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 المقدمة العامة
 

 أ

احمللل من طرف ألول مرة  متت صياغتهيعترب مصطلح صناديق الثروة السيادية حديث نوعا ما حيث 
 "؟من ميلك ثروة األمم " 1املوسوم بعنوان   يف مقاله  Anderew Rozanovاالقتصادي اندرو روزانوف

من  ولمتاليت من قبل حكومات الدول يشري اىل اهلياكل االستثمارية اململوكة  هذا املصطلح، 2005الصادر سنة 
 العامة، املالية فوائض أو اخلصخصة، ائدو ع أو الرمسية، األجنيب النقد املدفوعات ،أو عمليات ميزان فوائض خالل

جمموعة غري  هذه الصناديق متثل ،جمتمعة املوارد هذه كل أو السلعية، الصادرات من اإليرادات املتحققة أو
للفروقات و االختالفات اليت متيز صندوق ثروة سيادي عن أخر هذا من جهة ،وكيفية نظرا متجانسة اخلصائص 

توظيف املوارد املالية هلذه الصناديق ضمن السياسات االقتصادية العامة حلكومات البلدان املالكة هلا من جهة 
 أخرى.

على الساحة  تواجدهاليست بظاهرة جديدة يف جمال التمويل الدويل حيث يرجع صناديق الثروة السيادية 
ارتفع  ن  أمهيتها و تأثريها من الناحية االقتصادية والسياسية أاال  ،القرن املاضيمنذ مخسينيات  دوليةاملالية ال

صول املالية اليت تسيريها تسارع منو حجم األيعزى هذا اىل ، 2008-2000لفية ادجديدةبشكل متزايد خالل األ
جتاوزت اليت االحتياطات الرمسية املرتاكمة  حجم  يف ظل ارتفاعوانشاء صناديق ثروة سيادية جديدة ،خرية هذه األ

نتيجة بكثري املستوى الذي يسمح بتحقيق التوازنات النقدية و املالية يف الدول املالكة هلذه الصناديق ،وذلك 
البرتول يف األسواق  أسعارسيوية وارتفاع يف ظل ارتفاع صادرات الدول األارتفاع حجم احتياطات النقد األجنيب 

 2008مسامهتها يف متويل أكرب املؤسسات املالية الغربية خالل األزمة املالية لسنة اىل  باإلضافة ،املالية الدولية 
بشكل كبري يف احلد من سرعة حتول أزمة الرهون العقارية اىل أزمة مالية و اقتصادية عاملية ،من  تسامهحيث 

خالل حفاظها على سيولة السوق املالية األمريكية و األوروبية و ان كان لفرتة قصرية ،و توجهها اىل متويل 
 القتصاد العاملي .اقتصاداهتا احمللية جراء تأثرها باألزمة املالية األخرية اليت عرفها ا

صناديق  هذه الحول دور الدائر الكثري من ادجدل و النقاش  الصعود القوي لصناديق الثروة السيادية أثار
وباعتبارها أداة استثمار حكومية قد هتدف اىل حتقيق ما هو ،كمصدر لرأس  املال الطويل األجل والعابر للحدود 

ومن أهم ادجهات اليت  سامهت 2الستثمارات ،ا ستقبلة هلذهان املسواق البلدأأبعد من األهداف التجارية داخل 
جمموعة العمل الدولية  لدينا ،يف تسليط الضوء على القضايا احمليطة بصناديق الثروة السيادية وحماولة فهمها

                                                           
1
 Andrew Rozanov ,who holds the wealth of nations ?,article ,state street global advisors,london, august 

2005,p01. 
 .04،ص2008 أكتوبر الدويل، النقد صندوق سنتياغو، مبادئ عليها، المتعارف والممارسات المبادئ حول تقرير ،السيادية الثروة صناديق حول الدولية العمل جمموعة 2
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بالتعاون مع صندوق النقد (GAPP)اليت سامهت يف وضع مبادئ سنتياغو (IWG)لصناديق الثروة السيادية 
الدويل يف اطار مهامه املتعلقة مبراقبة االستقرار االقتصادي الكلي و االستقرار املايل باإلضافة اىل تأمني األداء 

 الفعلي للنظام النقدي الدويل.

تكمن أمهية صناديق الثروة السيادية على الساحة املالية الدولية باعتبارها فئة كربى من املستثمرين 
املشرتكة و شركات  االستثمار  رتبة الرابعة بعد كل من صناديق التقاعد ،صناديقاملؤسساتيني ،حيث حتتل امل

سنة تريليون دوالر أمريكي هناية مارس 7.45 ت بقدر واليت 1ألصول املالية املدارة حجم امن حيث التأمني ،
بني  تتوزع ما،2016بليون دوالر أمريكي سنة  39.3استثمارات تقدر ب حجم تسجيل  2،حيث مت2018
سواق احمللية للبلدان املالكة هلذه بليون دوالر أمريكي يف األ 4بليون دوالر أمريكي يف األسواق األجنبية و  34.9

 الصناديق .

من  ألخريةصول املالية هلذه ااستثمار األإدارة و بتقوم حكومات الدول املالكة لصناديق الثروة السيادية 
أن بعض الصناديق تفصح عن جند ،حيث  استثمار مرجعيةعن طريق تكوين حمافظ خالل األسواق املالية الدولية ،

بكيفية  االستثمارية من خالل عرض تفاصيل حمافظها االستثمارية سواء املتعلقة بالعوائد و املخاطر أو اسرتاتيجياهتا
وادارة  االستثمار بينما جند صناديق أخرى أكثر حتفظا خبصوص االفصاح عن سياسةختصيص األصول يف احملافظ ،

جديد من مظاهر العوملة اليت تتسم بامللكية العاملية  مظهرأو  وجه صناديق الثروة السيادية  ميكن اعتبار حمافظها ،
فهي متثل األسواق املالية الدولية كجهة عارضة لرؤوس األموال  يف األخرية لألصول املالية ، حيث تتدخل هذه

،يف حني بالنسبة ألسواق البلدان املضيفة  تستثمر على املدى الطويل ا أهن لتدفقات رأس املال باعتبار مهم مصدر
االطار  وضعقيام حكومات الدول املالكة هلذه الصناديق باحمللية من خالل   اقتصاداهتادعم و تطوير تسعى اىل 

املرجوة من انشاء  قيق األهداف االقتصادية ن أجل حتمالقانوين و املؤسسايت املناسب لصندوق الثروة السيادي 
  هذه الصناديق .

 االشكالية :

صندوق ثروة  عترب،و الذي ي 2000ضبط االيرادات سنة صندوق  بإنشاءادجزائر كغريها من الدول قامت 
كوسيلة  المتصاص فوائض  ،تسجيل فوائض مالية مهمة ناجتة عن ارتفاع ايرادات ادجباية البرتولية  نتيجة سيادي

                                                           
1
 http://docs.preqin.com/reports/The-2018-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Sample-Pages.pdf,consulte le 

01/09/2018. 
2
 Bernardo Bortolotti et al , Hunting unicornes ,Sovereign Wealth Fund Annual Report 2016, Sovereign 

Investment Lab ,www.bafficarefin.unibocconi.it/sil,p16. 

http://docs.preqin.com/reports/The-2018-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Sample-Pages.pdf,consulte
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و ايرادات ادجباية  لسنة معينةايرادات ادجباية البرتولية الناجتة عن الفرق بني ايرادات ادجباية البرتولية احملققة فعال 
يف ظل حتسن املؤشرات االقتصادية الكلية للجزائر و ذلك  لنفس السنة،البرتولية حسب تقديرات قانون املالية 

وزارة حيث أن  ،2014-2000 خالل الفرتة واصل ألسعار النفط يف السوق املالية الدولية االرتفاع املتنتيجة 
ضمن كما جتدر االشارة اىل أن صندوق ضبط االيرادات ادجزائري يصنف ، املالية هي  اهليئة املكلفة بالتسيري

االقتصاد من تقلبات أسعار السلع محاية امليزانية و يف هدفها األساسي  اليت يتمثل  صناديق استقرار املالية العامة
اخلزينة ويل العجز على مستوى امليزانية و مت يف  صندوق ضبط االيرادات مهام ثلتمت،حيث )النفط عادة( األساسية

صندوق ثروة سيادي يدير  أي أنه، ،باإلضافة اىل ختفيض حجم الدين العام 2006العمومية ابتداءا من سنة 
ملواجهة تقلبات أسعار ميثل أداة  أموال عامة يتم انفاقها حمليا بدال من استثمارها من أجل حتقيق عوائد مالية ،فهو

من خالل حتويل الفوائض املالية اىل  البرتول البرتول وامتصاص الصدمات اخلارجية االجيابية الرتفاع أسعار
 .  الصندوق و الصدمات السلبية الخنفاض ألسعار من خالل متويل عجز اخلزينة و املوازنة العامة للدولة

 كالتايل :وعلى هذا األساس فان السؤال ادجوهري الذي حتاول الدراسة االجابة عليه نطرحه  

السوق  ادارة المحافظ المالية لصناديق الثروة السيادية فيالتي تقود قرارات  و الدوافعماهي األهداف -
الى غاية 2000منذ انشاءه سنة الجزائري تجربة صندوق ضبط االيرادات  وكيف نقيم ، دوليةالمالية ال

 ؟ 2018-2017الفترة الحالية 

 انطالقا من هذا السؤال الرئيسي نطرح األسئلة الفرعية التالية :

 ؟ماهي صناديق الثروة السيادية ،خصائصها ،ظروف و مربرات انشاءها -

 ؟ دوليةما هو موقع صناديق الثروة السيادية على الساحة املالية ال-

ماهي املفاهيم األساسية املتعلقة باالستثمار يف األسواق املالية باعتبار أن صناديق الثروة السيادية مستثمر -
 مؤسسايت ؟

األساسية املتعلقة باالستثمار من خالل احملافظ االستثمارية ؟وما هي االسرتاتيجيات االستثمارية ماهي املفاهيم -
 املتعلقة بتخصيص األصول يف احملافظ املرجعية بالنسبة للمستثمرين ؟

 ؟ماهي أهم التجارب الرائدة لصناديق الثروة السيادية باعتبارها مستثمر حكومي -
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وهل ختتلف من جتربة ؟ كيف يتم حتديد أطر االستثمار و ختصيص األصول يف احملافظ املرجعية هلذه الصناديق -
 .؟ملاذا و ماهي أسباب االختالف ؟اىل أخرى 

وهل جنح يف حتقيق ؟هو الدور الذي لعبه صندوق ضبط االيرادات ادجزائري لدعم استقرار االقتصاد الوطين  ما-
 .؟ 2018-2017اىل غاية الفرتة احلالية 2000سنة األهداف املسطرة له منذ انشاءه 

 وكيف؟ملاذا ؟و أهدافه ضبط االيرادات ادجزائري هل هناك ضرورة إلعادة النظر يف كيفية سري عمل صندوق -
 .؟ذلك 

 الفرضيات :

 . استثمار مرجعيةصناديق الثروة السيادية أداة استثمار حكومية تستثمر أصوهلا املالية من خالل حمافظ -

صندوق ضبط وتطور األصول املالية لعلى وضعية يف األسواق املالية الدولية تؤثر ر البرتول اسعتقلبات أ-
 .ادجزائري  االيرادات

ختفيض تمثلة يف متويل العجز املوازين و املسطرة له و املصندوق ضبط االيرادات ادجزائري جنح يف حتقيق األهداف -
 .املديونية

وطريقة توظيفه يف  ان اعادة النظر يف كيفية تسيري و استثمار األصول املالية لصندوق ضبط االيرادات ادجزائري ،-
 ضرورية و ملحة من أجل حتقيق مزايا لصاحل االقتصاد ادجزائري . السياسات االقتصادية للجزائر تعد نقطة

 أهمية الدراسة :

صناديق الثروة السيادية   واقعبني  جيمع  يف اعطاء رؤية علمية يف اطار متكاملتكمن أمهية الدراسة 
اليت متثل وسيط بني أطراف من خالل األسواق املالية  دوليةكمستثمر مؤسسايت مهم على الساحة املالية ال

هذا من جهة ،وكيفية توظيف األصول املالية هلذه الصناديق من أجل تطوير الفائض املايل و أطراف العجز املايل 
عن طريق من خالل حتقيق عوائد مالية اضافية وذلك ،ودعم اقتصاديات البلدان املالكة هلا من جهة أخرى 

من خالل حمافظ استثمار مرجعية و اليت تعكس بدورها تنوع واختالف  استثمار األصول املالية هلذه األخرية
،باإلضافة اىل تسليط الضوء على واقع صندوق ضبط االيرادات هداف اليت أنشئت من أجلها هذه الصناديق األ
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ة بالرتكيز على أدائه خالل أزمة اخنفاض أسعار البرتول املسجلة منذ منتصف سن2000ادجزائري منذ تأسيسه سنة 
2014. 

 أهداف الدراسة :

 ميكن أن حنصر أهداف الدراسة اليت نسعى اىل حتقيقها كما يلي :

ودورها يف دعم وتطوير اقتصاديات البلدان  دوليةابراز واقع صناديق الثروة السيادية على مستوى الساحة املالية ال-
 املالكة هلا .

األسواق املالية من خالل التطرق اىل النظريات املتعلقة باالستثمار يف االحاطة بادجوانب النظرية املتعلقة -
 .Modern Portfolio Theoryاحملافظ املالية  خصيص األصول يفبت

صندوق ضبط االيرادات ادجزائري من خالل تقييم تطور األصول املالية هلذا األخري   تسليط الضوء على واقع-
 . وحتليل كيفية استخدامه يف االقتصاد ادجزائري

حماولة تقدمي منوذج جديد لكيفية تسيري و توظيف صندوق ضبط االيرادات ادجزائري يف االقتصاد ادجزائري -
 باالعتماد على الواقع الفعلي للصندوق وجتارب صناديق ثروة سيادية رائدة .

 تحديد اطار الدراسة :

دول هلا جتربة رائدة النرويج و أبوظيب جتارب نوعني من صناديق الثروة سيادية ،صناديق ثروة سيادية نفطية يف  - 
دد فوائض امليزان التجاري الصني و سنغافورة ،فيما خيص االطار الزمين احمل على ،صناديق  ثروة سيادية تعتمد

، حيث اعتمدنا على تقارير ومعطيات حديثة تشمل لدراسة هذه التجارب فهي مرتبطة بظروف ومعطيات كل بلد
 . 2017-2015الفرتة 

متتد منذ انشاء هذا نتطرق لدراسة جتربة صندوق ضبط االيرادات ادجزائري ،الفرتة الزمنية حمل الدراسة كما -
 .2018-2017احلالية اىل غاية الفرتة  2000سنة  الصندوق
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 :الدراسة  منهج

حيث تطرقنا ملفهوم صناديق يف ادجانب النظري املنهج الوصفي لقد استخدمنا يف هذه الدراسة كل من  
التجارب الرائدة ألهم ية بشكل عام ،ومن أجل استعراض دولالثروة السيادية و مكانتها على الساحة املالية ال

صناديق الثروة السيادية )النرويج ،أبوظيب ،سنغافورة و الصني (،باإلضافة اىل استعراض جتربة صندوق ضبط 
من يف ادجانب التطبيقي  )املنهج االستقرائي(التحليلياملنهج ،و االيرادات ادجزائري حمل الدراسة يف هذه األطروحة 

جناحه يف حتقيق األهداف املرسومة له ،من خالل ضبط االيرادات ادجزائري ومدى تقييم مدى فعالية صندوق أجل 
االقتطاعات املالية من صندوق ضبط االيرادات و املوجهة  سواء ب البيانات و املعطيات املتعلقة حتليل وتقييم 

مدعما بدراسة قياسية باستخدام ، 2017-2000ل العجز املوازين  أو ختفيض الدين العمومي خالل الفرتة لتموي
 .وذلك من أجل االجابة على الفرضية الثانية  eviews7برنامج 

 الدراسات السابقة :

بشكل لدى الرأي العام و صناع السياسات رغم أنه مت تسليط الضوء على عامل صناديق الثروة السيادية 
أنه نال قسطا كبريا من البحوث  متأخر جدا مقارنة بتاريخ تواجدها فعال على الساحة املالية الدولية ،اال

يف خمتلف ادجوانب االقتصادية على املستوى  نالسيادي هذه الفئة من املستثمرينالدراسات اليت اهتمت مبوضوع و 
لبحثية اليت تناولت موضوع صناديق الثروة السيادية ميكن تناول أهم الدراسات و األوراق ا،  زئيو ادج الكلي

 كما يلي :بشكل خاص  بشكل عام وصندوق ضبط االيرادات ادجزائري 

 من طرف الباحث و اليت مت تقدميها   أهم الدراسات األوىل اليت رصدت ظاهرة صناديق الثروة السيادية
 :   Andrew Rozanovاالقتصادي أندرو روزانوف

-Andrew Rozanov,"who holds the wealth of nations?" ,article ,state street global 
advisors,August 2005. 

و املتمثلة يف صناديق الثروة  حيث قام الباحث برصد صعود فئة جديدة من املستثمرين املؤسساتيني
تتمثل يف ارتفاع  ألسبابط الضوء على هذا النوع من املستثمرين يركز على أمهية دراسة و تسل كماالسيادية ،

وباعتبارها وحدات متمايزة اخلصائص تسعى لتحقيق املتواصل حلجم األصول املالية اليت تديرها هذه الصناديق ،
، وارتفاع حجم االحتياطات الصرف القتصاديات البلدان املالكة هلا   أغراض تتعلق باألهداف االقتصادية الكلية
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سيادية النفطية خالل فرتة الدراسة اليت مت فيها رصد ظاهرة صناديق الثروة األجنبية خصوصا صناديق الثروة ال
 السيادية .

  لصناديق الثروة السيادية : شفافيةالوكمة و مبفاهيم احلالدراسات اليت اهتمت أهم 

-celeste cecilia Moles lo turco, Sovereing Wealth Fund:From Transparency To 
Sustainability , article, sovereign wealth fund center ,2013.  

سلطت الباحثة يف هذه الدراسة الضوء على أمهية احلوكمة و الشفافية لصناديق الثروة السيادية باعتباره 
كما  صناديق الثروة السيادية و البلدان املضيفة الستثمارات هذه األخرية ،مالكي موضوع مهم بالنسبة لكل من 

ودورها يف تقريب األراء حول IWGSWFلصناديق الثروة السيادية ركزت على دور جمموعة العمل الدولية  
، كما أكدت وتسهيل فهم املبادئ و املمارسات العامة ملبادئ سنتياغو خبصوص هذه الصناديق  القضايا املهمة

  ية املستدامة .على الدور املهم الذي ميكن أن تلعبه هذه الصناديق يف حتقيق التنم

  الدراسات اليت تناولت واقع صناديق الثروة السيادية على الساحة املالية العاملية لدينا :أهم 

-Tamara Gomes ,"The Impact of sovereign wealth fund on international 
finanancial stability",Discution paper ,Bank of Canada,2008. 

درس الباحث األثار االجيابية و السلبية النامجة عن استثمارات صناديق الثروة السيادية على استقرار النظام  
املايل الدويل باعتبارهم مستثمرين مؤسساتني على املدى الطويل ،أهم النقاط اليت توصلت اليها هذه الدراسة اىل 

ام املايل الدويل من خالل تعزيز األداء ادجيد لألسواق أنه من املمكن أن تساهم هذه الصناديق يف استقرار النظ
املالية  ،كما أنه من املمكن أن يكون هلذه الصناديق  اعتبارات سياسية حمتملة أو أهداف ذات دوافع أخرى غري 

 متعلقة بتعظيم العوائد املالية .

-Surendranth R.jory,Mark J.Perry.Thomas A. Hemphil,"The role Of Sovereign 
Wealth Fund In Global Financial Intermidiation ",Thundebird International 
Business Review-vol.52.No6,November/December2010. 

بإعطاء فكرة كاملة عن ماهية صناديق الثروة السيادية وخلفيتها من خالل هذا املقال حيث قام  الباحثون  
التارخيية باإلضافة اىل األهداف األساسية املتعلقة باستثمارات صناديق الثروة السيادية وكيفية تسيري أصوهلا املالية 
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دور صناديق الثروة  ويف األخري مت تقدمي توصيات فيما خيص تسهيل،من خالل احملافظ املرجعية اليت تتوىل ادارهتا 
 السيادية يف الوساطة املالية الدولية .

  وفهم الدراسات اليت اهتمت بدراسة استثمارات صناديق الثروة السيادية يف األسواق املالية الدولية أهم
ركزت على دراسة تأثري استثمارات صناديق  ،حيثاألهداف االستثمارية اليت تقود قرارات تكوين احملفظة 

 eventسيادية على املؤسسات املدرجة يف البورصة و ذلك باستخدام منهجية احلدث االقتصادي الثروة ال

study  : أهم األوراق البحثية نوردها كما يلي، 

-Hélén Raymond,"The effect Of Sovering Wealth Fund ʼInvestements On Stock 
Market ,working paper, Université Paris Oust Nanterren,20 November 2008. 

يف هذه الدراسة قامت الباحثة بتقييم ردة فعل السوق املايل عند اعالن صندوق ثروة سيادي عن استثماره 
صندوق ثروة سيادي حول 50يف مؤسسة مالية مدرجة يف البورصة ،باستخدام منهجية دراسة احلدث لعينة من 

االعالن عن امتالك أو حصول صندوق ثروة  الدراسة متثلت يف،أهم نتائج 2008-2005العامل خالل الفرتة 
سيادي على حصة يف املؤسسة يكون له تأثري اجيايب مؤقت على سعر سهم املؤسسة املستهدفة حبث أن هذا األثر 

ل أزمة ومن خالل عينة جزئية اهتمت الباحثة بدارسة تأثري استثمارات صناديق الثروة السيادية خال ليس دائم ،
أظهرت النتائج تأثري غري دائم على سعر سهم املؤسسات و  2008جويلية  -2007الرهن العقاري للفرتة جويلية 

هذا يرجع اىل أن األسواق غري مقتنعة بأن صناديق الثروة السيادية وحدها لديها القدرة على اسرتجاع وضعية 
 ب اعتقاد الباحثة .حس 2008البنوك املعنية خالل األزمة املالية العاملية 

-Nathan Mauck.Sofia johan.April Knill ,Determinants Of Soverign Wealth Fund 
Investement In Private Equity,Discussion paper, University of tillburg, November 
2010.     

صندوق ثروة سيادي يف العامل ، وجد  50من خالل هذه الورقة البحثية مت حتليل منط االستثمار ل 
الباحثون أن مستوى تشريع البلد )البلد املستهدف من قبل استثمارات صناديق الثروة السيادية (،االختالف يف 

ذه الصناديق ،ومستوى االرتباط بني مستوى التشريع بني البلد املضيف الستثمارات الصناديق و البلد املالك هل
األسواق املالية للبلدين كلها عوامل تؤثر على نسبة استثمار صناديق الثروة السيادية يف األسهم اخلاصة مقابل 
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األسهم العامة ،كما أن هذه الصناديق تستفيد من الفرص لتنويع حمافظها يف أسواق البلدان اليت هلا ارتباط سليب 
 ملالك لصندوق الثروة السيادي .مع السوق البلد ا

-Luisa Anderloni-Daniela Vandone ,Sovereing Wealth Fund Investements In The 
Banking industry,Working Paper, Universita degli di Milano,December2012. 

بالتحقق من األثر املايل الستثمارات صناديق الثروة السيادية  انتالباحثمن خالل هذه الورقة البحثية قامت 
أن هذه البنوك املستهدفة  حيث، 2008يف أسهم البنوك األوروبية وبنوك أمريكا الشمالية خالل األزمة املالية 

 يكون حجمها كبري يف تصنيف املصارف املالية على مستوى بلداهنا ،أهم نتائج الدراسة متثلت يف أن صناديق
الثروة السيادية غالبا ما تأخذ حصص صغرية يف البنوك اليت تستثمر فيها ،كما أن مسامهة هذه الصناديق سامهت 
يف حتسني كفاية رأس املال للبنوك اليت استثمرت فيها حيث أظهر هذه البنوك مستوى رأمسلة عال خالل السنتني 

 .2008األخريتني بعد األزمة املالية 

-Alexender Dyck,Adair Mörse ,sovereign wealth fund portfoilos ,Working 
paper,December 2011. 

من خالل هذه الورقة البحثية قام الباحث بتحليل احملافظ املالية لصناديق الثروة السادية حملاولة فهم  
حمفظة ذات هدف  األهداف االستثمارية اليت تقود قرارات تكوين احملفظة ،كما قام باملقارنة بني هدفني أساسيني

و حمفظة  ،استثماري حيث يقوم مسريي الصندوق بتنويع األصول من خالل القطاعات االقتصادية و الصناعات 
قطاعات و صناعات معينة ،وذلك من أجل تفسري تنويع  اليت هتدف اىل الرتكيز على ذات أهداف تطويرية 

 احملافظ املالية و حصص املسامهني . 

  اهتمت بدراسة صندوق ضبط االيرادات ادجزائري ،تتمثل يف أطروحة الدكتوراه للباحث أهم الدراسات اليت
 االقتصادي :

صاديات الدول النفطية )الواقع و األفاق مع االشارة تدور صناديق الثروة السيادية يف متويل اق"بوفليح نبيل ،-
جامعة  االقتصادية فرع نقود و مالية ،،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم "اىل حالة احلزائر 

 .2011-3،2010ادجزائر
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حيث توصل الباحث  يتقييم خاص لصندوق ضبط االيرادات ادجزائر  بإجراءيف هذه الدراسة قام الباحث 
ض املديونية العمومية الداخلية اىل أن الصندوق جنح يف حتقيق األهداف احملددة له من خالل مسامهته يف ختفي

باإلضافة اىل مسامهته يف استقرار املوازنة العامة من خالل متويل العجز  2009-2000اخلارجية خالل الفرتة و 
بني جتربيت ادجزائر و النرويج حيث يرى الباحث أن  املوازين  ،كما قام أيضا بإجراء تقييم  عام من خالل املقارنة

ه ،كما أن عدم تطوير و تعديل صندوق ضبط الصندوق يعاين من عدة نقائص تشمل حوكمته و كيفية تسيري 
استثمار أصوله املالية من أجل حتقيق عوائد  مااليرادات يؤدي اىل حتمل ادجزائر تكلفة ضياع الفرصة البديلة لعد

  اقرتاحات بشأن تعديل وتطوير صندوق ضبط االيرادات .  قدم الباحث اضافية ، يف األخري

 كالتايل :جزئني  مت تقسيم هذا البحث اىل الخطة :

ثالثة فصول  يتضمن استثمارات صناديق الثروة السيادية في األسواق المالية الدولية  بعنوان: ولالجزء األ
 كالتايل :

من خالل توضيح  ،وواقعهانستعرض يف هذا الفصل االطار النظري لصناديق الثروة السيادية : الفصل األول-
،حوكمة و شفافية هذه الصناديق ،باإلضافة اىل املفاهيم املتعلقة هبا كمستثمر سيادي ،اهلدف من انشائها 

 يف األسواق املالية الدولية . ااستثماراهتمن خالل تسليط الضوء على  مسامهتها يف النظام املايل الدويل استعراض 

ق املالية وكيفية ختصيص األصول االطار النظري املتعلق باألسوايف هذا الفصل استعرضنا : الفصل الثاني-
  Modern Portfolio Theoryاالستثمار يف احملفظة املالية من خالل  التطرق اىل نظرية احملفظة احلديثة و 

 .Benchmark Portfolioللمحافظ االستثمارية  املرجعية ساسية املتعلقة باإلدارة،واملفاهيم األ

جتارب ،من خالل استعراض عرض جتارب لصناديق ثروة سيادية رائدة يف هذا الفصل قمنا ب: لثالفصل الثا-
وهيئة أبوظيب لالستثمار  GPFGلصناديق ثروة سيادية نفطية جتربة الصندوق احلكومي االمجايل النروجيي 

ADIA شركة جتربة  وذلك من خالل عرض يف االمارات العربية املتحدة ،وصناديق ثروة سيادية غري نفطية
يف سنغافورة و وشركة االستثمار الصينية القابضة Temasekو شركة متاسك  GICاالستثمار السنغافورية 

CIC، بإجراء مقارنة بني جتارب هذه الصناديق  قمناكما.  
 
 
 
 



 المقدمة العامة
 

 ك

 : يتضمن فصلني كالتايل، (الواقع و األفاق)تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري  بعنواني :ثانالجزء ال

قييم من خالل اجراء ت ،بة صندوق ضبط االيرادات ادجزائريجتر  بعرض قمنا هذا الفصل يف  :رابعالفصل ال-
سومة له من الناحية مدى فعالية هذه األهداف و املهام املر ، و هطبيعة استخداماتمفصل عل أساس مصدر متويله و 

اخنفاض أسعار البرتول املسجلة منذ  صدمة،وأدائه خالل مسامهتها يف حتقيق دفع لالقتصاد الوطين االقتصادية و 
 .  2014منتصف جوان 

لصندوق حاولنا يف هذا الفصل تقدمي اقرتاحات ختص كيفية تسيري واستثمار األصول املالية : خامسالفصل ال
وذلك  ،يف احملفظة املرجعية،حيث ركزنا على سياسة االستثمار وختصيص األصول ضبط االيرادات ادجزائري 

 املتوصل اليها يف الفصل السابق .انطالقا من جتارب الصناديق السيادية الرائدة ونتائج تقييم الصندوق 

 



 في االقتصاد العالمي فاعلمستثمر مؤسساتي :صناديق الثروة السيادية  Iالفصل 

 الدولية :االطار النظري لالستثمار في األسواق المالية IIالفصل 

عرض تجارب صناديق ثروة سيادية رائدة :IIIالفصل 
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 :استثمارات صناديق الثروة السيادية في األسواق المالية الدولية ولالجزء األ

:ولالجزء األ مقدمة  

تدفقات رأس األوىل  بداية األلفية لقد عرفت اقتصادات األسواق الناشئة و الدول املصدرة للخام خالل
معينة من الكيانات املالية الفاعلة و املال و احتياطات كبرية من النقد األجنيب ،وقد عزز هذا صعود جمموعة 

املتمثلة يف صناديق الثروة السيادية، و اليت ختتلف عن بعضها البعض من حيث مصادر متويلها و األهداف اليت 
 أنشأت من أجلها .

ان الصعود القوي لصناديق الثروة السيادية مقارنة باملستثمرين املؤسساتيني األخرين ،ومنوها املتسارع من 
 استثمارات صناديق الثروة السيادية يف األسواق املالية الدولية  و جدل حول شاحلجم و العدد ،أثار نقاحيث 

أنه ليس هنالك  Christopher Baldingبعض االقتصادين مثل  1ودوها يف النظام املايل الدويل ،حيث يرى
ستثمارات ،يف حني يرى بعض دافع وراء استثمارات صناديق الثروة السيادية غري تعظيم العائد على اال

يف ارتفاع حجم ونشاط  هذه الصناديق باعتبار أن هلا  مشكلة Simon Jhonsonاالقتصاديني األخرين مثل 
ا عبارة عن هنمع حكومات الدول املالكة هلا ،األمر الذي يتعارض مع فكرة احلرية الرأمسالية ،وبأارتباط وثيق 

البلدان املالكة هلا ،وأهنا هتدف من وراء توظيف أصوهلا احلصول على  مصاحل  أدوات استثمار مصممة حلماية
 املعلومات التكنولوجية و األسرار التجارية للبلدان اليت تستثمر فيها . 

ومن أجل تسليط الضوء على واقع و طبيعة استثمارات صناديق الثروة السيادية يف األسواق املالية الدولية  
 املؤسساتني ينواملتعلقة بتحديد هوية هذا النوع من املستثمر ،ىل احملاور التالية كان البد لنا من التطرق ا

واستثمارات صناديق الثروة السيادية يف األسواق املالية الدولية ،باإلضافة اىل عرض أهم جتارب صناديق الثروة 
 السيادية الرائدة يف العامل من خالل عرضها يف شكل فصول كالتايل :

 :صناديق الثروة السيادية مستثمر مؤسسايت فاعل يف االقتصاد العاملي . الفصل األول-

 :االطار النظري لالستثمار يف األسواق املالية الدولية . الفصل الثاني-

 :عرض جتارب لصناديق ثروة سيادية رائدة . الفصل الثالث-

                                                           
1
 Richard Shrimbor ,The Impact Of Sovereign Wealth Funds Investments on Listed United States 

Companies ,economics honors thesis,29 April 2009,p6-7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.:االطار النظري لصناديق الثروة السيادية 01المبحث   

.:حوكمة و شفافية صناديق الثروة السيادية  02المبحث   

في األسواق المالية الدولية . :صناديق الثروة السيادية مستثمر نشط03المبحث  
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 :الفصل األول  تمهيد
وصناع السياسات ادية من قبل الرأي العام الدويل على صعود صناديق الثروة السي ءمت تسليط الضو لقد 

خصوصا يف أعقاب األزمة املالية العاملية األخرية لسنة  ،باعتبارها فئة من الكيانات املؤسسية العابرة للحدود
قبل احلكومات املالكة هلا ألجل ادارة مكاسب و فوائض  عقود طويلة من منذ،رغم أنه مت انشاؤها 2008

التقليل من أثار وفري املدخرات لألجيال القادمة و تولتحقيق أهداف تتعلق ب، املداخيل احلكومية املتنوعة املصادر
 زمات املالية على اقتصاداهتا احمللية .األ

وانتشار انشاء صناديق جديدة حاليا أو صول املالية املدارة لصناديق الثروة السيادية ،ارتفاع حجم األ
الذي تتسم به استثمارات  املالية  تركيز األصول باإلضافة اىل ،وطبيعة الرتكيز اجلغرايف أو القطاعي مستقبال 

األساسية  هدافتتعلق بطريقة متويل هذه الصناديق ومنوها ،األ عدة مسائل صناديق الثروة السيادية أثار 
 الشفافية و املعاملة التنظيمية هلذه الصناديق ،و احلمائية املضادة لالستثمارات السيادية.لالستثمار، احلوكمة و 

خصوصا يف ظل األزمة املالية العاملية لسنة  كبري على مستوى األسواق املالية الدوليةال هاتأثري  أنكما 
ولة املالية ألكرب املؤسسات السي هابرزت من خالهلا صناديق الثروة السيادية كمنقذ من خالل توفري حيث ،2008

توجهها حنو أسواقها احمللية إلعادة رأمسلة  املالية الغربية اليت عرفت صعوبات مالية كبرية خالل تلك الفرتة وأيضا
 .2008القطاع  البنكي الذي تأثر بدوره باألزمة املالية العاملية ابتداءا من النصف األخري لسنة 

ككيان يف االقتصاد العاملي وصعودها   صناديق الثروة السيادية ع و واق و لتسليط الضوء على ظاهرة
 :احملاور التاليةاىل  تطرقنا ،عابر للحدود  استثماري

 واقع صناديق الثروة السيادية على مستوى النظام املايل الدويل .ماهية -
 .حوكمة و شفافية صناديق الثروة السيادية -
 األسواق املالية الدولية . مارات صناديق الثروة السيادية يفثاست-
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االقتصاد العالمي في صناديق الثروة السيادية مستثمر مؤسساتي فاعل       الفصل األول :                
 

16 
 

 صناديق الثروة السياديةل نظريالاالطار المبحث األول :
هلذا البد لنا من  له وزن مهم ومؤثر يف النظام املايل العاملي ،صناديق الثروة السيادية مستثمر مؤسسايت 

يف املطلب صناديق الثروة السيادية ماهية يق الثروة السيادية من خالل توضيح التطرق اىل االطار النظري لصناد
كيفية تصنيف صناديق الثروة السيادية يف املطلب الثاين وواقع هذه الصناديق على مستوى النظام املايل ،األول 

 الدويل يف املطلب الثالث .
 صناديق الثروة السياديةالمطلب األول :ماهية 

ديد مفهوم صناديق الثروة السيادية باعتبارها سنتطرق اىل أهم التعريفات اليت وضعت لتح طلبيف هذا امل
 أهم  اليت متييزها عنالفروقات و االختالفات   و أبرزعلى الساحة املالية العاملية مستثمر مؤسسايت مهم 

 .املؤسساتيني املستثمرين 
 تعريف صناديق الثروة السيادية -1

وخصائصها املختلفة ،حيث أهنا متثل  نظرا لطبيعتها نوعا ما صعبةوصف صناديق الثروة السيادية مهمة 
فروق دقيقة،  ، الفاتتخمن ا اجمموعة غري متجانسة للغاية مما جيعل من الصعب جدا التقاط كل ما لديه

لوضع تعريف هلذه يف السنوات األخرية كانت هناك العديد من احملاوالت  موحد عام، يف تعريف  خصائصو 
 :ن صناديق الثروة السيادية كما يتضح فيما يليعاك تعريفات خمتلفة السبب يف أن هن أنه هذا هو األخرية حيث

 
 أهم التعريفات المتعلقة بصناديق الثروة السيادية

 التعاريف الصادرة عن أهم المؤسسات و مراكز البحوث
 :IMFتعريف صندوق النقد الدولي

شئت جملموعة متنوعة من أغراض الثروة السيادية هي صناديق استثمار مملوكة للحكومة، اليت أن صناديق''
أصول النقد األجنيب اليت يتم استثمارها على املدى الطويل يف   تمتول عادة عن طريق حتويال االقتصاد الكلي،

 .1اخلارج"
 تعريف دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي:

صناديق  تنشئومات بعض احلكدليل ميزان املدفوعات لصندوق النقد الدويل يقدم تعريف أكثر دقة 
 صناديق الثروة السيادية:2ألغراض خاصة، وعادة ما تسمى 

" صناديق الثروة السيادية تنشئها  ومتلكها احلكومة العامة ألغراض االقتصاد الكلي، وصناديق الثروة السيادية 
ستثمارية  اليت متلك، تسيري، أو تدير األصول لتحقيق األهداف املالية، وتوظف جمموعة من االسرتاتيجيات اال

                                                 
1
 imf,sovereign wealth fund-a work agenda, february 29, 2008,p04. 

2
 imf,balance of payments and internationa investement positions manual  , 6

th 
edition,paragraphe 6.93,p115. 
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تشمل االستثمار يف األصول املالية األجنبية، هذه الصناديق تنشأ من فوائض ميزان املدفوعات، والعمليات الرمسية 
 أو االيرادات املتحققة من الصادرات السلعية". / عائدات اخلصخصة والفوائض املالية العامة و للنقد األجنيب ،

 : لصناديق الثروة السيادية 1(IWG-SWF)تعريف مجموعة العمل الدولية 
"هي صناديق  أو ترتيبات لالستثمار ذات غرض خاص متلكها احلكومة العامة، وتنشئ احلكومة العامة 
صناديق الثروة السيادية ألغراض اقتصادية كلية ،وهي حتتفظ باألصول أو تتوىل توظيفها أو ادارهتا لتحقيق 

 ات استثمارية تتضمن االستثمار يف األصول املالية األجنبية وتنشأأهداف مالية، مستخدمة يف ذلك اسرتاتيجي
 أو الرمسية، األجنيب النقد املدفوعات ،أو عمليات ميزان فوائض على معتمدة العادة يف السيادية الثروة صناديق

 املوارد هذه كل أو السلعية، الصادرات من اإليرادات املتحققة أو العامة، املالية فوائض أو اخلصخصة، عائد
 .2". جمتمعة

 حتتفظيعد هذا التعريف أكثر دقة ألنه يستبعد مجلة من األمور مثل :أصول احتياطات النقد األجنيب اليت 
هبا السلطات النقدية ألغراض التقليدية املتعلقة مبيزان املدفوعات أو السياسة النقدية و املنشآت التقليدية للدولة 

 ظفي احلكومة، و األصول اليت تدار لصاحل األفراد.وصناديق املعاشات التقاعدية ملو 
 :(SWFI)3تعريف معهد صناديق الثروة السيادية 

أو وحدات استثمار متلكها احلكومات ، تنشأ بشكل عام من  "صناديق الثروة السيادية هي صناديق
فوعات التحويالت فوائض ميزان املدفوعات ،عمليات  احتياطات النقد األجنيب الرمسية، عوائد اخلوصصة ،مد

تعريف صناديق الثروة السيادية يستثين ،االيرادات الناتج عن الصادرات السلعية احلكومية، الفائض اجلبائي و/أو
سلطات النقدية من أجل أهداف السياسة النقدية، املؤسسات الأصول احتياطات النقد األجنيب اليت متلكها 

،صناديق املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة)تأسس من  (SOEs)ي العامة اليت متلكها الدولة مبفهومها التقليد
 .4قبل املوظفني /مسامهات املوظفني(،أو األصول املدارة لصاحل األفراد "

 :United State Département Of Treasuryتعريف وزارة الخزينة األمريكية 
هذه األصول بشكل منفصل عن "هي أداة استثمارية حكومية متول من أصول النقد األجنيب ،وتدير  

 .5االحتياطات الرمسية و السلطات النقدية)البنك املركزي و االحتياطات ذات الصلة مبهام وزارة املالية("
 
 

                                                 
من أجل التنسيق والعمل مع صندوق النقد الدويل . 2008ماي  1-أفريل 30أنشئت يف  جمموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية IWG

1
  

2
hamad al hurr al suwaidi.jaime caruana   "  , generally accepted principles and practices (gapp) -santiago 

principles", imf -international working group of sovereign wealth funds, 2008 . 
 3

  هتتم بدراسة صناديق الثروة السيادية ،صناديق النفقات،البنوك املركزية و املستثمرين العموميني على املدى الطويل. ناديق الثروة السيادية منظمة عامليةمعهد ص 
4
 www.swfinstitute.org. what is a sovereign wealth fund? Consulté le 19/11/2016. 

5
 Martin a. Weiss ,crs  report  for congress:swf back ground and policy issues for congress, september 

3,2008.p04. 

http://www.swfinstitute.org/
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 :(OCDE)تعريف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية
اشر أو هي جمموعات من األصول اليت متلكها وتديرها  احلكومات بشكل مب السياديةصناديق الثروة " 

احتياطات النقد األجنيب، بيع املوارد اليت تتسم :قد يتم متويلها من قبل لتحقيق األهداف الوطنية، غري مباشر
 .1من االيرادات العامة للدولة أو مداخيل أخرى" بالنضوب مثل البرتول،

 European Central Bank:تعريف البنك المركزي األوروبي 
 2االت لالستثمار العام ،تدير جزء من األصول األجنبية للدولة"."صناديق الثروة السيادية هي وك

 :Deutsch Bankتعريف البنك األلماني 
مالية مملوكة من قبل الدول اليت متلك،  هياكل"صناديق الثروة السيادية أو صناديق االستثمار للدولة هي  

وتستمد أمواهلا بشكل رئيسي  ول املتنوعةصاألتسيري، أو تدير األموال العامة وتستثمرها يف جمموعة واسعة من 
النابعة من الفوائض املالية للحكومة أو من االحتياطيات الرمسية لدى البنوك  من السيولة الفائضة يف القطاع العام

 3املركزية".
 :أو مخبر االستثمار السياديThe Sovereign Investment Lab’s4   (SIL)تعريف  

 أجهزة استثمارية اليت :صناديق الثروة السيادية هي 
 متلكها حكومات سيادية بشكل مباشر.-1
 تدار بشكل منفصل عن املؤسسات املالية و السياسية للدولة.-2
هذا يعين أن الصندوق ال ميول مبسامهات أصحاب املعاشات وال يوجد 5 (ليس هلا التزامات مالية صرحية -3

 التزامات جتاه املواطنني األفراد(.
 جمموعة أصناف متنوعة لألصول املالية من أجل حتقيق العائد التجاري.تستثمر يف -4
 .)األسوق اخلارجية (تتم يف اخلارجاملعلن عنها  حصة كبرية من استثماراهتا  -5

هوية مؤسسية مستقلة )ال  تتم إدارهتا من قبل البنك  6صناديق الثروة السيادية لديها حسب هذا التعريف 
ية( وتستثمر من أجل العائد املايل على املدى الطويل على عكس البنوك املركزية ، صناديق املركزي أو وزارة املال

،صناديق الثروة السيادية ليس هلا  التزامات مالية صرحية  من أجل االستقرار  استقرار، أو صناديق التقاعد العامة
رة و الغري السائلة من أجل حتقيق أو مسامهات املعاشات، حبيث ميكن أن يكون هلا قدر كبري من األصول  اخلط

                                                 
1
 Blundell-wignall, a., y. hu and j. yermo, sovereign wealth and pension fund issues. oecd working papers on 

insurance and private pensions wo:14. “2008”. oecd publishing,p:02.  
2
 Roland beck , michael fidora,the impact of sovereign wealth fund on global financial market, occasional 

paper n 91,july2008,p06.  
3
 Steffen kern ,sovereign wealth funds-states investement rise,deutsch bank reasearch ,september 10,2007.p02 

العاملي.  وجيري األحباث حول صعود الدول كمستثمر يف االقتصاد خمرب االستثمار السيادي،يتتبع اجتاهات نشاط صناديق الثروة السيادية يف مجيع أحناء العامل   4
  

5
 Bernardo Bortolotti, Veljko Fotak, William L. Megginson,the rise of s w f :difinition, organization, and 

governance, Baffi Center Research Paper,No2014 -163,December 2014,p05. 
6
 Bernardo Bortolotti, Veljko Fotak ,Laura Pellizzola , "the great reallocation" sovereign wealth fund ,annual 

report 2013,p07.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538977##
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عوائد أعلى ،وهذه الصناديق لديها اسرتاتيجية توزيع األصول اليت تضم جمموعة واسعة  اليت ميكن أن تشمل: 
األسهم ،السندات واألسهم اخلاصة، العقارات، وصناديق التحوط، الصناديق املتداولة يف البورصة، والعقود 

 اآلجلة والسلع .. اخل.
ستثمارات تتم بشكل مباشر)من خالل استثمارات الشركات التابعة لصناديق الثروة السيادية( أو من هذه اال

 يف األسواق احمللية أو العاملية.و تستثمر  خالل مسريي األصول)توظيف مدراء أو مسريين(،
 

 التعاريف الصادرة عن أهم المفكرين و الباحثين االقتصاديين
 :Anderew Rozanovتعريف 
صناديق الثروة السيادية هي نتاج فوائض امليزانية الوطنية اليت تراكمت على مر السنني ،بسبب ظروف " 

اىل جانب تقييد االنفاق و ختطيط امليزانية على املدى جيدة ، و وضعية مالية و جتارية مناسبةاقتصادية كلية 
 و أكثر:الطويل، يتم انشاء هذه أجل الصناديق من أجل واحد من هذه األسباب أ

محاية امليزانية و االقتصاد من التقلبات املفرطة لإليرادات ،مساعدة السلطات النقدية يف تعقيم السيولة الغري 
موال من أجل التطوير االقتصادي ،أو استعمال األ املرغوب فيها ،ختصيص مدخرات لألجيال القادمة

 "1.واالجتماعي
أول من صاغ مصطلح صناديق الثروة السيادية سنة هو  االقتصادي أندرو روزانوف 2يعترب الباحث 

2005.  
 :Edwin Trumanتعريف 

"صناديق الثروة السيادية هي جمموعة منفصلة من األصول املالية اليت متلكها أو تسيريها احلكومة و اليت 
 3تتضمن بعض األصول املالية الدولية".

 Clark, Dixon, Monk:تعريف 
صناديق استثمار متلكها و تشرف عليها احلكومة بشكل مباشر أو غري  "صناديق الثروة السيادية هي

مباشر ليس هلا مستفيدين يف اخلارج أو التزامات)خارج  نطاق احلكومة أو املواطنني(،وتستثمر أصوهلا سواء على 
 .4املدى القصري أو املدى الطويل وفقا ملصاحل و أهداف الراعي السيادي"

                                                 
1
 Andrew Rozanov ,who held the wealth  of nations ?,op .cit ,p01.  

state street global advisors أندرو روزانوف باحث وحملل اقتصادي لدى شركة2
 
لوترية السريعة أول من صاغ مصطلح صناديق الثروة السيادية ،كما أشار اىل ا 

 "من ميلك ثروة األمم?". 2005لنموأصوهلا ،وانشاءها من قبل دول عديدة يف مقاله الصادر سنة 
3
 Edwin Truman, a blue print for sovereign wealth fund best practices ,peterson institute, number 

03,2008,p:01. 
4
 Celeste Cecilia Lo Turco, Sovereign Wealth Funds: an Opportunity for Sustainable Development if 

Properly Managed?,  PhD Dissertation Doctoral Program in Political Theory,  LUISS Guido Carli,  Academic 

Year 2013-2014, p12. 
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 و مشولية ألنه يأخذ بعني االعتبار ظواهر أخرى مثل املسامهني و االلتزامات. يعد أكثر دقة 1هذا التعريف
 Caroline Bertin Delacour :تعريف

صناديق الثروة السيادية هي أجهزة استثمارية للدولة ،متول من احتياطات نقد أجنيب أخرى غري " 
ى الطويل يف أصول أجنبية و ليست هلا االحتياطات الرمسية، من أجل أهداف اقتصادية كلية ،تستثمر على املد

 .2التزامات على املدى الطويل"
 سبعة خصائص مشرتكة قد تتوافر لدى معظم الصناديق لتندرج حتت هذا املفهوم هي كالتايل:

متلكها أو حتكمها الدولة، معيار السيادية الذي يفرق بني صناديق الثروة السيادية عن صناديق االستثمار -1
 وط.وصناديق التح

تسيري احتياطات النقد للدولة ،هذه االحتياطات مصدرها صادرات املواد األولية أو صادرات السلع املصنعة -2
 و فائض امليزانية.

