 
 الخارجية للتنمية العراق

 سبقاال  ادارته مجلس ورئيس

ط النشر  عاد أب سمحي .العراقيي    االقتصاديي    لشبكة محفوظة النشر  حقوق  ايلول 6 .المصدر ال االشارة بشر
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