تسيري هذه االحتياطات بشكل منفصل عن االحتياطات الرمسية للسلطات النقدية، و هذا ما مييزها عن -3
 البنوك املركزية.

 لية حمددة ،وال سيما تنويع الناتج احمللي واالدخار من أجل األجيال القادمة.تستجيب ألهداف اقتصادية ك-4
 تتبع اسرتاتيجيات  استثمارية طويلة املدى و تفضل االستثمار يف أصول عالية املخاطر.-5
 تستثمر خصوصا يف األصول األجنبية وبالتايل نستثين الصناديق اليت تستثمر يف األصول الوطنية.-6
على املدى الطويل(،وهذا الذي مييزها عن صناديق التقاعد،  تتطورالتزامات أي لتزامات صرحية)ليس هلا ا-7

 على وجه اخلصوص ال تستخدم الديون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Idem. 

2
 Caroline Bertin Delacour ,les fonds souverains :ces nouveaux acteur a l´économie mondial, Les Echos 

Editions,paris,2009,p21. 
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 :انشاء صناديق ثروة سيادية أسباب -2
 : 1يتمثل أمهها يف ما يليصناديق الثروة السيادية لتحقيق أهداف  بإنشاءكومات الدول حتقوم 

ة على أداء دور االحتياط بالنسبة للدولة املالكة هلا ،بتحويل جزء من عوائدها لتصبح لصاحل األجيال القدر -
 القادمة.

تنويع اإليرادات خارج مصادر الناتج احمللي اخلام من خالل تطوير أنشطة و قطاعات اقتصادية جديدة ليس هلا -
 ارتباط بقطاع استخراج و تصدير املواد األولية .

يف أسعار  الناجتة عن االخنفاض املؤقت ) السلبية (على حتقيق االستقرار من خالل امتصاص الصدماتالعمل -
 تها .ية وتغطياملواد األول

 .امتصاص الصدمات )االجيابية (النامجة عن ارتفاع أسعار املواد األولية أو ما يعرف بالعلة اهلولندية   -
 يف أوقات األزمات املالية وحتقيق التنمية املستدامة. و السيولة الدولية املسامهة يف دعم االستقرار املايل العاملي-
تساهم صناديق الثروة السيادية يف تنويع احملفظة االستثمارية و تركز على العائد بدال من ادارة األصول -

 االحتياطية يف البنوك.
 صناديق الثروة السيادية و المستثمرين المؤسساتيين األخرين- 3

األخرين على الرغم من وجود  نياتياملستثمرين املؤسس2بني صناديق الثروة السيادية وبعض  تفرقةالجيب  
 كالتايل:  نياتيغريها من املستثمرين املؤسس عن3بعض اخلصائص و امليزات املشرتكة تتميز صناديق الثروة السيادية 

ولكن لغرض فظ باحتياطات الصرف  األجنيب مثل صناديق الثوة السيادية حتت البنوك املركزيةالبنوك المركزية:  
 خمتلف فهي:

جيب أن تكون قادرة على مواجهة  مسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وتعزيز االستقرار املايل واألسعار، -
الصرف بسرعة وأن تقوم بضخ السيولة يف السوق النقدية ،حيث اهنا  تسعى اىل حتقيق الضمان سعر تقلبات 

ذي يؤدي إىل لالستثمار يف املقام األول يف األوراق املالية القصرية األجل وأدوات الدين والسيولة، األمر ال
 .العام)سندات اخلزينة ،خصوصا سندات اخلزينة األمريكية، سندات الدولة( واملعادن الثمينة، مثل الذهب

ف اىل زيادة العائد على العكس من ذلك، صناديق الثروة السيادية لديها أفق االستثمار طويل األجل و هتد -
أقل حساسية من وبالتايل هي احتياجات السياسة النقدية،  تعلى جزء من األصول االحتياطية اليت جتاوز 

البنوك املركزية جتاه التقلبات قصرية األجل، تستثمر يف أصول أقل سيولة وأكثر خطورة )السندات الشركات، 

                                                 
1
 41-40عة األوىل ،عمان ،األردن ،ص،الطب و التوزيع للنشردار األيام  اقتصاديات صناديق الثروة السيادية،واثق علي حمي  املنصوري ، د صفاء عبد اجلبار املوسوي ،د 

منظمات أو كيانات اليت جتمع املوارد املالية من أجل االستثمار يف السندات و األصول، حيث أن بعض املستثمرين املؤسساتيني املستثمرين املؤسساتيني أو مالكي األصول هم 2 
  ميكن أن يلعبوا دور الوساطة املالية بني املقرضني و املقرتضني.

3
Caroline Bertin Delacour  ,op .cit ,pp62-66. 
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ق العائد األمثل تقوم البنوك املركزية بنقل جزء من األسهم ،العقارات و األصول البديلة ،من أجل حتقي
 احتياطاهتا حنو صناديق الثروة السيادية.

بعض صناديق الثروة السيادية ليس هلا الشخصية القانونية املنفصلة عن البنوك املركزية حيث تكون تابعة هلا  -
 العربية السعودية ويف بعض يف SAMAمن حيث التسيري واالدارة، مثل البنك النروجيي يف النرويج ومؤسسة 

أصول الصندوق و أصول االحتياطات الرمسية مثل شركة االستثمار  احلاالت يكون هناك فصل واضح بني
 يف كوريا اجلنوبية. KICيف سنغافورة و   GICالسنغافورية 

تفضل استقرار ايرادات مداخيل املواد اخلام ي أهداف تستجيب لتحقيق اليت صناديق الثروة السيادية 
يف حني بعض البنوك املركزية تبنت اسرتاتيجيات  استثمار نشطة مثل ،االستثمارات األمنة و السائلة 

SAFE املؤسسة املنظمة الحتياطات البنك املركزي الصيين حيث يكون أحيانا منافس لشركة االستثمار
 يف  بعض احلصص االسرتاتيجية.CICالصينية

 صناديق التقاعد:
صناديق املعاشات التقاعدية هي عبارة عن مستثمر مؤسسايت تدير  أو Pension Fundصناديق التقاعد 

أموال من  مسامهات املوظفني لضمان راتب تقاعدي مدى احلياة  ،متول غالبا من مسامهات املوظفني، يف البلدان 
ة ،صناديق  األجنلو سكسونية هذه املسامهات قد تكون الزامية و يف بعض البلدان األخرى قد تكون طوعي

 املعاشات التقاعدية هلا مخسة خصائص متييزها عن صناديق الثروة السيادية  نذكرها كالتايل:
مصدر متويلها من خالل مسامهات املوظفني يف حني صناديق الثروة السيادية متول من خالل فوائض احلساب  -

 اجلاري أو فوائض امليزانية.
 بالعملة األجنبية . أصوهلا ديرلية يف حني صناديق الثروة السيادية تر أمواهلا بالعملة احملديصناديق النفقات ت -
لديها التزامات واضحة ترتبط بدفع مبالغ مالية للمتقاعدين يف حني أن الصناديق السيادية ليس لديها  -

 التزامات مالية حمددة .
د املتقاعدين (يف حني  صناديق التقاعد تعود حساباهتا يف النهاية اىل املستفيدين من املعاشات) األفرا -

 حسابات صناديق الثروة السيادية تعود اىل ملكية احلكومة.
املعاشات التقاعدية للمتقاعدين يف املستقبل، صناديق التقاعد هتدف يف املقام األول لتكرار من أجل متويل  -

ستثمارات آمنة أداء مؤشر السوق من أجل احلفاظ على مالءهتا ومحاية قيمة رؤوس أمواهلا ،فهي تبحث عن ا
،على العكس من ذلك صناديق الثروة السيادية تستثمر  يف بلداهنا األصلية )مثل السندات بسعر فائدة ثابت(

 يف املقام األول خارج حدودها ويف األصول احملفوفة باملخاطر.
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 صناديق التقاعد أصبحت تستثمر أكثر وأكثر يف اخلارج ويف أصول ومع ذلك، جتب االشارة اىل  أن 
صناديق الثروة السيادية اليت تقوم بإدارة احملافظ املالية تتبىن مقاربة مالية حبثة مشابه  متنوعة ،يف حني أن  بعض

 تشبه اسرتاتيجيته أو تقرتب من لالسرتاتيجية صناديق التقاعد مثل  صندوق الثروة السيادي النروجيي الذي 
 .كاليفورنيا يف CALPERS1االسرتاتيجية االستثمارية لصندوق التقاعد

 المؤسسات العمومية  االقتصادية:
تتم ادارهتا من قبل احلكومة والغرض الرئيسي  االقتصادية مثل صناديق الثروة السيادية موميةاملؤسسات الع

 منها:
إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات على وجه اخلصوص جندها يف قطاع اخلدمات العامة  و البنية التحتية وأيضا  -

يف CNOOCالنقل و االتصاالت ومن أمثلة ذلك الشركة الروسية العمالقة غاز بروم ،و ،الطاقة  يف جماالت
 يف أبوظيب . TAQAالصني و 

عوائد من صناديق الثروة السيادية هي أيضا متلكها و تديرها احلكومة و لكن هبدف توظيف األموال وحتقيق  -
 .ة استثماريةحيث أن صناديق االستثمار هي أدوات مالي  ستثماراتاال

و State –Owned Entrepriseاملؤسسات العامة اململوكة من  قبل الدولة  2جيب أن نفرق بني -
حيث أن هذه األخرية أدوات استثمارية   Sovereign Wealth Enterpriseمؤسسات الثروة السيادية 

تتصرف مؤسسات الثروة تنشئها صناديق الثروة السيادية ألسباب منها املرونة  يف التسيري حيث ميكن أن 
على عكس صندوق الثروة السيادي الذي  السيادية يف أصول اليت متلكها وفق معايري وقواعد خاصة هبا،

يكون ملزم بتفويض حمدد لالستثمار، السبب الثاين هو أنه من خالل انشاء صناديق الثروة السيادية عدة 
(، نشاطاهتا و اسرتاتيجياهتا، أو لتجنب أن مؤسسات سيادية يصعب تعقب حيازتاها)األصول اليت متلكها

 تصنف كصندوق ثروة سيادي و تسليط الرأي العام حوهلا.
 رقابةة اذا كانت حتت االدارة و الاملؤسسات االقتصادية اململوكة للدولة ميكن أن تصنف كمؤسسة ثروة سيادي -

 املباشرة لصندوق الثروة السيادي.
 صناديق التحوط:
هي صناديق استثمار Alternative Fundأو الصناديق البديلة Hedge Fundالتحوط 3صناديق 

خاصة تبحث عن حتقيق عوائد مطلقة ،تستخدم جمموعة واسعة من األدوات و التقنيات املالية مثل البيع على 
 املكشوف و املشتقات املالية .

                                                 
1
 Calpers California Public Employees Retirement System                                               نظام التقاعد العام للموظفني يف كاليفورنيا 

2
Sovereign wealth enterprise,  http://www.swfinstitute.org/statistics-research/sovereign-wealth-enterprise-swe/ 

.consulté   le 3/12/2016. 
3
 Caroline Bertin Delacour  ,op. cit,pp66-68. 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/sovereign-wealth-enterprise-swe/%20.consulté
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/sovereign-wealth-enterprise-swe/%20.consulté
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ها و ادارهتا اىل  األفراد  صناديق التحوط مثل صناديق الثروة السيادية هي أجهزة مالية ،حيث تعود ملكيت -
 اخلواص يف حني صناديق الثروة السيادية تسيريها و متلكها الدولة .

جنده يف صناديق الثروة  مسريي صناديق التحوط يستثمرون يف الصناديق اليت يقومون بإدارهتا ،وهذا ال -
 السيادية.

وط و دور  هامشي يف صناديق الثروة التحوط و االستدانة يلعبان دور أساسي يف اسرتاتيجيات  صناديق التح -
 السيادية اليت تبحث عن أداء مرتبط مبعيار مرجعي.

صناديق التحوط  تتبع اسرتاتيجية انتهاز الفرص و االستفادة من تقلبات السوق يف حني صناديق الثروة  -
 السيادية تستثمر على املدى الطويل.

 صناديق االستثمار:
هي مثل صناديق الثروة السيادية أدوات   Privat Equityهم اخلاصة صناديق االستثمار أو صناديق األس

 استثمار. 
 .  املالكة صناديق األسهم اخلاصة تعود ملكيتها لألفراد بينما تعود ملكية صناديق الثروة السيادية اىل الدولة -
ى احملافظة على صناديق األسهم اخلاصة  تركز على العائد بينما صناديق الثروة السيادية  تركز أكثر عل  -

 .أصوهلا وتنويعها
االموال املستثمرة ومتويل جزء مهم  من مكاسبها  من ختفيض حجم صناديق األسهم اخلاصة تسعى إىل  -

 خالل  الديون، يف حني أن صناديق الثروة السيادية بإمكاهنا استثمار مبالغ كبرية .
الغري مدرجة يف البورصة، يف حني أن  صناديق األسهم اخلاصة تستثمر  يف األوراق املالية  للمؤسسات -

 صناديق الثروة السيادية تستثمر يف أسهم و سندات مؤسسات مدرجة يف البورصة .
صناديق األسهم اخلاصة يف كثري من األحيان تتحكم يف الشركة اليت تستثمر فيها بينما صناديق الثروة  -

 السيادية تأخذ حصص صغرية يف املؤسسات اليت تستثمر فيها .
ناديق األسهم اخلاصة تقوم بتصفية استثماراهتا يف غضون ثالثة اىل ستة سنوات بينما صناديق الثروة ص -

 السيادية تستثمر على املدى الطويل.
أحيانا ميكن أن جند صناديق الثروة السيادية تستثمر يف صناديق األسهم اخلاصة مثل  صناديق الثروة 

 وAPPOLOLتحدة اليت هلا مسامهات يف صناديق االستثمار األمريكية السيادية الصينية و االمارات العربية امل
CARLYLE  ، وقد جند حاالت الستثمارات صناديق الثروة السيادية يف مؤسسات غري مدرجة يف البورصة

مثل استثمارات صناديق الثروة السيادية القطرية ايل حتوز على غالبية رأس مال شركة  اهلندسة االلكرتونية 
Ceglec . الغري املدرجة يف البورصة 
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اجلدول التايل يوضح بعض الفروقات بني صناديق الثروة السيادية و املؤسسات االقتصادية وفيما يلي 
 للدولة و صناديق التقاعد العامة.اململوكة 

 
 .: يوضح الفروقات بين صناديق الثروة السيادية وبعض المستثمرين السياديين(1-1)رقم  جدول

المؤسسات المملوكة  وة السياديةصندوق الثر  
 للحكومة

 صناديق التقاعد العامة

 املشرتكني يف الصندوق مبدئيا احلكومة احلكومة ملكية األصول

يتم حتديد التزامات الصندوق على  متباين متباين الغرض من انشاءها
 أساس حتقيق األرباح

 سامهات املتقاعدينم احلكومة /األرباح احملققة سلعية/غري سلعية مصدر التمويل
درجة الرقابة 

 الحكومية
 غري مهمة مهمة مطلقة

 وجود شفافية متباين متباين االفصاح
 منتظم منتظم عالية نمو ثروة المستثمر

 أمثلة

China investement 
corporation 
Abu dhabi 
investement authority 

 

Chinalco 
(EDF) electricite de 
france 

Calpers 
Teacher  retirement system 
of texas 

 
Sourse: http://www.swfinstitute.org/statistics-research/difference-in-sovereign-vehicles ,consulté le 3/12/2016. 

 
أو مالكي ( (Institutional Investorالفروقات و اخلصائص املشرتكة بني املستثمرين املؤسساتيني 

الغرض من انشاء ها من أجل حتقيق األرباح أو أهداف أخرى  :ى أساس حمددات مثلاألصول  ميكن أن حتدد عل
،هيكل االلتزامات أي حتديد طبيعة االلتزامات سواء كانت على الدى الطويل أو القصري  ،االسرتاتيجية 

ية، االطار االستثمارية، التنويع أو الرتكيز يف توزيع أصول احملفظة املالية، وجود أهداف اجتماعية أو سياس
 التنظيمي  ،و هيكل الرسوم  املفروضة على العمالء مثل رسوم األداء.

 
ؤسسايت كمالك لألصول مستثمر م كل   حتدد كيف يتصرفاليت  هي نفسها 1هذه احملددات وامليزات 

  املالية
                                                 

1
 Serdar Çelik and Mats Isaksson, Institutional investors and ownership engagement, OECD Journal: 

Financial Market Trends, Volume 2013/2,p105. 
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ن حيث الشكل التايل يوضح  ترتيب صناديق الثروة السيادية بني املستثمرين املؤسساتيني موفيما يلي 
 .ملدارة ااملالية  حجم األصول 

 
 2013لسنة  ترتيب صناديق الثروة السيادية من حيث حجم األصول المسيرة بين المستثمرين المؤسساتيين :(1-1)الشكل رقم

 

 
sourse: The city, UK, THE LEADING WESTERN CENTRE FOR sovereign wealth fund, report ,UK,june 2015,p7. 

 
نالحظ أمهية صناديق الثروة السيادية على الساحة املالية الدولية ،باعتبارها  (1-1)رقم  ل الشكلمن خال

فئة كربى من الكيانات االستثمارية املؤسسية العابرة للحدود، وهي رابع قوة مالية من حيث الرتتيب بعد كل من 
 .صناديق التقاعد والصناديق املشرتكة و شركات التأمني

 
 Institutional Investors)البديل  2يف قائمة املستثمر املؤسسايت 1بة األوىلوحتتل املرت

Alternatives) صناديق املؤشرات 3كل من صناديق األسهم اخلاصة و  ة ،بني دار من حيث حجم األصول امل
 و صناديق التحوط   .   املتداولة

 
                                                 

1
Serdar Çelik and Mats Isaksson, op. cit,p100. 

قليدي مثل صناديق التقاعد، املستثمر املؤسسي البديل هي نوع جديد نسبيا  من املستثمرين من حيث ظهورها، ويتم انشاءها كبديل أو كفئة مكملة للمستثمر املؤسسي الت2
  كات التأمني.الصناديق املشرتكة و شر 

 املتداولة املؤشرات صناديق وتتكون. الشركات أسهم كتداول املستمر التداول فرتات خالل األوراق املالية سوق يف تداوهلا يتم متساوية وحدات إىل مقسمة استثمارية صناديق هي3

 وتتطابق املؤشرات حركة دائما الصناديق هذه تتبع حيث بشفافيتها رئيسي بشكل وتتميز ل،للتداو  والقابلة املايل السوق يف املدرجة أسهم الشركات من سلة من الصناديق من كغريها

 وبيع شراء ويتم حتاكيها، أو تتبعها اليت أداء املؤشرات خالل من الصناديق هذه أداء معرفة الصناديق هذه وحدات مالك على يسهل بالتايلو .املؤشرات هذه مكونات مع استثماراهتا

 وذلك تتبعها اليت املؤشرات ألداء أداؤها حماكاةعلى  يعمل سوق صانع بوجود املتداولة املؤشرات صناديق تتميز كما .التداول فرتات والشراء خالل البيع عروض يقطر  عن الوحدات

 ملؤشر مماثلني خماطر ومستوى عائد على للحصول وتسعى األسهم يف املتخصصة االستثمار صناديق أشكال أحد املؤشرات صناديق وتعترب الوحدات. وشراء بيع أوامر طريق عن

 .السوق

38,1 

30 

29,1 

6,1 

3,5 

2,4 

2,3 

 صناديق التقاعد

 الصناديق المشتركة

 شركات التأمين

   صناديق الثروة السيادية

 صناديق األسهم الخاصة

 ETF صناديق المؤشرات المتداولة

 صناديق التحوط

ترتيب صناديق الثروة السيادية من حيث حجم األصول المسيرة بين 
 المستثمرين المؤسساتيين

 2013سنة -تريليون دوالر أمريكي-حجم األصول المسيرة
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 تصنيف صناديق الثروة السيادية: نيالمطلب الثا
مصدر متويلها  صناديق الثروة السيادية، نشاءإل األساسية  هدافاألطلب سنستعرض ،من خالل هذا امل

 إلنشاء،االطار املؤسسايت و القانوين  ،مسؤولياهتا و التزاماهتا املالية احملددة من قبل  الدولة املالكة هلذا الصندوق
 .هذه الصناديق

 األساسية:تصنيف صناديق الثروة السيادية بناء على معيار أهدافها -1
وضع تصنيفات لصناديق الثروة السيادية على أساس أهدافها األساسية و هي   1النقد الدويل صندوق

 كالتايل :
السلع  هدفها األساسي محاية امليزانية و االقتصاد من تقلبات أسعار :استقرار المالية العامةصناديق -1-1

 األساسية)النفط عادة(.
أن  مسؤولة ات ،هي التقلب هذهلدول ضد ل املوارد املالية و  مي االقتصادحت نأ االستقرار 2ميكن لصناديق

وزيادة عائد  ،مشاكل التقلبات الدورية للموارد الطبيعيةو ومتكرر لتقلبات االيرادات دخل ثابت تكون بديل ل
 واد األولية.االيرادات يف فرتات ارتفاع أسعار السلع األساسية بتوظيفها يف أدوات مالية غري مرتبطة بسوق امل

، وصندوق الروسيوصندوق االحتياطي KIAوهذا هو اهلدف األول من صناديق  مثل اهليئة العامة لالستثمار
يف سلطنة عمان،  العام احلكومي اجلزائر، املؤسسة الليبية لالستثمار، صندوق االستقراريف اليرادات ضبط ا

 الشيلي. قيق االستقرار االقتصادي واالجتماعيوصندوق حت ،املكسيكاستقرار مداخيل البرتول يف صندوق و 
عادة فوائض املداخيل على أساس الفرق بني السعر احلايل و السعر املرجعي  متويل صناديق االستقرار مصدره 

للمواد األولية ،مثل صندوق االستقرار االقتصادي و االجتماعي للشيلي الذي يعتمد على سعر مرجعي حتدده 
 السلطات كل سنة. 

ف االستقرار ينطبق أيضا على الدول اآلسيوية اليت تعتمد على ايرادات التجارة اخلارجية ،صناديق هد
بقاء  أيضا تسهل حبماية اقتصادها من تراجع الصادرات أو تغيري يف شروط التبادل، وهي  هلااالستقرار تسمح 

 االستثمار احلكومية ية  وهذا هدف شركة للبلد املعين مبعزل عن الدورات االقتصاد واملالية  اجلبائيةيرادات اال
GIC  .يف سنغافورة 

 حمافظ تضم أصولهتدف اىل حتويل األصول الغري املتجددة اىل  :صناديق المدخرات لألجيال الالحقة-1-2
 املرض اهلولندي.3تخفيف أثار لمتنوعة و 

                                                 
1
 Imf,sovereign wealth fund-a work agenda, op.cit,p05. 

2
 Caroline Bertin Delacour , op. cit ,p34. 

 
لتصذذذذذذذذذذذذذدير اىل افقذذذذذذذذذذذذذار ، حيذذذذذذذذذذذذذث ميكذذذذذذذذذذذذذن أن يذذذذذذذذذذذذذؤدي ارتفذذذذذذذذذذذذذاع الثذذذذذذذذذذذذذروة مذذذذذذذذذذذذذن قطذذذذذذذذذذذذذاع ا1960هذذذذذذذذذذذذذذه الظذذذذذذذذذذذذذاهرة االقتصذذذذذذذذذذذذذادية، مسيذذذذذذذذذذذذذت هبذذذذذذذذذذذذذذا االسذذذذذذذذذذذذذم ألهنذذذذذذذذذذذذذا نشذذذذذذذذذذذذذأت يف هولنذذذذذذذذذذذذذدا3

ا يذذذذذذذذذذذذؤدي اىل القطاعذذذذذذذذذذذذات االقتصذذذذذذذذذذذذادية األخذذذذذذذذذذذذرى ،ارتفذذذذذذذذذذذذاع صذذذذذذذذذذذذادرات املذذذذذذذذذذذذوارد الطبيعيذذذذذذذذذذذذة وبالتذذذذذذذذذذذذايل ارتفذذذذذذذذذذذذاع االيذذذذذذذذذذذذرادات يذذذذذذذذذذذذؤدي مذذذذذذذذذذذذن جهذذذذذذذذذذذذة اىل زيذذذذذذذذذذذذادة االسذذذذذذذذذذذذتهالك احمللذذذذذذذذذذذذي ممذذذذذذذذذذذذ
عذذذذذذذذذذذذذدل الصذذذذذذذذذذذذذرف يذذذذذذذذذذذذذؤدي اىل ارتفذذذذذذذذذذذذذاع ارتفذذذذذذذذذذذذذاع األسذذذذذذذذذذذذذعار ،ومذذذذذذذذذذذذذن جهذذذذذذذذذذذذذة أخذذذذذذذذذذذذذرى تذذذذذذذذذذذذذدفق العمذذذذذذذذذذذذذالت األجنبيذذذذذذذذذذذذذة يولذذذذذذذذذذذذذد ارتفذذذذذذذذذذذذذاع قيمذذذذذذذذذذذذذة العملذذذذذذذذذذذذذة احملليذذذذذذذذذذذذذة ،ارتفذذذذذذذذذذذذذاع االسذذذذذذذذذذذذذعار و م

  تكاليف بيع السلع يف قطاعات اقتصادية أخرى مما يؤدي اىل اضعاف القدرة التنافسية لصادرات البلد.
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ت املوارد الطبيعية عرب األجيال صناديق االدخار أو صناديق األجيال القادمة تسمح بالتوزيع العادل إليرادا
كما تسمح  هذه األخرية مبواجهة األثار السلبية   ،من خالل حتويل األصول الغري املتجددة اىل أصول مستدامة ،

هيئة أبوظيب لالستثمار  هذه الصناديق ة مثلأو من لالستغالل املفرط للموارد الطبيعية املعروف باملرض اهلولندي 
 كومي النروجيي .،صندوق املعاشات احل

: تعترب أصوهلا على أهنا أصول احتياطية  وأنشئت لزيادة العائد على مؤسسات استثمار االحتياطات-1-3
 االحتياطات .

هذا هو احلال بالنسبة  مت تصميم بعض الصناديق السيادية لتحسني أداء احتياطيات النقد األجنيب،
اليت عرفها صندوق النقد الدويل على أنه "مت ،الحتياطيات( االحتياطيات )شركات االستثمار ا لشركات استثمار

 ''. أصول االحتياطات إنشاؤها لرفع مستوى أداء
هي  و جزء من احتياطيات النقد األجنيب ضروري بسبب سياسية النقد وإدارة معدالت الصرف

ن توظيفها يف أصول تتم ادارهتا على املدى القصري دو  االحتياطيات الرمسية اليت ميلكها البنك املركزي
 خطرة)الضمان و السيولة(.

من خالل توظيف هذه االحتياطات يف صندوق ثروة سيادي ميكن تسيريها بطريقة أمثل خارج االطار 
التقليدي املطبق على توظيف أصول االحتياطات الرمسية ،وذلك من خالل توظيفها يف أصول ذات خماطر عالية 

 KIC.  وشركة االستثمار الكوريةCICهذه الصناديق شركة االستثمار الصينة ومتنوعة لزيادة العائد ،ومن أمثلة
)تطور(السياسات :تساعد على متويل املشاريع االقتصادية و االجتماعية يف البلد أو تعزز تطوير ال صناديق-1-4

 الصناعية اليت قد ترفع منو االنتاج  احملتمل يف البلد.
متويل املشاريع االجتماعية واالقتصادية أو تعزيز "دويل هي ختدم وفقا لصندوق النقد الطوير صناديق الت
،ميكن أن تتخذ شكل شركات استثمار قابضة للبلد األصلي،  "لتحفيز منو الناتج احملتمل لبلد  السياسة الصناعية

ت صناعية أو االستثمار يف القطاعا شراكات اقامةالبنية التحتية، و  مشاريع وميكن هلذه الصناديق متويل
يف  MUBADALA،مبادلة يف سنغافورة TEMASEKصندوق  على سبيل املثال البالد،لتطوير  االسرتاتيجية

 أبوظيب ،صندوق االستثمار العام للسعودية العربية.
اليت متول من مصادر غري مسامهات التقاعد الفردية غري مقرتنة : صناديق طوارئ احتياطات التقاعد-1-5

 يف امليزانية احلكومية .بالتزامات تقاعدية صرحية 
السيادية لتمويل التزامات تقاعد ضمنية ،و مت إنشاؤها ملواجهة العجز  الثروة   هتدف بعض صناديق

حيث يقوم الصندوق بتجميع وتوظيف  ،ارتفاع  شيخوخة السكان بسبب  املستقبلي لنظام املعاشات التقاعدية
 ،متويل هذه  األخريةاحتياجات اشات التقاعدية عندما تزداد ملعاالحتياطات النقدية مث يستخدمها للمسامهة يف ا

خالفا لصناديق التقاعد هذه الصناديق ليست هلا التزامات تقاعدية واضحة ،كما أهنا ال متول من قبل مسامهات 
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املوظفني أو الشركات حيث تسمح هلم قواعد التمويل اخلاصة هبذه الصناديق بتغطية االحتياجات املستقبلية 
 قدرة ،اال لظروف استثنائية  السحب حمظور و يتطلب ترخيص السلطات العليا للبلد.امل

املستقبل األسرتايل وصندوق التقاعد  1ومن أمثلة هذه الصناديق صندوق الثروة الوطين الروسي، صندوق
 احتياطات التقاعد الوطين االيرلندي. النيوزيلندي و صندوق
مثل بوتسوانا  يف بعض البلدان   مع مرور الوقتتغري، أو تةتداخلم وأمتعددة، قد تكون  2هذه األهداف 

على جتاوزت  االحتياطيات املرتاكمة ألن ، ذات أهداف ادخاريةصناديق  اىلتطورت صناديق االستقرار   روسيا و
السيادية يعين  ،ان تنوع أهداف صناديق الثروة على املدى القصريتحقيق االستقرار املايل حنو متزايد املبالغ الالزمة ل

املوازنة بني املخاطر و العائدات مما يؤدي اىل اتباع مناهج متباينة إلدارة هذه  اختالف افاق االستثمار و اختالف
الصناديق ،صناديق الثروة السيادية ذات هدف االستقرار هتتم أكثر بالسيولة و تكون أجاهلا قصرية املدى ،باملقارنة 

 جاهتا من السيولة تكون أقل.مع صناديق االدخار حيث احتيا
 .يلي جدول يستعرض أهم صناديق الثروة السيادية و أهدافها األساسية ويف ما

 صناديق الثروة السيادية و أهم أهدافها األساسية : (2-1م)رق الجدول

 االستثمار التقاعد االدخار االستقرار البلد اسم الصندوق

       أنغوال االنغوليصندوق 

      أسرتاليا ل األستراليصندوق المستقب

       أذربيجان صندوق الدولة للبترول

صندوق االدخار ألجيال 
 المستقبل

       البحرين

      بوتسوانا صندوق بوال

      بروناي برونايهيئة االستثمار لدولة 

      كندا صندوق الثروة ألبرتا

صندوق االستقرار 
 االقتصادي واالجتماعي

      الشيلي

      الشيلي دخار و التقاعدصندوق اال

                                                 
australia futur fund

وختفيف ميكن السحب من مواردها لتغطية االلتزامات التقاعدية السنوية  2020،ابتداءا من 2006تأسس يف سنة صندوق املستقبل األسرتايل 1
   الضغط على املوارد املالية احلكومية حتت تأثري شيخوخة السكان.

2
 Imf, sovereign wealth fund-a work agenda,op.cit,p05,06. 
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      الصني شركة االستثمار الصينية

      غينيا االستوائية صندوق األجيال المستقبلة

      ايران صندوق االستقرار النفط

      ايران صندوق التطوير الوطني

      ايرلندا صندوق استقرار النفط

       كازاخستان صندوق كازاخستان الوطني

      كوريا اجلنوبية ار الكوريةشركة االستثم

       الكويت هيئة االستثمار الكويتية

      ليبيا هيئة االستثمار الليبية

      ماليزيا  ماليزيا صندوق

صندوق استقرار النفط 
 المكسيك

      املكسيك

       منغوليا االستقرار صندوق

      نيوزيلندا صندوق التقاعد النيوزيلندي

لسيادية هيئة االستثمار ا
 يجيريةالن

       نيجرييا

صندوق التقاعد الحكومي 
 االجمالي

        النرويج

–صندوق الثروة السيادي 
 غينيا الجديدة

      غينيا

      قطر هيئة االستثمار القطرية

      روسيا الثروة الروسيصندوق 
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      روسيا صندوق استقرار النفط

       سنغافورة شركة االستثمار السنغافورية

الشركة القابضة 
 temaskتماسك

      سنغافورة

-timorصندوق البترول 
leste 

Timor-leste       

       توباغوترينيداد و  صندوق االستقرار و الثروة

االمارات العربية  شركة االستثمار ألبوظبي
      املتحدة

االمارات العربية  هيئة أبو ظبي لالستثمار
      املتحدة

الواليات املتحدة  ئمصندوق أالسكا الدا
      األمريكية

       فنزويال صندوق االستقرار
Source: Al-Hassan A., Papaioannou M., Skancke M., Sung C.: “SWF: Aspects of Governance 
Structures and Investment Management”, IMF WORKING PAPER, November 2013. 
 

 

تعتمد على الظروف اخلاصة للبلد ،عدة صناديق ثروة سيادية يف الدول 1أهداف صناديق الثروة السيادية  
الغنية باملوارد هلا اهداف متعددة ،مثل االستقرار و االدخار )أذربيجان ،بوتسوانا ،ترينيداد و توباغو النرويج( 

 ،االدخار واحتياطات التقاعد)أسرتاليا(،االستقرار ،االدخار والتطوير )كازاخستان(.
 :حسب مصادر تمويلها صناديق الثروة السياديةتصنيف -2

 مصدر أصول النقد األجنبية اىل : 2صناديق الثروة السيادية تنقسم حسب
 صناديق سلعية:-2-1

اليت  )البرتول ،الغاز ،معادن اخرى مثل النحاس الفوسفات ...اخل( متول من  ايرادات الصادرات السلعية
مؤسسات الدولة املستغلة مثل العربية السعودية 3بشكل مباشر عن طريق  أيمن قبل احلكومة  اما أن تكون مملوكة

                                                 
1
 Al-Hassan A., Papaioannou M., Skancke M., Sung C,SWF: Aspects of Governance Structures 

and Investment Management”, imf working paper   231/13 , november 2013,p6. 
2
  Robert M. Kimmitt, Public Footprints in Private Markets: Sovereign Wealth Funds and the World 

Economy,  Foreign Affairs, Vol. 87, No. 1 (Jan. - Feb., 2008),p120. 
3
 Caroline Bertin Delacour  ,op. cit ,p28. 
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أو بشكل غري مباشر من خالل    ARAMCOحيث يتم استخراج النفط من قبل الشركة العامة للنفط أرامكو 
ه الصناديق ختدم أغراض خمتلفة مبا يف ذلك حتقيق ذمن قبل احلكومة، هاملفروضة   الضرائب على املواد اخلام

، وتعقيم ميزان املدفوعات )اليت متنع  تدفق النقد ستقرار االيرادات املالية و التوفري من أجل األجيال القادمةا
ارتفاع يف أسعار  السلع املواد األولية، العديد من  الفرتة اليت عرفت األجنيب من رفع مستوى التضخم(،بالنظر اىل

تعقيم ميزان املدفوعات تطورت اىل صناديق االدخار بني الصناديق اليت أسست من أجل حتقيق االستقرار أو 
 األجيال.

الدول قامت املوارد القابلة للنضوب  االقتصاد على فائض عائدات النفط لتقليل اعتماد من أجل استثمار
ارات )اململكة العربية السعودية، اإلم جند يف الشرق األوسط،حيث صناديق الثروة السيادية  بإنشاءاملصدرة للبرتول 

العربية املتحدة، قطر ،عمان ،الكويت ،إيران ،العراق(، يف أفريقيا )اجلزائر، ليبيا، أنغوال، نيجرييا(، وأوروبا 
 (.وأمريكا)الواليات املتحدة األمريكية، كندا، املكسيك، فنزويال )النرويج، روسيا(

 صناديق غير سلعية :-2-2
طات النقد األجنبية الرمسية ،الفوائض الكبرية يف ميزان احتياألصول 1 املباشرة تحويالتالعادة من  متول

من حتويل فوائض احتياطات )الصادرات من غري املواد األولية(املدفوعات مكنت مصدري الصادرات الغري السلعية 
 . صناديق استثمار مستقلة لتحقيق عوائد أعلى النقد األجنبية اىل

 
خل يف ارتفاع سعر الصرف الناجم عن زيادة السيولة جل التدأتنشأ من  السلعية غالبا ما 2صناديق الغريال

اليت البد من استيعاهبا عن طريق اصدار أدوات الدين  احمللي لتفادي التضخم الغري املرغوب به،  يف السوق احمللية
  لي.املدفوع على الدين احمل حملقق على االستثمار و العائد العائد  الصايف يعتمد على الفرق بني  العائد ا

 .2014ة سنلنسبة أصول صناديق الثروة السيادية السلعية و الغري السلعية و الشكل التايل يوضح  
 

 .2014لسنة يمثل نسبة أصول كل من صناديق الثروة السيادية السلعية و صناديق الثروة السيادية الغير السلعية(:2-1)الشكل رقم

 
 

Source:the city uk report, op cit, june 2015,p07. 

                                                 
1
 Caroline Bertin Delacour  ,op. cit ,p28. 

2
 Robert M. Kimmitt ,op. cit,121. 

صناديق ثرة سيادية  
 سلعية
60% 

صناديق ثروة سيادية 
 غير سلعية

40% 

 2014نسبة أصول  صناديق الثروة السيادية السلعية و الغير سلعية لسنة



 االقتصاد العالمي في صناديق الثروة السيادية مستثمر مؤسساتي فاعل       الفصل األول :                
 

33 
 

 
من أصول صناديق الثروة  %60حوايل  2014يف هناية سنة   The City Uk1حسب تقديرات 

 السيادية الكلية يف العامل متلكها صناديق الثروة السيادية السلعية.
جند حوايل ربع احتياطات الصرف األجنبية الرمسية متلكها صناديق  2The City Ukحسب تقديرات 

تريليون دوالر أمريكي جمموع احتياطات الصرف  11.8تريليون دوالر أمريكي مقابل  2.8وايلأي حبالثروة السيادية 
 .2014األجنبية العاملية يف سنة 

نسبة أصول صناديق الثروة السيادية الغري السلعية من اجملموع الكلي ألصول صناديق الثروة السيادية الكلي 
،ومن املتوقع أن تعرف 2014يف هناية سنة % 40وايلحبحيث قدرت  العقد املاضيعرفت ارتفاع على مدى ،

 ارتفاع متواصل يف السنوات القادمة.
 جانب أن هنالك اختالف يف مبا(: المالية مقاربة االلتزامات3حسب  ) السياديةتصنيف صناديق الثروة -3

)أي على قراراهتا أصوهلا ادارة سيكون هنالك تقييدات خمتلفة على   صناديق الثروة السيادية املالية لالتزامات 
 :ميكن أن تصنف كالتايل طبيعة التزامات ومسؤوليات صناديق الثروة السياديةحسب  ،وسياساهتا االستثمارية (

 
  :(Contingent Liability Funds)  الطارئةالمالية  السيادية ذات االلتزاماتصناديق الثروة -3-1

ألغراض استقرار االقتصاد الكلي من قبل البلدان اليت أنشئت يف األساس صناديق االستقرار  هي غالبا
، تعقيم السيولة الفائضة نفقاتالو امليزانية ختفيف على ايرادات من أجل تعتمد بشكل كبري على املوارد الطبيعية ،

 و املرض اهلولندي، حيث ان التزامات هذهومحاية االقتصاد من األثار السلبية لكل من دورة االزدهار و الكساد 
 الصناديق غري متوقعة ومتقلبة تعتمد على أسعار السلع األساسية.

 :(Fixed Liability Funds) الثابتة المالية  صناديق الثروة السيادية ذات االلتزامات-3-2
اىل 20ن تلبية االلتزامات الثابتة مأنشئت لتلبية االلتزامات السيادية املستقبلية الثابتة على املدى الطويل)ل

ستقبال( ملواجهة العجز املتوقع يف أنظمة التقاعد مثل صندوق احتياطات النفقات الوطين االيرلندي سنة م30
لكن مع تطورها  الصندوق،يف البداية هذه الصناديق تكون مرنة يف ادارة أصول  ،صندوق املستقبل األسرتايل

 تكون هناك تقييدات.
 Mixed Liability)المتنوعة أو المختلطة  المالية لتزاماتصناديق الثروة السيادية ذات اال-3-3

Funds): 

                                                 
1
 The city uk , uk, the leading western centre for sovereign wealt fund,report,june 2015,p10. 

2
The city uk , op .cit,p13. 

3
 Andrew Rozanov,A liabilty –based approch to sovereign wealth fund ,s w f assessing the impact ,state 

street,issue2,volumeIII,2008,p15-18. 
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دفعات منتظمة  اىل ميزانية تحويل ب  لقيامة تعاقدية لبتها التزامات ثاديها التزامات خمتلطة حبيث أن لديل
ها معيار ديويف نفس الوقت ليس ل يسمى بقانون املالية أو قانون االنفاق، يف اطار مااحلكومة املالكة للصندوق 

اليت مقارنة بصناديق االلتزامات الثابتة ،لكن أقل لديها درجة عالية من احلرية يف جانب األصول  ،دد حمهنائي 
،مع مرور الوقت صناديق االلتزامات املختلطة حتافظ على درجة عالية نسبيا من احلرية مقارنة  أنشئت حديثا

من أمثلة هذه الصناديق لدينا صناديق االدخار من بالصناديق االلتزامات الثابتة اليت تصبح أكثر حتفظا و تقييدا ،و 
 املتواجدة يف كل من النرويج وروسيا.  ستقبلية أجل األجيال امل

 Open-Ended Liability)المفتوحة المالية  تزاماتليق الثروة السيادية ذات االصناد-3-4
Funds:) 

،كما أن ليس هلا قانون رمسي لإلنفاق  هلا التزامات تعاقدية أو صرحية جتاه طرف ثالث هذه الصناديق ليس
هذه الصناديق تستثمر على املدى الطويل  التايلب ،و وال التزام  حمدد ملواجهة عجز معني أي االلتزامات الطارئة

باإلضافة اىل املسامهة يف توفري الرعاية الصحية و التعليم اجملاين  ،يف أصول عالية اخلطورة ، جد متنوعة وواسعة ،
ومن أمثلة هذه الصناديق هيئات و على عائدات النفط ،  نسبة للبلدان اليت تعتمد بشكل كبريخصوصا بال

 .شركات االستثمار
ميكن أن تتبىن منوذج مثل البنك املركزي، صناديق اليت األوىل  ةعلى عكس صناديق الثروة السيادية الثالث

تيني ،صناديق الثروة السيادية ذات االلتزامات النفقات وصناديق الثروة أو أي نوع أخر من املستثمرين املؤسسا
 لكي تتبناه كنموذج. مباشر واضحاملفتوحة ليس هلا مرشح 

،حيث ميكن أن تتطور اعتمادا على عدة  التزامات صناديق الثروة السيادية ميكن ان تتغري مبرور الوقت
و صناديق االدخار وصناديق األجيال ،تتطور عادة صناديق االستقرار حن عوامل منها النمو الديناميكي للصناديق

 القادمة.
 :اتيثروة السيادية حسب االطار المؤسستصنيف صناديق ال-4

التنفيذية لصناديق الثروة السيادية جيب أن تتم على أساس مستقل للحد من النفوذ السياسي 1االدارة 
 السيادي.احملتمل أو لتجنب التداخل الذي ميكن أن يعيق حتقيق أهداف صندوق الثروة 

 company Investementاالستثمارو منوذج شركة  Model Manager Asset كل من منوذج املدير
Model االطار املؤسسي لصناديق الثروة السيادية.  إلعدادشكال السائدة هي األ 

 :املالك القانوين ألصول صندوق الثروة السيادي غالبا يتمثل يف وزارةManager Modelنموذج المدير 4-1
دوره اىل ب،هذا النموذج ينقسم  Asset Managerاملالية اليت تعطي بدورها تفويض االستثمار ملدير األصول 

 و هي كالتايل: ثالثة أصناف أساسية

                                                 
1
 Al-Hassan A., Papaioannou M., Skancke M., Sung C,op.cit ,p10. 
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مثل صندوق  : وزارة املالية متنح تفويض االستثمار للبنك املركزي إلدارة األصول املالية،البنك املركزي املدير -
يف هذه احلالة البنك  نروجيي االمجايل ،صندوق الثروة السيادي لكل من بوتسوانا و الشيلي،املعاشات احلكومي ال

 . أجزاء من احملفظةخاص أو أكثر إلدارة املركزي خيتار انشاء صندوق 
من خالل من أجل ادارة األصول احلكومة  تنشأها  هذه الوحدة متلكها و : عن الصندوق ةمنفصل ةيوحدة ادار -

 يف سنغافورة. GICاملالية مثل الشركة السنغافورية لالستثمار  تفويض وزارة
وزارة املالية تعطي تفويض االستثمار املباشر لصندوق خارجي )خاص( لدارة  وزارة املالية كمدير مباشر: -

يوصى باستخدامه ألن منح عقد ملدير خارجي من أجل ادارة األصول يعد يف حد ذاته  األصول، هذا النموذج ال
د توجد يف ،كما أن تقييم و رقابة  و اهناء عقود اإلدارة يتطلب مهارات وكفاءات خاصة اليت ق ر استثماري قرا

 منظمات استثمارية خاصة.
أي الشركة ):احلكومة املالكة تقوم بإنشاء شركة استثمار اليت متلك بدورها  نموذج شركة االستثمار-4-2
هذا النموذج عندما تنطوي اسرتاتيجية االستثمار على الرتكيز  دميستخ هذا النموذج غالبا ما أصول الصندوق،(

للصندوق كون عندما ي ،أو يف سنغافورةtemasek يف الشركات الفردية مثل  امللكية النشطةيف االستثمارات و 
 .هدف حتقيق العائد املايل  أهداف التطوير باإلضافة اىل

 : انونيوة السيادية حسب االطار القتصنيف صناديق الثر -5
 بني ثالثة أنواع من اهلياكل القانونية و هي كالتايل: 1ميكن التمييز

وفق هلا الشخصية القانونية  ، أو احلكومة لبنك املركزيكوحدات منفصلة عن  اصناديق ثروة سيادية   -5-1
ستقبل صندوق املFFو يف االمارات العربية املتحدة KIAيف كوريا اجلنوبية و  KICمثل قانون تشريعي خاص 

 .SOFAZ أذربيجان،وصندوق الدولة للنفط لدولة األسرتايل 
،وصندوق PF،مثل صندوق بوتسوانا  ثروة سيادية غري منفصلة عن احلكومة أو البنوك املركزية صناديق -5-2

احلكومي االمجايل املعاشات    صندوق  ،وESSFاالستقرار االقتصادي و االجتماعي لدولة الشيلي 
 .AHSTFصندوق ألربتا يف كندا ،و GPFGالنروجيي

مثل  مملوكة للدولة وفق قانون الشركات،يتم انشاءها كشركات اقتصادية ثروة سيادية  صناديق -5-3
TEMASEK.يف سنغافورة  

 ،هذه األشكال القانونية قد يكون هلا انعكاسات على كل من وضعية الضرائب وحصانة االستثمارات
باحلصانة السيادية وأيضا التمتع باالمتيازات الضريبية عادة ما تكون حممية كزية االستثمارات من خالل البنوك املر 

الشركات قد  اليت تقوم هبافرض الضرائب على االستثمارات ستقبلة هلذه االستثمارات أما بالنسبة ليف البلدان امل
  .إلدارة املالية للحكومةاعتبارها جزءا ال يتجزأ من ااذا مت إىل هذه االستثمارات  كيفية النظريعتمد على  

                                                 
1
 International Forum of Sovereign Wealth Funds, Santiago Principles :15 case studies,6th  Annual Meeting in 

Doha, November 2014,p10. 
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صناديق الثروة السيادية ميكن أن تعتمد أيضا على األحكام الواردة يف االتفاقات  ات استثمار على الضريبية 
صندوقها السيادي إعفاءات ضريبية لالستثمارات على  التفاوضقامت بالنرويج على سبيل املثال الضريبية الثنائية 

 .ية الثنائيةيف العديد من املعاهدات الضريب
 ي دولصناديق الثروة السيادية و النظام المالي ال:  المطلب الثالث

 ثروة السيادية على مستوى النظام املايل الدويل السنتطرق اىل واقع صناديق  طلبمن خالل هذا امل
 ةدوليصناديق الثروة السيادية على الساحة المالية ال صعود -1

تدفقات رأس املال  ات األسواق الناشئة و الدول املصدرة للمواد اخلام عرفتيف السنوات األخرية، اقتصاد      
وتراكم احتياطيات كبرية من النقد األجنيب، وقد عزز هذا صعود جمموعة معينة من اجلهات الفاعلة املالية ممثلة يف 

مثل هيئة   1950 نةس ق متواجدة يف شكل أو آخر منذعلى الرغم من أن هذه الصنادي صناديق الثروة السيادية،
شهدت موجة جديدة إلنشاء صناديق سيادية  1970،اىل غاية  1953االستثمار الكويتية اليت تأسست سنة 

 .ألول مرة مت بإنشاء هذه الصناديقأخرى يف دول مثل سنغافورة ،أبوظيب وكندا حيث قا

كصندوق ضبط  صناديق ثروة سيادية  إلنشاءجديدة ثانية  1عرفت موجة 2000سنة  ابتداءا من
كما أن روسيا قامت   2007الشركة الصينية لالستثمارات سنة  و2000االيرادات اجلزائري الذي مت تأسيسه سنة 

الشكل التايل يوضح لنا نسب صناديق الثروة السيادية املؤسسة  يلي  فيماو  2008بإنشاء صندوقني سياديني سنة
 .2015اىل غاية سنة  1970نة معينة ،قبل سفرتات زمنية سنة التأسيس خالل  حسب 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 Surendranath R. Jory,Mark J. Perry,Thomas A. Hemphill, The Role of SovereignWealth Funds in Global 

Financial Intermediation, article, Thunderbird International Business Review, Vol. 52, No. 6, 

november/december 2010,p591. 
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 2015-1970:نسب صناديق الثروة السيادية المؤسسة حسب سنة التأسيس خالل فترات زمنية معينة منذ (3-1م )الشكل رق

 

source: breakdown of swf  invessetement by years of esstablishement,www.swfinstitut.com  consulte le 07/01/2017. 

 
معظم صناديق الثروة السيادية املؤسسة ترتكز يف منطقة الشرق  نالحظ أن (3-1)خالل الشكل رقممن 

تصنيف نسب و فيما يلي الشكل التايل يستعرض  واألمريكيتني وبدرجة أقل أوروبا و افريقيا،األوسط و أسيا 
 جمموع صناديق الثروة السيادية حسب املناطق اجلغرافية .

 
 .2015توزيع صناديق الثروة السيادية حسب المناطق الجغرافية لسنة  :نسب (4-1م)رق شكلال

 
source: region break out ,www.swfinstitut.com.  consulté le 07/01/2017. 

 

[1970 -   [; 7,6% 

1970-1979; 
6,3% 

1880-1889; 
7,6% 

1990-1999; 
11,4% 

2000-2009; 
45,6% 

2010-2015; 
21,5% 

 نسب صناديق الثروة السيادية المؤسسة خالل فترات زمنية معينة

منطقة الشرق 
;  األوسط
40,24% 

 %39,7; أسيا

 %2,8; األمريكيتين

;  أوروبا
13,11% 

 %2,70; أفريقيا
;  مناطق أخرى

1,40% 

نسب توزيع صناديق الثروة السيادية حسب المناطق الجغرافية لسنة   
2015 
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وهلا تأثري كبري على  دوليةمنذ ظهورها حتتل مكان مهمة على الساحة املالية ال صناديق الثروة السيادية
أسعار  1،حيث أن حجم األصول املالية اليت تسيريها يعرف منو متواصل ،رغم اخنفاض  ةدوليسواق املالية الاأل

دوالر للربميل ،حيث أن ثلثي أصول صناديق الثروة السيادية مصدرها من  35عن 2015سنة  يف هناية  البرتول
 لقدر الكبري .العائدات البرتولية ، هذه الوضعية أثرت على متويل صناديق الثروة السيادية لكن ليس با

صول املالية اليت تسيريها صناديق الثروة السيادية للفرتة ديسمرب األوفيما يلي الشكل التايل يوضح حجم 
 .2016غاية مارس  اىل2008

 
 2016مارس -2008:مجموع األصول المالية التي تسييرها صناديق الثروة السيادي )تريليون دوالر أمريكي( للفترة ديسمبر(5-1م)الشكل رق

 

 
Source: The 2016 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, www.preqin.com/swconsulté le22/04/2017,p05. 

  
  النقاش الدائر حول صناديق الثروة السيادية  – 2

يجية والسياسية أثار توترات محائية يف بلدان صناديق الثروة السيادية واخلوف من الدوافع االسرتات2صعود 
صناديق الثروة السيادية  الروسية والصينية ل بالنسبة خصوصا  ، (OECD)التعاون االقتصادي والتنمية  منظمة

 املوارد الطبيعية والصناعات االسرتاتيجية واملشاريع الصغرية واملتوسطة حول شروط محاية وجدل نقاش ،كما أثار 
 :حيال استثمارات صناديق الثروة السياديةاملواقف احلمائية  3أهموفيما يلي لدينا ،لدول املتقدمة ل املبتكرة

                                                 
1
Bernardo Bortolotti et al , The Sky Did Not Fall ,Sovereign Wealth Fund Annual Report 2015, Sovereign 

Investment Lab ,www.bafficarefin.unibocconi.it/sil,p03. 
2
 Caroline Bertin Delacour  ,op .cit ,p115. 

.10-09ديات مشال أفريقيا ،العدد السادس ،ص جملة اقتصاالصناديق السيادية و األزمة المالية الراهنة ،، أ.د عبد اجمليد قدي 3
  

3,07 3,22 3,59 3,95 4,62 
5,38 

6,31 6,51 

 مجموع األصول المالية التي تسيرها صناديق الثروة السيادية 
 2016مارس-2008للفترةديسمبر( تريليون دوالر أمريكي)

 (تريليون دوالر أمريكي)مجموع األصول المالية التي تسيرها صناديق الثروة السيادية 

http://www.preqin.com/swconsulté
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يتعني على الصناديق السيادية احلصول على موافقة جلنة االستثمارات موقف الواليات المتحدة األمريكية :-أ
ديق سنغافورة و أبو ظيب هبدف اقرار اخلارجية ،كما قامت الواليات املتحدة األمريكية باالجتماع مبمثلي صنا

 اعالن مبادئ مشرتك حيدد املبادئ الواجب احرتامها من قبل هذه الصناديق .
قامت اجلمعية  الوطنية بدارسة واعية عن عن صناديق الثروة السيادية ،و أصدرت بشأهنا الموقف الفرنسي :-ب

 يلي : تضمن ما2008جويلية 30نصا مت اقراره يف 
األعضاء يف اللجنة األوروبية تقدمي مسامهات فيما خيص اعداد  قواعد املمارسات السليمة  دعوة الدول-

 للصندوق الذي يعده صندوق النقد الدويل .
من ايرادات صناديقها للتنمية احمللية ،مع ضرورة  يعترب من االجيايب أن ختصص الدول املالكة هلذه الصناديق جزء-

 .على الشركاء الدوليني ابقاء هذه االستثمارات مفتوحة 
دول االحتاد األورويب تتحمل مسؤولية تعريف و حتديد أساليب مواجهة االستثمارات يف القطاعات و املؤسسات -

 االسرتاتيجية يف ظل افرتاض استثمار صناديق الثروة السيادية يف هذه الدول .
ك فيما خيص موقفها جتاه صناديق الثروة :قامت هيئات االحتاد األورويب ببلوة موقف مشرت  الموقف األوروبي-ت

 السيادية كالتايل :
السعي املشرتك لتحديد القطاعات احلساسة و االسرتاتيجية احملمية و اعتماد مفهوم األمن االقتصادي ، ودعم -

 دور صناديق رأس املال املخاطرة الداعمة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة .
م استثمارات الدول  أماالدول املالكة للصناديق السيادية النفتاح أكرب ىغط علاعتماد مبدأ املعاملة باملثل للض-

 األخرى.
اجبار الصناديق السيادية على االلتزام مبجموعة من قواعد السلوك)احلوكمة ،الشفافية ...(،و أن تكون مسؤولة -

 أمام اهليئات الدولية .
  يدولصناديق الثروة السيادية و االستقرار المالي ال -3

متثل كما أهنا قد مزايا لكل من االقتصادات احمللية واألسواق العاملية،   قد توفر صناديق الثروة السيادية 
يف بعض احلاالت ،نوضح األثار اإلجيابية أو السلبية على استقرار املايل  خماطر حمتملة على االستقرار املايل الدويل

 كما يلي :يت اطلعنا عليها   اعتمادا على أهم الدراسات و البحوث الالعاملي 
 الدولياألثار االيجابية  لصناديق الثروة السيادية على االستقرار المالي 3-1-1

أن تكون عامل أو قوة يف االستقرار املايل العاملي بعدة طرق، فعلى نفسها بثبتت صناديق الثروة السيادية أ 
دارة تدفقات رأس املال، و توفري أساس للنمو بإاملالكة هلذه الصناديق  الصعيد الدويل فقد مسحت للدول 
                                                 

1
 Tamara Gomes, The Impact of Sovereign Wealth Funds on International Financial Stability, Discussion 

Paper/Document d’analyse 2008-14 , Bank of Canada, September 2008,p6-8. 
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االقتصادي املستدام، و حبكم اسرتاتيجياهتا االستثمارية وحجمها ، صناديق الثروة السيادية توفر  السيولة 
للمستثمرين و املضاربني ، كما أهنا تدعم األسواق العاملية يف أوقات الشدة .ميكن ذكر هذه الوظائف أو التأثريات  

 كما يلي:

 تسيير تدفقات رؤوس األموال:-3-1-2
خالل ,صناديق الثروة السيادية تساعد يف ادارة االقتصاد الكلي لفوائض احلسابات اجلارية الكبرية ،من 

ارتفاع نسبة   منحتويل فوائض املداخيل اىل صناديق االستثمار، الدول املالكة هلذه الصناديق  ميكن أن ختفف 
رؤوس األموال، كما أن العديد من هذه الدول يرتفع منوها مبعدالت متسارعة، ة لالكبري تدفقات الالتضخم نتيجة 

ض الطلب على الصادرات ختفحيث أهنا األصول و سعر الصرف االمسي ، غوط عالية على أسعارضحبيث تضع 
سية احلفاظ على معدالت صرف تنافمن شأن وتبطء النمو ،بالنسبة للبلدان اليت هلا سعر صرف ثابث أو عائم،

لعديد من البلدان اليت تعتمد على ل متويل صناديق الثروة السياديةمصادر حيث أن يرفع جاذبية صادراهتا ،أن 
 النمو القائم على التصدير.

 تنويع المحفظة و الرغبة في مخاطرة أعلى:-3-1-3
 الل تنويعفمن خ األصول االحتياطية التقليدية هي آمنة واالستثمارات السائلة تقدم عوائد منخفضة 

كسب عائدات أعلى على  هتدف هده األخرية اىل، بصناديق الثروة السيادية احملفظة االستثمارية اخلاصة
تنويع خارج األدوات االحتياطية  املعتادة فضال عن انشاء احتياط للعمالت ،صناديق ال،عن طريق  استثماراهتا

ات احتياطات النقد األجنيب ،التنويع يسمح لصناديق الثروة السيادية تقبل درجة خماطرة أعلى مقارنة باستثمار 
الثروة السيادية بتوزيع اخلطر على جمموعة واسعة من األصول و العمالت ،و بالتايل تقليل اعتمادها على أسعار 

 األصول واحدة مثل أسعار النفط.
ثمارات ، واحلد من وسوف تكون ايضا قادرة على إعادة التوازن يف أصول أقل تقلبا والتحوط أفضل  لالست

النتائج السلبية الخنفاض حاد أو الزيادة يف تقلب سعر أي أصل معني،  بذلك صناديق الثروة السيادية تقوم ببناء 
حمافظ أكثر توازنا من شأهنا أن حتقق عوائد أعلى، ونفس الوقت تسمح هلم حلماية أنفسهم من التقلبات يف أي 

 .اسوق واحدة، وبالتايل استقرار إيراداهت
 معالجة القضايا الهيكلية البعيدة األفق:  -3-1-4

ميكن أن تقدم للدول املالكة لصناديق الثروة السيادية  وسيلة  اإليرادات  فوائض اسرتاتيجية استثمار 
للتعامل مع القضايا املستقبلية مثل الضغط السكاين والتنمية االقتصادية والتنويع، صناديق االدخار تسهل نقل 

 يف نفس الوقتو  ألجيال، مما يسمح لألجيال القادمة لالستفادة من الظروف االقتصادية املواتية احلاليةالثروة ل
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زيادة األرباح على احليازات األجنبية متنح حتوط أكرب يف حالة الصدمات اخلارجية عن اخنفاض أسعار السلع 
ملالكة هلذه الصناديق باسترياد املعرفة باإلضافة إىل ذلك فإن االستثمار يف اخلارج يسمح للدول  ا.األساسي،

واخلربة التقنية اليت قد تساعد يف تطوير الصناعات احمللية وتوفري أساس للنمو املستدام ،مبا أن املوارد الطبيعية تتجه 
مبعاجلة نقاط الضعف  السيادية ناديق الثروةيسمح للدول  ص أن حنو  النضوب، ميكن لالستثمار االسرتاتيجي

  .يف اقتصاداهتا، واحلد من كل نقاط الضعف  اليت ميكن أن تؤدي إىل عدم االستقرار يف املستقبل اهليكلية

 ة:توفيرالسيول-3-1-5
نظرا  ،ميكن للمستثمرين الكبار أن يلعبوا  دورا مهما يف االستقرار من خالل توفري السيولة لألسواق املالية       

ادرة على ضخ السيولة يف أسواق رأس املال العاملية، وبالتايل توفري رؤوس حلجمها الكبري صناديق الثروة السيادية ق
، عندما استثمرت العقد األخرياألموال للفاعلني االقتصادين الذين حيتاجون  اليها وقد ظهر هذا بشكل واضح يف 

عد تكبد خسائر كبرية صناديق الثروة السيادية بكثافة يف املؤسسات املالية الغربية، والسماح هلم إلعادة رمسلة ب
 نتيجة أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة.

يف حاالت معينة صناديق الثروة السيادية أنه وقد أدركت احلكومات الغربية  ،1يف أعقاب الركود العاملي 
اع املايل ميكن أن تفيد عمل النظام املايل العاملي من خالل توفري السيولة يف الفرتة اليت كانت الثقة يف القط

تتالشى، حيث أن  صناديق الثروة السيادية استثمرت يف املؤسسات املالية يف الواليات املتحدة وغريها يف أواخر 
يف البنوك الغربية والشركات االستثمارية مثل سييت   مليار دوالر  60عن طريق استثمار أكثر من  2007عام 

 . كورب، مرييل لينش،مورغان ستانلي وبنك يو يب إس 

 االستثمار على المدى الطويل:-3-1-6

الثروة السيادية لديها تفويض صريح من أجل االستثمارات طويلة األجل وميكن أن تقاوم  2صناديق 
سوف باإلضافة اىل املزايا اإلجيابية اليت التقلبات على املدى القصري ،حبيث أهنا تركز على العائدات الطويلة األجل 

مثل الوصول أو الدخول إىل األسواق، باإلضافة إىل ذلك الصناديق السيادية ليست  ارجيةاخل تنشأ من استثماراهتا
ولديها القليل جدا من متطلبات كفاية رأس املال، خالفا لغريها من املستثمرين املؤسساتيني   هلا رافعة مالية مرتفعة

                                                 
1
  I. Anthopoulos- C. Pitelis- .C. Liakou, The Nature, Performance and Economic Impact of Sovereign 

wealth fund, Working Paper Series No 135  ,  January 2016, financialisation, economy, society and sustainable 

development ,p 21.  
2
  Tamara Gomes, op. cit,p08. 
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ود متطلبات رأس مال حمدد سوف حيث الرتكيز على العوائد على املدى الطويل وعدم وج ،مثل صناديق التحوط
املايل، مثل الكثري من صناديق  االستقرار عدم نشوء تأثري خطريقلل من خطر التصفية السريعة لالستثمارات و 

التحوط  ميكن أن لصناديق الثروة السيادية أن تتصرف كمستثمر مناقض  حيث أهنا تستثمر يف أوقات الصعبة  
ات املالية الغربية هي مثال على هذا السلوك، يف البحث عن املكاسب على يف املؤسس ااستثماراهتمثل للسوق، 

املدى الطويل، وهي قادرة على االستثمار عندما تعاين األسواق  املالية من صعوبات، مع الرتكيز على النتائج يف 
 املدى الطويل.

 حل الخلل في التوازن العالمي: تسهيل-3-1-7

ألصول القائمة على السوق يسهل احلل  التدرجيي لالختالالت العاملية، التوجه من األصول الرمسية حنو ا
أن املشرتيات الرمسية اخلارجية لسندات احلكومة األمريكية خفضت العائد على سندات اخلزينة  يرقدحيث مت ت

، وأنه (warnok ,warnok) 2006يف دراسة سنة  سنوات 10على مدار ،نقطة أساس  90األمريكية بنسبة 
ثلثي هذا األثر جاء من دول شرق آسيا ، يرجع ذلك يف جزء منه إىل املبالغ الكبرية من احتياطيات النقد حنو 

مثل سندات اخلزانة   يف أصول أمنة نسبيابدورها  استثمرت اليتاألجنيب اليت مت وضعها يف البنك املركزي، 
  .األمريكية

رها من قبل السلطات النقدية حولت وستظل حتول الكميات الكبرية من األموال اليت عادة ما يتم استثما
أدوات  وبالنظر إىل أن هذه األخرية تستثمر أكثر يف األسهم وأصول أخرى غري إىل صناديق الثروة السيادي

 .الدخل الثابت، ميكن أن تساهم  هذه االستثمارات إىل انعكاس التدرجيي هلذا األثر

صناديق الثروة السيادية قد تساهم أيضا يف اخنفاض قيمة عن طريق  التنويع عرب العمالت، استثمارات 
الدوالر األمريكي؛ هذا من شأنه أن يسهم يف تضييق العجز يف احلساب اجلاري األمريكي، و الذي يسمح  باحلل 

 التدرجيي لالختالالت العاملية اليت كانت سائدة خالل السنوات األخرية.
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 المؤسسات التي تستثمر فيها : سهم سعرفي  تأثير ايجابيخلق  -3-1-8

سوق املايل  الباحثة  بتقييم ردة فعل ال قامت من خالهلا Héléne Raymond  (2008 )ل1يف دراسة 
عندما يعلن صندوق ثروة سيادي عن حصوله على حصة يف املؤسسة املدرجة يف البورصة ،باستخدام منهجية 

جة يف االسواق املالية حول حصص يف مؤسسات مدر صندوق ثروة سيادي متتلك  50دراسة احلدث  لعينة من 
،حسب النتائج املتحصل االعالن عن امتالك أو حصول صندوق ثروة  2008اىل أفريل  2005من ماي  العامل 

سيادي على حصة يف مؤسسة يكون له تأثري اجيايب مؤقت على سعر املؤسسة املستهدفة حبيث أن هذا األثر ليس 
ع النتائج احملصل عليها يف الدراسات السابقة الستثمارات صناديق األسهم اخلاصة و هذا ال يتوافق  مو دائم، 

 صناديق النفقات.

و باستخدام عينة جزئية  لإلعالن  عن استهداف البنوك من قبل استثمارات صناديق الثروة السيادية خالل 
هذا حسب نفس الدراسة أثار دائمة ،النتائج ال تظهر  2008أفريل -2007أزمة الرهن العقاري للفرتة من جويلية 

رمبا يشري اىل أن األسواق غري مقتنعة أن صناديق الثروة السيادية وحدها لديها القدرة على اسرتجاع وضعية البنوك 
 .املعنية

كل الدراسات االقتصادية أن استثمارات صناديق الثروة السيادية ختلق قيمة يف املؤسسات 2و قد أمجعت 
 رتفع سعر سهم املؤسسة اليت تستثمر فيها عند تاريخ االعالن عن االستثمار.املستقبلة ،حيث ي

 ،Laeven (2008)و Chhoaochharia ،(2009)وآخرون Bortolottiكما أشري اليه يف دراسات من قبل   
Dewenter  (،2009)وآخرونknill  و،(2009)وآخرونKotter (2011.) 

اليت  Miceli (2011)و Curzioو ،lel(2009) و Kotterكن تفسري ذلك باحلجج اليت وضعتها ومي
صعوبات مالية، من أن صناديق الثروة السيادية تستثمر يف الشركات ذات األداء الضعيف و اليت تعاين مفادها 

 بني املستثمرين إجيابية  معلومةك يف هذه الشركات املتعثرة سيكون موضع ترحيب كبري لذلك أي إعالن لالستثمار
بسبب تناقض النتائج  ميكن متييزها بوضوحعلى املدى الطويل ، ال ستثمارات صناديق الثروة السيادية تأثري ا أما 

، (2009)وآخرون  Hesse (2011)،Knil و Sunو ،Fernandes (2009)بني كل من دراسات 
Bortolotti  و، (2009)وآخرونChhoaochharia وLaeven (2008،) Curzio وMiceli 

  .املدى الطويلفسري هذا التناقض اىل أن دراسات هذا التأثري تكون ،وقد يرجع ت(2011)

                                                 
1
 Hélène Raymond, The effect of Sovereign Wealth Funds’ investments on stocks markets, article, Université 

Paris Ouest Nanterre, france ,20 november 2008,p01. 
2
 I. Anthopoulos- C. Pitelis- .C. Liakou, Performance and Economic Impact of Sovereign wealth fund, 

Working Paper SeriesNo 135, financialisation, economy, society and sustainable development,p20, January 

2016. 
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 :1عالقات التعاون بين صناديق الثروة السيادية-3-1-9
، من صناديق الثروة السيادية اليت تعمل بالتعاون مع بعضها البعض، قد توفر قوة استقرار يف األسواق املالية

من الشفافية كما أن عالقات التعاون لديها توجه جتار ي أكثر مما قد يزيد الذي خالل تبادل و استقدام اخلربات 
 اون بني صناديق الثروة السيادية.هو سياسي كما أظهرهتا العديد من أمثلة التع

 
 : ية و اقتصاديات البلدان المضيفة صناديق الثروة السياد-3-1-10

لة لالستثمار و انعاشه ،كما بلة املستقصناديق الثروة السيادية تؤدي اىل حتريك اقتصاد الدو  2استثمارات
أنه خيلق فرص وظيفية مباشرة و غري مباشرة  ملواطين تلك الدول كما أن استثماراهتا يف تلك الدول تسهم يف رفع 

 عوائد عناصر االنتاج فيها ومن مث زيادة الدخل القومي االمجايل فيها.
 الستقرار المالي العالمي:ة على االمخاطر المحتملة لصناديق الثروة السيادي-3-2

تدفقات  أن  االقتصادات احمللية واألسواق العاملية،  يف حني  وفر صناديق الثروة السيادية مزايا لكل منقد ت    
ميكن ذكر ، مهمة من رؤوس األموال لصناديق الثروة السيادية قد متثل خماطر حمتملة على االستقرار املايل الدويل

 على االستقرار املايل العاملي كالتايل:هذه املخاطر احملتملة 
 قلة الشفافية و  التقلبات على المدى القصير:-3-2-2
على  املتعاملنيصناديق الثروة السيادية لديها القدرة على زعزعة استقرار األسواق الصغرية عن طريق حفز        

حد من السوق، تأثري هذا السلوك ميكن تقليد اسرتاتيجياهتا، مما يؤدي إىل مزيد من شراء أو بيع على جانب وا
 يتفاقم بسبب انعدام الشفافية احمليطة باسرتاتيجيات  االستثمارية لصناديق الثروة السيادية.

منذ أن أصبحت صناديق الثروة السيادية معروفة على نطاق أوسع، حاول العديد من احملللني توقع       
 ,Van Steenis)مثلستثمار للمستثمرين املؤسساتيني املشاهبني هلا اسرتاتيجياهتا، استنادا إىل اسرتاتيجيات اال

Babinet, and Lam 2007)، دخل عامل عدم انعدام الشفافية حول حيازات صناديق الثروة السيادية  ي
إذا كان هناك اعتقاد بأن صناديق الثروة السيادية سوف تتبع اسرتاتيجية حمددة، قد يدفع    ،اليقني يف األسواق

ا املشاركني اآلخرين يف السوق الستباق احلركة ) أي تصرف صناديق الثروة السيادية (، مما يؤدي إىل زعزعة هذ
االستقرار، إذا مت الكشف عن تفضيالت لالستثمار لصناديق الثروة السيادية من خالل  تصرفاهتا ، متعاملني 

 ات كإشارات ويتصرفون  وفقا لذلك.أخرين قد يفسرون هذه استثمار 
 
 

                                                 
1
I. Anthopoulos- C. Pitelis- .C. Liakou, op.cit,p23.  

2
 .345و التوزيع ،عمان ،األردن،ص،دار األيام للنشر 2016،الطبعة األوىل ،اقتصاديات صناديق الثروة السيادية  .م.واثق علي حمي املنصوري، د صفاء عبد اجلبار املوسوي ،م 
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 الحمائية االقتصادية و المالية الغير الموضوعية :-3-2-3
يشعرون بالقلق إزاء النزعة احلمائية املناهضة لصناديق الثروة السيادية اليت من شأهنا أن حتد  بعض املراقبني        

  .من  االستثمار العابر للحدود و ابطاء النمو االقتصادي 
ستثمارات صناديق الثروة السيادية قد يؤدي إىل تبين حواجز متنع حرية حركة ردود فعل الدول الغربية  ازاء ا    

هذا الردود السياسة قد تؤثر ليس فقط  على صناديق الثروة السيادية بل قد تشمل املستثمرين  رؤوس األموال،
 .املؤسساتيني األخرين مثل صناديق التقاعد الوطنية

ضحت  أهنا مستثمر سليب كما أن  استثماراهتا  تكون  على املدى صناديق الثروة السيادية الرائدة أو       
 الطويل، كما أهنا درجة شفافية هذه الصناديق فيما خيص االفصاح عن  اسرتاتيجياهتا االستثمارية وهيكل احلوكمة

 الشفافية يؤدي إىل القلق بشأن الدوافع السياسية هلذه االستثمارات.هذه  ، حيث أن غياب  ضعيفة
 أخرى  يا كل  الدول هلا تشريعات حتمي الصناعات واملصاحل الوطنية، ومع ذلك فإن احتمال أن تقوم دولعمل  

أثار مراجعة القوانني  احلالية  ورمبا يؤدي إىل اعتماد    بالسيطرة على الشركات احمللية يف الصناعات احلساسة
 قوانني جديدة وأكثر صرامة.

 ، من أجل صناديق الثروة السياديةياسات هلذه الدول مل تضع هذ القواننيوعلى الرغم من أن واضعي الس      
وضعت هذه القوانني من   اليتالدول ،فان  كل واضح الشركات اململوكة للدولةحيث هناك بنود خاصة تتناول بش

رؤوس أجل  محاية األمن القومي واالقتصادي ، ميكن من خالل ذلك أن تعرقل كفاءة التخصيص والتدفق احلر ل
عيد توجيه تأو  هفضختميكن أن أو ف  التقدم فيما خيص حترير تدفقات رأس املال، كما أهنا تضع، األموال

 االستثمارات اىل دولة أخرى.
 ر النشط و مراقبة المدراء:االستثما-3-2-4

ية على يف الدراسات املالية حول مشكل الوكالة ، ينظر إىل احلصص الكبرية  اململوكة من قبل أطراف خارج
 أظهرت، من خالل استثماراهتا (Jensen and Meckling 1976) أهنا اآللية اليت حتسن الرقابة على  املدراء

 قد مستثمر سليب، مبا يف ذلك التخلي عن حقوق التصويت،عبارة العديد من صناديق الثروة السيادية أهنا أثبتت و 
تعيق مراقبة املدراء أو ميكن أن  خالل هذا السلوكمن لوجهات النظر احلمائية ،  اميكن أن يكون هذا جتنب

)سواء كانوا مستثمرين من املؤسسات الكبرية  عندما تواجه الشركة خسائر مالية  كبرية، املستثمر النشط  ،املسريين
 .صالح لتجنب اخلسائر يف املستقبل سوف يضغطون من أجل اإل أو املسامهني من األفراد(

أقل قدرة على محاية أنفسهم )واملسامهني ن خالل التخلي عن حقها يف التصويت مصناديق الثروة السيادية 
قد يؤدي هذا اإلشراف  أو الرقابة  من سوء اإلدارة ومنع نفس املمارسات اليت قد حتدث يف املستقبل، اآلخرين(
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ارة املخاطر واليت ميكن أن الضعيفة اىل  االستمرار  يف اسرتاتيجيات االستثمار الفقرية أو الرتاخي )التساهل ( يف إد
 .تؤدي إىل مزيد من عدم االستقرار

 :"اثار سلوك "الرعي-3-2-5

ة يرجع ذلك إىل حقيقة أن مبالغ كبرية من دوليصناديق الثروة السيادية تشكل خطرا على األسواق املالية ال 
  جود صناديق الثروة السياديةيف حالة عدم و  ترتكز يف أيدي عدد حمدود من اجلهات الفاعلة الكبرية، رأس املال

سيتم توزيع الفوائض بني املواطنني احملليني، حيث أن قرار االستهالك ، االدخار، أو االستثمار سوف يرتك لتقدير 
قد تظهر  ظة، صناديق الثروة السيادية بع اسرتاتيجية استثمار حمافتبينما البنوك املركزية تاألسر الفردية )صغرية(، 

 اءأن مدر  فإنه ميكن اجلزم للمخاطرة أكثر مقارنة  مبديري االحتياطات التقليدية، و بالتايل  توجه حنو تفضيل
يف األصول ذات املخاطر األعلى مقارنة بالسلطات النقدية أو األفراد  سيستثمرونصناديق الثروة السيادية 

 .العاديني

ية زعزعة االستقرار يف دراسات ل "أن هلم امكان الكبار املتعاملنيتركز الدراسات االقتصادية حول "
(coretti et al) توصلت اىل أن حجم هذا التأثري يعتمد على حمتوى املعلومة كما أن االشارة ترسل  2004سنة

 اىل صغار املتعاملني حول احلركة )الشراء أو البيع (املتعاملني الكبار.
و التالعب أعي موجودة ،اال أنه خطر زعزعة سلوك الر 1امكانية أن صناديق الثروة السيادية قد تسبب أو حتفز 

باستقرار السوق عمدا يبقى ضئيل ،ذلك ألن أوال صناديق الثروة السيادية ملتزمة بتنويع حمافظها االستثمارية و 
 احلد من االستثمار يف أصل مايل واحد.

ناك احتمال أن السوق ثانيا اذا صناديق الثروة السيادية استثمرت مبالغ كبرية  يف أصل مايل معني ،فان ه
 ون جتنبه.مر الذي سوف حياولاملايل سوف يتحرك ضدهم و هذا األ

 الدوافع السياسية مقابل الدوافع المالية :-3-2-6
احلاالت صناديق الثروة السيادية تصرفت وفق دوافع سياسية ،أول حالة مت رصدها حتت اتفاق  2يف بعض

قطع  ت الصني على شراء سندات احلكومية لدولة كوستاريكا مقابلبني دولة الصني و دولة كوستاريكا حيث وافق
 عالقتها مع دولة تايوان .

                                                 
1
 نفس يف تتعامل من املستثمرين جمموعة" بأنه يعرف االستثمار عمليات ويف اآلخر، البعض بعضهم بني األفراد فيما تربط اليت السلوكية سلوك الرعي أو سلوك القطيع هو األمناط 

 . "معينة زمنية فرتة خالل االجتاه
2
 . I. Anthopoulos- C. Pitelis- .C. Liakou, op .cit,p23-24. 
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اليت متلكها الدولة الصينية من  chinalcoحالة أخرى عندما قامت شركة الصني لالستثمار بتمويل شركة  
من  ،Rio Tinto لشركة التعدين األسرتاليةBHB billitonأجل افشال استحواذ شركة االجنليزية للتعدين  

أجل منع هذا االندماج الذي من شأنه احداث احتكار لسوف التعدين و بالتايل رفع سعر احلديد اخلام الذي هو 
 سلعة أساسية يف الصناعات الصينية .

الدراسات األكادميية اليت حاولت قياس العالقة بني العوامل السياسية و اخليارات االستثمارية لصناديق 
حيث وجدت هذه الدراسة أن صناديق الثروة  (2011)وآخرون  Knill دية جند دراسة لكل من الثروة السيا

البلدان اليت هلا معها عالقات سياسية ضعيفة ،وأن الدافع هو حتسني العالقات السيادية متيل اىل االستثمار يف 
 السياسية مع البلد املتلقي.

درسا من خالهلا الفرق بني القرارات اليت  (2009)سنة  Santiso و Avendanoيف دراسة ل 
االستثمارية لكل من صناديق الثروة السيادية و صناديق املشرتكة استنادا على التوزيع اجلغرايف و القطاعي 
لالستثمار ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فرق بني هذان املستثمران و بالتايل الدراسة تؤكد على أن 

 ناديق الثروة السيادية هي تعظيم الربح املايل العقالين و ليس الدوافع السياسية.دوافع االستثمارية لصال
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 و شفافية صناديق الثروة السيادية:حوكمة  نيالمبحث الثا
من  2008-2007أثناء الفرتة من قبل صناع السياسات  صناديق الثروة السيادية  لقد مت الرتكيز على 

األساسية  هدافطريقة متويل الصناديق و منوها ،األكتتعلق بأداء النظام النقدي الدويل،    مهمة مسائلخالل عدة 
لالستثمارات 1الستثمارات الصناديق، وحوكمتها  وشفافيتها واملعاملة التنظيمية التمييزية هلا، واحلمائية املضادة 

 السيادية.
تفق عليها )مبادئ سنتياغو ( يف املطلب األول ماهية  املبادئ و املمارسات امليف هذا املبحث سنتطرق اىل 

،ومدى االلتزام الدول األعضاء هبذه املبادئ و املمارسات يف املطلب الثاين و مؤشرات اليت تقيس حوكمة و 
 شفافية صناديق الثروة السيادية من خالل املطلب الثالث .

 .(ات المتفق عليها )مبادئ سنتياغو:المبادئ و الممارس ولالمطلب األ
السياسة العامة جتاه هذه الصناديق، حيث  املسائلقد رأى صندوق النقد الدويل أنه ميكن معاجلة بعض ل

،من أجل وضع جمموعة من املبادئ اليت تعرب 2008يف ماي  IWGجمموعة العمل الدولية 2ساعد على انشاء 
مت التوصل اىل اتفاق 2008سبتمرب  ،ويف بصدق عن األهداف و املمارسات االستثمارية لصناديق الثروة السيادية

 مبدأ عرفت مببادئ سنتياغو. 24متهيدي بسنتياغو يف الشيلي بشأن جمموعة من 
عرب احلدود،  ية ستقرارا للتدفقات االستثمار هدف صندوق النقد الدويل يف بناء بيئة أكثر ا مثليتحيث 

 3هذه مهمة يؤديها حاليا املنتدى الدويلحتاشي ظهور مواقف محائية و مناهضة الستثمارات هذه الصناديق و و 
 .الذي أنشأته دول صناديق الثروة السيادية اليت وضعت مبادئ سنتياغوIFSWFلصناديق الثروة السيادية  

 و الممارسات المتفق عليها: 4طبيعة المبادئ-1
وعية اليت تدعمها جمموعة من املبادئ و املمارسات العامة الطتضم  وثيقة املبادئ و املمارسات العامة  ''

الدول األعضاء يف جمموعة العمل الدولية اليت تطبقها بالفعل  أو هتدف اىل تطبيقها، وهي ممارسات ومبادئ عامة 
 املنعقدة االتفاقات ألحكام ميكن أن تطبقها الدول جبميع مستوياهتا من حيث مراحل التنمية االقتصادية، وختضع

 .املوطن بلد يف املطبقة للقوانني منها مبدأ كل تطبيق خيضع ولذلك والتنظيمية القانونية واملتطلبات احلكومات بني

                                                 
1
ملية شراء عمليات ادارة املوانئ يف ستة من أبر القضايا فيما خيص االستثمارات السيادية اليت أثارت جدل كبري وشواغل تتعلق باألمن القومي ،عند حماولة شركة ديب للموانئ العا 

 . 2006حمطات حبرية كربى يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 
،إيرلندا ،كوريا اجلنوبية ،الكويت ،ليبيا  عة العمل الدولية تتكون من الدول التالية :أسرتاليا ،أذربيجان ،البحرين ،بوتسوانا ،كندا ،الشيلي و الصني ،غينيا االستوائية ،ايرانجممو 2

مراقبني دائمني  عمان ،العربية السعودية  03املتحدة و الواليات املتحدة األمريكية ،و  ليشيت ،ترينداد و توباغو، االمارات العربية–،املكسيك، نيوزيلندا، النرويج ،قطر ،روسيا، تيمور 
 و فيتنام ،منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، و البنك الدويل.  

3
زم بالعمل وتعزيز اجملموعة من خالل احلوار والبحث والتقييم من جمموعة صناديق الثروة السيادية العاملية تلت هو منظمة طوعية ،IFSWF املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية  

ساعد املنتدى الدول عد على ممارسات احلوكمة اجليدة من خالل متكني الدول األعضاء من تبادل اخلربات الفريدة بتطبيق مبادئ سانتياغو مع بعضها البعض كما ي،تسا الذايت
 كما يعزز الشفافية عن طريق تشجيع األعضاء على نشر التقارير العلنية عن جتارهبم فيما خيص تنفيذ مبادئ سانتياغو. ،ءلةاألعضاء من حتسني هياكل وممارسات احلكم واملسا

 .07،ص 2008 أكتوبر الدويل، النقد صندوق سنتياغو، مبادئ ،عليها المتعارف والممارسات المبادئ حول تقرير السيادية، الثروة صناديق حول الدولية العمل جمموعة4
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 مرشداة ،لالص ذات التفسريية واملذكرات الوثيقة يف الواردة واملمارسات املبادئ جمموعة حيث تعترب 
 يف تساعد ا أنكما من شأهن االستثمارية أنشطتها جوانب خمتلف يف واملستقبلية احلالية السيادية الثروة لصناديق

 الثروة صناديق وتعمل ، هبذه الصناديق  يتعلق ومؤسسي قانوين إصالح ألي الالزم اإلرشاد تقدمي
 االقتصادية املخاطر ضوء يف أصوهلا وتستثمر النية حسن من أساس على استثمارية مؤسسات بوصفها السيادية

 البلدان يف املتبعة واإلفصاح التنظيم مبتطلبات ديقالصنا هذه تلتزم املنطلق هذا ومن العائد، واعتبارات واملالية
 .''الصناديق الستثمارات املستقبلة البلدان ويف املالكة

 : 1أهداف مبادئ سنتياغو -2
 :املبادئ و املمارسات  املتعارف عليها تقوم على األهداف االرشادية التالية لصناديق الثروة السيادية

 .واالستثمارات األموال رؤوس تدفق وحبرية مستقر عاملي مايل بنظام االحتفاظ على املساعدة-
 .فيها تستثمر اليت البلدان يف املطبقة واإلفصاح التنظيم متطلبات بكافة االلتزام -
 .العائد واعتبارات واملالية االقتصادية املخاطر ضوء يف االستثمار -
 املخاطر إدارة وسالمة ئمةاملال التشغيلية الضوابط يكفل للحوكمة وسليم شفاف هيكل إرساء -

 .واملساءلة
 .السيادية الثروة صناديق لطبيعة الدولية املالية واألسواق املتلقية والبلدان املوطن بلدان فهم تعميق -
 واملؤسسات االقتصادية. واملتلقية املالكة للبلدان الصناديق حتققها اليت واملالية االقتصادية املنافع استمرار ضمان-
 لمبادئ و الممارسات العامة المتفق عليها :ا 2هيكل-3

 تغطي  وثيقة املمارسات و املبادئ املتفق عليها  ثالث جماالت و هي كالتايل :
،ميثل ركيزة الطار مؤسسي :االطار القانوين و األهداف و التوافق مع السياسات االقتصادية الكلية المجال األول

 اسرتاتيجيات صياغة عملية ييسر كما السيادي، الثروة قصندو  عليهما يقومقوي، وهيكل حوكمة مستقر 
 .املعلنة سياسية أهداف مع تنسق اليت املالئمة االستثمار

 وفريق احلاكم واجلهاز اجلهة املالكة وظائف بني يفصل الذي:االطار املؤسسي و هيكل احلوكمة، المجال الثاني
 قرارات اختاذ يكفل ومبا الثروة السيادي صندوق إدارة يف التشغيلية االستقاللية تسيري إىل يؤدي مما اإلدارة

 التزام إظهار على الواضحة االستثمار سياسة وتعمل سياسي، تدخل دون االستثمارية العمليات وتنفيذ االستثمار
 .منضبطة استثمارية وممارسات استثمار خبطة الصندوق

                                                 
.08،صمرجع سبق ذكرهجمموعة العمل الدولية حول صناديق الثروة السيادية  ،  1

  
 . همانفسو املوضوع  املرجع   2
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طار االستثمار يعمل على الزام صناديق الثروة اطار االستثمار و ادارة املخاطر، بالنسبة ال: المجال الثالث
فيعمل على تشجيع العمليات  أما بالنسبة إلدارة املخاطر ،منضبطةالسيادية خبطة استثمار  و ممارسات استثمارية 

 االستثمارية و املساءلة بشأهنا.
 SCIالمطلب الثاني :مؤشر االلتزام بمبادئ سنتياغو 

االلتزام  مؤشر ملضمون مبادئ سنتياغو لدينا الثروة السيادية  ق صناديقمن املؤشرات اليت تقيم مدى تطبي
مؤسسة الذي وضعته The Santiago Compliance IndexأوSCIسنتياغو  بادئمب

GEOECONOMICA1   ابتداءا ،درجة تنفيذ كل صندوق ثروة سيادي املبادئ املعيارية للحكم على مدى
و االفصاح املايل اخلاص لكل صندوق من حيث ترتيبات احلوكمة تقييم اليعتمد على  حيث،2014من أكتوبر
 .)مبادئ سنتياغو(األربعة و العشرين للمبادئ 

بين هذا املؤشر  على افرتاض أن صناديق الثروة السيادية ال ينبغي أن تتعهد فقط  بااللتزام العايل مبعايري 
لتحقق اطراف ثالثة ألسمح ت ت ذات الصلة اليتأيضا بالكشف عن املعلوما وتأييدها، ولكن احلوكمة والشفافية

 .جودة التزاماهتامن  بشكل مستقل
ئ سنتياغو من حيث االلتزام هبا مبادتوافق صناديق الثروة السيادية مع يربز مدى  التايل  دولاجلويف ما يلي 

 تنفيذها.و 
 The Santiago Compliance Index 2014 /2014:مؤشر توافق  صناديق الثروة السيادية مع مبادئ سنتياغو لسنة  (3-1)جدول رقم

 

 صندوق الثروة السيادي النقطة صندوق الثروة السيادي النقطة
 بشكل كلي  التزام جزئي التزام

C+ شركة االستثمار الصينية A صندوق  النفط لدولة تيمور ليشيت 

C+ هيئة أبوظيب لالستثمار A /صندوق االستقرار صندوق االحتياطي للتقاعد
 االجتماعي و االقتصادي لدولة الشيلي

C+ شركة االستثمار السنغافورية A- صندوق املستقبل األسرتايل 
C+  ماليزياالوطين برهارد صندوق A- صندوق التقاعد النيوزيلندي 
C+ صندوق التطوير االيراين A- صندوق النفقات احلكومي االمجايل لدولة النرويج 
C الروسي صندوق االستثمار املباشر A- صندوق االستقرار و الثروة لدولة ترينداد و توباغو 
C هيئة االستثمار الكويتية A- صندوق أالسكا الدائم 
C يئة الليبية لالستثماراهل A- صندوق الثروة ألربتا كندا 

 صندوق الثروة السيادي النقطة صندوق الثروة السيادي النقطة
 شكل عامب التزام التزام يوجد ال

                                                 
هي شركة احباث و استشارة فيما خيص االخطار السياسية ،ترصد كيف السياسات و االجتاهات الكلية حترك السوق ،مقرها جبنيف سويسرا.  Geo economica

1
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D هيئة االستثمار القطرية B+ صندوق البرتول لدولة أذربيجان 

 

B+ صندوق بوال لدولة بوتسوانا 
B+ هيئة االستثمار لدولة نيجرييا 
B شركة االستثمار الوطنية لدولة كازاخستان 
B شركة االستثمار الكورية 
B الشركة القابضة متاسك لدولة سنغافورة 

B- واالدخار لدولة روسيا صندوق/ الثروة الوطين 
B- صندوق أنغوال 

source: Sovereign Wealth Funds Santiago Compliance Index 2014, REPORT ,October 2014,Geoeconomica,p02 on 
:http://www.geoeconomica.com/index.php/. 

 
دئ سنتياغو اىل بامب التزامهااملؤشر ميكن أن تصنف صناديق الثروة السيادية  حسب مدى  1حسب هذا

 الفئات التالية :
 (Fully Compliant )بادئ سنتياغومبكلي   التزام: الفئة األولى

حوكمة ،وترتيبات بادئ سنتياغو ،هي الصناديق اليت هلا مب التزام كليق الثروة السيادي اليت هلا يداصن
لبرتول لدولة تيمور ليشيت افصاح تتطابق مع مضمون  مبادئ سنتياغو ،مثل صندوق ا مساءلة و ممارسات

،صندوق احتياط التقاعد وصندوق االستقرار االجتماعي و االقتصادي لدولة الشيلي،صندوق املستقبل يف 
 وةر صندوق الث، االمجايل لدولة النرويج احلكومي معاشات التقاعد، صندوق ينيوزيلندالأسرتاليا، صندوق التقاعد 

 .بكند ألربتا صندوقأالسكا الدائم، توباغو، وصندوق لرتينداد و واالستقرار 
ادارهتا من الناحية العملية مستقلة عن املالك )احلكومة( ،كما أهنا توضح بشكل قاطع أن هذه الصناديق 

توجهاهتا االقتصادية أو املالية توفر معلومات أكيدة حول اعتبارات أخرى غري مالية أو اقتصادية اليت تدفع 
املنظمني  ق املالية للمسامهني ،هي تساهم بشكل جيد يف بناء الثقة يف السو  وبذلكالسياسات االستثمارية، 

 املسامهني .و 
تصنف صناديق الثروة (Broadly Compiliant):توافق بشكل عام مع مبادئ سنتياغو الثانية الفئة

تيبات املتعلقة رت البشكل عام مع مبادئ سانتياغو، إذا كانت حوكمتها، الشفافية و  ملتزمة السيادية  على أهنا 
 .ومضمون مبادئ سنتياغوالتزامات اإلفصاح  تتوافق بشكل عام مع االفصاح ممارساتو باملساءلة 

لذلك يتم استعمال تنقيط   باإلفصاح،التقييم يشمل بعض النقائص و االختالفات يف ممارسات املتعلقة 
B+،B، B-  اديةعن اختالف و متايز صناديق الثروة السييسمح بتقدمي تفاصيل 
صندوق النفط بشكل عام مع مبادئ سنتياغو هي كالتايل  لتزمةم اليت يتم اعتبارهاصناديق الثروة السيادية     

                                                 
1
 Sovereign Wealth Funds Santiago Compliance Index 2014, report ,October 2014,Geoeconomica,p03-

04,:http://www.geoeconomica.com/index.php/,consulté 29/10/2017. 
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 شركة الوطنية لالستثمارال، لدولة نيجرييا هيئة االستثمار السياديةبوتسوانا، ، صندوق بوال ألذربيجان احلكومي
سك سنغافورة، صندوق االحتياطات الشركة القابضة متا نوبية،اجل كورياشركة االستثمار لدولة  ، لدولة كازاخستان

 .صندوق الثروة الوطين الروسي، و صندوق أنغوال و 
بشكل عام مع مبادئ سنتياغو، هي تقنية  امللتزمةيف هذه الفئة لصناديق الثروة السيادية  حتددنقائص اليت 

خاطر، عدم وجود معلومات كافية حول املنهجية أكثر مثل عدم وضوح مقاربة صندوق الثروة السيادية إلدارة امل
أو التأثري الغري املالئم للحكومة على املنافسة مع القطاع اخلاص، بعض الصناديق  املتبعة لتنفيذ حقوق املسامهني،

 املصنفة ضمن هذه الفئة ال تكشف عن االدارة التشغيلية هلذه الصناديق على أساس سنوي. 
 (Partialy Compliant)مع مبادئ سنتياغو توافق جزئي :ةلثالفئة الثا

تصنف صناديق الثروة السيادية  على أهنا متوافقة بشكل جزئي مع مبادئ سانتياغو، إذا كانت حوكمتها، 
مع التزامات اإلفصاح ومضمون مبادئ  جزئيا فقطالشفافية والرتتيبات املتعلقة باملساءلة وممارسات االفصاح تتوافق 

 .سنتياغو
بادئ سنتياغو، مثل شركة االستثمار الصينية، هيئة أبو ظيب مبة جزئيا ملتزمروة السيادية اليت تعترب صناديق الث

 ،شركة االستثمار السنغافورية اخلاصة احملدودة يف سنغافورة،  صندوق ماليزيا ، صندوق التطوير االيراين، لالستثمار
 .ية، واهليئة العامة لالستثمار ليبيااالستثمار املباشر الروسي، وهيئة االستثمار الكويت صندوق

هدافها و الغرض منها ،  بعض أصناديق الثروة السيادية ضمن هذه الفئة تكشف معلومات عامة حول 
، معدالت لسحبرتتيبات التمويل أو اترتيبات احلوكمة و املعلومات املالية ،بينما ال تكشف عن معلومات تتعلق ب

اتفاقيات أو  حمدودية امكانية الوصول اىل اللوائح القانونية و الوثائق التأسيسية، أيضا العوائد أو معايري األداء،
  .اء األصولاإلدارة اليت من شأهنا أن حتدد أهداف وسياسات االستثمار ،وكفاءات مدر 

بشكل   ذ مبادئ سانتياغو يف كثري من األحيانتنف الثروة السيادية املصنفة ضمن هذه الفئةصناديق         
 .إذا مت الكشف عنها هذا يف حالة ما  ، ئيجز 

 (Non Compliant) :صناديق ثروة سيادية غري متوافقة مع مبادئ سنتياغو الفئة الرابعة
بادئ سانتياغو، إذا كانت حوكمتها، الشفافية والرتتيبات مب ملتزمةغري  تصنف صناديق الثروة السيادية  على أهنا 

لنقاط اليت مشلتها مبادئ سنتياغو تعاين من نقص التطبيق خالل معظم اصاح املتعلقة باملساءلة وممارسات االف
 . ،تضم هذه الفئة هيئة قطر لالستثمار

 (Not Rated)صناديق ثروة سيادية غري مصنفة  ة:الفئة الخامس
صناديق الثروة السيادية من تصنيفها ضمن هذا املؤشر ألن سياسات االفصاح اخلاصة هبا ال   استثناءمت

ح بإجراء تقييم ميكن االعتماد عليه، أو تعهدات هذه الصناديق ما زالت يف مرحلة ادخال تعديالت عليها، تسم
 أو مؤسساهتا السياسية تفتقر اىل القدرة على صياغة توجه سياسي ثابث أو توفري ترتيبات اشرافية مهمة.
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وق احتياط التقاعد الوطين االيرلندي ضمن هذا املؤشر هي صند املصنفة غريالصناديق الثروة السيادية        
من صندوق تقاعد على املدى الطويل اىل صندوق يركز  هحيث تسعى حكومة بلد هذا األخري اىل اعادة توجيه

ستقرار ايرادات النفط املكسيكي بالنسبة لصندوق االسرتاتيجي االيطايل ،صندوق ا،على االستثمارات احمللية
سياسات االفصاح اخلاصة هبذه الصناديق ال تسمح بإجراءات تقييم التوافق  صندوق سامروك لدولة كازاخستانو 

 مع مبادئ سنتياغو. 
وهناك عدد   التزام صناديق الثروة السيادية مبضمون مبادئ سانتياغو ال يزال متفاوتا،1حسب هذا التقرير 

عايري اليت يل اليت تتماشى مع املكبري من صناديق الثروة السيادية لديها ترتيبات احلوكمة وسياسات اإلفصاح املا
ويف الوقت نفسه، العديد من الصناديق وعلى األخص يف منطقة اخلليج، ال تزال حباجة إىل  ،وضعتها هذه املبادئ

زيادة تعزيز سياسات االفصاح املايل اخلاصة هبم، وأن تصبح أكثر شفافية فيما خيص ترتيبات احلوكمة ،تعزيز 
املبادئ يف شكل سياسات افصاح استباقية هو أمر ضروري للحفاظ على شرعية التزاماهتا فيما خيص هذه 

 مبادئهم.
 : مؤشرات قياس حوكمة و شفافية صناديق الثروة السياديةلثالمطلب الثا

الصادرة عن مؤشرات قياس حوكمة و شفافية صناديق الثروة السيادية يف هذا املطلب سنستعرض أهم  
 : ه الصناديق مؤسسات حبثية هتتم بدارسة هذ

 :Edwin Trumanتعريف مؤشر ترومان -1
يركز على تقييم ، 42007يف سنة  ادوين ترومان  3الباحث االقتصاديو طوره  2ترومان وضعه رمؤش

احلوكمة  ، ة الصندوقهيكلحوكمة و شفافية صناديق الثرة السيادية من خالل أربع فئات رئيسية و هي كالتايل 
 عليه لإلجابةعنصر يف شكل سؤال  33يضم هذا املؤشر سلوك صناديق الثروة السيادية ، ،الشفافية و املسائلة ،و

النقاط اجلزئية  نقطة، 0يتم التنقيط ب )ال(نقطة،اذا كان العكس1يتم التنقيط ب)نعم(موفقة  اإلجابة،اذا كانت  
عندما ال ميكن االجابة  ( بالرمز ن هايتم استعماهلا عند تنقيط بعض العناصر )املشار الي 0.25،0.50،0.75

 هذه النقاط اىل نسب مئوية خاصة بكل فئة . 5ترتجمبنعم أو ال، 
 
 

 
                                                 

1
 Sovereign Wealth Funds ,op .cit  ,p02. 

2
Edwin Truman ,sovereign wealth fund :threat or salvation?,Person Institute For International Economics,p70, 

. 2010 نشره يف سنة ادوين ترومان باحث اقتصادي بارز مبعهد بيرتسون لالقتصاد، من أهم مؤلفاته كتاب بعنوان  صناديق الثروة السيادية :هتديد أو اخلالص؟،مت  3
  

4
بلد مت  35صندوق ثروة سيادي من  46تضمنت  2008عنصر ،نسخة  25على أساس بلد  28صندوق ثروة سيادي من 33مت تقييم 2007بالنسبة للتنقيط يف نسخة  

املنشورة من   2012،يف نسخة عنصر 33بلد مت التنقيط أيضا على أساس  37صندوق ثروة سيادي من  53مت تقييم 2009مكون أو عنصر ،يف نسخة 33التنقيط على أساس 
 بلد. 48وة سيادي من صندوق ثر  49مت تقييم 2013قبل معهد بيرتسون  سنة 

 .املتوسط ميكن اعتباره املتوسط املرجح ألربعة فئات  ،حيث الوزن هو عدد من األسئلة يف كل فئة نسبة إىل اجملموع5
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 :العناصر المكونة لمؤشر ترومان1-1-
 EDWIN TRUMAN(:العناصر المكونة لمؤشر 1-4جدول رقم )

 هيكل الصندوق 
 يتم ذكر اهلدف من صناديق الثروة السيادية بشكل واضح؟)ن( هل-1

 )ن(ار قانوين واضح لصناديق الثروة السيادية؟ هل هناك إط- 2
 هل اإلجراءات تغيري هيكل صناديق الثروة السيادية واضحة؟)ن(- 3
 العامة لالستثمار بشكل واضح؟)ن( هل يصرح باالسرتاتيجية- 4

 -ةالمعامالت المالي- 
 هل مصدر متويل صندوق الثروة السيادي حمدد بشكل واضح؟)ن(-5
 املتتايل ألصول و عوائد الصندوق حمدد بشكل واضح؟)ن( استخدام  هل طبيعة-6
 هل عمليات صناديق الثروة السيادية متكاملة على حنو مالئم مع السياسات النقدية و املالية؟)ن(-7
 )ن(حتياطات األجنبية للبلد؟هل صندوق الثروة السيادي مستقل عن اال-8

 حوكمة الصندوق
 بشكل واضح ؟)ن( مؤسسوة السيادي يف وضع االسرتاتيجيات االستثمارية ر هل دور صندوق الث-9

 هل دور اهليئة االدارية لصندوق الثروة السيادي مؤسس بشكل واضح؟)ن(-10
 هل دور املدراء يف تنفيذ االسرتاتيجيات االستثمارية مؤسس بشكل واضح؟)ن(-11
 ناديق الثرة السيادية؟)ن(هل القرارات بشأن االستثمارات اخلاصة يتخذها مدراء ص-12
 هل صناديق الثروة السيادية هلا معايري أخالقية داخلية لإلدارة و املوظفني؟)ن(-13
 ؟)ن(تتبعها و تطرحها للرأي العام الثروة السيادية مبادئ توجيهية للمسؤوليةهل لصناديق -14
 هل لصندوق الثروة السيادي مبادئ توجيهية لالستثمار األخالقي ؟)ن(- 15
 

 الشفافية و المساءلة
 -تنفيذ اسرتاتيجية االستثمار-

 هل تشمل التقارير املنتظمة عن استثمارات ص ث س معلومات حول أنواع)أصناف(االستثمارات؟)ن(-16
 هل اسرتاتيجية االستثمار تتضمن استخدام حمفظة مرجعية؟)ن(-17
 )ن(هل اسرتاتيجية االستثمار تتضمن استخدام الرافعة املالية؟ -18
 هل يتم حتديد األطراف املفوضة باالستثمار؟)ن(-19

 –نشاطات االستثمار -
 هل تشمل التقارير املنتظمة عن استثمارات صناديق الثروة السيادية معلومات عن حجم الصندوق؟ )ن( -20
 هل تشمل التقارير املنتظمة عن استثمارات صناديق الثروة السيادية معلومات عن عائداته؟ )ن( -21
 هل تشمل التقارير املنتظمة عن استثمارات ص ث س معلومات عن املوقع اجلغرايف لالستثمارات؟ )ن( -22
 هل تشمل التقارير املنتظمة عن استثمارات صناديق الثروة السيادية معلومات عن االستثمارات اخلاصة؟ )ن( -23
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 نات العملة من االستثمارات؟ )ن(هل تشمل التقارير املنتظمة عن استثمارات ص ث س معلومات عن مكو  -24
 -التقارير-

 على األقل تقريرا سنويا حول  نشاطاته و نتائجه؟)ن( ص ث سهل يوفر  -25
 تقارير ربع سنوية؟)ن(ص ث س هل يوفر -26

 -التدقيق-
 ختضع ملراجعة)تدقيق( سنوية منتظمة؟ )ن( صناديق الثروة السياديةهل  -27
 على الفور املراجعة )التدقيق(اخلاصة بالعمليات و احلسابات؟)ن( يةصناديق الثروة السيادهل تنشر -28
 هل عملية التدقيق مستقلة؟ )ن(. -29

 لسلوكا
 سياسة إلدارة املخاطر التشغيلية؟   صناديق الثروة السياديةهل ل -30
 سياسة بشأن استخدام الرافعة املالية؟ )ن( صناديق الثروة السياديةهل ل-31
 لثروة السيادية سياسة بشأن استخدام املشتقات املالية؟)ن(هل لصناديق ا-32
 طبيعة و سرعة التعديل يف احملفظة؟)ن(  هل لصناديق الثروة السيادية دليل توجيهي فيما خيص-33
 

source: Allie E . Bagnall , Edwin M. Truman, Progress on Sovereign Wealth Fund Transparency and 
Accountability: An Updated SWF Scoreboard, policy brief, P B 1 3 - 1 9, A U G U S T 2 0 1 
3,Peterson instate for international economics ,p 17-18. 

 

 

 (2015ة تعديل سن)مؤشر ترومان تقييم صناديق الثروة السيادية باستخدام -1-2
    تنقيط الئحة ، (و شفافية صناديق الثروة السياديةالتقدم املتفاوت يف مساءلة )1 بعنوان خالل هذه النسخة

تقييم 3برتستون لالقتصاد مت  2، الصادرة عن معهد2016سنة  أكتوبر اليت مت نشرها يف 2015سنة  سص ث 
اقصاء أربعة صناديق مت 5سيادي و  صندوق ثروة  415حيث مت يف هذا التقرير اضافة ،صندوق ثروة سيادي 60

 .2012السابقة سنة تنقيطها يف النسخة 

                                                 
1
 Edwin M. Truman, Sarah E. Stone, Uneven Progress on Sovereign Wealth Fund Transparency and 

Accountability, PB 16-18, Peterson Institute for International Economics, October 2016 ,p ON : www.piie.com 

  
. األمريكية املتحدة الواليات يف بواشنطن مقره ويقع 1981 سنة يف تأسيسه مت العاملي، وشؤون االقتصاد قضايا بدراسة مهتت حبثية مؤسسة عن عبارة الدويل لإلقتصاد بيرتسون معهد2

  
3
 Edwin M. Truman, Sarah E. Stone, ibid, p02. 

4
هي صندوق االستثمار الفلسطيين ،صندوق تكساس الدائم للتدريس ،صندوق اجلامعي الدائم لوالية تكساس، صندوق  2015الصناديق اليت متت اضافتها خالل نسخة سنة  

سي ،صندوق الثراث لشمال داكوتا ،صندوق التطوير الروندي،شركة االستثمار لدولة كازاخستان الودائع و االئتمان لفرنسا ،صندوق االسرتاتيجي االيطايل ،بنك العام االستثمار الفرن
،صندوق االستقرار املايل لدولة البريو ،صندوق سامروك لدولة كازاخستان ،صندوق التطوير السياحي لدولة املغرب، صندوق االستثمار BISFصندوق استقرار املداخيل املالية ،

 جملس أبو ظيب لالستثمار.املباشر الروسي، 
،صندوق  مداخيل النفط لدولة  السودان اجلنوبية حساب استقرار، الوطين لساوتومي وبرنسييب  حساب النفطصندوق الوطين جلمهورية كازاخستان ، اليت مت اقصاءها  الصناديق 

.التطوير الوطين لدولة فنزويال 5  
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يتم التنقيط على أساس التقارير السنوية وامللخصات  يف املواقع االلكرتونية لصناديق الثروة السيادية أو وزارة 
دويل لصناديق نتدى الامل املالية، والتقارير اليت متثل التقييم اخلاص لصناديق الثروة السيادية اليت نشرهتا على موقع

 الثروة السيادية.
ومان لسنة ر ا يلي جدول يقدم تقييم احلوكمة و املسائلة لصناديق الثروة السيادية باستخدام مؤشر تويف م

2015. 
 .2015لسنة:يمثل ترتيب صناديق الثروة السيادية حسب مؤشر ترومان (5-1)جدول رقم

 مجموع األصول اسم صندوق الثروة السيادي  البلد  الرتبة
 )بليون دوالر

 أمريكي(

 النقطة

 GPFG 888 98صندوق املعاشات احلكومي االمجايل نرويجال  .1

 PR  21 94صندوق النفقات نيوزيلندا  .2

الواليات املتحدة   .3
 األمريكية

 WPTMF 7 93صندوق االئتمان الدائم وايومينغ

 SOF  34 92صندوق النفط احلكومي أذربيجان   .4

صندوق الثروة لالئتمان و االدخار  كندا  .5
 AHSTFألربتا

18 91 

صندوق االستقرار االقتصادي و االجتماعي  لشيلي ا  .6
ESSF 

15 91 

 PRF 9 88 صندوق ادخار النفقات الشيلي   .7

 PETROLEUM صندوق البرتول تيمور ليشيت   .8
FUND 

17 88 

الواليات املتحدة   .9
 األمريكية

 APFc  55 88صندوق أالسكا الدائم 

 FF 90 87 صندوق املستقبل أسرتاليا  .10

حدة الواليات املت  .11
 األمريكية 

 NMSIC 20 84 صندوق نيو مكسيكو

 ISIF 9 82صندوق االستثمار االسرتاتيجي االيرلندي ايرلندا  .12
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الواليات املتحدة   .13
 األمريكية 

 ATF 3 82 صندوق االئتمان أالباما

 H S F 6 81صندوق الثروة و االستقرار ترينداد و توباغو   .14

 KIC 92 78شركة كوريا لالستثمار كوريا ج   .15

 PIF 0.8 77صندوق االستثمار الفلسطيين فلسطني  .16

 SIA 0.6 76هيئة االستثمار النيجريية نيجرييا  .17

 holding  temasek  250 76متاسك القبضة سنغافورة  .18

الواليات املتحدة   .19
 األمريكية

 TPSF 34 73صندوق التدريس الدائم تكساس

 CIC 810 70شركة االستثمار الصينية الصني   .20

يات املتحدة الوال  .21
 األمريكية

 PUF 17 70صندوق اجلامعي الدائم لتكساس

 CDC 163 68صندوق الضمان و الودائع فرنسا  .22

 EXCHANG FUND 459 68صندوق النقد هونغ كونغ   .23

 KIA 566 68هيئة كويت لالستثمار  الكويت  .24

 BISF 6 68صندوق استقرار املداخيل املالية املكسيك   .25

 MUBADALA 67 68شركة التطوير مبادلة  تحدة االمارات العربية امل  .26

 Fundo Soberano deصندوق أنغوال أنغوال   .27
Angola 

5 67 

 IFI 6 67صندوق االسترياتيجي االيطايل ايطاليا   .28

 BIP 44 65بنك العام لالستثمار الفرنسي فرنسا  .29

الواليات املتحدة   .30
 األمريكية

 NDLF 4 64صندوق مشال داكوتا الشمالىي
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 Khazanah Nasional 20 61 الصندوق الوطين يزيا مال  .31

 GIC 344 61شركة االستثمار احلكومية السنغافورية سنغافورة   .32

 SFB 5 60صندوق الربازيل السيادي الربازيل   .33

 PULA FUND 6 59صندوق بوال  بوتسوانا   .34

 Dubai HOLDING  22 59ديب القابضة  االمارات العربية املتحدة  .35

 ADIA 700 58 هيئة أبو ظيب لالستثمار لعربية املتحدةاالمارات ا  .36

 ADF 0.04 57صندوق التنمية روندا  .37

 IC DUBAI 194 55شركة االستثمار ديب االمارات العربية املتحدة  .38

 IPIC 68 55شركة  االستثمارات البرتولية الدولية االمارات العربية املتحدة  .39

 Mumtalakat 11 52الشركة القابضة ممتلكات  البحرين   .40

 SGRF 34 52صندوق احتياط العام للدولة عمان   .41

صندوق الثروة الوطين و صندوق  روسيا   .42
 NWF/RFاالحتياط

110 49 

 IDF 63 48صندوق التطوير االيراين ايران   .43

 48 2 شركة االستثمار الوطنية كازاخستان  .44

 صندوق النفط املكسيكي لالستقرار و التنمية املكسيك   .45
FMP 

0 48 

 FSF 8 48صندوق االستقرار املايل البريو   .46

 SC-JSC 50 47صندوق كازاخستان كازاخستان  .47

 MFDT 0.5 47صندوق املغرب للتطوير السياحي املغرب   .48

 PETROLEUM صندوق البرتول غانا   .49
FUND 

0.5 45 
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 SFEE 0.5 42صندوق استقرار االقتصاد الكلي فنزويال   .50

 QIA 242 40هيئة قطر لالستثمار قطر   .51

 SCIC  3 39شركة استثمار رأس مال الدولة فيتنام  .52

 RDIF 10 36صندوق االستثمار املباشر الروسي روسيا   .53

 RERF 0.5 35صندوق معادلة احتياط االيرادات كربايت   .54

 ADIC 111 33جملس أبوظيب لالستثمار االمارات العربية املتحدة  .55

 BIA 40 30ايوكالة االستثمار لربون دار السالم-بروناي  .56

 Revenue  االيرادات صندوق ضبط اجلزائر  .57
Regulation Fund 

50 26 

 LIA 67 23هيئة ليبيا لالستثمار ليبيا  .58

 Istithmar World 20 23 استثمار االمارات العربية املتحدة  .59

 Fund forصندوق األجيال القادمة غينيا االستوائية  .60
Future Generations 

0.1 11 

 62   (60اجملموع ) 
Source: Edwin M. Truman, Sarah E. Stone, Uneven Progress on Sovereign Wealth Fund Transparency and Accountability, PB 16-18, 
Peterson Institute for International Economics, October 2016,P08. 

متوسط جمموع ندوق ثروة سيادي ص 60 تقييمفيما خيص نتائج   :نالحظ(5-1) من خالل اجلدول رقم
حيث هنالك تفاوت و اختالف يف أداء صناديق الثروة السيادية ، % 62يقدر ب لكل الصناديق النقاط املسجلة

تنقيط ضعيف نفس الوقت  يففيما خيص املساءلة و الشفافية حيث مت تسجيل تنقيط عال لبعض الصناديق و 
 .لصندوق أخر داخل نفس البلد

غري   جندها  األصول املسرية حجم صناديق الثروة السيادية من حيث اليت متثل أكرب ة موعبالنسبة جمل
متوسط  النقاط  يقدر  صناديق ثروة سيادية  10يف قائمة أكرب ،نسجل متجانسة حسب مؤشر ترومان 

ة يف حني جند هيئ 98/100جند صندوق املعاشات احلكومي االمجايل النروجيي يسجل أعلى تنقيط ، %66.2ب
 .40/100قطر لالستثمار تسجل 
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هذا   %26اجلزائري حسب هذا املؤشر ترتيب متأخر ب  اليراداتبالنسبة للجزائر سجل صندوق ضبط ا     
 قلة املعلومات املتاحة و املنشورة .يرجع اىل املنخفض 1التقييم 
املسائلة حيث ارتفع مستوى كبري من صناديق الثروة السيادية عرفت تقدم مهم من حيث الشفافية و  عدد       

و أخر نسخة مت تسجيلها يف سنة 2007بني أول نسخة من نشرها يف سنة تنقيطها من خالل مؤشر ترومان ما
2015. 

مان لسنوات ويف ما يلي جدول ميثل تنقيط  بعض صناديق الثروة السيادية خالل تصنيفات مؤشر ترو 
 .2015و2007،2009
 .2015،2012،2009،2007مؤشر ترومان للسنوات  بأهم صناديق الثروة السيادية حس:تطور تنقيط بعض  (6-1)جدول رقم

 اسم الصندوق
تصنيف  

(2007) 
 تصنيف

(2009) 
 تصنيف

 (2015تصنيف ) (2012)

صندوق املعاشات احلكومي النروجيي االمجايل 
GPFG 

92 97 98 98 

صندوق أالسكا الدائم الواليات املتحدة 
 APF 94 92 91 88األمريكية

 SF 95 94 94 94 صندوق النفقات النيوزيلندي
 FF 80 80 89 87صندوق املستقبل األسرتايل

صندوق االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
 ESSF 71 71 91 91الشيلي

 76 76 73 45 سنغافورةTEMASEKالشركة القابضة
 GIC 41 65 66 61شركة االستثمار احلكومية السنغافورية

 ET 67 70 70 68هونغ كونغ
 CIC 29 57 64 70الشركة الصينية لالستثمار

صندوق الثروة وصندوق احتياط التقاعد 
 RF/NWF 51 50 53 49الروسي

 KIA 48 63 73 68هيئة الكويت لالستثمار
 MUBADALA 15 59 65 68شركة مبادلة أبوظيب

 ADIA 9 11 58 58هيئة أبو ظيب لالستثمار
 WORLD 14 15 17 23ديب لالستثمار  

 QIA 09 15 17 40هيئة قطر لالستثمار
 RRF 27 29 29 26صندوق ضبط االيرادات اجلزائر

                                                 
1
Edwin M. Truman, Sarah E. Stone, Uneven Progress on Sovereign Wealth Fund Transparency and 

Accountability ,op.cit ,p06.  
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 PULA FUND 55 56 56 59صندوق بوال بوتسوانا
 66.11 65.11 58.64 49.52 املتوسط
 .2015-2007اعتمادا عل بيانات مؤشر ترومان لسنة  الطالبة  المصدر :من اعداد

عدد من صناديق الثروة السيادية عرفت حتسن ملحوظ من  نالحظ أن (6-1)من خالل اجلدول رقم 
الشركة السنغافورية احلكومية   ،أبوظيب لالستثمار  أهم هذه الصناديق جند كل من هيئة حيث األداء و من

و شركة مبادلة  الشركة الصينية لالستثمار ،وصندوق االستقرار االقتصادي و االجتماعي الشيلي  ،لالستثمار 
 للتنمية بأبوظيب.

 مادول-مؤشر لينبرغ  -2
كارل لينربغ و ميشال من قبل   2008يف سنة  لقياس شفافية صناديق الثروة السيادية هذا املؤشر مت انشاؤه 

 Sovereignمؤسسي معهد صناديق الثروة السيادية    Carl Lnaburg,Michal Maduell مادول
Wealth Fund Institue بشكل فصلي  الثروة السيادية املصنفة حسب هذا املؤشر  قائمة صناديق نشريتم. 

 مادول:–مكونات مؤشر لينبرغ -2-1
  8 سيادي على درجة ةجيب حصول صندوق ثرو  10اىل  0من  معايري10التنقيط  يتم على أساس تنقيط 

 يل :ذكرها كالتا صندوق شفاف بالنسبة ملكونات هذا املؤشر ميكن  أنه  احلكم على ليمكن فما فوق 
 مادول الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية–:يمثل مكونات مؤشر لينبرغ (7-1)جدول رقم 

 النقطة المكونات
 1 .الصندوق يوفر معلومات حول أسباب انشاءه، أصل الثروة وهيكل احلكومة املالكة

 1 .مستقلة خاضعة للتدقيق اخلارجي الصندوق يوفر تقارير سنوية 
 1 .علومات حول  املناطق اجلغرافية ونسب املسامهة يف الشركات اليت يستثمر فيها الصندوق يوفر م

العوائد ،و أجور االداريني الذين يتولون للمحفظة املالية ، الكلية  الصندوق يوفر معلومات حول القيمة السوقية
 1 .ادارة أصول الصندوق 

املعايري األخالقية ، سياسات االستثمار و تنفيذ هده الصندوق يوفر دليل للمبادئ التوجيهية مع االشارة اىل 
 .املبادئ

1 

 1 .الصندوق يوفر معلومات واضحة حول أهدافه و اسرتاتيجياته
 1 .ومعلومات حول اتصاالته )املؤسسات أو الشركات التابعة له(الصندوق حيدد بوضوح فروعه 

 1 .يق الثروة السيادية أي املدراء االجانب الصندوق حيدد اجلهات اخلارجية املخولة بإدارة أصول صناد
 1 .الصندوق يدير املوقع االلكرتوين اخلاص به

 1 .الصندوق يوفر معلومات حول عنوان مكتبه الرئيسي ،ووسائل االتصال مثل اهلاتف و الفاكس 
source:linaburg-maduell transparency index, http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index,consulté le  
24/12/216. 

 
 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index,consulté%20le%20%2024/12/216
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index,consulté%20le%20%2024/12/216
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 مادول -تصنيف صناديق الثروة السيادية حسب مؤشر لينبرغ -2-2
صندوق ثروة سيادي من حيث حجم األصول املسرية و درجة  40أهم   رتيبفيما يلي جدول ميثل  ت

،املنشور من قبل معهد صناديق الثروة 2016يف سبتمرب  مادول -لينربغ  رالتصنيف املوافقة له حسب مؤش
 السيادية .

 .2016مادول  في سبتمبر  -مسيرة و درجة التصنيف الموافقة له حسب مؤشر لينبرغ صندوق ثروة سيادي من حيث حجم األصول ال 40:ترتيب  أكبر  (8-1)جدول رقم

 اسم صندوق الثروة السيادي الصندوق الترتيب
حجم 

 األصول
 المصدر تاريخ االنشاء

مؤشر لينبرغ 
 مادول

 النرويج  .1
صندوق املعاشات احلكومي االمجايل 

GPFG 885 1990 10 النفط 

 8 سلعي-غري  CIC 813 2007ينية شركة االستثمار الص الصني  .2

–االمارات العربية املتحدة   .3
 أبو ظيب

 6 النفط ADIA 792 1976هيئة أبو ظيب لالستثمار

 4 النفط غ م SAMA 598.4ساما  العربية السعودية  .4

 6 النفط 1953 592 هيئة الكويت لالستثمار الكويت  .5

 4 سلعي–غري  SAFE 444 1997شركة االستثمار  الصني  .6

هيئة االستثمار النقدية للمحفظة هونغ  هونغ كونغ–الصني   .7
 كونغ

 4 سلعي -غري 1993 442.4

 سنغافورة  .8
شركة االستثمار السنغافورية 

 6 غري سلعي GIC 350 1981احلكومية

 5 النفط و الغاز QIA 335 2005هيئة قطر لالستثمار قطر  .9

 الصني  .10
صندوق الضمان االجتماعي 

 NSSFالوطين
 5 ري سلعيغ 2000 236

-االمارات العربية املتحدة  .11
 ديب

 5 غري سلعي 2006 196 شركة االستثمار لديب

 10 غري سلعي TEMASEK 139.6 1974القابضة متاسك سنغافورة  .12

 4 النفط PIF 160 2008صندوق االستثمار العام السعودية العربية  .13

 غ م النفط ADIC 110 2007جملس أبوظيب لالستثمار االمارات العربية املتحدة  .14

 10 غري سلعي FF 95 2006صندوق املستقبل أسرتاليا  .15

 9 غري سلعي KIC 91.8 2005الشركة الكورية لالستثمار كوريا اجلنوبية  .16
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 2 النفط KNF 77 2000الصندوق الوطين لكازاخستان كازاخستان  .17

 5 النفط NWF 73.5 2008صندوق الرفاه االقتصادي  روسيا  .18

 10 غري سلعي SF 69.3 2008امروكصندوق س كازاخستان  .19

–االمارات العربية املتحدة   .20
 ابو ظيب

شركة االستثمار العاملية للبرتول 
IPIC 

 9 النفط 1984 66.3

–االمارات العربية املتحدة   .21
 ابو ظيب

شركة االستثمار 
 MUBADALAمبادلة

 10 النفط 2000 66.3

 1 النفط LIA 66 2008 ة لالستثمارياهليئة الليب ليبيا  .22

 5 النفط RF 65.7 2008 صندوق االدخار روسيا  .23

 5 النفط و الغاز NDFI 62 2011 صندوق التطوير االيراين ايران  .24

الواليات املتحدة األمريكية   .25
 أالسكا-

 10 النفط APF 53.9 1976 صندوق أالسكا الدائم

 1 الغاز و البرتول RRF 50 2000 تيراداصندوق ضبط اال اجلزائر  .26

 1 النفط BIA 40 1983كالة بروناي لالستثمارو  بروناي  .27

 الواليات املتحدة األمريكية  .28
 Tصندوق تكساس الدائم للتدريس

PSF 
37.7 1854 

النفط و مصادر 
 أخرى

9 

 10 النفط SOF 37.3 1999صندوق الدولة للنفط أذربيجان  .29

 9 غري سلعي K N 34.9 1993صندوق الوطين  ماليزيا  .30

 4 النفط و الغاز SRF 34 1980لعامصندوق االحتياط ا عمان  .31

 10 غري سلعي ISIF 23.5 2001صندوق االستثمار االسرتاتيجي ايرلندا  .32

 10 غري سلعي SF 20.2 2003صندوق التقاعد النيوزيلندي نيوزيلندا  .33

الواليات املتحدة األمركية   .34
 مكسيكونيو 

اجمللس االستثماري لوالية نيو 
 NMSCIمكسيكو 

 9 الغازالنفط و  1958 19.8

 9 النفط AHF 17.5 1976وق ألربتادصن كندا  .35

 غ م النفط و الغاز PUF 17.2 1876صندوق الدائم اجلامعي  تكساس-الواليات املتحدة  .36

 8 النفط و الغاز T-LPF 16.5 2005صندوق تيمور ليشيت للنفط تيمور الشرقية  .37
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صندوق االستقرار االقتصادي و  الشيلي  .38
 SESFاالجتماعي

 10 النحاس 2007 15.2

-االمارات العربية املتحدة  .39
 الفيديرالية

 3 النفط EIA 15 2007هيئة االستثمار االماراتية

 روسيا  .40
صندوق االستثمار املباشر 

 RDIFالروسي
 غ م غري سلعي 2011 13

 2016املعلومات و االرقام  مت حتديثها من قبل معهد صناديق الثروة السيادية  بتاريخ سبتمرب 
source: largest sovereign wealth fund by assets under management / le http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankingsconsulté 
, 2016/12/24  

 

ن أن خلفية هذه الصناديق ذات تصنيف الشفافية املرتفع ممالحظة  ميكن (8-1)من خالل اجلدول رقم 
من أوروبا، أسيا، أمريكا الشمالية واجلنوبية ،كما أن حجم أصول هذه الصناديق  متباين  مناطق جغرافية خمتلفة 

)صندوق بليون دوالر أمريكي  15.2 و بليون دوالر أمريكي )الصندوق احلكومي االمجايل النروجيي ( 885ما بني 
بليون دوالر  1.2 وصندوق ثروة سيادي، 40االستقرار االقتصادي و االجتماعي لدولة الشيلي(ضمن قائمة أكرب 

 .القائمة1ضمن كل  (بنما)صندوق أمريكي 
تم تنقيط يف حني مل ي 10و  9عالية ما بني  الثروة األمريكية سجلت درجة شفافية السيادية أغلب صناديق

 لعدم توافر معلومات. بعض الصناديق األخرى
ماعدا شركة  8معظمها سجلت درجات منخفضة أقل من  أما بالنسبة لصناديق الثروة السيادية اخلليجية 

 .9وشركة البرتول لالستثمار الدويل10،شركة ممتلكات البحرينية  10االستثمار مبادلة  يف أبوظيب
شركة االستثمار  سب هذا املؤشر سجلتهاأعلى درجة ح بالنسبة لصناديق الثروة السيادية الصينية جند

 من بني الصناديق األخرى اليت متلكها الصني . 8الصينية 
مثل صندوق ضبط 1 اليت سجلت درجة ضعيفة  و املراتب األخرية حلت يف صناديق الثروة السيادية اليت 

االيرادات  دوق االحتياط ملعادلة،صن،اهليئة الليبية لالستثمار  وكالة بروناي لالستثمار ، FRRااليرادات اجلزائري
ن معظمها تنتمي أحيث نالحظ ،،صندوق فنزويال  ربايت، الصندوق االحتياط الوطين  املوريتاين للمحروقاتيف  ك

 ،كما أهنا جمموعة متمايزة من حيث حجم أصول الصناديق. اىل البلدان األفريقية
ة السيادية حتسن أداءها و مستوى شفافيتها العديد من صناديق الثرو  2008منذ انشاء هذا املؤشر سنة 

 .  تنقيط صناديق الثروة السياديةمادول ل-لينربغ  حيث ترجم ذلك يف شكل تقدم ملحوظ يف قائمة 
 .رفته بعض صناديق الثروة السياديةوفيما يلي جدول ميثل التقدم الذي ع

 
 

                                                 
 يف:   03/01/2017. بتاريخصندوق ثروة سيادي ،مت االطالع عليها  78القائمة الكلية تضم 1

    http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-ranking   

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankingsconsulté
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-ranking
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-ranking
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 .2016،2012،2008مادول لكل في الثالثي الثاني لكل من سنة -ب مؤشر لينبرغ بين تنقيط صناديق الثروة السيادية حس ة:المقارن (9-1)جدول رقم
الثالثي الثاني  اسم الصندوق البلد 

 2008سنة
الثالثي الثاني 

 2012سنة
الثالثي الثاني 

 2016سنة
صندوق املعاشات احلكومي النروجيي االمجايل  النرويج

GPFG 
10 10 10 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

أالسكا الدائم الواليات املتحدة صندوق 
 APFاألمريكية

10 10 10 

 SF 10 10 10 صندوق النفقات النيوزيلندي نيوزيلندا
 FF 9 10 10صندوق املستقبل األسرتايل أسرتاليا
صندوق االستقرار االقتصادي واالجتماعي  الشيلي

 ESSFالشيلي
1 10 10 

 10 10 8 سنغافورة TEMASEKالشركة القابضة سنغافورة
 GIC 6 7 7شركة االستثمار احلكومية السنغافورية سنغافورة

 SAFE 2 4 6 الصني
 CIC 1 7 8الشركة الصينية لالستثمار الصني
 NWF 5 5 5الثروة الروسيصندوق  روسيا
 RF 5 5 5صندوق احتياط  روسيا

 KIA 6 6 6هيئة الكويت لالستثمار الكويت
 QIA 5 5 5هيئة االستثمار القطرية قطر

 SAMA 2 4 4 العربية السعودية
االمارات العربية 

 أبوظيب-املتحدة 
 MUBADALA 6 10 10شركة مبادلة أبوظيب

االمارات العربية 
 أبو ظيب–املتحدة 

 ADIA 3 5 7هيئة أبو ظيب لالستثمار

 RRF 1 1 1اجلزائر يراداتصندوق ضبط اال اجلزائر

 PULA FUND 1 6 6صندوق بوال بوتسوانا بوتوسوانا
Source :2 qurter 2016 LMTI, 2 qurter 2012 LMTI, 2 qurter 2008 LMTI, www.swfinstitute.org, consulté le  27/12/2016. 

مادول تعد صناديق الثروة السيادية لكل من النرويج –حسب مؤشر لينربغ  (9-1)من خالل اجلدول  
على مدار   10اليات املتحدة األمريكية ،أسرتاليا و نيوزيلندا صناديق شفافة حيث حصلت على أعلى تنقيط ،الو 

 اليت مت اصدار فيها تنقيط و ترتيب  هذه الصناديق بشكل فصلي .( 2016-2008)السنوات

http://www.swfinstitute.org/
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دوق و ترتيبها مثل صن )من حيث مستوى الشفافية (ثروة سيادية سجلت حتسن يف أداءهاصناديق    
االستقرار االقتصادي و االجتماعي لدولة الشيلي حيث أصبح واحد من أكثر صناديق الثروة السيادية  شفافية يف 

مع صناديق أخرى بعدما كان يتذيل ترتيب قائمة صناديق الثروة السيادية 10العامل حبصوله على تنقيط عال 
ع اىل اجملهودات اجلادة من طرف القائمني و من الواضح أن هذا التطور يرج 2008يف سنة  1بتنقيط ضعيف 

 على هذا الصندوق فيما خيص الشفافية و االفصاح عن املعلومات .  
  لدولة  (متاسك)نفس األمر ميكن أن نسجله لكل من صندوق التنمية مبادلة  يف أبوظيب والشركة القابضة 

 ن هذا املؤشر .سنغافورة حيث أصبحت تعد صناديق شفافة حبصوهلا على أعلى تنقيط ضم
مبستوى التطور و األداء  اهذا يدل على أنه ال ميكن دوما تفسري شفافية صناديق الثروة السيادية وربطه

 كانت بلدان متطورة أو بلدان نامية.  ذااالقتصادي  للبلد املالك للصندوق ا
ؤشر لكن ليس بعض صناديق الثروة السيادية عرفت هي األخرى تطور يف ترتيب و التنقيط حسب هذا امل

بالشكل الكايف لتصنيفها كصناديق ثروة سيادية شفافة مثل صندوق هيئة أبوظيب لالستثمار ،و صندوق ساما 
مر لصناديق الثروة السيادية الصينية حيث أعلى ترتيب ،اهليئة الكويتية لالستثمار ،نفس األالعربية السعودية 

 .8حصلت عليه الشركة الصينية لالستثمار 
حيث حافظت على تنقيطها ل مثل روسيا و قطر مل تسجل صناديقها السيادية أي تطور بعض الدو 

هذا يدل على أنه ليس هناك جهود مبذولة  لتحسني شفافية  الصناديق أو رغبة يف االفصاح عن  (5)السابق 
 معلومات اضافية .

قد سجل تطور وال بوتسوانا أن صندوق ببالنسبة لصناديق الثروة السيادية اخلاصة بالدول االفريقية جند 
مقارنة بصندوق ضبط االيرادات  و ، 2016مادول سنة –نربغ يحسب تنقيط ل 6اىل 2008سنة  1ملحوظ  من 

وقد يرجع هذا اىل قلة منذ انشاء ونشر التنقيط اخلاص هبذا املؤشر اجلزائري الذي مل يعرف أي تقدم يف التنقيط 
 وضعية صندوق نيحتسمن أجل  أي عمليوجد  و بالتايل ال الصندوق حول هذاو املتوفرة املعلومات املنشورة 

 .و االفصاح عن املعلومات اجلزائري فيما خيص الشفافية اليراداتضبط ا
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 دولية األسواق المالية ال مستثمر نشط فيالمبحث الثالث: صناديق الثروة السيادية 
غري كاملة ،بينما تفصح بعض  ةيق الثروة السيادياملعرفة باالسرتاتيجيات االستثمارية لصناد1التزال 

الصناديق عن مجيع تفاصيل حمافظها املالية ،وتشرح املخاطر و العائدات باستفاضة ،بعض الصناديق األخرى 
من حيث ،لذلك سنعرض نظرة حول استثمارات صناديق الثروة السيادية تتحفظ يف االفصاح عن التفاصيل 

خالل األزمة املالية العاملية  اصناديق الثروة السيادية و أهم استثماراهتطلب األول ،من خالل املاحلجم و القيمة 
من خالل املطلب الثاين و استثمارات صناديق الثروة السيادية خالل صدمة اخنفاض أسعار النفط 2008سنة 

   .2017-2014املسجلة خالل الفرتة 
 ة السياديةالمطلب األول: استثمارات  و تعامالت صناديق الثرو 

هناك عدة مؤسسات و مراكز حبثية ختتص بدراسة و تتبع استثمارات و املعامالت اليت تقوم هبا صناديق 
من خالل االحصاءات اليت تنشرها يف شكل تقارير سنوية اليت من شأهنا أن  ،الثروة السيادية على مستوى العامل 

تطور و التوجهات االستثمارية هلذه األخرية  ،حتليل منط تعطي نظرة عن عامل صناديق الثروة السيادية و امكانية 
 االستعانة بالتقارير السنوية اليت تصدرها هذه الصناديق.ب حيث قمنا يف هذا املطلب،
 :حجم و قيمة النشاطات االستثمارية لصناديق الثروة السيادية-1

املالية لصناديق الثروة  يف هذا اجلزء سوف سنستعرض األرقام و االحصاءات حول قيمة االستثمارات
 السيادية 

 حجم وقيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية :1-1
من  2015اىل2002استثمارات صناديق الثروة السيادية لكل سنة منذ  و فيما يلي الشكل التايل ميثل

ثروة السيادية استثمارات صناديق ال حيث حجم االستثمارات وعدد صناديق الثروة السيادية املستثمرة، حيث أن
و عمليات ضخ رؤوس  تضم االستثمار يف األسهم املباشرة ،الصفقات يف قطاع العقارات ،املشاريع املشرتكة،

  موال .األ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .21ص مرجع سبق ذكره،،د علي واثق املوسوي  
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 .2015الى 2002:استثمارات صناديق الثروة السيادية لكل سنة منذ (6-1)الشكل رقم 

 
 

source: Direct SWF Investments Since 2000, The Sky Did Not Fall ,Sovereign Wealth Fund Annual Report, 2016,p16. 

 
 نالحظ ما يلي : (6-1)رقم  الشكل أعاله من خالل 

نالحظ أن استثمارات صناديق الثروة السيادية عرفت منو  2006 - 2002خالل الفرتة من سنة       
 متواصل من حيث قيمة و عدد االستثمارات كل سنة .

مت تسجيل استثمارات كبرية لصناديق الثروة  2008( نالحظ أنه يف سنة 2008-2007ل الفرتة )خال
من حيث القيمة %45معاملة أي ارتفاع يقدرب 173بليون دوالر أمريكي مقابل 111.7السيادية تقدر ب 

يت برزت من يرجع ذلك اىل األزمة املالية العاملية و ال، 2007من حيث عدد التعامالت مقارنة بسنة %25و
السيولة املالية ألكرب املؤسسات املالية الغربية اليت عرفت  هاخالهلا صناديق الثروة السيادية كمنقذ من خالل توفري 

توجهها حنو أسواقها احمللية إلعادة رأمسلة القطاع  البنكي الذي تأثر  1صعوبات مالية كبرية خالل تلك الفرتة وأيضا
ومن أبرز احلاالت جند التدخالت اليت قامت  2008ية ابتداءا من النصف األخري لسنة بدوره باألزمة املالية العامل

 هبا كل من صناديق الثروة السيادية القطرية و الصينية .
 عدد التعامالت.210بليون دوالر أمريكي مقابل   47.6مت تسجيل استثمارات تقدر ب 2010سنة 

بليون دوالر قيمة االستثمارات  48مت تسجيل 2015ة يف سن نالحظ أنه (2015-2014)خالل الفرتة     
-2002)عدد التعامالت، وهي أقل قيمة من حيث حجم استثمارات هذه الصناديق خالل الفرتة  186مقابل 

                                                 
1 
Hélène Raymond, Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises, International 

Economics 123 (2010),p126. 
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و يرجع ذلك اىل تأثري اخنفاض أسعار البرتول ابتداءا من منتصف 2010بعد تلك املسجلة سنة  (2015
 هات استثمار صناديق الثروة السيادية .الذي أثر بدوره على توج 2014سنة

أن سيناريو اخنفاض أسعار الطاقة أدى اىل تدهور األفاق االقتصادية الكلية للبلدان املنتجة للنفط  1حيث
حيث أن بلدان مثل السعودية العربية ،قطر وعمان أطلق سياسات مالية انكماشية  للحد من االنفاق و رفع 

 اىل اصدار سندات الدين العام لتخفيف القيود املفروضة على امليزانية.الضرائب ،بعض احلكومات جلأت 
صنيفات االئتمانية العالية، واخنفاض مستويات الديون الغري املسددة، واخنفاض أسعار يف منطقة الشرق األوسط الت

 الفائدة مسحت بإصدار سندات الدين يف األسواق الدولية واحمللية)الصكوك يف املقام األول(.
يف أخر قائمة أدوات السياسة املالية و النقدية احلكومات قامت باستغالل أصوهلا السيادية من خالل رفع و 

العوائد من خالل خوصصة املؤسسات و استخدام احتياطات النقد األجنيب وصناديق الثروة السيادية ،لتعقيم 
االحتياط الروسي قام بتسييل أصول حيث أن صندوق  امليزانية ضد تقلبات أسعار السلع كمخفف أويل للصدمة،

 بليون دوالر أمريكي لتغطية العجز يف امليزانية الفيديرالية . 20قيمتها أكثر من  
الفرنسية  بقيمة vinci SAوشركة   hochtiefقطر قامت بتصفية استثماراهتا يف كل من شركة االنشاءات األملانية

القطرية عن تأثري هذه املبيعات على ميزانية الصندوق من بليون دوالر أمريكي ،يف حني مل تصرح اهليئة 1.5
 .Glencore و Volkswagenب اخلسائر اليت عرفتها مع باملمكن أن يكون ذلك بس

 25.2أعلن ألول مرة أنه سيقوم بسحب  2015صندوق املعاشات احلكومي االمجايل النروجيي يف أكتوبر 
 .اخلاص به لتغطية العجز و حتفيز النموبليون دوالر أمريكي من صندوق الثروة السيادي 

واضح على سلوك صناديق الثروة السيادية ،ولكن بشكل غري مباشر  تأثريصدمة اخنفاض أسعار البرتول كان له    
قتصادية الخنفاض أسعار من النتائج اال 2015،و االخنفاض يف حجم  استثمارات صناديق الثروة السيادية سنة 

 البرتول.
 فقات االستثمارية لصناديق الثروة السيادية:طبيعة الص1-2

و فيما يلي الشكل التايل يوضح توزيع استثمارات صناديق الثروة السيادية من خالل صفقات فردية أو 
 .2015-2011صفقات شراكة للفرتة 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Bernardo Bortolotti, Veljko Fotak, Giacomo Loss ,op .cit ,pp16-19. 
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 2015-2011ن خالل الشراكة للفترة :توزيع استثمارات صناديق الثروة السيادية من خالل صفقات فردية أوصفقات م (7-1)الشكل رقم

 
source: Distribution of Standalone and Co-Investments by Deal Value, 2011-2015, The Sky Did Not Fall ,Sovereign Wealth Fund Annual 

Report, 2016,p30. 

 نالحظ أن:(7-1)من خالل الشكل 
راكة يف ازدياد متواصل مقابل االستثمارات الفردية ،من نسبة استثمار صناديق الثروة السيادية يف شكل ش

باملائة استثمارات فردية اىل حوايل أكثر  82مقابل 2011باملائة نسبة استثمارات يف شكل شراكة سنة  18حوايل 
 باملائة استثمارات فردية . 49مقابل 2015باملائة استثمارات من خالل الشراكة سنة  50من 

السيادية من خالل الشراكة مع صناديق ثروة سيادية أخرى أو مستثمري ماليني أخرين اىل  هتدف صناديق الثروة  
 تعلم من الشركاء ،تغطية األخطار.هارات و كفاءات املسريين ، المرفع 

 :التوزيع الجغرافي الستثمارات صناديق الثروة السيادية -2
ألوقات اجليدة و تستثمر يف أسواقها احمللية الثروة السيادية تستثمر يف األسواق اخلارجية يف ا1صناديق 

 عندما تتطلب االقتصاديات احمللية الدعم من قبل هذه األخرية .
و الشكل التايل يوضح لنا استثمارات صناديق الثروة السيادية يف األسواق احمللية و األسواق األجنبية من 

 .2015اىل 2006سنة 
 
 
 
 

                                                 
1
 Bernardo Bortolotti, Veljko Fotak, Laura Pellizzola ,towards a new normal, op.cit,p31. 
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 2015الى 2006)بليون دوالر أمريكي (من سنة ق األجنبية الثروة السيادية في األسواق المحلية و األسوا:استثمارات صناديق (8-1)الشكل رقم 

 
 

source: Direct SWF Investments Since 2000, The Sky Did Not Fall ,Sovereign Wealth Fund Annual Report, 2016,p31. 

 نالحظ: (8-1)من خالل الشكل 
سيادية تفضل االستثمار يف األسواق األجنبية لالقتصاديات املتقدمة، قد يرجع ذلك ن صناديق الثروة الا

حيث هتدف اىل احلفاظ على الثروة من أجل ،اىل طبيعة صناديق الثروة السيادية كمستثمر على املدى الطويل 
ية اليت توفر فرص أفضل االجيال القادمة وتنويع استثماراهتا  على املستوى العاملي وذلك من خالل األسواق األجنب

وأكرب  هلذه الصناديق مقارنة بأسواقها احمللية ،حيث أن قيمة املبالغ املالية املستثمرة يف أسواقها احمللية تكون جد 
 متواضعة مقارنة بقيمة املبالغ املوجهة حنو األسواق األجنبية  .

توجه صناديق الثروة السيادية  نسجل استثناءا  (2015-2006)خالل الفرتة احملددة يف الشكل أعاله  
بليون دوالر أمريكي من    34.9قدرت قيمة استثماراهتا حبوايل 2009لالستثمار بقوة حنو أسواقها احمللية ،يف سنة 

،ويرجع ذلك اىل تأثر اقتصاديات البلدان املالكة 2009بليون دوالر أمريكي قيمة استثماراهتا سنة  88.2جمموع 
ية باألزمة املالية العاملية  و اخلسائر اليت تكبدهتا نتيجة استثماراهتا السابقة يف املؤسسات لصناديق الثروة السياد

 االقتصادية الغربية .
غري يادية يف كل من  الدول األعضاء و وفيما يلي الشكل أدناه يوضح نسب استثمارات صناديق الثروة الس

 األعضاء يف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية .
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)نسبة مئوية من 2015-2006:نسبة استثمارات صناديق الثروة السيادية في أسواق الدول األعضاء و الغير األعضاء في منظمة التعاون و التنمية االقتصادية من سنة (9-1)الشكل رقم 

 قيمة االستثمار لكل سنة(.

 
 

source: SWF Investments in OECD and Non-OECD Markets, 2006 - 2015 (US$bn), The Sky Did Not Fall ,Sovereign Wealth Fund Annual 
Report, 2016,p28. 

 
 أنه: (9-1)رقم نالحظ من الشكل 

جند أن نسبة املبالغ املستثمرة من قبل هذه الصناديق  يف أسواق  2015اىل 2006خالل الفرتة احملددة ب 
حيث جند نسبة  2009باملائة ،ماعدا سنة  50تفوق (OCDE)بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

باملائة من استثمارات هذه الصناديق موجهة حنو بلدان غري أعضاء يف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 50
 حيث مثثل هذه األخرية  نسبة كبرية من البلدان املالكة هلذه الصناديق  .

ستثمارية )القيمة بليون دوالر أمريكي (وعدد االتفاقيات وفيما يلي اجلدولني املواليني يظهران التدفقات اال
لكل من صناديق الثروة السيادية املتواجدة يف دول منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا و منطقة دول أسيا 

 .2015،2014،2013،2012،2011الباسيفيك حنو مناطق متفرقة من العامل للسنوات 
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 عدد الصفقات االستثمارية لصناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا نحو مناطق  جغرافية متفرقة في العالم لسنة :التدفقات و (10-1)الجدول رقم
 $(.دوالر أمريكي  بليونالقيمة )2015و2014,2013,2012,2011

استثمارات 
صناديق 

الثروة 
السيادية 

لدول 
منطقة 
الشرق 

األوسط 
وشمال 

 أفريقيا
كل   نحو
 من

 (2015-2011) 2011 2012 2013 2014 2015 السنة
املنطقة اجلغرافية 

 املستهدفة
 العدد القيمة)بليون$( العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة

منطقة 
 EUROPEأوروبا

10.7 21 10.5 19 10.5 19 18.4 37 17.3 29 67.4 125 

منطقة مشال 
 LATINأمريكا

AMERICA 
1.81 7 2.6 7 2.4 10 1.3 7 2.5 10 10.61 41 

أمريكا اجلنوبية 
LATIN 

AMERICA 
0.46 4 2.3 2 0.5 1 2.0 1 0.08 1 5.34 9 

منطقة الساحل 
-SUBاالفريقي

SAHRAN 
AFRICA 

0.53 3 0.00 0 0.00 2 0.1 2 0.02 1 0.55 8 

منطقة أسيا 
 Pacificالوسطى
ASIA 

3.59 9 3.2 6 2.2 6 2.8 26 4.8 12 16.59 59 

منطقة أسيا غري 
-NONالوسطى

Pacific ASIA 
3.59 8 0.00 2 3.8 13 0.00 4 0.6 8 7.99 35 

منطقة دول مشال 
و الشرق  أفريقيا

 MENAاألوسط
0.53 6 12.1 16 0.00 12 2.8 26 7.3 28 22.73 88 

 
Sourse :elaboration par l’étudient , Investment Flows from Middle East & North Africa SWFs and InvestmentFlowsfromAsia-PacificSWFs ,swf 
annual reports 2011,2012,2013,2014,2015,aggregates2011-2015,sovereign investment lab. 

 :مايلي  نالحظ (10-1)رقم  من خالل اجلدول
مشال يادية لدول منطقة الشرق األوسط و يق الثروة السأوروبا الوجهة األوىل الستثمارات صنادتعترب       
تليها كل من منطقة أسيا الوسطى حيث متثل هذه األخرية  الصناديق السيادية للدول العربية ،(MENA)أفريقيا

منطقة أمريكا الشمالية،  التدفقات االستثمارية هلذه الصناديق يف منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا تعترب و 
ة مقارنة باستثمارات صناديق دول منطقة احمليط اهلادئ فيما بينها ،ويرجع ذلك اىل اخنفاض فرص متواضع

 دول العربية .لل سواق املالية األ االستثمار يف
 



 االقتصاد العالمي في صناديق الثروة السيادية مستثمر مؤسساتي فاعل       الفصل األول :                
 

74 
 

 
قة في العالم لسنة :التدفقات و عدد الصفقات االستثمارية لصناديق الثروة السيادية في منطقة أسيا الوسطى نحو مناطق جغرافية متفر  (11-1)الجدول رقم

 $(.دوالر أمريكي  بليونالقيمة )2015و2014,2013,2012,2011

استثمارات 
صناديق 

الثروة 
السيادية 

لدول أسيا 
 الباسيفيك

نحو كل 
 من

 (2015-2011) 2011 2012 2013 2014 2015 السنة
املنطقة اجلغرافية 

 العدد القيمة)بليون$( العدد القيمة لعددا القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة املستهدفة

منطقة 
 EUROPE 5.68 14 3.3 9 7.2 10 6.7 26 4.7 14 27.58 73أوروبا

منطقة مشال 
 LATINأمريكا

AMERICA 
4.07 8 10.0 12 4.0 18 2.1 27 3.8 22 23.97 87 

أمريكا اجلنوبية 
LATIN 

AMERICA 
1.93 6 0.6 5 0.9 4 1.0 11 0.95 2 5.38 28 

منطقة الساحل 
-SUBاالفريقي

SAHRAN 
AFRICA 

0.31 2 1.3 1 0.2 3 0.0 1 0.25 1 2.06 8 

منطقة دول مشال 
أفريقيا و الشرق 

 MENAاألوسط 
 3 0.0 غ م غ م 2 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0

منطقة أسيا غري 
-NONالباسيفيك

PASIFIC 
ASIA 

2.35 29 1.0 10 4.1 16 1.7 9 1.0 10 10.15 74 

أسيا   منطقة
 الباسيفيك

7.64 56 14.5 33 6.9 52 17.1 81 25.1 91 71.24 313 

   
Sourse :elaboré par  l ´etudiant chercheur, Investment Flows from pacific Asia SWFs and Investment Flows from Asia-Pacific SWFs ,swf annual 
reports 2011,2012,2013,2014,2015,aggregates2011-2015,sovereign investment lab. 

بالنسبة للصناديق األسيوية توجه استثماراهتا حنو أسواقها املالية احمللية  (11-1)من خالل اجلدول رقم 
،تليها  منطقة  2015-2011بليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  71.24صفقة بقيمة 313 كوجهة أوىل، حبوايل 

 قطبة  الستثمارات هذه الصناديق.أوروبا و مشال أمريكا كوجهة مست
بالنسبة للدول اليت تستهدفها استثمارات صناديق الثروة السيادية جند أن الواليات املتحدة األمريكية حتتل 
املرتبة األوىل يف منطقة مشال أمريكا و كل من اململكة املتحدة و أملانيا يف منطقة أوروبا ، ودول الربيكس 

(BRICS)  د و الربازيل .مثل الصني ،اهلن 
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وفيما يلي الشكل املوايل يوضح أهم الدول املستهدفة من قبل صناديق الثروة السيادية و اليت حتتل املراتب 
 العشرة األوىل من حيث ترتيب حجم قيمة االستثمارات املتدفقة حنو دول العامل من قبل هذه الصناديق.

 
 مارات صناديق الثروة السيادية خالل السنوات )بليون دوالر أمريكي (:أهم الدول المستهدفة من قبل استث(10-1)الشكل رقم 

 
Sourse :elaboration par l’étudient, SWF Investments by Target Country in2013,2014,2015 (US$bn) , The Sky Did Not Fall ,Sovereign 

Wealth Fund Annual Reports 2013-2014- 2015. 
 

 ي الستثمارات صناديق الثروة السيادية:التوزيع القطاع-3
وفيما يلي الشكل التايل ميثل استثمارات صناديق الثروة السيادية يف األصول املالية  األمنة ،حيث أن 

 .تشمل فئة األصول األمنة البنية التحتية و املرافق اخلدمية ،العقارات و املطاعم و الفنادق
  

 .2015-2006لثروة السيادية في األصول األمنة :استثمارات صناديق ا (11-1)الشكل رقم
 

 
 

source: SWF Investments in Safe Assets 2006 - 2015 , The Sky Did Not Fall ,Sovereign Wealth Fund Annual Report, 2015,p20. 
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 :نالحظ أن  (11-1)رقم من خالل الشكل 

،حيث انتقلت من  2015-2006ل هذه الفرتة نسبة االستثمار يف األصول األمنة يف تزايد مستمر خال
باملائة سنة 21اىل أكثر من 2007باملائة من جمموع الكلي الستثمارات صناديق الثروة السيادية سنة  13حوايل 
 .2015سنة  باملائة 57لتصل اىل أكثر من  2010

اىل أن االستثمار  أشارت الدراسات1نسبة كبرية من هذه االستثمارات موجهة حنو  قطاع العقارات ،وقد 
يف قطاع العقارات يكون  من أجل حتسني العوائد و اخلطر يف حمفظة متنوعة األصول ،عوائد قطاع العقارات متثل 
حتوط طبيعي ضد التضخم عندما يتجه الريع  لالرتباط بالتضخم ،رغم  أن التقديرات للتخصيص األمثل ألصول 

امجاع على أن التخصيص األمثل لقطاع العقارات يف القيمة  الكلية  احملافظ املالية قد ختتلف جدا ،اال أن هناك
باملائة ،مع اعطاء األفضلية للملكية املباشرة للمباين ،وصناديق العقارات الغري  15للمحفظة املالية يقدر حبوايل 

 املدرجة يف البورصة ،ألن هلما ارتباط ضعيف مع عوائد األسهم و السندات.
ل التايل ميثل نسبة استثمار صناديق الثروة السيادية اليت تستثمر يف األصول العقارية مباشرة و فيما يلي الشك    

 ،العقارات اخلاصة ،و العقارات املدرجة يف البورصة .
 ت المدرجة في البورصة .:نسبة استثمار صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في األصول العقارية مباشرة ،العقارات الخاصة ،و العقارا(12-1)الشكل رقم 

 
Source : Lauren Mason, Amy Bensted, Oliver Sench, Sovereign Wealth Funds Investing in Real Estate ,article 2015 Preqin Sovereign 

Wealth Fund Review,may 2015,p3. 

 

                                                 
1
 Bernardo Bortolotti, Veljko Fotak, Giacomo Loss ,The Sky Did Not Fall,op. cit ,p3-4. 
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خاصة كخيار العقارات يق صناديق الثروة السيادية تستثمر مباشرة يف العقارات ، من خالل صناد1معظم 
 ،أو العقارات املدرجة يف البورصة . ثاين
 

 .2015و 2013،2014:نسبة صناديق الثروة السيادية التي تساهم في كل صنف من األصول لكل من سنة  (13-1)الشكل رقم

 

 
 

Source: Sovereign Wealth Funds Investing in Each Asset Class 2013 - 2016, The 2016 Preqin Sovereign Wealth Fund Review,p01. 

 
 صناديق الثروة السيادية و األزمة المالية العالمية المطلب الثاني :

املالية العاملية األخرية على صناديق الثروة السيادية، ولقد اختذ هذا التأثري ثالث صور 2زمة لقد أثرت األ
 .مراحل األزمة املالية العاملية3خمتلفة باختالف 

 لمرحلة األولى: بداية األزمة المالية العالمية ا-1
يف البداية أتاحت أزمة الرهن العقارية فرص أمام صناديق الثروة السيادية الستثمار ثرواهتا يف بعض من 
أشهر بنوك العامل  ،حيث قامت باالستحواذ على حصص مهمة يف مؤسسات عاملية يف ظل اخنفاض أسعار 

                                                 
1
 Lauren Mason, Amy Bensted, Oliver Sench, Sovereign Wealth Funds Investing in Real Estate ,article, 2015 

Preqin Sovereign Wealth Fund Review,may 2015,p3-4. 
2
زايدت حاالت ت  2007ففي صيف عاماألزمة املالية العاملية حدثت بفعل جمموعة مرتاكمة من األسباب كان أخرها واقع قروض الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية ، 

لى سداد دفعات الرهن العقاري التخلف عن سداد دفعات الرهن العقاري  وبالتايل حاالت حبس الرهن العقاري ،بسبب عدم قدرة املقرتضني يف الواليات املتحدة األمريكية ع
،وقد كان هلذا التوقف يف االقراض أثار سلبية جوهرية أدت اىل اهنيار الكثري ملساكنهم ،وقد جنم عن هذا اخنفاض أسعار املساكن ،وتوقف عمليات  االقراض بني املؤسسات املصرفية 

 من املؤسسات ،وتراجع معدالت النمو االقتصادي و تزايد معدالت البطالة  و الدخول يف حالة ركود اقتصادي . 
األزمة املالية العاملية و ،على  صناديق الثروة السيادية )دراسة حالة الدول العربية( أثار األزمة المالية العالميةد.كمال رزيق، د. خالد رغيب اخلطيب ،أ. بن عيشوبة رفيقة،  3

  .131،عمان ،األردن ،ص2011األفاق املستقبلية ،اجلزء الرابع ،الطبعة 
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منظمة الكبرية اليت حصلت عليها صناديق الثروة السيادية يف أكرب بنوك دول  1صصاألسهم و نقص السيولة ، احل
وانقاذ املؤسسات املالية الغربية املفلسة قد احتلت عناوين الصحف و  OCDE التعاون و التنمية االقتصادية 

 .2007هناية سنة  دوالر أمريكي  بليون 35قدرت استثماراهتا حبوايل 

 ايل يوضح مسامهة صناديق الثروة السيادية يف أكرب املؤسسات املالية الغربية .وفيما يلي اجلدول الت
 (.2008أكتوبر -2007: يوضح مساهمة صناديق الثروة السيادية في أكبر المؤسسات المالية الغربية)جويلية  (12-1)الجدول رقم

 
يار دوالر مل–حجم االستثمار  تاريخ االستثمار اسم صندوق الثروة السيادي اسم البنك

 -أمريكي 
Barclays (RU)  2.0 2007جويلية  سنغافورة-متاسك 
Barclays (RU)  3.1 2007جويلية  الصني-بنك التطوير الصيين 
Barclays (RU)  2.8 2008جوان  قطر–اهليئة القطرية لالستثمار 
Barclays (RU)  0.2 2008جوان  سنغافورة-متاسك 
Barclays (RU) 0.3 2008جوان  الصني-صيين بنك التطوير ال 

Citigroup (RU) 7.5 2007نوفمرب  أبو ظيب-هيئة أبوظيب لالستثمار 
Citigroup (RU)  شركة االستثمار احلكومية-

 سنغافورة
 6.9 2008جانفي 

Citigroup (RU)  3.0 2008جانفي  الكويت–هيئة الكويت لالستثمار 
Credit Suisse 0.6 2008ري فيف قطر-هيئة قطر للالستثمار 

Merrill Lynch (EU)  4.4 2007ديسمرب سنغافورة–متاسك 
Merrill Lynch (EU) 2.0 2008جانفي  الكويت-هيئة الكويت لالستثمار 
Merrill Lynch (EU) 2.0 2008جانفي  كوريا ج-شركة االستثمار الكورية 
Merrill Lynch (EU)  0.6 2008فيفري  سنغافورة–متاسك 
Merrill Lynch (EU) 0.9 2008جويلية  متاسك سنغافورة 

Morgan Stanley (EU)  5.6 2007ديسمرب  الصني–الشركة الصينية لالستثمار 
UBS (Suisse)  شركة االستثمار احلكومية–

 سنغافورة
 9.8 2007ديسمرب

UBS (Suisse SAMA- 1.8 2007ديسمرب  العربية السعودية 
Unicrédit (Italie) 1.6 2008أكتوبر  ليبيا-ة لالستثمار اهليئة الليبي 

 53.5   اجملموع
 

sourse: Hélène Raymond, Les fonds souverains, l’économie mondiale 2010S,p89. 

 

                                                 
1
Javier Santiso, Sovereign Development Funds: Key financial actors of the shifting wealth of nations, 

Working Paper,devloppment center OCDE ,october 2008,p11. 
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استثمارات صناديق الثروة السيادية يف هذه املؤسسات اليت تعاين صعوبات مالية اعتربت استثمارات 
 دى الطويل بإمكاهنا حتمل خسائر على لبعض الوقت .عقالنية باعتبار أهنا مستثمر على امل1

و مع تفاقم األوضاع االقتصادية العاملية و دخول االقتصاد األمريكي يف حالة ركود تكبدت صناديق الثروة 
السيادية يف العامل خسائر كبرية جدا ،مما أدى هبا اىل التغيري من اسرتاتيجياهتا و التوجه حنو ضخ السيولة يف 

احمللية من أجل ختفيف حدة األزمة، وفيما يلي اجلدول التايل يربز تفاصيل ألكرب استثمارات صناديق  األسواق
الثروة السيادية يف األسهم املدرجة يف البورصة مع حساب عوائد االستثمار من تاريخ االستثمار لكل صندوق اىل 

 .2009مارس 27غاية 

 
 27اديق الثروة السيادية  تتجاوز في أسهم مدرجة في البورصة مع حساب عوائد االستثمار من تاريخ االستثمار لكل صندوق الى غاية استثمار لصن24:تفاصيل ألكبر  (13-1)جدول رقم

 .2009مارس
 

 تاريخ االستثمار اسم المؤسسة الهدف اسم الصندوق
قيمة االستثمار )مليون 

 دوالر أمريكي (

قيمة االستثمار في 

)مليون دوالر 27/03/2009

 ريكي (أم

العائد على االستثمار 

للفترة من تاريخ األول 

لالستثمار الى غاية 

27/03/2009 

الربح أو الخسارة )مليون 

 دوالر أمريكي (

شركة االستثمار 

السنغافورية الحكومية 

GIC 

 -UBS 8/2/2008 14,400.00 4,339.16 96.87%- 10,060.84بنك

شركة االستثمار 

السنغافورية الحكومية 

GIC 

 -UBS 10/12/2007 9,760.42 2.121.06 78.27%- 7.639.36نكب

 هيئة أبو ظبي لالستثمار
Citigroup 

Inc. 
27/11/2007 7.500.00 684.87 90.87%- 6.815.13- 

شركة االستثمار 

السنغافورية الحكومية 

GIC 

Citigroup Inc 15/1/2008 6.880.00 2.370.00 65.55%- 4.510.00- 

 تثمارهيئة أبو ظبي لالس

PrimeWest 

Energy Trust 

of Canada 

7/9/2007 5.000.00 5.371.40 7.43+% 371.40 

 شركة االستثمار الصينية
MORGAN 

STANELY 
19/12/2007 5.000.00 2.545.13 49.10%- 2.545.87- 

 تماسك القابضة
Merrill Lynch 

& Co Inc 
27/12/2007 4.400.00 515.00 88.33%- 3.855.00- 

 -Dow 10/7/2008 4.019.08 1.171.06 70.86%- 2.848.02 لكويت لالستثمارهيئة ا

                                                 
1
 Hélène Raymond, op. cit ,p88 
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Chemical 

Company 

 تماسك القابضة

Standard 

Chartered 

PLC 

27/3/2007 4.000.00 2.345.39 41.37%- 1.654.61- 

 تماسك القابضة
Merrill Lynch 

& Co Inc 
27/7/2008 3.400.00 1.767.28 48.02%- 1.632.72- 

كز المالي العالمي المر 

 -دبي –
OMX AB 29/2/2008 3.396.80 3.644.26 7.29% 247.46 

 -Credit Suisse 28/1/2008 3.000.00 1.680.90 43.97%- 1.319.10 هيئة قطر لالستثمار

 world Time Warner 27/11/2006 2.000.00 2.300.00 15.00% 300.00-استثمار

 شركة االستثمار الصينية

Fortescue 

Metals 

Group 

4/2/2008 2.000.00 552.96 72.35%- 1.447.04- 

 شركة االستثمار الكورية
Merrill Lynch 

& Co Inc 
15/1/2008 2.000.00 238.02 88.10%- 1.761.98- 

الهيئة الكويتية 

 لالستثمار

Citigroup 

Inc. 
16/1/2008 3.000.00 299.40 90.02%- 2.700.60- 

الهيئة الكويتية 

 ثمارلالست

Merrill Lynch 

& Co Inc 
15/1/2008 2.000.00 238.02 88.10%- 1.761.98- 

 تماسك القابضة
Shin Corp 

Pcl 
23/1/2006 1.900.00 991.98 47.79%- 908.02- 

مركز دبي المالي 

 العالمي

Deutsche 

Bank 
16/5/2007 1.800.00 540.31 69.98%- 1.259.69- 

مركز دبي المالي 

 العالمي

London 

Stock 

Exchange 

Plc 

17/8/2007 1.648.02 534.65 67.56%- 1.113.37- 

 شركة االستثمار لدبي
Inmobiliaria 

Colonial SA 
11/3/2008 1.504.51 199.40 86.75%- 1.305.11- 

 -J Sainsbury 15/6/2007 1.400.00 544.38 60.40%- 845.62 هيئة قطر لالستثمار

 تماسك القابضة
Stats Chippac 

Ltd 
18/5/2007 1.083.48 190.59 82.41%- 892.89- 

 world–استثمار 
Standard 

Chartered Plc 
6/10/2006 1.000.00 580.42 41.96%- 419.58- 

 -56.316.67 -%61.15 35.775.64 92.092.31   المجموع
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استثمار 189مجموع 

في األسهم المدرجة في 

البورصة لصناديق الثروة 

 السيادية

  125.650.29 58.772.29 53.23%- 66.878.00- 

Sourse: Veljko Fotak, Bill Megginson, Hui Li, Sovereign Wealth Fund Losses in Listed Firm Stock Investments , SWF Annual Report 
2008( Weathering the Storm sovereign wealth funds in the global economic crisis of 2008), italie,feem April 2009,p57-58. 

  

للتحري حول أداء استثمارات صناديق الثروة السيادية  يف  1يوضح نتائج  دراسة (13-1)اجلدول أعاله
مؤسسات مدرجة يف البورصة على املدى الطويل ،وأظهرت النتائج على املستوى الكلي أن صناديق الثروة السيادية 

بليون استثمرهتا يف حصص مؤسسات  125.7بليون دوالر أمريكي من 57.2قد عرفت خسائر معتربة قدرت ب 
 .2009مارس 27مدرجة يف البورصة من تاريخ يوم االستثمار اىل غاية 

بليون دوالر أمريكي من 56.31 استثمار هلذه الصناديق تقدر اخلسائر ب 24أما على مستوى أكرب 
 .بليون دوالر أمريكي قد استثمرهتا يف هذه املؤسسات 92
  المرحلة الثانية :تفاقم األزمة المالية العالمية-2

دخلت األزمة املالية العاملية املرحلة الثانية بعد افالس بنك )ليمان براذرز(و يف ظل اخلسائر اليت عرفتها 
استثمارات صناديق الثروة السيادية من خالل استثماراهتا السابقة و تأثر األسواق املالية لدول املالكة هلذه 

 s&pايراداهتا نتيجة اخنفاض  أسعار املواد الطاقوية  حسب مؤشر 2لصناديق باألزمة املالية العاملية و اخنفاض ا

GSCI توجهت هذه األخرية اىل االستثمار حمليا،و من أهم 2008مابني جويلية و ديسمرب %60فقد حوايل،
ت صناديق الثروة السيادية يف أسواقها احمللية  تدخالت صناديق الثروة السيادية يف أسواقها احمللية منيز بني تدخال

 كمسامهني لتمويل البنوك أو املؤسسات أخرى غري مصرفية ،وتدخالت صناديق الثروة السيادية كمقرضني
 كمساهمين  في القطاع البنكي المحلي :  3تدخالت صناديق الثروة السيادية-1-1

 ما يلي :أهم التدخالت لصناديق الثروة السيادية نستعرضها ك  
 (CIC):البنوك الصينية من خالل شركة االستثمار الصينية 4انقاد -1-2

 LEHMEN)بنك ليمان براذرز  5قامت  شركة االستثمار الصينية ،بعد اهنيار 2008سبتمرب  16يف 
BROTHERS)    بشراء أسهم يف ثالثة بنوك صينية وهي كالتايل البنك الصناعي و التجاري الصيين ،بنك

                                                 
1
 Veljko Fotak, Bill Megginson, Hui Li, Sovereign Wealth Fund Losses in Listed Firm Stock Investments , 

SWF Annual Report 2008( Weathering the Storm sovereign wealth funds in the global economic crisis of 2008), 

italie, feem, april 2009,p53.  
2
 Hélène Raymond, Les fonds souverains, l’économie mondiale 2010S,p88. 

3
  Hélène Raymond, Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises, International 

Economics 123 (2010),p126-127. 
4
 Hélène Raymond, ibid,p127-129. 

مليار دوالر أمريكي ،وقد  639،و كان حيتل املرتبة الرابعة على مستوى أكرب البنوك يف أمريكا حيث تقدر قيمة أصوله ب 2008االعالن عن افالس بنك ليمان براذرز يف أيلول 5
يدة من الذعر املايل و أدى اىل توجه واسع و كبري جدا حنو بيع األسهم ،كما ترتب على هذا األمر  أثار كارثية على قطاع البنوك أدى االعالن عن افالس هذا البنك اىل حالة شد

  االستثمارية يف الواليات املتحدة األمريكية.
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بنك االنشاءات الصيين اهلدف من هذه التدخالت حتقيق االستقرار يف أسعار أسهم هذه البنوك ،ودعم الصني و 
املستمر لعمليات االقراض هلذه البنوك الكبرية اليت متلكها احلكومة الصينية، وضمان املصاحل احلكومية يف هذه 

 البنوك الثالثة .
ة طويلة ،حيث مت االعالن عن ذلك يف جانفي وقد تواصلت عملية شراء األسهم يف هذه البنوك لفرت 

 سواق،والدافع وراء ذلك هي طمأنة املستثمرين وحتقيق االستقرار يف األ2009و أكتوبر 2009

 ثلثي القيمة املالية 2/3وقد عرفت شركة االستثمار الصينية  خالل هذه األزمة خسائر حيث فقدت 
 باملائة %80،وحوايل   BLACKSTONEاخلاصة  صندوق األسهم يف احلصة اليت متلكها يف األصلية

مخسة بليون دوالر أمريكي  يف بنك مورغان ستانلي ،تدهور وضعية االقتصاد  05خسائر يف استثماراهتا املقدرة ب
الصيين واهنيار السوق املايل الصيين ،وضعف وضعية البنوك احمللية واالنتقادات املوجهة حول االستثمارات السيئة 

بشركة االستثمار الصينية جعلت هذه األخرية متتنع عن االستثمار يف اخلارج و تتوجه النقاد البنوك اليت قامت 
 احمللية .

 :(QIA)انقاذ البنوك القطرية من خالل هيئة االستثمار القطرية -1-2
املالية  رة خالل األزمةاالستثمار القطرية لعبت دور مهم يف متويل املؤسسات املالية الغربية املتعث1هيئة 

و 2007حيث ساهم يف  متويل بنك القرض السويسري يف فرباير  2008و جويلية 2007بني جويلية  ،العاملية
مليون دوالر أمريكي 2800مليون دوالر أمريكي و 600 على التوايل ب 2008يف جوان  BARCLAYSبنك 

. 
وتسارع هبوط  2008يمان براذرز يف سبتمربتأثر السوق املالية القطرية باألزمة املالية خصوصا بعد اهنيار بنك ل

/ 11/09باملائة من قيمته خالل فرتة قصرية من  25ليفقد  2008منذ جوان  DSMمؤشر السوق املايل الدوحة 
احلكومة القطرية من خالل صندوقها السيادي  هيئة االستثمار القطرية  تبىن ،جعل  12/10/2008اىل 2008

بليون دوالر  5.3ال البنوك القطرية  يف سوق األوراق املالية الدوحة بقيمة باملائة من رأس م 20خطة لشراء 
هبدف تعزيز الثقة يف النظام املايل املصريف و مكافحة تراجع سوق  2008أكتوبر  13أمريكي ،مت اطالق اخلطة يف 

ستثمار القطرية  هيئة اال 2009األسهم ،وقد اختذ تنفيذ هذا التدخل وقت طويل حيث أنه اىل غاية  هناية سنة 
 كانت التزال تشرتي حصص يف البنوك احمللية . 

 :في المؤسسات ) الغيرالمالية(المحلية 2تدخالت صناديق الثروة السيادية كمساهم-2
 نرصد أهم التدخالت لصناديق الثروة السيادية كما يلي :

 دخل صندوق الثروة الوطني الروسي:ت-2-1

                                                 
1
 Hélène Raymond, Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises,op cit,P 139-

140. 
2
Ibid,p128-129 
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أجل االستثمار يف اخلارج ولكن مع تفاقم شدة األزمة املالية سنة  صندوق الثروة الوطين مت تأسيسه من
أكتوبر الرئيس  31خمطط الدولة النقاد السوق املايل و البنوك الروسية، يف  ضمنمت توجيهه اىل االستثمار  2008

يل الروسي يسمح للحكومة باستثمار صندوق الثروة الوطين  يف السوق املا الروسي فالدميري بوتني وقع على قرار
،اهلدف من أجل دعم السوق املايل للبلد من خالل شراء أسهم يف مؤسسات روسية، حيث حتصل البنك 

بليون دوالر أمريكي من صندوق الثروة الوطين  5.9على  (RUSSION STATE BANK VEB) الروسي
 .2008اىل ديسمرب 2008، هذا الدعم املايل مت وضعه من أكتوبر 

 تثمار االستراتيجي الفرنسي :تدخل صندوق االس-2-2
حلماية املؤسسات الفرنسية االسرتاتيجية من عمليات االستحواذ (FSI)مت انشاء صندوق االسرتاتيجي 

 ،رأس املال أو متويل منو الشركات اخلارجية ،يتم منح األموال للشركات بناءا على طلبها اما من أجل زيادة نسبة
 .VEOLIAاملؤسسات الكبرية ،مثل شركة يساعد املؤسسات العائلية و كما أنه 

 السوق المالي الكويتي:1تدخل هيئة االستثمار الكويتية في -2-3
بناءا على طلب من احلكومة الكويتية قامت من خالل صندوقها االستثماري اهليئة  2008يف سبتمرب 

ال الكوييت ،وقد كانت هتدف بليون دوالر أمريكي لدعم السوق امل1الكويتية لالستثمار باإلعالن عن   استثمار 
احلكومة من خالل ذلك دعم ومحاية املستثمرين الصغار ،حيث أخدت هيئة االستثمار الكويتية حصص تصل اىل 

 باملائة يف عدة صناديق استثمارية لدعم أسعار أسهم السوق املايل الكوييت. 20حوايل 
 كمقرضين:  2تدخالت صناديق الثروة السيادية-3

 خالت صناديق الثروة السيادية كالتايل :نستعرض أهم تد
 تدخل صندوق االستثمار العام السعودي:-3-1

لتمديد االئتمان  (PIF)أعلنت احلكومة السعودية عن استخدام صندوق االستثمار العام  2009يف مارس 
ص يف بعض أداة استثمارية ضخمة للدولة متلك حص (PIF)للشركات احمللية ، صندوق الدولة االستثمار العام 

الشركات السعودية الرائدة، قامت هذه األخرية برفع مستوى االقراض و متديد فرتة االستحقاق  وقدمت قروض 
للمقرتضني لفرتة مدهتا مخسة سنوات فقط للشركات اليت ميلك حصص فيها ،صندوق التطوير الصناعي و بنك 

ة و الصغرية ،اهلدف من وراء هذه اخلطة متلكه احلكومة قام برفع مستوى االقراض لدى للمؤسسات املتوسط
تعويض امتناع البنوك عن  االقراض و حتفيز االقتصاد، باإلضافة اىل برنامج استثماري خلمسة سنوات مبقدار 

 .2009مليون دوالر أمريكي يف ظل عجز قياسي للميزانية سنة 400
 تدخل صندوق الثروة الوطني الروسي :-3-2

                                                 
1
 Hélène Raymond, Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises, op.cit  ,p144-

145. 
2
Ibid, 149-150. 
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اءات لتمويل البنوك الروسية من خالل اقراضها األموال عرب صندوق الثروة اختذت احلكومة الروسية اجر 
 BANKبليون دوالر أمريكي يف بنك  2،أودعت احلكومة الروسية وديعة مبقدار 2010الروسي  ،يف جانفي 

VEB  جويلية  1باملائة ،حيث يتم اعادة هذا القرض من قبل البنك اىل غاية يف  %2.75+ليبور1مبعدل فائدة
،اهلدف من وراء هذا االقراض هو متويل مشاريع البنية التحتية هلذا البنك ،ويف نفس الوقت القيام 2011

 روسي من مساهم اىل مقرض للبنوك .باستثمارات مرحبة ،حيث مت تغيري سياسة استعمال صندوق الثروة ال
 تدخل صندوق الثروة السيادي األسترالي :-3

 Bearتدخل لدعم النظام املايل البنكي األسرتايل ،يف أعقاب اهنيار بنك  صندوق الثروة السيادي األسرتايل
Stearns ونقص السيولة املالية ،بعض البنوك األسرتالية الكربى حصلت على قروض من خالل صندوق الثروة،

ة ،من السيادي األسرتايل، من خالل هذا التدخل يوفر متويل على املدى املتوسط والطويل لقطاع البنوك احمللي
بليون دوالر  1.8الذي أورد أنه مت استثمار ما يفوق  2008-2007خالل تقرير صندوق املستقبل األسرتايل 

 .أمريكي يف عدة  أوراق ديون مالية على املدى الطويل يف املؤسسات املصرفية األسرتالية  
    2017-2014صناديق الثروة السيادية و صدمة انخفاض أسعار النفط للفترة  المطلب الثالث:
 2017،واستمرت يف اهنيارها اىل غاية بداية سنة 2014منذ سبتمرب% 55أسعار النفط حبوايل  2اخنفضت

 ICE)3جانفي استقر 17حيث عرفت أسعار البرتول حتسنا طفيف يف األسبوع الثالث من  هذه السنة يف 
BRENT  ) نص على 5نعقد يف اجلزائر الذي منظمة األوبك امل4دوالر للربميل ،رغم اتفاق  55.47برنت عند

مليون برميل يف اليوم ابتداء من  32.5مليون برميل يف اليوم ،ليتحدد سقف االنتاج ب 1.2ختفيض االنتاج حبوايل 
حسب  2017مع احتمالية متديد هذا التخفيض اىل غاية هناية  ،2017اىل غاية جوان  2017جانفي  01

 يات انتاج النفط بعد التعديالت املتفق عليها .يلي  جدول ميثل مستو  املتغريات وفيما
 
 
 

                                                 
بنكا من البنوك  18صباحا ،يقوم  11أيام األسبوع حوايل الساعة معدل الفائدة ليبور هو سعر الفائدة السائد بني بنوك لندن، ويستخدم كمقياس مرجعي على نطاق واسع ،كل 1

عض يف ظل ما يطلق عليه سوق املعامالت الكبرية حتت مجعية املصرفيني الربيطانيني ،باإلبالغ عن معد ل الفائدة الذي ميكنهم من اقرتاض مبلغ معقول من الدوالرات من بعضها الب
مخسة عشرة أجل استحقاق ترتاوح ما بني القروض لليلة واحدة اىل مدة عام  ،و تتوىل وكالة "تومبسون 15سعار الفائدة على االقرتاض ملدة بني بنوك لندن ،وتبلغ هذه البنوك عن أ

عن متوسط سعر الفائدة  الذي ميكن  لوكالةرويرتز" مجع أسعار الفائدة املبلغة من قبل هذه البنوك ،وتطرح جانبا أعلى وأدىن أربعة أسعار ،و حتسب متوسط البقية ،وبعد ذلك تعلن ا
  بني بنوك لندن" أي" ليبور".االقرتاض به لكل أجل من األجال اخلمسة عشرة ،وجترى هذه العملية كذلك على تسعة عمالت أخرى ،ويطلق على املتوسط" سعر الفائدة السائد 

2015صندوق النقد الدويل ،مستجدات أفاق االقتصاد االقليمي ،يناير 
2
  

3
 OPEC Monthly Oil Market Report, Vienna, Austria ,18,January 2017,p07. 

4
ا انعقد اجتماع وزاري ،حبضور دول منظمة األوبك و دول الغري املنضمة اىل األوبك مثل روسيا  من أجل ختفيض انتاج النفط ،حيث سامهت روسي 2016نوفمرب  30يف  

 مثل ليبيا و نيجرييا مت استثناءها بسبب الظروف السياسة ايل تعيشها هذه الدول.   ألف برميل يف اليوم ،دول600بتخفيض االنتاج ب
5
 ECB Economic Bulletin, impact of the November 2016 opec agreement on the oil market– boxes, Issue 8 / 

2016,p34 . 
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 : جدول يمثل مستويات انتاج النفط بعد التعديالت المتفق عليها )ألف برميل في اليوم ((14-1)جدول رقم 

 1مستوى االنتاج منذ  التعديل مستوى االنتاج المرجعي  البلدان األعضاء
 2017جانفي 

 1.039 -50 1.089 اجلزائر
 1.673 -87 1.751 أنغوال

 522 -26 584 االكوادور
 193 -9 202 الغابون

    اندونيسيا
 3.797 90 3.975 ايران 
 4.351 -210 4.561 العراق

 2707 -131 2.838 الكويت 
 - - - ليبيا 

 - - - نيجرييا 
 618 -30 648 قطر

 10.058 -486 10.544 العربية السعودية
 2.874 -139 3.013 االمارات العربية املتحدة

 1.972 -95 2.067 فنزويال
sourse: opec press release, AGREEMENT,p02. 

 
و يعد اهنيار أسعار النفط  املسجل خالل هذه الفرتة أكرب اخنفاض تشهده األسواق املالية الدولية منذ 

تها األسعار منذ االلفية الثانية و اليت بسبب األزمة املالية العاملية  بعد الطفرة اليت عرف 2008اخنفاضها املؤقت سنة 
 .استمرت ألكثر من عقد

. 

 على أداء صناديق الثروة السيادية بطريقتني :أسعار النفط أثرت   1لقد
أوال :باهنيار أسعار البرتول اخنفضت قيمة االيرادات من صادرات النفط خصوصا يف دول اليت يعتمد اقتصادها 

لوطين مثل دول جملس التعاون اخلليجي و اجلزائر وبالتايل تقلص  تراكم على تصدير النفط كمصدر للدخل ا
 احتياطات النقد األجنبية اليت تعترب مصدر متويل هذه الصناديق .

                                                 
1
 Carole nakhle, Sovereign wealth funds and preserving oil wealth, article, Crystol Energy independent 

consultancy and advisory company, 26 September 2016,p02,  
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ثانيا :اخنفاض أسعار النفط الذي شهدته األسواق املالية العاملية صاغ االسرتاتيجية االستثمارية و التشغيلية 
ث مت مالحظة تسييل أصول معتربة وسحب أموال من هذه الصناديق لتغطية العجز يف لصناديق الثروة السيادية حي

 موازنة هذه الدول.
أو االجراءات اليت مت اختاذها من أجل التخفيف من أثار اخنفاض أسعار البرتول  تالقراراومن أهم 

 باستخدام صناديق الثروة السيادية )صناديق االستقرار أو صناديق االحتياط( جند:
بليون دوالر أمريكي لتغطية العجز يف  20صندوق االحتياط الروسي قام بتسييل أصول قيمتها أكثر من   -

بليون  32.2بليون دوالر أمريكي اىل  142.6اخنفض حجم أصول هذا األخري من 1،حيث  الفيدراليةامليزانية 
الصندوق سوف تنضب بنهاية السنة ، وقد حذر وزير املالية الروسي من أن موارد 2016دوالر أمريكي يف أوت 

 اذا استمرت احلكومة الروسية باقتطاع من أصول الصندوق من أجل تغطية النفقات .
الفرنسية  vinci SAوشركة   hochtiefقطر قامت بتصفية استثماراهتا يف كل من شركة االنشاءات األملانية-

ية عن تأثري هذه املبيعات على ميزانية الصندوق من بليون دوالر أمريكي ،يف حني مل تصرح اهليئة القطر 1.5بقيمة 
 .Glencore و Volkswagenاخلسائر اليت عرفتها مع  بسبباملمكن أن يكون ذلك 

بليون  25.2أعلن ألول مرة أنه سيقوم بسحب  2015صندوق املعاشات احلكومي االمجايل النروجيي يف أكتوبر -
 ص به لتغطية العجز و حتفيز النمو.دوالر أمريكي من صندوق الثروة السيادي اخلا

بليون  64.2بكازاخستان حسب جريدة الفاينيشال تاميز ستنضب أصوله املالية املقدرة احلكومي لدولة  صندوق -
 اذا استمرت احلكومة بنمط االنفاق احلايل و مل ترتفع أسعار النفط. 2026دوالر أمريكي حبلول سنة 

منذ ات اجلزائري خالل الفرتة احلالية اليت متيزت باخنفاض أسعار النفط بالنسبة لوضعية صندوق ضبط االيراد -
،مت القيام باقتطاعات مالية كبرية لتمويل عجز اخلزينة العمومية  ،حيث قارب رصيد الصندوق سنة 2014سنة 

من أجل 2017مليار دينار ،ليتم الغاءه من خالل قانون املالية لسنة 740احلد األدىن االجباري احملدد ب 2016
 .صندوقاملالية للمواجهة اخنفاض املوارد املالية للدولة،  وهذا يعد مؤشر على النضوب الكلي ملوارد 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Idem. 
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 :الفصل األولخالصة 
مالية استثمارية متلكها الدولة  أو هياكل ليشري اىل أي مركبات صناديق الثروة السياديةيستخدم مصطلح 

 هدافالرتكيبة واألاخلصائص و الصفات تعكس جمموعة غري متجانسة  خرية هذه األ متثل حيث، تقوم بتسيريها و 
حيث حتتل املرتبة الرابعة بعد  دولية تعترب أداة استثمارية مهمة على الساحة املالية ال االقتصادية الكلية لكل بلد،

 .اليت تديرها من حيث حجم األصول املالية كل من صناديق التقاعد ،الصناديق املشرتكة و شركات التأمني
أي املبادئ و املمارسات العامة اليت مت اعدادها  التزام صناديق الثروة السيادية مبضمون مبادئ سانتياغوان 

كما مت  ال يزال متفاوتا، صندوق النقد الدويل حتت اشرافمن قبل جلنة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية 
 أحيانا على مستوى نفس البلد ةق الثروة السيادييداشفافية صن يف مستوى مساءلة وو اختالف تفاوت  تسجيل

حسب مؤشرات قياس حوكمة و شفافية صناديق الثروة السيادية املنشورة من قبل هيئات و معاهد متخصصة 
 .لدراسة صناديق الثروة السيادية  

يعد مهم استثمار  اةكأدة كمصدر لرأس املال الطويل األجل عرب احلدود  و  يان دور صناديق الثروة السياد
 2008سنة  تدخل صناديق الثروة السيادية يف األسواق املالية الغربية حيث يتضح ذلك من خالل ، و مؤثر
ساهم بشكل كبري يف احلد من سرعة حتول أزمة الرهون العقارية اىل أزمة مالية و اقتصادية عاملية ،من خالل والذي 

وروبية و ان كان لفرتة قصرية ،و توجهها اىل متويل اقتصاداهتا ريكية و األحفاظها على سيولة السوق املالية األم
املسجل منذ  اخنفاض أسعار النفط   ،كما أنخرية اليت عرفها االقتصاد العاملي باألزمة املالية األ تأثرهااحمللية جراء 

حجم التحويالت املالية على أداء صناديق الثروة السيادية بطريقتني من خالل تراجع أثر  2014منتصف سنة 
هلذه الصناديق يف ظل تراجع ايرادات الصادرات البرتولية النامجة على اخنفاض األسعار ،كما أثر على االسرتاتيجية 

بعض الصناديق جلأت اىل تصفية استثماراهتا أو القيام ،حيث أن االستثمارية و التشغيلية هلذه الصناديق 
 .ه األخرية باقتطاعات من املوارد املالية هلذ

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .سواق الماليةلألالنظري  راإلطا : 01المبحث 

 .االطار النظري لتسيير المحفظة االستثمارية :  02المبحث 

.gestion benchmarkéتسيير المحفظة المرجعية: 03المبحث 
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 :الفصل الثاني تمهيد

وهم العارضون للقيم االطار الذي جيمع بني أطراف العجز املايل  ةق املالياسو األعد ترف عليه اكما هو متع
املنقولة من خمتلف الشركات الصناعية و التجارية اليت تصدر أسهم وسندات هبدف احلصول على التمويل الالزم 

املايل اليت تسعى لتوظيف  أمواهلا يف السوق املايل من أجل حتقيق  ملشاريعها االستثمارية  ، و أطراف الفائض
 مستثمر فردي أو مستثمر مؤسسايت . شكل  هذه األطراف قد تكون يف،األرباح و العوائد 

االحتياطات املالية للدولة يسري جزء من  سيادي  صناديق الثروة السيادية تعترب مستثمر مؤسسايتث أن يح
جل حتقيق أهداف أل الدولية ق املاليةاسو ل األيف جمموعة متنوعة من األصول املالية من خال من خالل استثمارها

 . لصناديقاألساسية إلنشاء هذه ا هدافملقابلة األ وحتقيق مكاسب اضافية تتعلق بالعائد التجاري

ختتلف من صندوق ة اسرتاتيجيات االستثمار اليت تتبناها صناديق الثروة السيادية يف األسواق املالية الدولي
الذي تتسم به حمافظها  Asset Allocationختصيص األصول   من خالل ويتضح ذلك جليا اىل أخر 

،لذلك كان البد لنا من استعراض االطار النظري املتعلق   Benchmarek Portfolioاالستثمارية املرجعية 
التطرق اىل نظرية احملفظة  املالية من خالل  وكيفية ختصيص األصول و االستثمار يف احملفظة باألسواق املالية 

 .  Modern Portfolio Theoryاحلديثة 

 :ومن أجل التطرق اىل مفاهيم املتعلقة باالستثمار يف األسواق املالية الدولية قمنا بالتطرق اىل احملاور التالية 

 .االطار النظري لألسواق املالية -

 . االطار النظري لتسيري احملفظة املالية-

 تسيري احملفظة املرجعية .-
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 المبحث األول :االطار النظري لألسواق المالية 

ومفهوم كفاءة األسواق املالية باعتباره من أهم ألسواق املالية ليف هذا املبحث سنتطرق اىل االطار النظري 
ل األسواق املالية من خالل أهم املفاهيم و األساسيات حو وذلك كالتايل املوضوعات يف أدبيات األسواق املالية 

املطلب األول ،أدوات االستثمار يف األسواق املالية من خالل املطلب الثاين ونظرية كفاءة األسواق املالية يف 
 .املطلب الثالث

 ةاألسواق المالي حول ب األول :أساسياتالمطل

 :سواق املالية كالتايل األب املتعلقة ساسياتاأليف هذا املطلب سنتطرق اىل  

 تعريف األسواق المالية :-1

 :كن تعريف األسواق املالية كالتايل مي

ذلك االطار الذي جيمع بني بائعي  ومشرتي األوراق املالية ،وذلك بغض لنظر عن الوسيلة  هو''السوق املايل  - 
ملتعاملني يف يتم فيه ، بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فيما بني ا لتجمع أو املكان الذيااليت يتحقق هبا هذا 

 .1''لسوق )عن طرق وسائل االتصال مثل االنرتنت أو عن طريق السماسرة و الوسطاء و الوكالء ( ا

هو ذلك االطار الذي من خالله تلتقي الوحدات االستثمارية مع وحدات االدخار وذوي 2السوق املايل -
لإلدارة املالية ،أو من خالل ب األويل الفوائض املالية لعقد الصفقات الطويلة األجل  سواء من خالل االكتتا

جيب توافر قنوات اتصال مؤثرة بني املتعاملني يف السوق ،حبيث جتعل  3عمليات املتاجرة بأدوات السوق ،ولكن
 األسعار  السائدة يف أي حلظة زمنية معينة واحدة بالنسبة ألية ورقة مالية متداولة .

الستثمار باألوراق املالية أي االصدار و التداول ،ففي اطارها جيري هي مؤسسات تعين بشؤون ا4األسواق املالية -
أي بيع وشراء االوراق املالية كاألسهم و السندات وحتتمل عملياهتا العوائد و املخاطر ،و بالتايل trading تداول 

 Financial Assetsفان السوق املالية هي األلية اليت يتم من خالهلا يتم بيع ،شراء املوجودات املالية 
 فاملوجودات املالية أو االستثمارات املالية هي تعهدات مبقابل دخل مستقبلي وموجودات بالنسبة للمصدر .،

 

                                                           
  .71،ص2016،دار األيام للنشر و التوزيع ،األردن،2016،الطبعة العربية  مدخل الى األسواق الماليةد خالد أمحد فرحان املشهداين ،د رائد عبد اخلالق عبد اهلل العبيدي ،1

.71،صنفسهاملرجع  2 
28،ص 2013،،الطبعة األوىل ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،األردنلية المشتقات الماعبد الكرمي أمحد قندوز ،

3
  

.139،ص2013،الطبعة األوىل ،اثراء للنشر و التوزيع ،ادارة محافظ االستثمار دحممد علي ابراهيم العامري ، 4
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 تصنيف األسواق المالية :-2

األسواق املالية متنوعة بشكل كبري ،وهلذا تصنف اىل فئات واسعة من بينها االستناد اىل تواريخ استحقاق 
 Capitalو سوق رأس املال Money Marketوق املالية جتزأ اىل سوق نقدية املوجودات ،وهلذا فان الس

Market ،كما أن كل منهما ينقسم بدوره اىل السوق األولية Primary Market،و السوق الثانوية 
Secondary Market  1. 

 كالتايل  نوعني من األسواق منيز وهناوراق المالية :معيار تاريخ استحقاق األ-2-1

 :Money Marketقدية نالسوق ال-2-1-1

هي السوق املالية اليت جيري التعامل فيها باألوراق املالية قصرية األجل ،وتسمى سوق السيولة حيث تتعامل 
أغلب شركات املسامهة الكبرية يف السوق النقدية ،وهناك أمهية للسوق النقدية يف تنفيذ السياسة النقدية للدولة 

لسوق النقدية )األوراق املالية( خبصم من قيمتها األساسية ،وتتصف أدوات السوق حيث غالبا ما تباع أدوات ا
النقدية  بدرجة عالية من األمان ،كما تقل تواريخ استحقاقها عن سنة ،األوراق املالية الرئيسية للسوق النقدية هي 

 حواالت اخلزينة ،األوراق التجارية ،شهادات االيداع ،و احلواالت املصرفية .

 :Capital Marketسوق رأس المال -2-2-2

هي السوق املالية اليت يتم فيها تداول األوراق املالية الطويلة األجل ،وختتلف عن السوق النقدية حيث أن 
ن خماطرهتا تكون أكرب من خماطرة السوق اسوق رأس املال هي سوق احتياجات مالية طويلة األجل ،وهلذا ف

ها عن سنة مثل قدوات املالية متوسطة و طويلة األجل اليت تزيد مدة استحقاوتبادل األ 2النقدية ، يتم اصدار
  طويلة األجل .األسهم و السندات و القروض املصرفية 

 التنظيم اىل :3عيار امل هذا  ميكن تصنيفها وفق الموقع الجغرافي :معيار -2-2

 :Organized Capital Marketsاألسواق المنظمة -2-2-1

ألسواق اليت تتميز بوجود مكان معني يلتقي فيه املتعاملون بالبيع أو الشراء ،وحيكم التعامل وهي تتمثل يف ا
فيها اجراءات رمسية و قوانني ،ويشرف على عملها هيئات متخصصة ،وتتداول فيها عادة األوراق املالية املسجلة 

 و املستوفية ملتطلباهتا ،واليت تتحدد أسعارها من خالل العرض و الطلب .

                                                           
  .140،صمرجع سبق ذكره دحممد علي ابراهيم العامري ،1
  .33،صرهمرجع سبق ذك عبد الكرمي أمحد قندوز ،2

3
  نفسهما . و املوضوع املرجع  
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 :Over The Counterاألسواق الغير المنظمة -2-2-2

ويطلق عليها السوق املوازي ،وهي أسواق عرفية ليس هلا أنظمة رمسية كاألسواق املنظمة ،ويتم ادارهتا 
علومات عن األوراق املالية  موضوع ،حيث يتم تبادل امل بواسطة شبكة من الوسطاء منتشرين يف مناطق خمتلفة

يوجد مكان مادي حمدد للتعامل ،ويتم حتديد األسعار من  كة اتصاالت قوية حيث الالتبادل من خالل شب
التفاوض بني الوسطاء وفقا لظروف العرض و الطلب ،فهي يف حقيقتها طرقا إلجراء املعامالت أكثر من  خالل 

أو االرتفاع  كوهنا مكانا ألجراء تلك املعامالت ،ويؤخذ على هذه األسواق عدم وجود أليات للحد من التدهور
  .احلاد لألسعار

 معيار التنفيذ اىل :1ميكن تصنيف أسواق رأس املال وفق  معيار التنفيذ :-2-3

 وهي األسواق اليت جيري فيها تسوية الصفقة يف احلال .األسواق الفورية :-2-3-1

صفقة يف زمن الحق هي األسواق اليت يتم فيها تسديد ال ةأو أسواق املشتقات املالي:األسواق األجلة -2-3-2
بني طرفني البائع و املشرتي ،من بينها أسواق اخليارات ،املستقبليات ،املبادالت و األسواق األجلة من  متفق عليه

 أجل حتقيق أهداف تتعلق باملضاربة و التحوط.

 وظائف أسواق رأس المال :-3

القطاعات االقتصادية املختلفة  لألسواق املالية وظائف اقتصادية مهمة جدا ،فهي متثل حلقة  الوصل بني
ة األساسية بنقل األموال الفائضة يتجني ،حيث تقوم األسواق املالية يف تأدية وظيفتها االقتصادندخرين و املبني امل

 من املدخرين اىل القطاعات  اليت لديها عجز يف األموال ،وميكننا عرض أهم وظائف األسواق املالية كالتايل :

روعات االستثمارية ،املشاريع االقتصادية حتتاج اىل رؤوس أموال شو توجيهها حنو االستثمار يف املالتعبئة النقدية -
لتلبية هذه االحتياجات ويتحقق ذلك من خالل األسواق املالية لقدرهتا على تسهيل حتويل املوارد ضخمة 

 االقتصادية احلقيقية من املدخرين اىل املستثمرين .

دخرات على خمتلف القطاعات االقتصادية ،حيث متثل مهزة وصل بني االستثمار يف تلعب دورا يف توزيع امل-
 املشروعات و ادخار األفراد.

ال يرتتب على قيامها بوظائفها أثار تضخمية ،خبالف البنوك اليت تقوم خبلق االئتمان ،و الذي يؤدي بدوره اىل -
 أثار تضخمية .

                                                           
33عبد الكرمي أمحد قندوز ،مرجع سبق ذكره،ص

1
  



 الفصل الثاني:                                           االطار النظري لالستثمار في األسواق المالية الدولية

 

93 
 

جتاهات األسعار و االدخار و االستثمار ،وتعكس بصورة حقيقية تعطي عملياهتا يف جمموعها مؤشرا عاما ال-
 الوضع االقتصادي يف فرتات الرواج و الكساد ،وتوفر قاعدة بيانات جيدة الختاذ القرارات االستثمارية الصحيحة .

فاءة يرتتب على نشاطها و رواجها  دفع األفراد اىل توجيه مدخراهتم  اىل املشروعات ،حيث تساهم يف رفع الك-
 االقتصادية للمشروعات.

 توفري املدخرات احمللية و اخلارجية لالستثمار ،كما أهنا تعد وسيلة من وسائل تغطية املخاطر.-

الدولة لتحقيق االستقرار النقدي عن طريق األسواق املفتوحة ،وذلك ببيع و تعد احلقل الذي تعمل من خالله -
 لنقود للقضاء على التضخم أو االنكماش .شراء  األوراق املالية من أجل تغيري كمية ا

 أسواق األوراق المالية  : تطورمراحل -4

مير تطور األسواق املالية منذ بداية تأسيسها بأربعة مراحل يف اطار التنسيق مع السياسات االقتصادية للبلد 
 : 1،نوضحها كما يلي

املالية ،حيث أنه يف هذه املرحلة يتوىل  عدم وجود سوق أو وجود سوق صغرية احلجم لألوراقالمرحلة األولى :
يف عملية خلق النقود تظهر تشريعات رمسية البنك املركزي متويل عجز امليزانية للبلد ،ومن أجل جتنب التوسع الزائد 

 من أجل تقلل من عملية متويل العجز املوازين عن طريق البنك .

ه املرحلة يتم ادخال األدوات املالية احلكومية القصرية يف هذتعد مرحلة مبدئية لتطوير السوق المرحلة الثانية :
 األجل اىل يف السوق املالية ، سوق االقراض بني البنوك تتميز بأهنا غري متطورة .

يتم التوسع أكثر يف يف هذه املرحلة ، سوق مالية متطورة مل تصل اىل مرحلة التطور الكاملالمرحلة الثالثة :
ا يتم ادخال أدوات الدين متوسطة األجل ذات أسعار الفائدة احملددة على أساس استخدام أذونات اخلزينة ،كم

 سعر الفائدة املرتبط بأذونات اخلزينة احلكومية كما يتم تقوية سوق االقراض بني البنوك .

جة عالية يف هذه املرحلة يتم حتديد أسعار الفائدة مبرونة كاملة ،توفري در ، سوق املالية الناضجةالمرحلة الرابعة : 
من السيولة ألدوات الدين العام من خالل السوق املالية ،باإلضافة اىل تقوية وتوسيع الرتتيبات املؤسسية و 

 االشرافية للسوق الثانوي .

ميكن أن نصنف تطور األسواق املالية    pedraو Laurensمن خالل هذه املراحل اليت وضعها كل من 
 االقتصادية الكلية .وذلك يف اطار التنسيق مع السياسات 

                                                           
1 .96،ص2007،نوفمرب 67،جسر التنمية،املعهد العريب للتخطيط ،العدد اقتصاديات االستثمار :النظريات و المحددات أ.عادل عبد العظيم ،
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 المطلب الثاني :أدوات االستثمار في أسواق رأس المال 

 كالتايل :1عتني أساسني و تنقسم أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال اىل جمم

 :Fundamentalأدوات و أوراق مالية أساسية -1

حمررات كتابية قد تكون  ومتثل هذه األوراق عصب احلياة يف أسواق رأس املال احلاضرة ،وهي يف طبيعتها
 ارة مثل األسهم ،أو حق دائنية مقابل فائدة ثابتة مثل السنداتيف الربح احملقق مع احلق يف االدحق ملكية وحصة 

،أو حق ملكية وحصة يف الربح بدون احلق يف االدارة مثل  صكوك التمويل ،صكوك االستثمار ووثائق االستثمار 
 ، ونعرض فيما يلي األدوات املالية األساسية كالتايل :سحق يف الربح مثل حصص التأسي ،أو

هي صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،وتتثبث حق للمساهم يف الشركة األسهم :-1-1
حيث تتطرح لالكتتاب العام ضمن مهلة ،اليت أسهم يف رأس ماهلا ،وختول له بصفته هذه ممارسة حقوقه يف الشركة 

وفيما يلي سنتناول أهم خصائص ومميزات األسهم باعتبارها من أهم األدوات علن عنها مع االصدار ،حمددة ي
 املالية املتداولة يف السوق 

  كالتايل2ميكن تناول خصائص األسهم األسهم : خصائص -1-1-1

 م خمتلفة .جيوز اصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقي األسهم عبارة عن صكوك متساوية القيمة ،حيث ال-

القابلية للتداول ميكن التنازل عنه بالطرق التجارية دون احلاجة التباع طريقة احلوالة املدنية مثل الشركات املصدرة -
 .للحوالة 

 مسؤولية املساهم تكون حمدودة يف الشركة على خالف الشركاء يف شركات التضامن أو شركات األشخاص .-

على أساس احلقوق املرتتبة على حامل االسهم أو  عدة أنواع من األسهم ميكن أن منيزأنواع األسهم :-1-1-2
 كالتايل :ساس أشكال االصدار  أعلى 

 على أساس احلقوق املرتتبة عليها بالنسبة حلاملها :أوال :

سامهني األخرين يف ال متنح حلاملها أية ميزة خاصة عن سواه من امل:Ordinary Stocksاألسهم العادية -
حصصهم من توزيعات ركة خالل مدة حياهتا ،أو عند تصفيتها ،حيث حيصل محلة االسهم العادية على أرباح الش

                                                           
.41-40،صمرجع سبق ذكرهعبد الكرمي أمحد قندوز ، 1

  
.329-328،صمرجع سبق ذكرهخالد أمحد فرحان املشهداين ،د رائد عبد اخلالق عبد اهلل العبيدي ،د   

2
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بعد كل من محلة األسهم املمتازة ،ويف حالة افالس الشركة االرباح فيشكل نسب مئوية من قيمة رأس املال املعلن 
 عد كافة الدائنني .أو تسييل أصوهلا يتقاضى محلة األسهم العادية حقوقهم من أصول الشركة ب

حامل السهم املمتاز حيصل على نصيب سنوي ثابث حيدد اما يف :Prefered Stocksاألسهم الممتازة -
جيمع بني خاصييت السهم و السند  شكل نسبة مئوية ثابتة من القيمة االمسية للسهم أو يف شكل مبلغ حمدد،

أصول  تصفية عند  ،خالل توزيعات األرباح السنوية أو،توفر حلاملها مزايا خاصة مقارنة حبملة األسهم العادية 
 .1ند افالسها أو عند تسييل أصوهلا الشركة ع

 :على أساس شكل االصدار :ثانيا 

يتسم هذا النوع مبرونة كبرية عند تداوله ، ورقة السهم ال حتمل اسم صاحبها :Bearar Stockسهم لحامله -
لذلك ال تفضل معظم ضياع أو سرقة السهم ، ةلايف ح طر كبريةيف األسواق املالية ،وقد يعرض حامله ملخا

 الشركات الكبرية اصدار هذا النوع من األسهم .

يصدر باسم صاحبه يف الشهادة و يسجل أيضا بامسه يف سجالت :Nominal Stockالسهم االسمي -
 الشركة .

مر أو االذن ،وعليه ا بشرط األويذكر اسم صاحبه يف الشهادة مقرتن:Order Stockذني أو ألمر السهم األ-
 يتم انتقال ملكية السهم عن طريق التظهري دون حاجة الرجوع اىل الشركة .

على أنه صك قابل للتداول ،يدين به حامله للشركة مبلغ من املال ،قدم  السند  ميكن تعريفالسندات: -1-2
ه حق احلصول على الفوائد املشرطة على سبيل القرض الطويل األجل ،يعقد عن طريق االكتتاب العام ،ليمنح

 ددة لبقائه و اقتضاء دينه عند انقضاء أجله .أثناء املدة احمل

يتضح من هذا التعريف الفرق بني السهم و السند ،فالسند ميثل حق دائنية لصاحبه يف مواجهة الشركة ،أما 
وعد احملدد و يف تقاضي  املالسهم فهو ميثل حق ملكية فيها ،ولذلك فحامل السند له حق اسرتداد قيمته يف

الفوائد الثابتة له سواء حققت الشركة رحبا أوال ،كما أن حامل السند ال ميكنه املشاركة بأي صورة يف ادارة الشركة 
 ،بعكس املساهم الذي له حق حضور اجلمعيات العمومية ،ومراقبة أعمال اجمللس االدارة .
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  1ص و املميزات التاليةاخلصائ منيزميكن أن خصائص السندات :-1-2-1

ة املصدرة أي أنه أداة دين ،وبالتايل حامل السند له أولوية يف استيفاء حقوقه من كيعترب حامل السند دائن للشر -
 أرباح الشركة أو عند تصفية أصوهلا يف حالة االفالس .

،حيث يرتتب على الشركة ثابتة  دوريةالسند يعترب من أدوات الدخل الثابث باعتبار أن حامله يتقاضى فوائد -
 .سداد هذا القرض و فوائده وفقا لشروط االصدار 

 أي أنه يشبه السهم يف هذه اخلاصية . السند قابل للتداول-

يصدر السند بأجل حمدود يستحق حبلول هذا التاريخ وينص عليه صراحة يف العقد ،أجل السند عنصر هاما يف -
 ك سعره السوقي .حتديد معدل فائدة السند )الكوبون (و كذل

 تناول أنواع السندات كما يلي :ميكن أنواع السندات :-1-2-2

 : السندات على أساس جهة االصدار وهي كالتايلأوال :

تتميز  Treausury Bonde تصدر عن الدولة و مؤسساهتا مثل سندات اخلزينةالسندات الحكومية :-
 .السندات احلكومية باألمان و السيولة 

وهي السندات اليت تصدر يف بلد ما بعملة أجنبية عن عملته األصلية و لصاحل مقرتض لية :السندات الدو -
واليت  Foreing Bonds  وهي ختتلف عن السندات األجنبية Eurobondsأجنيب وتعرف بالسندات الدولية 

لسندات مت يف تصدر لصاحل مقرتض أجنيب و لكن بنفس عملة البلد الذي تصدر فيه ،أول اصدار هلذا النوع من ا
سنة  15اىل 10بني  ترتاوح أجال اصدار هذه السندات بشكل عام ما1963بداية سنة 2 األسواق املالية األوروبية

الذي يتم من   Currency Option،وهي سندات قابلة لالستدعاء وقد تصدر مقرتنة بشرط خيار العملة 
 حيصل هبا فوائد السند و قيمته االمسية . خالله توفري حلامل السند احلق يف اختيار نوع العملة اليت

تصدرها املؤسسات املالية أو شركات املسامهة اليت تنشط يف القطاع اخلاص ،مثل السندات سندات الشركات :-
وهي تصدر مبعدالت فائدة أعلى من معدالت  Mortgegر أو السندات املضمونة بالعقا،Debenturesالعادية 

 ية .الفائدة على السندات احلكوم

 السندات على أساس أجال االستحقاق وهي كالتايل :ثانيا :
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هلا يف سوق و وهي السندات اليت ال يتجاوز أجال استحقاقها سنة واحدة ،يتم تداالسندات القصيرة األجل :-
حيث  تصدر بعدالت فائدة منخفض نسبيا بسبب اخنفاض درجة املخاطرة املرافقة هلاالنقد مثل سندات اخلزينة 

 .هذا النوع من السندات بدرجة عالية من السيولة  يتمتع

يتم تداوهلا يف األسواق املالية تزيد أجال استحقاقها عن سبعة سنوات ،كما تصدر السندات الطويلة األجل :-
 مبعدالت فائدة مقارنة بسندات القصرية أو متوسطة األجل .

 السندات على أساس شكل االصدار وهي كالتايل :ثالثا :

وهي السندات اليت حتمل اسم صاحبها كما متلك اجلهة املصدرة سجل ات االسمية أو المسجلة :السند-
ويشمل التسجيل  Fully Registedتكون مسجلة بالكامل  خاص مبلكية السندات اليت مت اصدارها ،ميكن أن

صل الدين حيث يقتصر التسجيل على أ Partial Registedالدين األصلي و فائدته ،أو التسجيل اجلزئي 
 مبجرد استحقاقها يتم حتصيلها من البنك مباشرة .،الفائدة 

يف هذه احلالة ال يوجد سجل مللكية لدى جهة االصدار وتنقل ملكية السند مبجرد االستالم سندات لحامله :-
د و يكون حلامله احلق يف احلصول على فائدة للبنك الذي يتوىل دفع الفوائد وعند حلول موعد استحقاق السن

 يكون حلامله احلق يف استالم القيمة االمسية من البنك مباشرة .

 السندات على أساس الضمان وهي كالتايل :رابعا :

حالة السندات العقارية حيث حيق  مثل Secured Bonds يطلق عليها مصطلحالسندات المضمونة :-
ال املباين و اآلالت و ذلك يف حالة حلاملها احلصول على األصل حمل الضمان و الذي قد يكون أصال حقيقيا مث

 توقف املدين عن الوفاء بأصل السند أو بفائدته .

ويكون مضمونا فقط  يف هذه احلالة يعتمد الدائن فقط على تعهد املصدر بالدفعالسندات الغير المضمونة :-
حيث أن ،Debenturesللمدين  ويطلق على السندات الغري املضمونة مصطلح السندات العادية بالديون العامة 

لدائنني األخرين للشركة الضمانة الوحيدة اليت تتوفر حلامل هذا النوع من السندات هي حق األولوية  مقارنة با
 املصدرة .

السندات على أساس قابليتها للتحويل ،حيث تعترب قابلية السند للتحويل ميزة للمستثمر عكس قابلية خامسا :
و اجلهة  اجلهة املصدرة ،حيث ومن أجل حتقيق التوازن لصاحل كل من املستثمر االستدعاء اليت تعترب ميزة لصاحل

 رطي قابلية التحويل و االستدعاء يف الغالب مرتافقني ،ميكن تقسيمها كما يلي :شاملصدرة يتم اصدار 
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 Non Convertibleتصدر عادة السندات الغري القابلة للتحويل السندات الغير القابلة التحويل :-
Bonds  . مبعدل فائدة أعلى من معدل فائدة السندات القابلة للتحويل 

بنص صرح يف عقد االصدار   Convertible Bondsتصدر هذه السندات السندات القابلة للتحويل :-
حيث توفر هذه السندات للجهة يعطى حلاملها ضمن مهلة حمددة احلق يف حتويل  السندات اىل أسهم عادية،

صول على األموال بتكلفة منخفضة نسبيا عن السندات العادية ،يف حني توفر للمستثمر املزايا املصدرة مزايا احل
السعرية للسهم العادي واألمان الذي مييز السندات ،أي فائدة مزدوجة للمستثمر حيث توفر له الفرصة لتحقيق 

،كما حتميه من حتقيق خسائر  أرباح رأمسالية  يف حالة ارتفاع السعر السوقي للسهم العادي عن سعر التحويل 
 رأمسالية كبرية يف حالة اخنفاض السعر السوقي للسهم العادي .

السندات على أساس قابلية االستدعاء أو االطفاء ،يصدر عقد االصدار متضمنا حقوق و التزامات كل سا :ساد
هذا الشرط  ولوخي، Call Provisionمن املصدر و املستثمر ومن الشروط اليت يتضمنها العقد شرط االستدعاء 

للجهة املصدرة للسند احلق يف استدعاء السندات اليت يشملها هذا الشرط إلطفائها بسعر حمدد خالل مهلة 
 ،وميكن أن منيز السندات التالية على أساس هذه اخلاصية كالتايل :حمددة 

صدر عادة بعالوة وهي السندات اليت يشملها شرط االستدعاء حيث ت: السندات القابلة لالستدعاء-
وذلك من أجل تشجيع املستثمر على شرائها ،وختتلف السندات القابلة لالستدعاء Call Permiumاالستدعاء 

 Freelyمن حيث املهلة املسموح خالهلا باالستدعاء حيث هنالك سندات تكون قابليتها لالستدعاء مطلقة 
Callable ند يف أي حلظة ،حيث جيب على حامل السند تكون للجهة املصدرة حرية مطلقة يف استدعاء الس

تقدمي السند لإلطفاء يف املوعد احملدد من قبل الشركة ،يف حني تعترب السندات ذات االستدعاء املؤجل 
Deferred Call  سنوات من تاريخ 10اىل 5بني  و اليت مينح حاملها مهلة محاية من االستدعاء ترتاوح ما

 أعلى من السندات الغري القابلة لالستدعاء .وهي تصدر مبعدالت فائدة اصداره 

وهي السندات اليت يكون حلاملها احلق يف االحتفاظ هبا حلني انتهاء أجال السندات الغير القابلة لالستدعاء :-
 . وال جيوز للجهة املصدرة استدعاءها لإلطفاء ألي سبب من األسباب، Non Callableاستحقاقها وتعرف ب

 :Derivativesية مشتقة أدوات و أوراق مال-2

املشتقات املالية هي أدوات يتم اشتقاقها من أصل نقدي و ميكن شراؤها و بيعها و تداوهلا بطريقة مماثلة 
لألسهم أو أية أصول مالية أخرى ،حيث يعتمد تسعري و أداء املشتقات املالية مثل املستقبليات ،اخليارات و 

اقد ،تتم املتاجرة يف املشتقات املالية يف األسواق املنظمة أو يف املقايضات بشكل كبري على األصل حمل التع
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 Financialاهلندسة املالية 1يطلق عليه  ،تعد املشتقات املالية نتاج أو ابتكار مااألسواق الغري املنظمة 
Engineering . 

هي تتنوع مابني األسهم املشتقات املالية على أهنا العقود اليت تشتق قيمتها من قيمة األصول حمل التعاقد ،و -
،السندات و السلع و العمالت األجنبية ،وتسمح املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على 

 .2أداء األصل حمل التعاقد

هي  عبارة عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج امليزانية ،وتتحدد قيمتها بقيم واحد أو أكثر من  3املشتقات املالية -
 ات أو األدوات أو املؤشرات األساسية املرتبطة هبا .املوجود

املشتقات ملالية هي الورقة املالية اليت تشتق قيمتها السوقية لورقة مالية أخرى حمددة مثل السهم العادي أو السند -
 و بالتايل فليس للمشتقات املالية حقوق مالية مباشرة على األصول احلقيقية .

العقود Forward Contractsألوراق املالية املشتقة وهي كالتايل العقود األجلة توجد أربعة أنواع رئيسية ل
 Swaps،عقود املبادالت Options Contracts،عقود اخليارات Futures Contractsاملستقبلية 

Contracts: وغريها من األدوات املالية املستقة األخرى ،نذكر أهم أنواع العقود كالتايل 

 :Options Contracts عقود الخيارات -2-1

أنه أحد األوراق املالية املشتقة اليت متنح حاملها احلق و ليس االلزام لشراء أو بيع  4يعرف اخليار على
 موجود أو ورقة مالية بسعر تنفيذ معني ،نذكر أنواع اخليارات كالتايل :

 :Call Optionخيار الشراء -2-1-1

حاملها احلق لشراء موجود معني بسعر حمدد يطلق عيه سعر  يعرف خيار الشراء على أنه ورقة مالية متنح
،ومبا exercice Dateخالل فرتة زمنية يطلق عليها تاريخ االستحقاق أو تاريخ التنفيذExercise Prixالتنفيذ 

أن اخليار هو حق ،فان حصول املستثمر على هذا احلق ليس من دون مقابل ،حيث يدفع اىل بائع اخليار مبلغا 
وهذا املبلغ ثابت ويتم حتديده وفقا لقوى العرض و Premiumل يطلق عليه سعر اخليار أو العالوة من املا

 الطلب يف سوق اخليارات.

 
                                                           

.من جهة أخرى اهلندسة املالية تعتمد على تشخيص متطلبات العاملني يف السوق املالية وقدراهتم من جهة وحتليل الفرص والتحديات يف هذه األسواق 1
  

41-40،صمرجع سبق ذكرهعبد الكرمي أمحد قندوز ،
2
  

  3املرجع و املوضوع نفسه.
. 19-18،ص2010،،دائرة املكتبة الوطنية ،األردن،استيراتيجيات االستثمار في الخيارات الماليةد.أسعد محيد عبيد العلي  4
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 : Put Optionخيار البيع -2-1-2

يعرف خيار البيع على أنه ورقة مالية متنح حاملها احلق لبيع موجود معني بسعر حمدد يطلق عيه سعر 
،ومبا exercice Dateل فرتة زمنية يطلق عليها تاريخ االستحقاق أو تاريخ التنفيذخالExercise Prixالتنفيذ 

وهذا Premiumأن اخليار هو حق ،حيث يدفع اىل بائع اخليار مبلغا من املال يطلق عليه سعر اخليار أو العالوة 
 املبلغ ثابت ويتم حتديده وفقا لقوى العرض و الطلب يف سوق اخليارات.

ول التايل ميثل حقوق مشرتي )حامل(اخليار سواء كان خيار شراء أم خيار بيع ،كما يبني وفيما يلي اجلد
 التزامات بائع اخليار سواء كان خيار شراء أو خيار البيع.

 و خيار البيع.حقوق مشتري )حامل(الخيار سواء كان خيار شراء أم خيار بيع ،كما يبين التزامات بائع الخيار سواء كان خيار شراء أ:(1-2جدول رقم )

 put optionخيار البيع  call optionخيار الشراء  
 مشرتي اخليار

Long position 
احلق بشراء السهم بسعر التنفيذ يف تاريخ 

 االستحقاق
يف تاريخ  ذاحلق ببيع السهم بسعر التنفي

 االستحقاق
 بائع اخليار 

Short position 
االلتزام ببيع السهم بسعر التنفيذ يف 

 االستحقاق تاريخ
االلتزام بشراء السهم بسعر التنفيذ يف 

 تاريخ االستحقاق
 .20،ص االستثمار في الخيارات المالية استراتيجياتأسعد محيد عبيد العلي ، د.املصدر :

 Swaps Contractsعقود المقايضات )المبادالت(-2-2

ت النقدية خالل فرتة مستقبلية ،فعلى املبادلة هو اتفاق بني طرفني أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقا1عقد 
سبيل املثال شركة جتارية توافق على دفع معدل فائدة ثابتة على مبلغ معني )أصل اعتباري(،كل سنة ملدة مخسة 
سنوات وذلك لطرف أخر وليكن بنك حيث سيدفع هذا األخري معدل فائدة عائم على نفس املبلغ وذلك كل 

أطراف العقد عادة بأداة دين أو بقيمة العمالت ،أهم أنواع عقود املبادالت  سنة ملدة مخسة سنوات ،حيث ترتبط 
 كالتايل :

 مبادلة أسعار الفائدة :-2-2-1

،ويف يف هذه العقود أحد أطراف الداخلة يف املبادلة يوافق على دفع سلسلة من معدالت الفائدة الثابتة 
على معدالت الفائدة العائمة أو املتغرية، ويف املقابل  نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية اليت تعتمد

يوافق الطرف األخر الداخل يف عقد املبادلة على استالم سلسلة من معدالت الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة 
 من معدالت الفائدة املتغرية .

                                                           
.255،صنفس املرجع السابقعبد الكرمي أمحد قندوز ، 1
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 مبادلة العمالت :-2-2-2

و  اخر ، ة ثابتة على قرض ما بأصل قرضمبادلة العمالت يف أبسط صورها مبادلة أصل فائد1تتضمن 
عات فائدة ثابتة على القرض املكافئ تقريبا بعملة أخرى ،وميكن استخدام مبادلة عملة يف حتويل قرض بعملة و مدف

ما اىل قرض عملة أخرى ،وحتدد التغريات يف أسعار الفائدة بني البلدين وكذلك التغريات يف أسعار الصرف بني 
 .اخلاسر يف عقود العملة العملتني الرابح و 

 Forward Contracts اآلجلةالعقود  -2-3

جل يعرف على انه اتفاق بني طرفني لشراء أو بيع أصل ما يف تاريخ ما مستقبلي بسعر متفق عليه العقد األ
 ،حيث أن العقد االجل هو اتفاقية تعاقدية بنييتم التداول العقد االجل يف البورصة  يتحدد عند التعاقد ،وال

مشرتي  بائع مببادلة أصل التنفيذ يف تاريخ الحق و املشرتي و البائع حيددان السعر و الكمية عند التعاقد و لكن 
 التسليم لسند يستحق بعد عشرين عاما مقابل مثن نقدا قد ال يتم .

و حيث تستخدم العقود اآلجلة كوقاية من تقلب أسعر السوقية للسلع أو أذونات اخلزانة أو السندات 
القروض  وحىت أسعر الفائدة ،كما تستخدم العقود اآلجلة لتقليل خطر تذبذب أسعار صرف العمالت ،وذلك 

 بإبرام العقود اآلجلة يف األسواق العاملية .

 Future Contractsالعقود المستقبلية -2-4

ألخر أو يستلم منه يعرف العقد املستقبلي على أنه التزام متبادل بني طرفني ،بفرض على أحدمها أن يسلم ا
 و بواسطة طرف ثالث )الوسيط ( كمية حمددة من أصل أو سلعة معينة يف مكان وزمان حمددين وبسعر حمدد

أو أدوات ،حيث يتم التعامل  هبذه العقود يف سلع حقيقية مثل النب ،السكر ،القطن ،النفط و املعادن الثمينة 
 األسواق املالية .األوراق املالية مثل األسهم و السندات ومؤشرات 

 (E.FAMA Theory)المطلب الثالث: كفاءة السوق المالية 

ترتبط كفاءة السوق املالية باألساس بالعالقة بني القيمة السوقية لألوراق املالية خاصة األسهم العادية و 
،سريع وكامل  املعلومات املتاحة ،ومدى انعكاس تلك املعلومات بالقمة السوقية لألوراق املالية بشكل موضوعي

،سواء كانت هذه املعلومات مستنبطة من الكشوفات املالية ،أم املنشورة بوسائل االعالم أو السجل التارخيي 
ة االقتصادية لألسعار األسهم يف األيام و األسابيع و السنوات ،أو عن حتاليل أو تقارير أداء الشركات ،وأثار احلا

 العامة على أداء الشركات .
                                                           

256،صنفس املرجع السابقرمي أمحد قندوز ،عبد الك
1
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 ءة السوق المالية :مفهوم كفا-1

من أهم الدراسات يف جمال كفاءة األسواق  (E.FAMA) تعترب مسامهة االقتصادي األمريكي فاما 
 إىل بالنظر  السوقبأهنا  ، املالية لألوراق الكفؤة السوق" وقد عرف فاما السوق الكفؤة على أهنا  1املالية

 ". األصيلة للقيم جدا جيده تقديرات ثلية متزمن نقطه كل يف الفعلية واألسعار ، املتاحة املعلومات

 على أهنا السوق اليت تستجيب فيها أسعار الورقة املالية بشكل كامل بشكل عام  تعرف السوق الكفأة
يع و موضوعي جلميع املعلومات املتاحة ذات العالقة بالورقة املالية ،لضمان اختاذ القرار االستثماري املناسب وسر 

 ق املالية ،حيث تقتضي كفاءة األسواق املالية ثالثة أنواع من الكفاءة :بيع أو مسك األورا

النادرة ،و توجيهها اىل استخدامات لتعظيم كفاءة التخصيص حيث تعمل السوق على حتصيل الكفؤ للموارد -1
 .Allocationally Efficientاملنفعة ،لضمان حتقيق كفاءة التخصيص 

ملعامالت بطريقة تنافسية ،مبعىن أن املشاركني يف السوق يعملون يف بيئة كفاءة التشغيل يتم حتديد كلفة ا-2
 .opertional Efficiency ،وحيققون عوائد اعتيادية بالشكل الذي حيقق كفاءة التشغيل

وتشري اىل االنعكاس الكلي و الفوري و السريع ، Informationall Efficient الكفاءة املعلوماتية-3
 و املتاحة يف أسعار األوراق املالية .للمعلومات املالئمة 

 شروط كفاءة األسواق المالية :-2

 : 2لقيام السوق الكفؤة ميكن أن نوضحها كالتايل الشروط اليت جيب أن تتوفر

  املعلومات جيب أن تكون متاحة جلميع املشاركني بالسوق لضمان متاثل توقعاهتم باألسعار السوقية ،يف
 رعة و موضوعية .نفس الوقت وبدون تكلفة ،بس

  ضرورة توفر جهاز مصريف فاعل و متكامل من أجل الوفاء بااللتزامات املتبادلة واجراء التسويات و
 التحويالت املالية الالزمة .

  اختاذ القرارات االستثمارية للمتعاملني يف السوق املالية تتصف بالرشد و العقالنية على أساس املبادلة بني
 العائد و املخاطرة .

 ضرائب أو تكلفة على الصفقات .دم وجود قيود عل حجم التعامالت أي أنه ليس هنالك ع 

                                                           
1
 Augustas Deguits ,lina novickty ,the efficient market hypothesis:Acritical Review of literature and 

methodology ,vilinius university ,Lithuania,ISSN 1392-1258.EKONOMIKA2014vol.93(2),p11. 
87-86،صمرجع سبق ذكره ،د خالد أمحد فرحان املشهداين

2 



 الفصل الثاني:                                           االطار النظري لالستثمار في األسواق المالية الدولية

 

103 
 

  Efficient Market Hypothesis(Emh) فرضيات أشكال سوق رأس المال الكفؤة-3

بتقسيم كفاءة األسواق املالية اىل ثالثة أصناف ،حيث (E.FAMA)االقتصادي األمريكي   1لقد قام
 : فرضيات كالتايل يف ثالث  سواق رأس املالألالكفاءة   2أشكالتتمثل 

  The Weak Efficient Formالضعيف  الشكلفرض -1
 The Semi-Strong Efficient Form يالقو  ية الشكل الشبهفرض-2
 The Strong Efficient Form  القوي الشكل يةفرض-3

 The Weak Efficient Formالضعيف  الشكلفرض  -3-1 

بأن املعلومات اليت تعكسها أسعار األسهم يف السوق يف الفرتة احلالية  هي  مبوجب هذه الفرضية 
بالتغريات  املعلومات التارخيية اليت تكونت خالل فرتات ماضية من التعامل وبالتايل ال ميكن االستفادة منها للتنبؤ

املالية ال تفضي اىل نتائج بشأن  و بالتايل فان أدوات التحليل الفين للتنبؤ بأسعار األوراق ،املستقبلية يف األسعار
  .توقعات حتركات أسعار األوراق املالية 

 The Semi-Strong Efficient Form يالقو  ية الشكل الشبهفرض -3-2

بأن األسعار احلالية لألسهم تعكس باإلضافة اىل املعلومات   الشبه القوي من الكفاءة 3يشري الشكل
املعروفة واملتاحة للجمهور أو التوقعات اليت  أيضا كافة املعلومات ،تعكس الضعيف لشكل التارخيية املتاحة يف ا

وإذا   ،أو املنشأة، التقارير املالية وغريها( يالصناع القطاع االقتصادية، ظروف تقوم على تلك املعلومات )الظروف
معلومات متاح نشرها وبالتايل فان تقييم السهم العادي يستند اىل  األسهم تعكس تلك املعلومات، كانت أسعار

سهم و ظروف السوق ،فاملستثمر يتمكن من حتقيق عائد يف ظل تعكس طبيعة عمل املؤسسات املصدرة لتلك األ
  جمموعة تلك املعلومات. خماطرة مرغوبة استنادا اىل

 The Strong Efficient Form  القوي الشكل يةفرض-3-3

فة كاملة كل املعلومات العامة واخلاصة املتاحة يف ن األسعار احلالية تعكس بصافالفرضية   حسب هذه 
بعض املعلومات للمطلعني يف  اىل  باإلضافة،السوق جلميع املتعاملني مبا يف ذلك املعلومات الداخلية للشركات 

،ففي ظل السوق املالية السوق الذين ميتلكون معلومات اضافية ذات قيمة ،قبل أن تصبح متاحة اىل األخرين 
 شكل القوي يكون التباين بني القيمة احلقيقية وبني سعر الورقة املالية أي السهم مساويا للصفر.الكفؤة لل

                                                           
1
 Thian Cheng lim,history of the efficient market hyphothesis,international journal of management and 

business Reasearch,2012,vol.1.Issue11(ISSN2226-8235),p01. 

173،صمرجع سبق ذكرهدحممد علي ابراهيم العامري ،
2
  

.174،صاملرجع نفسه 3
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  االطار النظري لتسيير المحفظة االستثمارية المبحث الثاني :

حث سنتطرق اىل املفاهيم األساسية املتعلقة بتسيري احملافظ املالية ،وتقييم أداءها باعتبار أن بيف هذا امل
استثمار مرجعية حيث سنستعرض املفاهيم الثروة السيادية مستثمر مؤسسايت يستثمر من خالل حمفظة  صناديق

هلاري ماركويتز وتطور نظرية احملفظة احلديثة   MPTاألساسية حول ادارة احملافظ املالية ،ونظرية احملفظة احلديثة 
  من خالل املطلب الثالث .

 .مارية المحفظة االستثتسيير المطلب األول : 

ساسية املرتبطة مبفهوم حمفظة األوراق املالية و حمددات من خالل هذا املطلب سنتطرق اىل املفاهيم األ
 .صول وتسيريهاختصيص األ

 مفهوم تسيير المحفظة االستثمارية -1

 ، املشروع أهداف هي وما ، ملشروع معني والضعف ةالقو  نقاط حتليل 1علم إىليشري مفهوم تسيري احملفظة 
 ةنشطاأل من واسعه جمموعه ألداء والتهديدات الفرصماهي  ، تنفيذه سيتم الذي لمشروعل املالية واردامل هي وما

 احملفظة  ادارة ةعملي أوتبد ظل خماطرة معينة، يف العائد االقتصادية املرتبطة باحملفظة املالية من أجل تعظيم 
 يقوم بتقييم املشروع املستثمر ذلك بعد ،املشروع هذا لملث املطلوب املال سأر  مقدار هو ما مثل خام مبدخالت

 ،يرتكب مصطلح تسيري احملفظة املالية من كلمتني احملفظة والتسيري أو االدارة كما اطرة احملفظة خممن خالل عائد و 
 :يلي

الية مثل على أهنا أداة مركبة من أدوات االستثمار تتكون من جمموعة من األصول املتعرف  المحفظة المالية :-
جمموعة متنوعة من األصول خماطر استقرار  األسهم ،السندات ،أو أدوات استثمارية أخرى ،يتم تكوينها لتحقيق 

 املالية تتم ادارهتا و تسيريها من قبل مدير احملفظة .

دة هي تنظيم وتنسيق أنشطة املؤسسة وفقا لسياسات حمددة جيدا وحتقيق أهدافها احملداالدارة أو التسيير :-
 مسبقا .

                                                           
1
 Neelam Kappor, financial portfolio management :overview and decision making in investment process, 

international journal of research vol 1.Issue-10 ,ISSN 2348-6848,November 2014,p1362. 
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دليل أو منهجية تتيح للمستثمر اختيار أفضل األوراق املالية املتوافرة  تعرف على أهنامفهوم تسيير المحفظة :-
يتم اختاذه من قبل مدراء  اسرتاتيجي،حيث يعترب قرار من أجل حتقيق عائد متوقع يف ظل مستوى خماطرة معني 

 1.احملافظ

 : 2يةوراق المالمحفظة األ أهداف ادارة -2

  حتقيق عائد اضايف و احلفاظ على رأس املال األساسي أو األصلي ،الذي يعترب ضروري الستمرار املستثمر يف
 السوق املالية .

  تنويع االستثمارات من أجل تقليل املخاطر املرتبطة بأداء األوراق املالية اليت متثل قيم منقولة ملختلف
 ذه املخاطر املتعلقة بأداء األوراق املالية  باملخاطر االنظامية .املؤسسات و القطاعات االقتصادية ،وتعرف ه

 . زيادة منو رأس املال من خالل تراكم التدفقات النقدية املكتسبة من العوائد االستثمار يف األوراق املالية 
 . ضمان استمرار تدفق املداخيل بالنسبة للمستثمر ،وبالتايل حتقيق دخل اضايف للمستثمر 

 : يلي احملافظ االستثمارية كما أنواع أهم منيزميكن أن : لمحافظ االستثمارية أنواع ا-3

 :The Aggressive Portfolioالمحفظة الهجومية -3-1

 أنحيث احملفظة اهلجومية تشمل جمموعة من األسهم اليت حتقق عوائد عالية يف ظل خماطرة مرتفعة ،
يدل على حجم املخاطرة النظامية  مرتفع ،و هذا املعامل  βبيتا األصول املالية املكونة هلذا احملفظة هلا معامل 

 .3أي أن هذه األصول املالية تكون لديها حساسية عالية لتقلبات السوق املالية  ملوجود حمدد مبعدل عائده

 :The Defensive Portfolioالمحفظة الدفاعية -3-2

منخفض عادة ،غالبا ما تكون معزولة اىل حد ما عن  βهلا معامل بيتا األصول املالية املكونة هلذه احملفظة 
،مثال  أكثر حساسية للدورات االقتصادية cyclical stocksتعد األسهم الدورية  حتركات السوق األساسية ،

خالل فرتات الركود االقتصادي يعد أداء الشركات املنتجة للسلع األساسية أفضل من أداء الشركات املنتجة لسلع 
ك أنه هناك طلب مستمر على السلع و اخلدمات األساسية ،وباعتبار أن هذا النوع من احملافظ الكماليات ذل

تفضل من قبل املستثمر احملافظ فان االستثمار يف هذا النوع من الشركات ميثل االختيار األمثل هلذا النوع من 
 احملافظ .

 
                                                           

1
 Neelam Kappor, op.cit,p1363. 

.307-306،صمرجع سبق ذكرهخلالق عبد اهلل العبيدي ،د خالد أمحد فرحان املشهداين ،د رائد عبد ا  
2
  

3
 Neelam Kappor,op.cit ,p1368. 
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 :The Income Portfolioمحفظة الدخل -3-3

كما تعترب   لألسهم أو الفوائد ألصحاب السندات ،أرباح التوزيعات النقدية  ترتكز حمفظة الدخل على
مصادر ممتازة لالستثمارات املنتجة  MLP والشراكات احملدودة الرئيسية REITs صناديق االستثمار العقاري

وضع هذه الشركات الغالبية العظمى من أرباحها إىل املسامهني يف مقابل احلصول على  وزعت ، حيث للدخل
 ، اال أنه لعقاراتالفعلي ل متالك االسهلة لالستثمار يف العقارات دون متاعب  كما أهنا متثل  أداة ،ضرييب مناسب

صناديق أسهم  مثل  االقتصادي لتقلبات الوضع ختضع أن أسهم هذه الشركات  جيب األخذ بعني االعتبار 
مثل أزمة الرهن العقاري اليت أدت اىل االقتصادي  التباطؤفرتات تتعرض لضربات خالل  اليتاالستثمار العقاري 

 . 2008األزمة املالية العاملية لسنة 

 : The Speculative Portfolioمحفظة المضاربة -3-4

٪ 10يشري خرباء التمويل إىل أن  ،تنطوي حمفظة املضاربة على  خماطر أكثر من أي نوع أخر من احملافظ 
شركات التكنولوجيا  ، تعتربستثمار ميكن استخدامها لتمويل حمفظة املضاربةكحد أقصى من املوجودات القابلة لال

أو الرعاية الصحية اليت هي يف طور البحث عن منتج متميز ، أو شركة نفط صغرى توشك على نشر نتائج 
 .تستهدف من قبل املستثمرين املضاربني إنتاجها األولية ، 

رى تتمثل يف اختاذ قرار استثماري قائم على شائعة مفادها أن هناك لعبة مضاربة كالسيكية أخكما أن      
املتداولة  ETFاملؤشرات املتداولة يف األسواق  صناديق االستثمار يف  فرادميكن لأل ،الشركة ختضع لعملية استحواذ
ظل وقت هذا النوع من التفضيالت االستثمارية ينطوي على عوائد عالية يف  أيضا، يف أسواق اليوم ميثل مضاربة

 وجيز  و خماطرة عالية ،كما تعترب األدوات املالية املشتقة من أهم األدوات املفضلة لدى املستثمر املضارب .

 :The Hybird Portfolioالمحفظة الهجينة -3-5

، مثل السندات والسلع والعقارات متنوعةاستثمارات عدة بناء نوع هجني من احملفظة يعين الدخول يف 
تقليديا ، فإن هذا النوع من احملفظة حيتوي على أسهم  كثري من املرونة يف هنج احملفظة املختلطةوحىت ، هناك ال

الدخل  حيث ميكن االستثمار يف أدوات  ،الشركات الكربى وبعض السندات احلكومية أو الشركات عالية اجلودة
بشكل  ،ة أصول السندات نفسهاالثابت ذات تواريخ استحقاق متنوعة ، وهو يف األساس مقاربة تنويع داخل فئ

يقدم  ،أساسي ، سوف تشتمل احملفظة املختلطة على مزيج من األسهم والسندات يف نسب ختصيص ثابتة نسبيا  
 فوائد التنويع عرب فئات األصول املتعددة مثل األسهم واألوراق املالية ذات الدخل الثابت احملافظ هذا النوع من

 .بعضها البعضعوائد تباط سليب مع متيل إىل أن يكون هلا ار  اليت 
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 سياسة تسيير المحفظة المالية :-4

أو ادارة احملفظة املالية سواء بالنسبة للمستثمر الفرد أو املستثمر املؤسسايت  1تسيرياخلطوة األوىل يف عملية 
ثمار ومستويات هي  حتديد سياسته االستثمارية بوضوح ،من خال حتديد العائد املستهدف حتقيقه يف هناية االست

اخلطر اليت ميكن حتملها بالنسية للمستثمر ،باإلضافة اىل حتديد قيود احملفظة و االسرتاتيجيات املقبولة  ،ان حتديد 
 تسمح له :سياسة االستثمار اخلاصة باملستثمر 

 ابلة له الذي يتناسب مع العائد املراد حتقيقه و املخاطر املق style de gestionباختيار أسلوب االدارة -

 ضمان اتساق القرارات عند مراجعة احملفظة طول مدة االستثمار.-

 تقييم أداء استرياجتيات التسيري أو االدارة املطبقة على احملفظة .-

 كما يلي : وفيما يلي نتطرق بالتفصيل اىل حمددات ختصيص األصول يف احملفظة 

  الهدف من االستثمار :-4-1

املخاطرة ،وباعتبار أن املكاسب احملتمل  حتقيقها ال ميكن فصلها  –مي العائد يتمثل يف املراجحة بني مفهو 
 عن امكانية حتقيق خسائر حمتملة .

 العائد :-4-1-1

 بالنسبة للمستثمر الفرد  مستوى العائد املراد حتقيقه يعتمد على طبيعة املستثمر و القطاع الذي ينشط فيه،      
،أفق ضعيف سبيل املثال ، يعد دخل القوى العاملة من األصول املالية  على دورة احلياة حمدد أساسيتعد 

من ناحية  ،( مستوى املخاطرة مرتفعمرتفعة نسبيا ) يفضل املستثمر عوائد استثمار وبالتايل االستثمار طويل 
ن التقاعد ، س يتوافق مع مرحلة يعيش فيها األفراد على دخل من استثماراهتم أو أموالاملتقاعدون  األفرادأخرى 

االستثمارات ذات  يفضل وبالتايل يف هذه احلالة املستثمر أفق االستثماري قصري ا نسبيا  ،  يف هذه احلالة يكون
،بالنسبة للمستثمر املؤسسايت فان حتديد العائد املراد حتقيقه يأخذ بعني االعتبار  العادية واملخاطر املنخفضة وائدالع

خرى تتمثل أساسا يف طبيعة هذا املستثمر املؤسسايت و أنشاطه باإلضافة اىل أهداف التدفقات النقدية الناجتة عن 
 .2اهلدف من انشائه  

                                                           
1
 Imen Ben Tahar ,mathématiques de la modélisation de decision, université paris DAUPHINE,paris,2010-

2011,p25.  
2
 Imen Ben Tahar  ,ibid ,p26. 
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 المخاطرة :-4-1-2

باستخدام مقاييس احصائية )االحنراف املعياري ميكن حتديدها بطريقة كمية تشري اىل احتماالت اخلسارة   
 لعائد املتحقق للسهم مثال عن العائد املتوقع .(،حيث أن االحنراف املعياري يقيس مقدار احنراف ا

 محددات االستثمار :-4-2

 ترتبط قرارات ختصيص احملفظة بعدة قيود أو حمددات نستعرضها كما يلي: 

األحكام القانونية اليت حتد من امكانية املستثمر من استخدام أدوات قد تتثمل يف القيود التنظيمية :-4-2-1
قطاعات معينة ،عل سبيل املثال بعض املستثمرين املؤسساتيني مثل صناديق التقاعد ال املالية أو الوصول اىل 

تستثمر يف فئة معينة من املشتقات املالية ،القيود القانونية تتعلق أيضا مبستوى املخاطرة املمكن حتملها أو درجة 
 تنويع احملفظة .

تثمر  نوع املنتجات املالية ،حيث تشكل وضع املس علىهذا العنصر يعتمد التكلفة أو الضرائب :-4-2-2
 تكلفة عند اختاذ قار ختصيص األصول يف احملفظة .الضرائب 

صول يف يعترب عامل تفضيل السيولة عنصر مهم عند اختاذ قرار ختصيص أو توزيع األالسيولة : -4-2-3
للوفاء بااللتزامات  ة الكافيةحيث جيب على املستثمر التأكد من أن جزء من االستثمارات يتمتع باملرون احملفظة،

 املالية اذا اقتضت احلاجة اىل السيولة املالية .
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  Modern Portfolio Theory MPT نظرية المحفظة الحديثة: ثاني المطلب ال

على يد منظرها األول و احلائز على جائزة نوبل للمالية و  1952لمحفظة عام لأرست مبادئ النظرية 
 .Harry Markowitzركويتز االقتصاد هاري ما

 إىل املالية األوراق ةفظحم اختيار عمليه تقسيم ميكن"   Harry Markowitz حسب هاري ماركويتز 
 تبدأ من خالل املالحظة و اخلربة وتنتهي من خالل املعتقدات حول أداء األوراق املالية وىلاملرحلة األ ،مرحلتني

ة تبدأ من املعتقدات حول أداء األوراق املالية يف املستقبل وتنتهي باختيار املتاحة يف املستقبل ،أما املرحلة الثاني
 .احملفظة "

 :MPTنظرية المحفظة الحديثة  مفهوم-1

 املنشأةهي نظرية معيارية تعىن بالقرارات املالية الرشيدة للمستثمرين )  Portfolio Theoryنظرية احملفظة 
طرة و العائد عند االستثمار يف املوجودات املالية أو املادية ،تصف هذه أو األفراد ( من حيث املوازنة بني املخا

،تستند  نظرية احملفظة اىل النظرية املستثمر بالرشيد يف ممارسة عملية اختاذ  القرار أو املفاضل بني االستثمارات 
 :1االفرتاضات التالية 

 املستثمر متجنب للمخاطرة ،وهبذا فان املستثمر رشيد .-

 توقعات املستثمرين خبصوص العائد و املخاطرة . متاثل-

 امكانية جتزئة االستثمارات .-

 امكانية االقرتاض و االقراض مبعدل عائد خايل من املخاطرة .-

 :Harry Markowitz 1952هاري ماركويتز  –أساس النظرية -2-1

بني عوائد األوراق املالية  covariance لقد تطرق هاري ماركويتز من خالل مقالته اىل أن التباين املشرتك
كل من خماطرة األوراق املالية بشكل منفرد   باإلضافةيف احملفظة هو العامل املهم الذي يتحكم مبخاطرة احملفظة ،

 .2االستثمار يف الورقة املالية من جممل املبلغ املستثمر يف احملفظة   weight،ومقدار أي الوزن 

دروس يف ختفيض املخاطرة وذلك من خالل تقدميه نظرية احملفظة الكفؤة كما مت التطرق اىل أثر التنويع امل
 ،وهي احملفظة اليت حتقق :

                                                           
.181سبق ذكره ،ص  د محمد علي ابراهيم العامري ،مرجع

1
  

المرجع و الموضوع نفسهما.
2
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 أدىن خماطرة ممكنة ألي مستوى من العائد .-

 أعلى عائد ممكن ألي مستوى من املخاطرة .-

مر الرشيد اىل وقد أدت هذه النظرية دورا مهما يف تفسري العالقة بني املخاطرة و العائد ،حيث يسعى املستث
اختيار التوليفة املثلى و مبوجب هذه النظرية ليس املهم ارتفاع أو اخنفاض العائد من موجود معني بل املهم هو 

 العائد من احملفظة و خماطرهتا .

 :Portfolio Return and Riskعائد و مخاطرة المحفظة -3

،لكن قبل ذلك جيب علينا  طرة للمحفظة كيفية حساب العائد املتوقع و املخايف هذا اجلزء سنتطرق اىل  
 كالتايل :التطرق اىل كيفية حساب عائد وخماطرة املوجودات املالية  أي األصول املكونة للمحفظة  

 خاطرة األصل المالي :معائد و -3-1

 خالل فرتة زمنية حمددة يعطى بالعالقة التالية :املمكن أو املتحقق  عائد السهم   

 𝑅 =
𝐷𝑖𝑣1 + 𝑃1 − 𝑃0

𝑃0
 

 حيث أن :

 𝑃1  : سعر السهم يف هناية املدة أي الفرتة الزمنيةt 

𝑃0  : سعر السهم يف بداية املدة أي الفرتة الزمنيةt-1 

 𝐷𝑖𝑣1:. توزيعات األرباح خالل فرتة زمنية حمددة 

 loiالتوزيع الطبيعي  1ونمتغري عشوائي ضمن القيم اليت تتبع التوزيع الطبيعي وفق  قانRحيث أن  
normale كالتايل :                                𝑅~𝑁(𝐸(𝑅), 𝜎) 

الذي ميثل االحنراف املعياري    𝜎 ميثل األمل الرياضي أو العائد املتوقع للسهم ،بينما 𝐸(𝑅)حيث أن       
 . يقيس خماطرة األصل املايل أو احملفظة ،كما يطلق عليه تقلب العوائد

 

                                                           
 .1733يف احدى مقاالته سنة  Demover Abrahemتقه ألول مرة االحصائي شيعترب قانون التوزيع الطبيعي أهم توزيع احصائي على االطالق وا1
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 وظيفة علي مةالقائلالحتماالت من املمكن حتديد جمال الثقة للعوائد من أجل مستويات خمتلفة  1حيث
 املئوية للتوزيع : النسبة يعطي الذي( الوحدة يساوي املعياري واالحنراف الصفر يساوي  توسطامل)الطبيعي  التوزيع

 𝐹(𝑥) = 𝑃𝑟 [
𝑅 − 𝐸(𝑅)

𝜎
≤ 𝑥] 

،شهر ،فصل أو سنة زمن األفضل أن يتم حسابه خالل فرتة زمنية تقدر :يوم واحدالعائد املتوقع ميكن 
 حسابه على أساس سنوي .

 

 :Portfolio Expected Rate of Return ,ERPمعدل العائد المتوقع للمحفظة -3-2

ر احملفظة هي جمموعة توليفة من املوجودات املالية مثل األسهم و السندات املمسوكة من قبل املستثم
ملعدالت العائد املتوقعة على  2،ويتمثل معدل العائد املتوقع حملفظة األوراق املالية باملتوسط احلسايب املرجح باألوزان

 فردية املكونة هلا ،وبالتايل حيسب معدل العائد املتوقع كالتايل :الاالستثمارات 

𝐸𝑅𝑃 = ∑ 𝑤𝑗 

𝑛

𝑗=1

𝐸𝑅𝐽 

 حيث أن :

 𝐸𝑅𝑃:عائد املتوقع للمحفظةلمعدل ا    .                 : 𝐸𝑅𝐽.) معدل العائد املتوقع لالستثمار الفردي )السهم 

𝑤𝑗 :.) الوزن النسيب لالستثمار الفردي )السهم 

 :Portfolio Riskمخاطرة المحفظة -3-2

احملفظة و أوزاهنا ،ومعامالت  خماطرة احملفظة هي دالة ملخاطرة االستثمارات الفردية اليت تشكل أو تكون    
وجودات ماالرتباط فيما بني معدالت العائد هلذه االستثمارات الفردية ،فكلما كانت معامالت االرتباط سالبة بني 

 احملفظة كلما اقرتبت احملفظة من املثالية و يكون ذلك أفضل .

 

 
                                                           

1
 Andrée Farber et autres ,finance « synthése de coures &  exercice corrigés »,collection  synthex pearson 

Education ,2 
e 
édition,France ,p36. 

.،حيث أن جمموع األوزان يساوي واحدوزن احملفظة هو نسبة قيمة االستثمار ملوجود معني اىل القيمة الكلية املستثمرة يف احملفظة  2
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 اطرة احملفظة كالتايل :تكتب صيغة خمأي أصلني  BوAاستثمارين  تتكون من احملفظة  :01الحالة 

𝜎(𝑝) = √𝑊𝐴
2𝜎𝐴

2 + 𝑊𝐵
2𝜎𝐵

2 + 2𝑊𝐴𝑊𝐵𝐶𝑂𝑉(𝐴, 𝐵) 

 شكلنياملBو Aني ماليني لميكن أن منيز احلاالت التالية يف حالة أص من بني احلالة العامة املوضحة أعاله 
 للمحفظة  :

 أحد األصلين عديم المخاطرة: 

ونظرا ألن األصل خال من  Rf هذه احلالة االقرتاض أو توظيف مبعدل فائدة خال من املخاطرةيقابل      
تصبح املعادلة B،وليكن األصل اخلايل من املخاطرة هو السهم   Rf =0 σاملخاطرة يكون تباينه مساويا للصفر 

 العامة كالتايل :
 E(R)P = (1 − w)Rf + wE(R)A = Rf + (E(R)A − Rf)W 

 𝜎𝑃 = 𝑊𝜎𝐴 

 عالقة خطية بني العائد املتوقع للمحفظة وخماطرهتا كالتايل :و ينتج عن ذلك 

 𝐸(𝑅)𝑃 = 𝑅𝑓 +
𝐸(𝑅)𝐴 − 𝑅𝑓

𝜎𝐴
𝜎𝑃 

 

 
 : األصلين خطرين و مرتبطين بشكل موجب 

حيث  كامال مربعا لتباينا صيغه تعترب ، احلالة هذه يفيف هذه احلالة  ρAB 1+= أي أن معامل االرتباط
تعطى العالقة ، املالية ألوراقه املعيارية لالحنرافات املرجح للمتوسط يكون مساويا احملفظة خطر أن 

 بالصيغة التالية: 
 𝐸(𝑅)𝑃 = 𝑤𝐴𝐸(𝑅)𝐴 + 𝑤𝐵𝐸(𝑅)𝐵 

σ𝑃 = 𝑤𝐴𝜎𝐴 + 𝑤𝐵𝜎𝐵 

 ئد املتوقع للمحفظة وخماطرهتا كالتايل :و ينتج عن ذلك عالقة خطية بني العا

 
 E(𝑅)𝑃 = E(𝑅)𝐴 +

E(𝑅)𝐵 − E(𝑅)𝐴

𝜎𝐵 − 𝜎𝐴

(𝜎𝑃 − 𝜎𝐴) 
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 : األصلين خطرين ويرتبطان بشكل سالب 

 تعطى العالقة بالصيغة التالية :،وبالتايل  ρAB 1-= أي أن معامل االرتباط
σ𝑃 = −𝑤𝐴𝜎𝐴 + 𝑤𝐵𝜎𝐵 

 و
σ𝑃 = 𝑤𝐴𝜎𝐴 − 𝑤𝐵𝜎𝐵 

 خماطرهتا كالتايل : و ينتج عن ذلك عالقة خطية بني العائد املتوقع للمحفظة و

 E(𝑅)𝑃 = E(𝑅)𝐴 +
E(𝑅)𝐵−E(𝑅)𝐴

𝜎𝐴+𝜎𝐵
(𝜎𝑃 − 𝜎𝐴) من أجل     𝑤𝐴 >

𝜎𝐵

𝜎𝐴+𝜎𝐵
 

 

 E(𝑅)𝑃 = E(𝑅)𝐵 +
E(𝑅)𝐴−E(𝑅)𝐵

𝜎𝐴+𝜎𝐵
(𝜎𝑃 − 𝜎𝐵)من أجل𝑤𝐴 <

𝜎𝐵

𝜎𝐴+𝜎𝐵
 

 

 : األصلين غير مرتبطين 

يف هذه احلالة فان العالقة بني العائد (ρAB<+1>1-) 1+و 1-يعين هذا أن معامل االرتباط حمصور بني   
 .  خطيةريعالقة غ تعد املتوقع للمحفظة و خماطرهتا

حيث أن التغاير بني عوائد االصول املالية يلعب وفيما يلي الشكل التايل ميثل احلاالت اليت تطرقنا اليها ،
 دور أساسي .
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 Bو A:العالقة بين العائد المتوقع و مخاطرة المحفظة المالية التي تتكون من أصلين(1-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .16،ص محاضرات في مقياس النظرية الماليةاملصدر :عبد الرزاق كبوط ،

 

  وحيسب التغاير أو التباين املشرتك أي االحنراف املشرتك بني عوائد كل استثمارين مشكلني للمحفظة
(Covariance)  : كالتايل 

 : يف حالة احتمال حدوث احلاالت االقتصادية 
𝐶𝑂𝑉(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑃𝑖[(𝑅𝐴 − 𝐸(𝑅)𝐴)(𝑅𝐵 − 𝐸(𝑅)𝐵)] 

(𝑅𝐴العائد املمكن احلصول عليه :))من االستثمار  )املتحقق(𝐴) .يف حالة معينة 

(𝐸(𝑅)𝐴:)  العائد املتوقع من االستثمار(𝐴). 

(𝑅𝐵:) ( من االستثمار )املتحقق( العائد املمكن احلصول عليه𝐵.يف حالة معينة ) 

(𝐸(𝑅)𝐵:)  العائد املتوقع من االستثمار(𝐵). 

خطر احملفظة ) االحنراف املعياري  للمحفظة (   

r 

 العائد املنتظر من احملفظة 

1 -مل االرتباط = معا  

  1معامل االرتباط = +

 Bاألصل 

 Aاألصل  مستقيم ألصل عدمي اخلطر و أصل خماطر 

+1 >معامل االرتباط >  -1  

rf عدمي اخلطر  أصل    
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(𝑃𝑖:)  احتمال حدوث احلالة االقتصادية(𝑖). 

  يف حالة البيانات التارخيية للعوائد املتحققة لالستثمار:حساب التغاير 

COV(A, B) = ∑[(RA − E(R)A)(RB − E(R)B)] /N − 1 

  يل:وجود معامل االرتباط كالتايف حالة حساب التغاير 
𝐶𝑂𝑉(𝐴, 𝐵) = 𝜌(𝐴, 𝐵) × 𝜎𝐴𝜎𝐵 

 و ميكن حساب معامل االرتباط بني عوائد أصلني كالتايل:        

ρ(A, B) =
COV(A, B)

σAσB
 

 

 للمحفظة كالتايل : املخاطرة تكتب صيغة  أصل مايل  حيث  Nاحملفظة تتكون من  :02الحالة 

 𝜎𝑃
2 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

= ∑ 𝑤𝑖
2𝜎𝑗

2

𝑖

+ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑖≠𝑗𝑖

 

 

و عدد   N2أو التباين املشرتك بني األصول يلعب دور رئيسي ، تباين احملفظة  عدد حدودها يساوي التغاير 
 . N2-Nهوحدود التغاير املشرتك 

 :Diversification and Portfolio Riskالمخاطرة  تخفيضالتنويع و -4

املخاطرة يف جمال االستثمارات  أنواع اىل ،وفيما يلي نتطرق ان مبدأ التنويع يرتكز على تدنية املخاطرة 
 كالتايل :وكيفية قياسها   املالية 

 : تصنيف المخاطرة-4-1

 Unsystematicاطرة االنظامية خمو   Systematic Riskتصنف املخاطرة اىل خماطرة نظامية  
Risk نتطرق اليها كالتايل :،،و املخاطرة الكلية هي جمموع املخاطرة النظامية و املخاطرة االنظامية 

  المخاطرة النظاميةSystematic Risk : وتسمى باملخاطر العامة ،وهي ذلك اجلزء من املخاطرة
يع ألنه يؤثر على كل الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل ،ال ميكن التخلص منها من خالل التنو 

 الشركات من بينها خماطر التضخم ،أسعار الفائدة و السياسات املالية و النقدية. 
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  المخاطرة الغير المنتظمةUnsystematic Risk : أو الشركات  باملنشآتو هي املخاطر املرتبطة
ون غريها من تنشأ من عوامل خاصة باملؤسسة ،ويقتصر تأثريها على هذه األخرية دأي خماطر خاصة 

 املؤسسات األخرى.

 ظةاألصول املالية املكونة للمحفوفيما يلي الشكل التايل ميثل كيفية تدنية املخاطر من خالل تنويع    
 :كيفية تدنية المخاطر من خالل التنويع(2-2)الشكل رقم 

 
 174،صمرجع سبق ذكره، ادارة محافظ االستثمارحممد علي ابراهيم العامري ،. د املصدر:

 :نالحظ أن (2-2)الشكل رقم خالل من 

سهم( ميكن ازالتها بواسطة تشكيل احملافظ ،ان عملية توزيع االستثمارات املخاطر املرتبطة باملوجودات الفردية)األ-
عرب املوجودات )أي تشكيل احملافظ( يسمى بالتنويع ومبدأ التنويع يرتكز على توزيع االستثمارات عرب املوجودات 

املخاطرة و اليت تسمى املخاطرة القابلة للتنويع أو املخاطرة االنظامية وهي اليت ترتبط بظروف و سيزيل بعض 
 العوامل اخلاصة باملنشأة.

كما أنه هناك مستوى أدىن من املخاطرة ال ميكن ازالتها من خالل التنويع ،وهي املخاطرة النظامية اليت ترتبط -
ات العامة الشاملة جلمع النظام االقتصادي ،وتعرف املخاطرة النظامية بالظروف و التطورات االقتصادية والسياس

التنويع يقلل من املخاطرة ولكن فقط اىل حد ، وبالتايل على أهنا خماطرة السوق أو املخاطرة الغري القابلة للتنويع
 معني  .
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 قياس المخاطرة النظامية :-4-2

 .β beta coefficientمعامل من أجل قياس املخاطرة النظامية نستخدم 

 :β beta coefficientمعامل -4-2-1

وهو يدل على حجم املخاطرة النظامية ملوجود حمدد مبعدل عائده  β beta coefficientنستخدم معامل 
 . السوق حملفظة العائد معدل تباين يف β،املخاطرة النظامية تساوي حاصل ضرب معامل 

𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑟𝑖𝑠𝑘 = 𝛽2 ∗ 𝜎2𝐸(𝑅)𝑀 

 : كما يلي βوتقاس هذه املخاطرة مبعامل 

β = 𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝑗𝐸(𝑅)𝑀)/𝜎2𝐸(𝑅)𝑀 

 :أو من خالل حساب معامالت االرتباط كالتايل 

𝛽 = 𝜌(𝐸(𝑅)𝑗𝐸(𝑅)𝑀) ∗ 𝜎(𝐸(𝑅)𝑗/𝐸(𝑅)𝑀) 

 حيث أن :

β. معامل املخاطرة النظامية: 

𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝑗𝐸(𝑅)𝑀)التباين املشرتك ملعدل العائد لألصل:j و معدل العائد السوقM. 

𝜌(𝐸(𝑅)𝑗𝐸(𝑅)𝑀):معامل االرتباط ملعدل العائد لألصلj مع معدل عائد السوقM . 

𝜎2𝐸(𝑅)𝑀 :.تباين معدل عائد السوق 

:    𝜎(𝐸(𝑅)𝑗)االحنراف املعياري ملعدل عائد األصلj. 

𝜎(𝐸(𝑅)𝑀) :  السوقاالحنراف املعياري ملعدل عائدM 

 كما أن بيتا احملفظةportfolio beta   ة حمفظة تتكون من أصلني ماليني ليف حاحتسب بالعالقة التالية
A وB: 

𝛽𝑃 = 𝑤𝐴 ∗ 𝛽𝐴 + 𝑤𝐵 ∗ 𝛽𝐵 

 .أي جمموع األوزان النسبية مضروب يف معامل البيتا لكل أصل مايل 
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 قياس المخاطرة ألصل مالي في المحفظة :-4-2-2

يقدر مبدى مسامهته يف خماطرة احملفظة ،لدينا مقياسني حلساب مدى مسامهة iخماطرة أصل مايل مثال سهم 
 خطر أصل ما يف خماطرة احملفظة كالتايل :

 .pفظة مع احملiاملقياس املطلق :يقاس من خالل التغاير )التباين املشرتك (لألصل املايل -

 .pمع احملفظة  iلألصل املايلβاملقياس النسيب :يقاس من خالل معامل البيتا -

 : بالنسبة للتباين املشرتك لألصل املايل المقياس المطلقi مع احملفظةp  هو املتوسط املرجح للتباين
 ،كما يلي :iمع األصل املايل pاملشرتك  )العوائد (لكل عوائد األصول املكونة للمحفظة 

 𝜎(𝑖. 𝑝) = ∑ 𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑗

 

 مساويا ملتوسط املرجح للتباين املشرتك لألصول مع احملفظة .يكون تباين احملفظة 

 𝜎𝑃
2 = ∑ 𝑤𝑖𝜎(𝑖. 𝑝)

𝑁

𝑖=1

 

 كما يلي: Bو  Aومنه ميكن حتديد تباين احملفظة املكونة من أصلني ماليني خطريين  

 𝜎𝑃
2 = 𝑤𝐴

2𝜎𝐴
2 + 𝑤𝐵

2𝜎𝐵
2 + 2(𝑤𝐴𝑤𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵𝜌𝐴𝐵) 

 كما ميكن كتابة هذه العبارة على الشكل التايل :    
𝜎𝑃

2 = 𝑤𝐴(𝑤𝐴𝜎𝐴
2 + 𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵) + 𝑤𝐵(𝑤𝐴𝜎𝐴𝐵

2 + 𝑤𝐵𝜎𝐵
2) 

 ع احملفظة ،حيث لدينا :العبارة بني قوسني متثل التباين املشرتك لألصل املايل م
 𝑤𝐴𝜎𝐴

2 + 𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵
2 = 𝑤𝐴𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝐴, 𝐸(𝑅)𝐴) + 𝑤𝐵𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝐴, 𝐸(𝑅)𝐵) 

𝑤𝐴𝜎𝐴
2 + 𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵

2 = 𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝐴, 𝑤𝐴𝐸(𝑅)𝐴) + 𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝐴, 𝑤𝐵𝐸(𝑅)𝐵)  

 𝑤𝐴𝜎𝐴
2 + 𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵

2 = 𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝐴, 𝑤𝐴𝐸(𝑅)𝐴 + 𝑤𝐵𝐸(𝑅)𝐵) 

 𝑤𝐴𝜎𝐴
2 + 𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵

2 = 𝑐𝑜𝑣(𝐸(𝑅)𝐴, 𝐸(𝑅)𝑃) = 𝜎𝐴𝑃 

𝜎𝑃          حيث حنصل على :
2 = 𝑤𝐴𝜎𝐴𝑃 + 𝑤𝐵𝜎𝐵𝑃 

ن احملفظة هو املتوسط املرجح للتباين املشرتك لكل أصل مايل يف احملفظة مع احملفظة ككل فان تبايوبالتايل 
 أصل مايل . N،ميكن تعميم هذه العالقة يف حالة حمفظة مكونة من
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 : المقياس النسبي 𝜎𝑖𝑃  ميثل مسامهة األصل املايلi مل البيتا اكما أن مع، يف احملفظة βbeta   للسهم 
 واحملفظة  مع تباين احملفظة كالتايل :iوالعالقة بني التباين املشرتك لألصل   pظة بالنسبة للمحف

 𝛽𝑖𝑃 =
𝜎𝑖𝑃

𝜎𝑃
2  

أكرب من املتوسط ،و بالتايل pيف احملفظة  j األصل خماطرة  أكرب من الواحد يعين هذا أن βمعامل اذا كان       
 :1كالتايل  βيصبح لدينا تفسريين ملعامل 

 .Pعلى خطر احملفظة ككل iتأثري هامشي لألصلالتفسري األول :-1

يف احملفظة ،فما هي الشروط اليت يغري  iونريد تغيري تركيبتها بإدخال األصل  Pحيث نفرتض أنه لدينا حمفظة      
 فيها هذا التغيري اخلطر ؟

 حملفظة كالتايل :،يصبح خطر ا(wi -1) و الباقي wiيف احملفظة هو iاذا كان وزن األصل       
 𝜎2 = (1 − 𝑤)2𝜎𝑃

2 + 𝑤2𝜎𝑖
2 + 2𝑤(1 − 𝑤)𝜎𝑖𝑃 

 جند :w=0ونقوم بتقييمها عند   wبإجياد املشتقة بالنسبة لنقوم  

 
𝑑𝜎2

𝑑𝑤
| 𝑤=0  = (2𝜎𝑖𝑃 − 𝜎𝑃

2) 

σiPهذه العالقة تظهر لنا خماطرة احملفظة املالية تزداد فقط اذا     > σP
 βمعامل البيتاأو فقط اذا كان  2

𝛽𝑖𝑃 . أكرب من الواحد pبالنسبة للمحفظةiلألصل  > 1 

 . ميثل ميل خط االحندار βالتفسري الثاين :معامل البيتا -2

 لنفرتض أن معلمات خط االحندار مقدرة كالتايل : 
 𝐸(𝑅)𝑗 = 𝛼 + 𝛽𝐸(𝑅)𝑃 + 휀 

 دار باستخدام طريقة املربعات الصغرى :وبالتايل فان ميل خط االحن   

 𝛽𝑗𝑃 =
𝜎𝑗𝑃

𝜎𝑃
2  

 

 

                                                           
1
 Andrée Farber et autres, op.cit, p40. 
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 ELECTIONSORTFOLIO PFFICIENT E الكفؤة المحفظة اختيار-5 

 شارب ومنوذج ،توبني ماركويتز من كل منوذج يف الكفؤة احملفظة اختيار كيفية اىل سنتطرق جلزءا هذا يف   
 : كالتايل

 1952 ماركويتز :نموذج كفؤةال المحفظة اختيار-5-1

 باجملموعة يسمى ما يتكون خمتلفة  ( )أوزان استثمار بنسب و حمفظة يف املالية األوراق من عدد دمج عند
 غالبا وتتخذ، املالية األوراق جمموعة خالل من بناؤوها املمكن من اليت احملافظ مجيع متثل حيث الفرصة أو املتاحة
 ليس املستثمر ،وبالتايل الهنائي عدد املتاحة احملافظ جمموعة متثل ،حيث املخاطرة و العائد فضاء يف املظلة شكل

 يوجد الذي و الكفؤ احلد على تقع اليت احملافظ على فقط  يركز احملافظ،حيث هده مجيع حتليل و حلساب مضطرا
 THE الكفؤ احلد نظرية حسب ،وبالتايل   FURTHEST NORTH WEST الغريب الشمال أعلى يف عادة

EFFICIENT FRONTIER THEORM الشرطيني حتقق اليت املتاحة اجملموعة من الكفؤة حمفظته خيتار املستثمر 
 :1 التاليني

 . املخاطرة مستويات ملختلف متوقع عائد أعلى توفر-

 املتوقع. العائد مستويات ملختلف خماطرة أدىن توفر-
 

 FRONTIER  THE EFFICIENT الكفؤ (:الحد3-2) رقم الشكل

 
 61،صمرجع سبق ذكره،ا ادارة محافظ االستثماردحممد علي ابراهيم العامري ، املصدر:

 ،وتكون املتاحة اجملموعة غرب مشال تقع الشرطني حتقق اليت  احملفظة أن نالحظ(3-2) رقم الشكل خالل من
 يقوم الكفؤ احلد ستخراجا ،بعد الشكل يف موضح هو كما املتاحة احملافظ جمموعة ،من الكفؤ احلد احملافظ هذه

                                                           
. 189ق ذكره ،صد محمد علي ابراهيم العامري ،مرجع سب

1
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 اليت حملفظةا خيتار حبيث للمخاطرة جتنبه ةجدر  و العائد تفضيله درجة على تعتمد اليت الكفؤة احملفظة باختيار املستثمر
  .  للمستثمر السواء منحنيات ميثل املوايل الشكل اخلالل ،من منفعة أعظم له حتقق

 

 

 المستثمر فضيالتت تمثل التي السواء ياتن:منح (4-2)رقم الشكل

 
 61،صمرجع سبق ذكره، ادارة محافظ االستثمارحممد علي ابراهيم العامري ،.د املصدر:

لكل مستثمر العديد من منحنيات السواء اليت يعرب كل واحد منها عن مستوى الرضا )املنفعة ( الذي 
 باخلطر  -حيدث فيه مبادلة العائد

جهة اليمني يعين اخنفاض مستوى املنفعة للمستثمر ،و انتقال إن انتقال منحنيات السواء للمستثمر      
 منحىن السواء للمستثمر جهة اليسار  يعين ارتفاع مستوى املنفعة للمستثمر  

لكل مستثمر عدة منحنيات سواء ترتجم مستوى الرضا )املنفعة (  ،و يعرب ميل منحىن السواء حيث أنه           
مر فإذا كان امليل يؤول إىل ما ال هناية فإن املستثمر خماطر جدا و إذا كان امليل اخلطر للمستث متحمل على درجة 

معدوم فإن املستثمر يرفض املخاطرة متاما ، يف حني انه إذا كان امليل حمصورا بني الصفر و ما ال هناية فإن هناك 
  .الذي يكون ميله منخفض  عدة مستويات جملاهبة اخلطر )زيادة طلب عالوة خطر أكرب مقارنة مبنحىن السواء
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 .1958 توبين :نموذج الكفؤة المحفظة اختيار-5-2

 خايل عائد مبعدل االقرتاض و االقراض املستثمر امكانية يف املتمثل اجلديد االفرتاض بإضافة توبني أسهم لقد
 مت ،وبالتايل الكفؤة احملفظة اختيار مشكلة تغريت ،وبالتايل تأكد عد حالة أية حيمل ال الذي العائد وهو املخاطرة من

 : التالية باخلصائص يتسم والذي املخاطرة من اخلايل العائد معدل بإدخال وذلك املوجودات ختصيص مشكلة توسيع

 . صفر يساوي املعياري االحنراف-

 بسبب أو الصفر يساوي بينهما االرتباط معامل أن من ناتج وهو صفر يساوي مالية ورقة أي مع املشرتك التباين-
 . املعياري االحنراف

 األمد. قصري اخلزينة حواالت عائد معدل بأن اليه االشارة تتم-

 RF يف املستثمرة النسبة فان بالتايل و حمفظته من كجزء مثال اخلزانة حواالت املستثمر يشرتي عندما االقراض يتم-

 .%100 من أقل احملفظة يف املستثمرة النسبة و الصفر من أكرب

 املبلغ اىل باإلضافة املقرتض املبلغ ويستثمر  RF مبعدل الفائدة يدفع و أمواال املستثمر يقرتض بأن رتاضاالف يتم-
 احملفظة يف املستثمرة النسبة و الصفر من أقل RF يف املستثمرة النسبة فان بالتايل و احملفظة يف أساسا ميتلكه الذي
 .%100 من أكرب

  اربش نموذج– الكفؤة المحفظة اختيار-5-3

 معظم فان السوق أسعار ترتفع بأنه طويلة زمنية فرتات عرب األسهم أسعار تقلبات أن شارب الحظ لقد
 بربط دعى يذال ماركويتز القرتاح ،واضافة صحيح العكس و متفاوتة وبنسب  لالرتفاع أسعارها تتجه املالية األوراق

 بشكل منوعة السوق أن افرتض شارب حسب نهأ ،حيث معني مؤشر خالل من بعضها مع املالية األوراق عوائد
 فان بالتايل و النظامية املخاطرة فقط يواجه املستثمر فان وبالتايل أزيلت قد االنظامية املخاطرة أن يعين ،وذلك كفؤ
 نظامية خماطرة احلالة هذه يف ولكن األخر البعد فتشكل املخاطرة ،أما املتوقع العائد أبعاده أحد أصبح العمل اطار

 السعر ،وبالتايل السوق حمفظة مبخاطرة مسامهتها مقدار على تعتمد مالية ورقة أي خماطرة أن ،حيث الكلية ليستو 
 : التالية الصيغة وفق السوق مبحفظة املالية الورقة عوائد ارتباط بدرجة مرجحا أصبح للمخاطرة السوقي

RR=RF+(E(RM)-RF)*βj 
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  المحفظة نظرية :تطور الثالث المطلب

 املتعلق (TOBIN.1958) وتوبني(MARKOWITZ.1952) ماركويتز من لكل الرائد العمل من طالقاان
 (MOSSIN.1966) و(LINTER.1965)  ، (SHARP.1964) كل ،قام احملفظة يف املالية األصول مبخاطرة

 الرأمسالية األصول تسعري منوذج عليه يطلق اليقني عدم حالة يف املالية األصول تسعري لتوازن العام منوذج باشتقاق
CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAMP)الواحد العامل منوذج أيضا عليه يطلق ،كما SINGLE 

FACTOR MODEL   النظامية السوق ملخاطر بالنسبة لألصل املتوقع العائد معدل بتقدير يقوم النموذج هذا ألن 
 1.(BETA) للسوق

 املرجح التسعري بنظرية يعرف األصول عوائد معدل لتقدير رأخ منوذج تقدمي مت أنه اىل باإلضافة       
ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) قبل من اقرتاحه مت STEPHEN ROSSلتسعري عامة ،كنظرية 

 من العديد مع خطية كدالة مايل أصل كل عوائد بني عالقة بوجود تتنبأ نظريته أن حيث األصول
 : يلي كما هذا مطلبنا يف بالتفصيل اليها سنتطرق النظريات ،هذه الكلية (االقتصادية املتغريات)العوامل

 : THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL الرأسمالية الموجودات تسعير نموذج-1

 معدل يقدم ،حيث األسهم لتقييم علمي منهج تقدمي اىل يهدفCAMP الرأمسالية املوجودات تسعري منوذج       
،حيث أن β البيتا معامل أي األصل لذلك الصلة ذات املخاطر خصائص نظربال أصل لكل مناسب متوقع عائد

مبين على افرتاضات نتطرق  CAMPمنوذج  ،مثل أي منوذج أخرا هميكن تنويع اليت ال رهذا املعامل يقيس املخاط
 اليها كما يلي :

 افتراضات نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية :-1-1

 : يلي كما CAMP نتطرق اىل افرتاضات منوذج     

 تامة. منافسة حالة يف املالية السوق-1

 . الزمين األفق نفس يف يستثمرون املستثمرين مجيع-2

 . للمعامالت تكاليف أو ضرائب التوجد-3

 من اخلايل باملعدل واإلقراض االقرتاض ميكنهم املستثمرين أن كما علنا   املتداولة األصول على االستثمارات قتصرت-4
 .علنا املتداولة األصول مجيع من تكونت السوق  حمفظة أن ،كما املخاطرة

                                                           
1
 Trang Nguen,Olivia Stalin,Ababacar Diagne ,Leonard Aukea,The Capital Asset pricing Model and tha 

arbitrage pricing theory ,report ,Gothenburg University ,May 15,2017,p1,2. 
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 العامة احملفظة خماطر  يفضلون ال حني يف املتوقع( )العائد الشاملة احملفظة مكافأة  يفضلون املستثمرين مجيع -5
 (.للعائد املعياري االحنراف أو  التباين)

  .األمان عائدات  اتتوزيعب يتعلق فيما جانسةمت معتقدات لديه أو تربيعية فائدة ما لديه مستثمر كل-6

 اجلزئي لالقتصاد الكاملة املنافسة افرتاض ظل يف مبين النموذج هذا أن يتضح االفرتاضات هذه خالل من
 جلميع الكلية الثروة اىل بالنظر صغرية ثروة ميلكون الذين الصغار املستثمرين بتداوالت تتأثر ال األصول ،أسعار

 من اخلالية األصول:عنصرين  بني مجع هو ستثمرمل حمفظة أي دائعو  موعجم أن كذلك حظنال ا،كم املستثمرين
  فان ذلك على عالوة ،اجملاين باملعدل واالقرتاض اإلقراض إمكانية إىل يرجع هذا ،و اخلطرة السوقية واألصول املخاطر

 .املستثمرين جلميع الوقت نفس يف متاح املعلومات كل

 التامة املنافسة افرتاض املثال سبيل على واقعية غري النموذج افرتاضات من العديد أن نالحظ أن كنمي أنه كما      
 االستثمارات أن ،ومبا املايل األصل سعر حتدد اليت هي الطلب و العرض قوى احلقيقة يف ألنه اجلزئي مستوى على

 االستثمارات من كثرية أنواع يستبعد االفرتاض اهذ فان علنا متداولة املالية األصول كون أن اىل نظرا حمدودة تكون
 بني متجانسة ومعتقدات توقعات توجد ال أنه ،كما خمتلفة ضريبية شرائح اىل ينتمون املستثمرون أن على ،عالوة

 . املستثمرين

 يكون ،فلن متماثلة توقعات لديهم ليس املستثمرين أن مبا CAMP منوذج يف حامسة تعد االفرتاضات هذه
 متطابقة زمنية أفاق املستثمرين لدى يكون أن جيب أنه حقيقة هو أخر واقعي غري ،افرتاض توقعاهتم يف جتانس هناك
 زمنية مناذج استخدام يتم لذلك ،وكبديل واحدة فرتة منوذج كونهCAMP منوذج أن نتيجة االفرتاض هذا أن حيث

 االفرتاضات هذه  نأ القول ميكن باختصار ، الواحدة الفرتة صعوبات لتجاوز متسلسلة
ا متثل

 
 CAPM  نموذجلل واألساسي األصلي الشكل إىل للوصول حامسة تعترب ذلك مع ، ومثالي ا للغاية بسيط ا عامل

 .النظرية اتباع يف مذكور هو كما

 

 : للنموذج الرياضية المعادلة-1-2

𝜎𝑀 وتباينه E (R)Mمتوقع عائد مبعدل السوق حمفظة هيM أن لنفرتض
 من خال عائد وجود ضنفرت  كما2

 .𝑅𝑓 املخاطرة

 : 𝑖 مايل أصل ألي بالنسبة أنه حيث
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 𝐸(𝑅)𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 + (𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓) 

 : أن حيث

 𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖, 𝑅𝑀)

𝜎𝑀
2  

𝜎𝑀 أما،𝑖 املايل لألصل البيتا مبعامل يعرف أن حيث
 . املالية السوق حمفظة تباين هو 2

𝑃  خطرة مالية ألصول مالية حمفظة ألي ،بالنسبة عام بشكل = (𝛼1, . … . , 𝛼𝑛)معامل حساب ،ميكن 
 . الفردية لألصول 𝛽 البيتا ملعامالت املرجح كمتوسط البيتا

𝐸(𝑅)𝑃 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑃 + (𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓) 

 : أن حيث

 𝛽𝑃 = ∑ 𝛼𝑖𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝜎𝑖 التباين عن ختتلف اليت احملفظة أو املايل األصل خماطرة لقياس مهم البيتا املمع يعترب   
 يقيس أنه ذلك،  2

 منوذج اعتبار ميكن ذلك على ،عالوة النظامية باملخاطر يعرف الذي اخلطر من للتنويع القابل الغري اجلزء
CAMPالبيتا ومعامل الواحد العامل منوذج 𝛽 السوق حمفظة لعائد بالنسبة االصل عائد حساسية تقدير ميكنه 

 قائم مستقل خطر على يعتمد ال مايل أصل ألي املتوقع العائد أن هو CAMP منوذج أن املتوقع اجلوانب من ،واحد
 يف دوره هو النموذج اذهب يتعلق فيما اليه االشارة جيب أخر جانب هنا، السوق جتاه حساسيته عل يعتمد بل بذاته

 .1 املتوقع بالعائد يتعلق فيما كفؤة  سواقاأل أسهم انتك اذا ما اختبار

 

 :CAMP الرأسمالية الموجودات تسعير نموذج اشتقاق-1-3

  MARKOWITZ ماركويتز اىل يستند الذي اجلربي املنهج نستخدم CAMP منوذج اشتقاق أجل من
 يتم حيث𝐴𝑖خطر مايل وأصل السوق  M فظةحم نعترب (،حنن ملاركويتز احملفظة نظرية التباين– ملتوسط املالية )اهلندسة
1) الباقي اجلزء و𝐴𝑖 خطر مايل أصل يف  من 𝑦 جزء استثمار − 𝑦)التباين و املتوقع العائد ،وبالتايل السوق حمفظة يف 

𝑃 هو للمحفظة = (𝑀, 𝐴𝑖)  يلي كما تكتب حيث : 

 

                                                           
1
 Trang Nguen,Olivia Stalin,Ababacar Diagne ,Leonard Aukea, ,op. cit ,p8. 
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E (𝑅)𝑃 = 𝑦𝐸(𝑅)𝑖 + (1 − 𝑦)𝐸(𝑅)𝑀                         

 

 𝜎𝑃
2 = 𝑦2𝜎𝑖

2 + (1 − 𝑦)2𝜎𝑀
2 + 2𝑦(1 − 𝑦)𝜎𝑖𝑀                 

𝜎𝑃 و E (𝑅)𝑃 املشتقة ذنأخ
 : جند  𝑦 ل بالنسبة 2

 
𝜕𝐸(𝑅)𝑃

𝜕𝑦
= 𝐸(𝑅)𝑖 − 𝐸(𝑅)𝑀 

𝜕𝜎𝑃

𝜕𝑦
=

2𝑦𝜎𝑖
2 − 2(1 − 𝑦)𝜎𝑀

2 + 2(1 − 2𝑦)𝜎𝑖𝑀

2√𝑦2𝜎𝑖
2 + (1 − 𝑦)2𝜎𝑀

2 + 2𝑦(1 − 𝑦)𝜎𝑖𝑀

 

 
 ،والذيM السوق حملفظة العام التوازن ،يف األصول من النوع لنفس متماثل حتليل املستثمرون ميعجل أن امب
 ظل يف ةاخلطر  صوللأل الزائد للطلب كمقياس تفسر أن  𝑦 النسبة ،ميكن لألوزان وفقا𝐴𝑖 خطرة أصول يتضمن
 اجلزئية املشتقات تكتب وبالتايل 0 اىل 𝑦 بتأويل نقوم املثال سبيل على عام توازن هناك يكون ال ،حيث العام التوازن

 : كالتايل
 

𝜕𝐸(𝑅)𝑃

𝜕𝑦
|

𝑦=0

= 𝐸(𝑅)𝑖 − 𝐸(𝑅)𝑀 

 
𝜕𝜎𝑃

𝜕𝑦
|

𝑦=0

=
𝜎𝑖𝑀 − 𝜎𝑀

2

𝜎𝑀
 

 
 : التالية بةالنس لدينا يصبح

 

𝜕𝐸(𝑅)𝑃

𝜕𝑦
𝜕𝜎𝑃

𝜕𝑦

=
𝐸(𝑅)𝑖 − 𝐸(𝑅)𝑀

𝜎𝑖𝑀 − 𝜎𝑀
2 𝜎𝑀 

 
 املال رأس سوق طخل  ،بالنظر السوق وحمفظة 𝐹 املخاطر من اخلالية األصول يف االستثمار سيناريو  لنعترب

(SML) ، كالتايل حفظةملل املتوقع  العائد عالقة لدينا : 
 
 

𝐸(𝑅)𝑃 = 𝑅𝑓 +
𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓

𝜎𝑀
 𝜎𝑃 
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 : يلي كما (يعطى املخاطرة– )عائد السوق خماطرة سعر التوازن يف

𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓

𝜎𝑀
  

 
 

 السابقتني املعادلتني خالل ،من متساوي صولاأل مجيع ملخاطرة ياهلامش سعرال يكون التوازن حالة يف  
 : يلي ما لدينا  يصبح

𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓

𝜎𝑀
=

𝐸(𝑅)𝑖 − 𝐸(𝑅)𝑀

𝜎𝑖𝑀 − 𝜎𝑀
2 𝜎𝑀 

 
 : يلي ما على حنصل العالقة هذه خالل من

 𝐸𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 +
𝜎𝑖𝑀

𝜎𝑀
2

(𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓) 

𝛽𝑖    خالل من البيتا معامل نعرف =
𝜎𝑖𝑀

𝜎𝑀
2  : يلي كما عادلةامل ونكتب     

 
 𝑬𝑹𝒊 = 𝑹𝒇 + (𝑬(𝑹)𝑴 − 𝑹𝒇)𝜷𝒊 

 
 STOCK MARKET املالية األوراق سوق خبط تعرف العائد و املخاطرة بني اخلطية الغري عالقةال

LINE(SML)النموذج وهو CAMP قبل من املشتق SHARP وقس خط ميثل املوايل الشكل يلي وفيما،1964 عام 
 .SML املالية األوراق

 
 

 
 SML المالية األوراق سوق :خط(5-2) رقم الشكل

 
SOURCE: Trang Nguen,Olivia Stalin,Ababacar Diagne ,Leonard Aukea,The Capital Asset pricing Model and tha arbitrage pricing 

theory ,op cit ,p11. 
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𝐸(𝑅)𝑀) بينما،𝐴𝑖 املايل األصل طرةخما يقيس 𝛽𝑖 البيتا معامل لدينا حيث     − 𝑅𝑓)  السوق خطر متثل 

𝜎𝑖𝑀و

𝜎𝑀
2 (𝐸(𝑅)𝑀 − 𝑅𝑓)  السوق خطر مكافأة أو عالوة متثل . 

،حيث ال ترتبط مع السوق  اجلزء من املخاطرهذا كمقياس خلطر غري قابل للتنوع ،   𝛽𝑖 نعتربن أ ميكن
يف كثري من  النظامية يسمى أيضا خماطر السوق أو املخاطر ا املقياس هذ .من خالل التنويع خاطرةميكن التقليل امل

قيم بيتا  هامن املتوقع أن يكون لدي باحلالة العامة للسوقاألحيان ، أسهم الشركات الكبرية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا 
 .عالية

لكن بالنسبة للمحلل املايل ابة حمافظهم للسوق،يكافئ املستثمرين الستج  CAPMمن املنطقي أن منوذج 
نظرا  للعدد  الكبري من األسهم يف السوق املالية ،، فإن إنشاء حمفظة السوق سيكون مهمة صعبة وغري واقعية 

احلقيقية ،وللتغلب على هذا املشكل لدينا  لديها مؤشرات الصناديق )مؤشرات التعقب أو الصناديق املشرتكة (مت 
،حيث أن هذا املؤشر يتكون من األصول األكثر تداوال )األصول قريب حملفظة السوق املالية إنشاؤها كت

 500theاملهيمنة(يف السوق ،حيث أن هذا األخري يعكس أداء السوق كمثال لدينا مؤشر مؤشر ستاند اند بور 
Stands and Poors 500 index fund . 

 :CAMP الرأسمالية الموجودات تسعير نموذج حدود-1-4
 ،توافر لألصول املتوقع العائد و النظامية املخاطر بني خطية عالقة يقدم ةالرأمسالي األصول تسعري منوذج ان
 أن ،كما املالية لألصول املتوقع العائد لتقدير جذابة و مقبولة أداة النموذج هذا من جيعل بساطتها مدى و ملدخالت

 حيتويها ايل االفرتاضات بعض أن ،اال النموذج هذا خالل من تقدميها مت اليت اجلوانب أهم من يعد االلنظامية املخاطر
 . احلقيقي العامل يف عيوب تشكل األخري هذا

 ضرائب حيث من االستثمارات على قيود وجوود ،عدم املالية السوق كفاءة لدينا االفرتاضات هذه بني من
 خماطر يضيف أن شأنه من املالية األسواق فاءةك نقص أن ،حيث احلقيقة و الواقع عن بعيد أمر يعد حيث الدخل
 االقرتاض و االقراض اىل حمدود غري بشكل املستثمرين جلوء يفرتض CAMP منوذج أن ،كما للمستثمرين اضافية
 االقرتاض و باإلقراض األفراد للمستثمرين يسمح ال احلقيقي العامل يف أن ،حيث  𝑅𝑓 املخاطرة من خال عائد مبعدل
 صعوبات اىل باإلضافة التقييم عند جدية مشاكل اىل يؤدي قد االفرتاض هذا أن ،حيث احلكومة مثل عدلامل بنفس

 قيمة السوق عائد يأخذ عندما ،خصوصا السوق بعائد يرتبط CAMP منوذج أن كما،  𝛽 البيتا معامل تقييم عند
  سلبية

 هذه عل التغلب أجل من ،و املستقبلية السوق لعوائد مناسب متثيل يعد ال السوق عائد أن اىل باإلضافة
 حيث العوامل املتعدد النموذج باستخدام للنموذج مهمة حتسينات  اقرتاح اىل أدت البحوث من العديد الصعوبات

 أنه ،حيثAPT املرجحة االسعار نظرية  لدينا املقدمة األعمال أهم ،من  املايل باألصل متعلقة أخرى خماطر يضم
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 بدى لألصل املتوقع العائد يرتبط حيث املتغريات من العديدAPT    منوذج يضم  CAMP  منوذج عكس على
 .ايلو امل اجلزء يف بالتفصيل اليه سنتطرق النموذج اذه، العوامل هبذه تأثره

 : APT بالمراجحة تسعير نموذج-2
 يعرف النموذج هذا مرونة أكثر افرتاضات حيوي STEPHEN ROSS قبل من تطويره مت قد النموذج هذا

 بني من، مرونة أكثر افرتاضات حيوي ARBITRAGE PRICING THEORY APT باملراجحة التسعري بنظرية
 الذي تكتيكي استثمار أنه على اليه ينظر أن ميكن األخري ،هذا مرجحة حمفظة استخدام األساسية االفرتاضات أهم

 لدى يكون ،حيث منخفض بسعر طويال وقعام تقو ال نفس يف و مرتفع بسعر  املالية لألوراق قصريا موقعا يتخذ
 .APT النموذج هلذا املناسب املنطق هو وهذا املرجحة احملفظة من لالستفادة دافع املستثمرين

 بتوسيع األخري هذا يسمح حيث  CAMP لنموذج عمومية األكثر النسخة هو APT فان لذلك ونتيجة
 رقم حتديد يتم ال حيث املصدر مفتوح منوذج APT وذجمن اعتبار ميكن، أخرى اقتصادية عوامل ليضم CAMP منوذج

 الداخل الناتج أو الفائدة سعر على ترتكز ،حي لألصل املتوقع العائد على تؤثر (اليت )العوامل املتغريات طبيعة أو
 . األخرى العوامل من غريها و النفط أسعار و اخلام

 لكل الثالثة العوامل منوذج أمهها من اإلصدارات من العديد باملراجحة التسعري نظرية جمال يف األدبيات حتوي
 .(THREE ACTOR MODEL,FAMA AND FRENCH)  من

 
 : بالمراجحة التسعير نموذج افتراضات-2-1

 يضم فهو ذلك ،ومع كفؤة حمافظ ميلكون املستثمرين أن APT منوذج يفرتض ال CAMP منوذج عكس على
 : ايلكالت اليها ،نتطرق أساسية افرتاضات ثالثة

 . النظامية املخاطر خالل من تفسريها يتم األصول عوائد-1
 . التنويع خالل من (لألصول )النظامية اخلاصة املخاطر من التخلص يتم حيث حمفظة بناء ميكنه املستثمر-2
 حةللمراج فرصة توافر حالة ،يف جيد بشكل املنوعة االستثمارية باحملافظ يتعلق فيما للمراجحة فرصة توجد ال-3

 . املستثمرين قبل من كبري بشكل استغالهلا سيتم
 لألسهم املتوقعة عوائدالب يتعلق النموذج ،هذا لألسهم احلايل السعر لتحديد مصمم غري CAMP منوذج ان   
 : APT  بالمراجحة التسعير نموذج معادلة-2-2

 عوامل دةع من ينشأ مايل أصل أي عائد أن يفرتض  APT منوذج فان CAMP منوذج عكس على
 خاصة خماطرة مكافأة أجل من  𝛽 بيتا معامل أنه على اليه النظر ميكن متغري كل أن (،حيث )متغريات
  قام حيث، APT منوذج يف متغريات ثالثة باستخدام األسهم عوائد بالتحديد قاموا الباحثني من ،العديد( )نظامية

STEPHEN ROSS  يلي كما الثالثة )املتغريات( العوامل بتحديد : 
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 . التضخم معدل-
 . الصناعي القطاع يف النمو معدل-
 . املدى القصرية و الطويلة الفائدة  معدالت بني املدى-
 . املنخفض التصنيف ذات السندات و العايل التصنيف ذات السندات بني املدى-

 يف النمو معدالت وحىت النفط أسعار يف التغري ومعدل الفائدة معدالت استخدام الباحثني بعض يقرتح فيما    
 . النموذج هذا من النسخ بعض يف كمتغري أيضا يستخدم السوق ،مؤشر الدفاع على االنفاق

 : كالتايل  APT منوذج ،يكتب عامل Nأي العوامل متعدد منوذج حالة يف  
 

 𝐸(𝑅)𝑖 = 𝜆0 + 𝛽1
𝑖𝜆1 + 𝛽2

𝑖 𝜆2 + ⋯ 𝛽𝑛
𝑖 𝜆𝑛 

 
𝛽𝑗، املتغريات ميثل 𝑛𝑗 العوامل تعددامل النموذج يف   

𝑖  التقييم غرض أجل ،ومن املقابلة احلساسية معامل ميثل     
𝜆0 يلي كما السابقة املعادلة تكتب ،وبالتايل حساسية لديه ليس ألنه املخاطرة من خال كمعدل يأخذ : 

 
𝐸(𝑅)𝑖 = 𝜆0 + 𝛽1

𝑖(𝛿1 − 𝑅𝑓) + 𝛽2
𝑖 (𝛿2 − 𝑅𝑓) + ⋯ 𝛽𝑛

𝑖 (𝛿𝑛 − 𝑅𝑓) 
 

 هلا املقابلة احلساسيات مع املخاطر مكافأة  𝑛 لدينا ،كما املخاطرة من اخلايل املعدل على يدل 𝑅𝑓 أن حيث  
 THE FAMA-FRENCH)العوامل يالثالث  فرنش و فاما ،منوذج  𝑖  للسهم      𝛽 البيتا )معامل

THREE FACTORS MODEL) يلي كما يكتب : 
 

𝐸(𝑅)𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑚
𝑖 𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝛽𝑆𝑀𝐵

𝑖 𝐸(𝑆𝑀𝐵) + 𝛽𝐻𝑀𝐿
𝑖 𝐸(𝐻𝑀𝐿) 

 : أن  حيث
 𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓)   للسوق املتوقع العائد :فائض . 
 𝐸(𝑆𝑀𝐵) و  (𝐻𝑀𝐿)ومعامل املتغريات حلجم املتوقعة العوائد التوايل على متثل BE/ME. 
 ذات املؤسسات يف استثمارات يضم الذي احملفظة على عوائدال خالل من عنه :يعرب االستثمار متغري 

 أي املرتفع االستثمار ذات املؤسسات يف استثمارات تضم حمفظة عوائد أقل وبدرجة، املنخفض االستثمار
LOW-MINUS-HIGH INV.   

 السهم على العائد متغري ROE العوائد ذات مؤسسات تضم اليت احملفظة على ائدالعو  خالل من :يبىن 
 أي األسهم على املنخفضة العوائد ذات املؤسسات تضم حمفظة عوائد أقل بدرجة و األسهم على املرتفعة

HIGH-MINUS-LOW ROE. 
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 THE MARKET EXCESS السوق عوائد فائض يضم1 الباحثان طرف من املقدم  النموذج هذا  

RETURN (MER)  يلي كما صياغته اعادة نميك حيث : 
𝐸 (𝑅)𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑀𝐾𝑇

𝑖 𝐸(𝑀𝐾𝑇) + 𝛽𝐼𝑁𝑉
𝑖 𝐸(𝐼𝑁𝑉) + 𝛽𝑅𝑂𝐸

𝑖 (𝑅𝑂𝐸) 
  

 هذا يف هادجن اليت الصعوبات ،أهم حمدد متغري يوجد ال  APT منوذج متستخد اليت للدراسات  بالنسبة     
 حدود أهم ،ومن صعب عمل يعد املتغريات هذه قياس و حتديد أن ،حيث لألسهم متغريات  حتديد هي النموذج

 2. املراجحة حمفظة بوجود املتعلق االفرتاض هو النموذج هذا
 
 : APT ونموذجCAMP نموذج بين الفرق-3

 (الرأمسالية )األصول املوجودات تسعري  لنموذج األساسية االفرتاضات و نظرية من كل تقدمي خالل من
CAMPاملرجحة لاألصو  ومنوذج  APT ،منوذج أن يتضح APT منوذج مع مقارنة املرونة ميزة له CAMPأنه اال 

 CAMP منوذج ان حني يف ،  النموذج (يف )العوامل املتغريات حتديد يف صعوبة توجد ألنه نظرا التطبيق صعب يعد

 املخاطر يهمل وبالتايل ذجالسا التنويع APT ،يستخدم النظامية الغري املخاطر يهمل و الكفؤ التنويع على يركز
 . النظامية

 تظهر حيث احلقيقي العامل يف نسبيا واقعية غري النموذجان كال  افرتاضات تعد نقدية نظر وجهة من
 يتم مل ميزات فهم ميكنه الناجح املستثمر أن ،حيث األصول عوائد حول متجانسة توقعات الواقعية الغري االفرتاضات

 فقاعة خيلق أن املرجح فمن سواء حد على يتصرفون و يفكرون املستثمرون مجيع كان اذا ،حيث قبل من احتساهبا
 يتم املستخدمة  البيتا أن كما باألصل املتعلقة املخاطرة يقلل و األصول سعر تضخم اىل يؤدي سوف الذي

 ناريوهاتالسي بعض تفسري على قدرة هلا ليس حيث مستقرة غري تعد حيث تارخيية بيانات خالل من استخراجها
 . السوق يف املتوقعة الغرب

 أنه كما مقبول تقييم تعطينا أن ميكن النماذج هذه أنه اال االفرتاضات واقعية عدم رغم القول ميكن كخالصة
 3. مثالية نظرية يوجد ال

 
 

 
                                                           

 : خالل من عليه االطالع ميكن العوامل الثالثي  فرنش و فاما من أجل االطالع بشكل أكرب على العمل املقدم من طرف الباحثان1

Chen, M.-H. Risk and return: Capm and ccapm. The Quarterly(reviews of economics and finance) ,2003. 

 
2
 Trang Nguen,Olivia Stalin,Ababacar Diagne ,Leonard Aukea, ,op. cit ,p16. 

3
 Trang Nguen,Olivia Stalin,Ababacar Diagne ,Leonard Aukeat ,ibid,p17 



 الفصل الثاني:                                           االطار النظري لالستثمار في األسواق المالية الدولية

 

132 
 

 gestion benchmarkéالمبحث الثالث : تسيير المحفظة المرجعية 

مث سنتطرق اىل   gestion benchmarkéالتسيري املرجعي للمحفظة مفهوم يف هذا املبحث سنتطرق اىل       
أنواع املختلفة للتسيري املرجعي ذاك أن هذا النوع من التسيري يعتمد على مؤشرات كما أن هناك العديد من املناهج 

 ملقاربة هذه املؤشرات أو التفوق عليها  .

 المطلب األول :أساسيات تسيير المحفظة المرجعية 

 كالتايل :  ل هذا املطلب سنتطرق اىل مفهوم التسيري املرجعي و األساسيات املتعلقة بهمن خال

 :Gestion Benchmarkéالتسيير المرجعي  مفهوم-1

يهدف اىل  Gestion Benchmarké يتضح من خالل االسم التسيري املرجعي للمحفظة املاليةكما 
اري ( الذي مت اختياره بغض النظر عن كيفية اختيار األصول حتقيق أداء مقارب أو أفضل من املؤشر املرجعي )املعي

املالية املكونة هلذه احملفظة املرجعية ،كما أن مفهوم املرجع )املعيار ( يعد عامل مهم يف حتديد اطار االستثمار 
تبع أي ت  Traking Eroorاألداء االستثماري مفهوم  هدف التفوق على  وتقييم األداء ،حيث غالبا ما يرتافق

 الذي مت اختياره .  Benchemarkحيث يهدف من خالله قياس املخاطر مقارنة باملعيار )املرجع(   اخلطأ

حمفظة متثيلية الطار االستثمار ويعترب مبثابة املرجع ملدير  هو   The Benchmaerkاملعيار أو املرجع 
عادة مؤشر متعلق هبذه الفئة من األصول احملفظة حيث أنه بالنسبة لالستثمار يف فئة أصول معينة املرجع يكون 

املؤشر أو  Multi Actif Fund املالية ،أما يف حالة املستثمر املؤسسايت مثل حالة صندوق متعدد األصول 
 . Stratigique Asset Allocationيف هذه احلالة يتتبع التخصيص االسرتاتيجي املرجع 

 التسيير المرجعي و كفاءة السوق المالية :-2

نوع التسيري املرجعي يعتمد على وجهة نظر املستثمر و طبيعته و مدى كفاءة األسواق املالية اختيار ان 
،حيث أنه يف السوق املالية الفعالة ال ميكن التفوق على أداء حمفظة السوق باعتبار عدم امكانية التحقق من  

 .1كفاءة السوق عند املمارسة 

وهو يعترب نوع من  التسيري الغري النشط يتسق مع   Gestion Indicielleمن خالل تتبع املؤشرات  التسيري-
عد عملية غري تحماولة التفوق على أداء هذا املؤشر املرجعي  ،الكفاءة املثالية للسوق حيث يتم تتبع حمفظة السوق

                                                           
1
 Moisson jean christophe,méthodes and principes de gestion de portefeuille benchmarkée,op cit ,p23. 
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اخلطأ  التسيري النشط يهدف اىل االستفادة من عدم كفاءة السوق احملتملة ،كما يعتمد تتبع،حيث أن جمدية 
traking eroor. على درجة كفاءة السوق ومدى قدرة مدير احملفظة من االستفادة من أوجه قصور احملفظة 

هناك نوعان من تقنيات تكرار املؤشر األول يستخدم يف عقود املشتقات املالية و التقنية الثانية ترتكز على 
من خالل املطلبني املواليني  ،وكونة هلذا املؤشر املرجعي من األوراق املالية املمعني تكرار املؤشر اعتمادا على عدد 

سنتطرق اىل أهم مقاربات االدارة املرجعية من خالل التطرق اىل مفهوم و أساليب كل من اسرتاتيجيات االدارة 
 للمحافظ االستثمارية . الساكنة )الغري النشطة (و النشطة 
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 (Passive Investement Strategy) المحافظ الساكنة )السلبية ( استراتيجية ادارةالمطلب الثاني :

حيث يهدف هذا النوع من االدارة  اىل تكرار املؤشر ،تطبيق هذا النوع من التسيري ال يعد عملية سهلة 
 ذلك أن املؤشر املرجعي قد يتكون من عدد كبري من األوراق املالية باإلضافة اىل العمليات على األوراق املالية
 ،توزيعات األرباح حيث أن التغيريات يف هذا املؤشر تؤدي اىل احداث فروقات على مستوى نفس هذا املؤشر،

تتعقب العوائد املتحققة من األوراق املالية اليت مت ألهنا   (indexing strategy) 1وتعرف باسرتاتيجية املؤشرات 
دائها على املدى الطويل يف الوقت الذي حيتفظ جبميع اختيارها يف بناء احملفظة على أساس املؤشر ليتم زيادة أ

هي اسرتاتيجية طويلة األجل حيث يتم افرتاض  أن املستثمر يعتقد بكفاءة السوق املالية من التكاليف املنخفضة ،
،حيث أن املستثمر يقوم بشراء األصل أو السهم الذي حيقق له عائدا حياكي خالل املعلومات املتوفرة للمستثمر 

د أحد املؤشرات العامة )مؤشر السوق املايل (،حيث أن هذه االسرتاتيجية تربط أداء احملفظة املالية بأداء عائ
املؤشرات األساسية يف السوق املالية ،أي أهنا ال تعتمد على أسلوب املفاضلة بني األسهم باستخدام التحليل الفين 

اضافية  من شأهنا أن جتعل حمفظته االستثمارية تتفوق  على افرتاض أن املستثمر ال ميلك أي معلومات ،وهي تقوم
على خصائص حمفظة السوق ،أي أنه ال ميتلك فرصة من أجل حتقيق عوائد اضافية عن تلك العوائد اليت قد 
حيققها مستثمرين أخرين ،كما أن هذه االسرتاتيجية تعد امتداد لنظرية احملفظة الكفؤة اليت تفرتض أن حمفظة 

كما يتم افرتاض أن أسعار األوراق املالية يف السوق تعكس قيمتها احلقيقية وبالتايل ال تكون هناك السوق كفؤة ،
من أجل شرائها أو أعلى  (under valued) تكاليف اضافية خبصوص البحث عن أوراق معينة منخفضة القيمة 

ير احملفظة وفق هذا االفرتاض الستبعادها من حمفظة املستثمر ،وبالتايل ميكن ملد (over valued)من قيمتها 
ات احملافظ االستغناء عن تكاليف البحث والتحليل مما ينعكس اجيابيا على عائد احملفظة   ،ومن أبرز اسرتاتيجي

 ما يلي : )الغري النشطة (الساكنة

 (Buy And Hold)  : استيراتيجية الشراء و االحتفاظ-1

رة احملافظ االستثمارية الساكنة حبيث تضمن دخل ثابت هذه االسرتاتيجية من أبسط اسرتاتيجيات ادا تعد
و مستمر للمستثمر وتوفر ضمانات ذات مستويات مرغوبة من اجلودة االئتمانية وأسعار مقبولة ألوراق املالية 
وأجال مناسبة للمستثمر ،حيث يهدف املستثمر اىل البحث عن االوراق املالية ذات العوائد العالية وعلى هذا 

،و اليت  االسرتاتيجيةملستثمر يستخدم اخلربة يف اختيار االوراق املالية ذات العوائد العالية من خالل هذه األساس ا
افرتاض أن قيمة األوراق املالية سرتتفع مستقبال وعليه املستثمر يقوم بشراء تلك األوراق املالية وحيتفظ هبا ملدة 

راء هذه األوراق املالية هو شوراء يهدف ،حيث أن املستثمر  طويلة من الزمن بغض النظر عن التقلبات يف أسعارها

                                                           
1
أثير استخدام استيراتيجية ادارة المحافظ االستثمارية الساكنة على كفاءة األسهم العادية)دراسة تطبيقية على في سوق العراق تعلي جريان عبد العلي ،أمحد جبار كعيد ، 

  .8-7،جامعة القاديسية ،صلألوراق المالية ( 
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على مدى فرتات االحتفاظ هبا من أجل كسب عائدات على املدى الطويل على الرغم من تقلبات األسعار 
هذه االسرتاتيجية يقوم املستثمر بتقييم الفرص االستثمارية املتاحة يف األوراق املالية  1قصرية األجل ،مبوجب

م معلومات السوق ومميزات األوراق املالية من أجل تقييمها واختاذ القرار املناسب بشأن االستثمار فيها باستخدا
،حيث أن االسرتاتيجية  الساكنة )الغري النشطة (إلدارة احملافظ ال تعين االنقياد التام لتقليد حمفظة السوق أو 

  تتوافق مع أهدافه يف اطار املبادلة بني العائد و املخاطرة أي أن املستثمر خيتار تشكيلة احملفظة اليتاستنساخ املؤشر 

 (Immunization Strategy): استيراتيجية التحصين-2

تستند ،حيث هو محاية احملافظ االستثمارية من خماطر تغريات أسعار الفائدة  االسرتاتيجيةاهلدف من هذه 
اليت تتماثل أجاهلا مع الفرتة الزمنية املخططة هذه االسرتاتيجية عند تكوين حمافظها على اختيار السندات 

،يتم استخدام هذه االسرتاتيجية من قبل املستثمرين الذين لديهم  (investement horison)لالستثمار  
 ،أجال االلتزامات املرتتبة عليهم التزامات مالية مستقبلية ثابتة ،وذلك من أجل تنسيق اآلجال الزمنية لعائداهتم مع

ذه االسرتاتيجية  أن اآلجال ال تبقى ثابتة بسبب تغري أسعار الفائدة مبرور الوقت ،وبالتايل يتطلب من عيوب ه
من املستثمر اعادة توازن احملفظة من خالل أوراق مالية جديدة مما يرتتب عليه تكاليف اضافية حيث جيد املدير 

 املالية . تهصعوبة يف تكرار عملية اعادة التوازن للمحفظة و االيفاء بالتزاما

 : 2(Index Fund Strategy)استيراتيجية صناديق المؤشرات-3

يقوم املستثمر وفق هذه االسرتاتيجية  برتكيب حمفظة مماثلة لنوع معني من احملافظ مؤشرات السوق مثل 
وذلك من خالل قيام املستثمر بشراء أوراق مالية متاثل مكوناهتا تشكيلة األسهم املكونة    NASDAQمؤشر

هبدف احلصول على عائد مياثل متوسط االسهم املتداولة يف السوق دون حتمل خماطرة أكرب حيث أن  للمؤشر
يعترب االستثمار وفق ، حركة أسعار املؤشر تعكس حتركات األسهم املتداولة يف السوق و املكون لصندوق املؤشر  

وتعتمد اء التحليل الفين لألوراق املالية ،هذه االسرتاتيجية منخفض التكلفة ألنه ال يتطلب من املستثمر اجر 
 اسرتاتيجية صناديق املؤشرات من خالل ثالثة خطوات :

احلصول على معلومات عن مؤشرات األسهم وأوزاهنا يف صندوق املؤشر ،يالحظ أن معايري املؤشرات -أوال
لية فبعض مؤشرات السوق املالية املرجحة لألوراق املالية متعددة و ذلك الختالف األوراق املالية يف السوق املا

 موزونة بالسعر أو موزون بالقيمة .

                                                           
  .09،ص مرجع سبق ذكره، علي جريان عبد العلي ،أمحد جبار كعيد ،1

2
 . 11-10ص، املرجع نفسه 
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املستثمر ال ينظر اىل التكلفة كأساس يف اختيار األوراق املالية من خالل اختيار املعايري اليت تتوافق مكونات -ثانيا
 احملفظة االستثمارية .

،باإلضافة اىل مؤشرات لشركة ة و االستحواذ مراعاة تغيري املؤشرات عرب  الوقت خصوصا عند عملية التصفي-ثالثا
 . جديدة 
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  (Active Investement Strategy)المحافظ النشطةادارة استراتيجية : المطلب الثالث

احملافظ الساكنة ،ويطلق  اسرتاتيجيةعلى فرض معاكسة للفروض اليت تقوم عليها  تقوم هذه االسرتاتيجية
إلدارة  Active Strategyالنشطة  باالسرتاتيجياتتعرتف بكفاءة السوق املالية  اليت ال  االسرتاتيجياتعلى 

حمفظة األوراق املالية ،وميتاز هذا النوع من احملافظ بالعائد العايل و املخاطرة العالية ،وارتفاع معدل دوران احملفظة 
منية معينة فضال عن ذلك يؤدي استمرار الذي يقاس بقيمة االسرتداد اىل جمموع موجودات احملفظة خالل مدة ز 

عمليات الشراء  و البيع لوحدات احملفظة االستثمارية اىل عم استقرار رأس املال و تغري مكونات  احملفظة 
 ،ومن أهم اسرتاتيجيات احملفظة النشطة ما يلي : 1االستثمارية مما يؤدي اىل ارتفاع تكلفة احملفظة

تعتمد هذه االسرتاتيجية على التحليل الفين و السياسي وطرق تقييم : 2لماليةاستيراتيجية اختيار األوراق ا-1
األوراق املالية هبدف اختاذ قرار خبصوص ضمها للمحفظة أو استبعادها من خالل  تقدير القيمة احلقيقية هلا 

العامة و عن ومقارنتها بقيمتها السوقية  ،حيث أن التحليل األساسي يتطلب معلومات عن احلالة االقتصادية 
ظروف والصناعات القطاعية ،باإلضافة اىل التحليل الفين الذي يقوم على دراسة االجتاه اخلارجي حلركة سعر 

 السهم وحجم التعامالت املالية هبدف اكتشاف منط حلركة أسعار بعض األسهم .

غري عادية أو تقليل  ميكن للمستثمر أن حيقق أرباحا االسرتاتيجيةحسب هذه استيراتيجية توقيت السوق :-2
من خالل بيع األسهم ،وعند حتسن ظروف السوق يقوم املخاطرة ،أذ أدرك وقت دخوله السوق ووقت خروجه 

 بتسييل تلك االستثمارات إلعادة استخدامها يف شراء األسهم . 

وارد املالية هذه االسرتاتيجية تقوم على اعادة توزيع نسب املاستيراتيجية اعادة توزيع مخصصات المحفظة :-3
 املوجهة لالستثمار يف أسهم شركات لقطاع معني على حساب أسهم شركات أخرى تنتمي اىل قطاع أخر .

 

 

 
 
 
 

                                                           
1
 . 12،ص نفس المرجع السابقعبد العلي ،أمحد جبار كعيد ، علي جريان 
ادارة احملافظ االستثمارية بالتطبيق على حمافظ بنك الرياض بالسعودية ،مقال ،جملة االحباث يف العلوم املالية و احملاسبية ،العدد  اسرتاتيجيات و ،سياسات دعبو هدى ،أ عبو رببعة2

  .122،ص 2017،زائر ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجل04



 الفصل الثاني:                                           االطار النظري لالستثمار في األسواق المالية الدولية

 

138 
 

 :الفصل الثاني خالصة 
دخرين متثل حلقة  الوصل بني القطاعات االقتصادية املختلفة بني امل أهناألسواق املالية من أهم وظائف ا

ة األساسية بنقل األموال الفائضة من املدخرين يالية يف تأدية وظيفتها االقتصادتجني ،حيث تقوم األسواق املناملو 
 .اىل القطاعات  اليت لديها عجز يف األموال

تسيري أو ادارة احملفظة املالية سواء بالنسبة للمستثمر الفرد أو املستثمر املؤسسايت اخلطوة األوىل يف عملية 
،من خال حتديد العائد املستهدف حتقيقه يف هناية االستثمار ومستويات هي  حتديد سياسته االستثمارية بوضوح 

اخلطر اليت ميكن حتملها بالنسية للمستثمر ،باإلضافة اىل حتديد قيود احملفظة و االسرتاتيجيات املقبولة  حيث ان 
الذي يتناسب  Style de gestionحتديد سياسة االستثمار اخلاصة باملستثمر تسمح له باختيار أسلوب االدارة 

 مع العائد املراد حتقيقه و املخاطر املقابلة له .

يعتمد على وجهة نظر املستثمر و طبيعته و gestion benchmarkéنوع التسيري املرجعي ان اختيار 
مدى كفاءة األسواق املالية ،حيث أنه يف السوق املالية الفعالة ال ميكن التفوق على أداء حمفظة السوق باعتبار 

 .امكانية التحقق من كفاءة السوق عند املمارسةعدم 



 

 

 

 

 

 

 (.نفطية )عرض تجارب صناديق ثروة سيادية سلعية  : 01المبحث 

 عرض تجارب صناديق ثروة سيادية غير سلعية. :  02المبحث 

 .: مقارنة بين تجارب صناديق الثروة السيادية الرائدة03المبحث 
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 :الفصل الثالث تمهيد
صناديق ثروة سيادية رائدة يف العامل ،حيث سنقوم بعرض جتارب لجتارب  سنستعرضيف هذا الفصل 

لصناديق ثروة سيادية نفطية )سلعية ( من خالل استعراض جتربة الصندوق احلكومي االمجايل النروجيي 
GPFG  وهيئة أبوظيب لالستثمارADIA يف االمارات العربية املتحدة ،وصناديق ثروة سيادية غري نفطية )غري

سلعية (اليت تعتمد يف مصادر متويلها على فوائض االحتياطات األجنبية الرمسية وذلك من خالل عرض جتربة 
GIC   وTEMASEK يف سنغافورة و وشركة االستثمار الصينيةCIC. 

لصناديق ،حيث سنركز على اطار احلوكة و الشفافية ،باإلضافة مقارنة بني جتارب هذه ا بإجراءكما سنقوم 
 اىل اطار االستثمار و ختصيص األصول هلذه األخرية .

مربرات اختيار هذه الصناديق لدراستها وعرض جتارهبا  ترجع اىل كوهنا رائدة على الساحة املالية العاملية  
حتركاهتا و  اىل توافر التقارير و املعلومات حول حجم أصول هذه الصناديق باإلضافةكمستثمر مؤسسايت سيادي ،

ة السيادية )مؤشر لينربغ مادول االستثمارية باعتبارها حتتل تصنيف متقدم حسب مؤشرات شفافية صناديق الثرو 
 .مؤشر ترومان (و 

 ر التالية  :سيتم عرض جتارب صناديق ثروة السيادية من خالل التطرق اليها  من خالل احملاو 
 هيئة أبو ظيب لالستثمار (.–صناديق ثروة سيادية سلعية أو نفطية )الصندوق احلكومي االمجايل النروجيي-
 شركة االستثمار الصينية (.–صناديق ثروة سيادية غري سلعية )سنغافورة -
 .مقارنة بني جتارب صناديق الثروة السيادية -
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 لصناديق ثروة سيادية سلعية )نفطية(المبحث األول :عرض تجارب 
يف هذا املبحث سنتطرق اىل عرض جتارب لدول أنشأت صناديق ثروة سيادية سلعية ،إلدارة الفوائض 

جتربة صندوق الثروة ، ي من خالل املطلب األولالنروجيجتربة صندوق الثروة السيادي النفطية و هي كالتايل ،
 . يف املطلب الثاين  ية املتحدة ()االمارات العربأبوظيب مارةإلالسيادي 

 يالمطلب األول :عرض تجربة صندوق الثروة السيادي النرويج
املميزات االقتصادية خصائص و قبل التطرق اىل جتربة صندوق الثروة السيادي النروجيي ،سنقوم باستعراض 

 هلذا البلد .
 دولة النرويج: تصادخصائص و مميزات اق-1

 ،وجود دور قوي للدولة معاالقتصاد النروجيي  يعد اقتصاد صغري مفتوح و مستقر مبين على حرية السوق       
اهلدف األساسي للسياسة االقتصادية لدولة  يف بعض القطاعات الرئيسية باإلضافة اىل قطاع خاص حيوي ،

عد من أكرب الدول املصدرة للنفط يف تالنرويج هو  التوظيف العايل و التوزيع العادل لالمتيازات و املهام ،كما 
و تشجيع األنشطة املقاولتية حيتل 2االقتصاد النروجيي تقوم على انفتاحه على التجارة العاملية  1العامل ،تنافسية

وفيما يلي جدول ميثل بعض  ،2016( يف سنة100نقطة من 74مراتب جيدة فيما خيص مؤشر احلرية االقتصادية)
 االقتصادية لدولة النرويج .البيانات و املؤشرات 

 (.2016-2011:بعض البيانات و المؤشرات االقتصادية لدولة النرويج للفترة )(1-3)جدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 5.263 5.205 5.156 5.096 5.038 4.973 عدد السكان )مليون (
الناتج احمللي االمجايل )بليون 

 366.873 389.482 500.519 522.746 509.705 498.157 دوالر أمريكي (
الناتج احمللي االمجايل )مؤشر 

 98.654 98.512 100.476 100 97.515 94.342 املخفض الضمين(
الناتج احمللي االمجايل 

 69,711.99 74,822.11 97,066.57 102,573.67 101,169.35 100,171.70 للفرد)دوالر أمريكي (
األسعار التضخم%)متوسط 

 2.8 2.174 2.025 2.132 0.709 1.301 االستهالكية (
معدل البطالة )%من القوى 

 4.6 4.374 3.53 3.503 3.221 3.28 العاملة (
ميزان احلساب اجلاري 

 23.68 35.038 59.779 53.485 63.358 61.539 )بليون دوالر أمريكي(
ميزان احلساب اجلاري 
)%من الناتج احمللي 

 6.454 8.996 11.943 10.232 12.43 12.353 االمجايل (
Sourse : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016 

                                                           
1
 Index of economic freedom ,Norway ,the heritage foundation ,2017,p01. 

.2015%من الناتج احمللي االمجايل لسنة 70التجارة متثل  2
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اقتصاد النرويج على استغالل املوارد الطبيعية )البرتول و الغاز ،الطاقة املائية ،الغابات و املعادن  1يستند
من الناتج احمللي االمجايل %2(انتاج النفط ميثل حنو ربع االنتاج احمللي االمجايل ، قطاع الزراعة يساهم بنسبة 

لصيد يعترب نشاط مهم، يعترب قطاع اخلدمات ،قطاع ا%2 ويوظف نسبة صغرية من عدد السكان النشطني حوايل
من الناتج احمللي االمجايل و يوظف ثالثة أرباع السكان النشطني ،قطاع %60جد متطور حيث ميثل أكثر من 

 مخس القوى العاملة وأكثر من ثلث الناتج احمللي االمجايل . 1/5التحويلية يوظف 2الصناعة 

 في النشاط االقتصادي النرويجي  االقتصادية القطاعات :مساهمة (2-3)جدول رقم 

 اخلدمات الصناعة  الزراعة  مسامهة كل قطاع يف النشاط االقتصادي 
 1.7 1.4 2.9 قيمة مضافة)%منو سنوي (

 63.5 34.6 1.8 قيمة مضافة )%يف الناتج الداخل اخلام(
التوظيف يف كل قطاع )%من التوظيف 

 الكلي (
2.1 20.5 77.0 

Norvège ,les indicateur économique ,LE MOCI, http ://www.lemoci.com/fiche-pays/norvege/ consulte le 02/04/2017. 

املاضية ،حيث تعترب 40االقتصادية يف النرويج تأثرت بشدة بصناعة النفط خصوصا يف السنوات 3التنمية 
منتج للنفط السائل يف أوروبا وثالث أكرب مصدر للغاز الطبيعي يف العامل بعد كل من روسيا وقطر سنة 4أكرب 

من الناتج احمللي  %15من عائدات التصدير و أكثر من %40،قطاع البرتول و الغاز ساهم حبوايل 2015
تعزيز الدخل احلقيقي املتاح يف أسعار النفط و الغاز ساهم  السنوات األخرية ارتفاع 5االمجايل للبلد،يف العشرة

استفادت النرويج من تراكم الفوائض املالية إليرادات العائدات النفطية واليت استخدمتها  للتحفيز املايل ،وقد 
وجذب االستثمار األجنيب وتنويع االقتصاد خارج قطاع النفط ،حيث قامت بإنشاء صندوق ثروة سيادي من 

ثروة سيادي يف يعد أكرب صندوق  الذي  حتويل الفوائض املالية احملققة على مستوى املوازنة العامة للدولة و خالل
 العامل.

 ماهية صندوق الثروة السيادي النرويجي :-2
 The Pétroleumالنفطعرف بصندوق  1990احلكومة النروجيية صندوق ثروة سيادي سنة  أنشئت 

Fund   الذي أصبح يعرف فيما بعد بصندوق معاشات  املصادق عليه من قبل الربملان النروجيي ،وتنفيذا للقانون

                                                           
1
 Norvège | Données Générales ,LE MOCI, http://www.lemoci.com/fiche-pays/norvege/ consulte le 02/04/2017. 

  2قطاع الصناعة التحويلية يضم بناء السفن ،الكيماويات و صناعة الورق ،اآلالت و األجهزة الكهربائية
3
 The norwegian economy (key facts ), https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy , p05,consulte le 

10/04/2017. 
4
Country Analysis Brief: Norway ,U.S .Energy Information Administration ,28 December 2016,p01. 

5
 The norwegian economy (key facts ), https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy ,op cit ,p05. 

http://www.lemoci.com/fiche-pays/norvege/%20consulte
http://www.lemoci.com/fiche-pays/norvege/%20consulte
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy
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،تلقى أول حتويل 2006سنة   Government Pension Fund -Globalالتقاعد احلكومي االمجايل 
من خالل ضرائب ، أرباح و عائدات 1ميول  وبالتايل بداية النشاط الفعلي للصندوق، 1996حكومي له سنة 

و رسوم الرتخيص ،يعترب صندوق استقرار حيث تثمثل أهدافه الرئيسية يف محاية االقتصاد من  يعات النفطمب
تقلبات أسعار احملروقات ،ويعترب أيضا صندوق احتياط وتقاعد حيث يساهم يف متويل التزامات مستقبلية تتعلق 

ه االستثمارية تقوم على تعظيم العوائد بالنفقات االجتماعية يف ظل ارتفاع نسبة شيخوخة السكان ،اسرتاتيجيت
 الصندوق أصوله املالية يف األسواق اخلارجية. مع التحكم يف اخلطر  يستثمر  املالية

جانفي 1للفرتة )%5.7متوسط العوائد االمسية السنوية لصندوق  املعاشات احلكومي االمجايل  2بلغوقد 
كما بلغ صايف العوائد االمسية لتكاليف ادارة األصول و التضخم )صايف العائد (،2016هناية سنة -1998

)كما مت قياسها يف سلة العمالت %6.9بلغ العائد االمسي للصندوق 2016يف سنة %،3.8احلقيقي (لنفس الفرتة 
در يف حني حققت حمفظة االيرادات الثابثة عائدا يق% 8.7للصندوق (،قدر العائد على حمفظة االسهم 

 %.0.8وعائد االستثمارات العقارية %،4.3ب
بليون كرونة نروجيية يف سنة  7.507القيمة السوقية لصندوق املعاشات احلكومي االمجايل  3بلغتكما 

على التوايل   %3.2%و 34.3%،62.5،االستثمارات يف األسهم و الدخل الثابث و القارات  متثل 2016
 .كنسب  يف أصول الصندوق

 و الهيكل التنظيمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي :  الحوكمة -3
منح لوزارة املالية   (Storting)معاشات التقاعد احلكومي ،الربملان النروجيي 4مبوجب قانون صندوق 

املسؤولية الرمسية إلدارة الصندوق بينما تتم ادارة العمليات التشغيلية لصندوق املعاشات احلكومي االمجايل 
GPFG  من قبل بنك النرويج(Norge Bank) . 

وتتمثل نقطة االنطالق يف إطار احلوكمة يف أن القرارات اليت تساهم يف حتديد املستوى العام ملخاطر 
ويتحقق هذا يف املقام األول من ،(Storting)الصندوق، جيب أن تتم املوافقة عليها من قبل الربملان النروجيي 

لصندوق معاشات التقاعد احلكومي، والذي يوفر للربملان فرصة ملناقشة جوانب خالل مناقشة التقرير السنوي 
تتبىن الوزارة، بناء على مداوالت الربملان، إطارا عاما وأحكام إلدارة األصول ،وتستكمل ،هامة من إدارة الصندوق

 .هده االجراءات بقواعد أكثر تفصيال على خمتلف مستويات صنع القرار يف سلسلة االدارة 

                                                           
1 
Caroline Bertin Delacour ,op.cit ,p194. 

2
 Fund performance GPFG, https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-

fund/government-pension-fund-global-gpfg/fund-performance/id696854/   consulte le 09/04/2017. 
3
 Market value GPFG , https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-

fund/government-pension-fund-global-gpfg/market-value-and-capital-inflow/id696852/    consulte le 

09/04/2017. 
4
 Governance framework GPFG, https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-

fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/consulte le 

03/04/2017 

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/fund-performance/id696854/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/fund-performance/id696854/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/market-value-and-capital-inflow/id696852/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/market-value-and-capital-inflow/id696852/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/consulte
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/consulte
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 (GPFG)وفيما يلي املخطط التايل يوضح اطار احلوكمة لصندوق املعاشات احلكومي االمجايل النروجيي 
 

 (GPFG):اطار الحوكمة لصندوق المعاشات الحكومي االجمالي النرويجي (1-3)المخطط رقم 

 
 
 

 التشريعات القوانين و اصدار

 تقديم تقرير سنوي حول

                                                                                                                الصندوق       
      

 

 
 

 الصندوق تاستثمارا  دارةلإل وضع االطار العام                                                                        تقديم تقارير فصلية وسنوية ونصائح حول

                استراتيجية االستثمار                                                                            

 
 

 
 

Sourse: https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-
gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/consulté le 03/04/2017. 

 ،و مهام وكيفية ادارة الصندوقداف يقوم بإصدار القوانني و التشريعات اليت حتدد أهالبرلمان النرويجي :-
 .باإلضافة اىل مراقبة ومساءلة وزارة املالية باعتبارها اجلهة املالكة للصندوق

االطار العام لالستثمار الصندوق من خالل تكوين حمفظة االستثمار املرجعية ،كما تضع  :تضع وزارة المالية-
مبادئ أخالقيات االستثمار ،باإلضافة اىل القيام بعملية املراجعة و التدقيق وتقييم فعالية تسيري البنك املركزي 

سنوي للربملان يتضمن سياسات للصندوق من خالل االستعانة مبنظمات تدقيق مستقلة ،كما تقوم بتقدمي تقرير 
 ادارة و أداء الصندوق .

يسعى اىل االلتزام  باسرتاتيجية االستثمار املعتمدة من طرف وزارة املالية ،باإلضافة اىل حتقيق  بنك النرويج:-
ققة  اعلى العوائد على استثمارات أصول الصندوق ،و تقدمي تقارير فصلية و سنوية لوزارة املالية تتضمن النتائج احمل

واسرتاتيجيات ادارة الصندوق ،االدارة املباشرة الستثمارات الصندوق تتم من خالل بنك ادارة االستثمارات 

 الربملان النروجيي 

 وزارة املالية النروجيية

 

 بنك النرويج

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/consulté
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/consulté
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،وفيما يلي (NORGES BANK)و هي وحدة فرعية تابعة لبنك املركزي النروجيي   (NBIM)النروجيي 
 .املخطط التايل يوضح اهليكل التنظيمي إلدارة بنك االستثمار النروجيي 

 :(NBIM):الهيكل التنظيمي إلدارة بنك ادارة االستثمار النرويجي (2-3)المخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL, annual Report, norges bank investment management,2011,p07. 

 
 تقوم بوضع املبادئ التوجيهية وفصل الواجبات بني ادارة االستثمار، (NBIM)القيادية لبنك 1اجملموعة   
 االمتثال .ادارة العمليات ،ادارة املخاطر و  اخلزينة ،

للرقابة على صندوق املعاشات احلكومي االمجايل خيضع ملستويات خمتلفة حيث ختضع اهليئة املكلفة 2بالنسبة     
 بإدارة استثمارات .

اىل رقابة داخلية من قبل البنك املركزي الذي تقوم  NBIMالصندوق )بنك ادارة االستثمار النروجيي (     
به وحدة املراجعة و التدقيق من قبل البنك املركزي ،الذي بدوره خيضع اىل رقابة وزارة املالية اليت تستعني مبكاتب 

لة هلا مراجعة وتدقيق مستقلة لتقييم أداء الصندوق ،وزارة املالية ختضع لرقابة الربملان الذي تعترب اجلهة املخو 
،كما أن استعمال وزارة املالية ألصول  صالحية اصدار و تعديل القواعد و القوانني املنظمة لنشاط الصندوق

 الصندوق مرهون مبوافقة مسبقة من قبل الربملان .
وفيما يلي املخطط التايل يوضح مستويات الرقابة اليت خيضع هلا صندوق املعاشات احلكومي االمجايل 

 النروجيي .
 
 
 

 
                                                           

1
 Government pension fund global ,annual report 2012,norges bank investment management ,p89. 

.145مرجع سبق ذكره،ص(،مع االشارة الى حالة الجزائر ل اقتصاديات الدول النفطية )الواقع و األفاقدور صناديق الثروة السيادية في تمويبوفليح نبيل ، 2
  

 (NORGES BANK)المجلس التنفيذي إلدارة البنك النرويجي

()يقوم بإعداد الخطط االستراتيجية و مبادئ المجلس التنفيذي، تحديد الصالحيات من خالل تفويض االستثمار والوصف الوظيفي  

 :(NBIM)الرقابة ل مجلس

متابعة الخطر و االمتثال و  تقديم تقاريرعن  المخاطر 

 الخروقات و

 :(NBIM) الرئيس التنفيذي ل

  وضع السياسات وتفويض المهام

 : (NBIM)المجلس االستشاري لبنك 

 تقديم االستشارة

 (NBIM):مجموعة القيادة ل

 للمهام. وضع المبادئ التوجيهية وتعيين المندوبين
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 :مستويات الرقابة التي يخضع لها صندوق المعاشات الحكومي االجمالي )من أعلى الى أسفل (.(3-3)المخطط رقم 

 
  

 تقديم تقارير

 تنظيم و التفويض من  عن األداء والخطر

 طرف السلطات  

  
 
 
 
 
 
 

Source:https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-
gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848 consulte le 04/04/2017./ 

 

 :اطار االستثمار و تخصيص األصول -4
 بالنسبة لسياسة االستثمارية و تشكيل احملفظة املالية سنتطرق هلا كالتايل :

 :  استراتيجية االستثمار لصندوق الثروة السيادي النرويجي -4-1 
على  يتم مبرور الوقت،  GPFGلصندوق املعاشات احلكومي االمجايل االستثمارية 1طوير االسرتاتيجية  مت 

واهلدف من استثمارات الصندوق هو حتقيق أعلى عائد ممكن مع مستوى معتدل  أساس تقديرات مهنية شاملة،
ومع ذلك فإن مستوى اخلطر املناسب  وللصندوق بصفة عامة قدرة عالية على حتمل املخاطر، املخاطر،من 

 .للصندوق سيعتمد على قدرة حتمل اخلطر ملالكي الصندوق و املمثلني يف السلطات السياسية
النسبية من أهداف الصندوق و خصائصه املميزة، فضال عن املزايا  GPFG تشتق اسرتاتيجية االستثمار

 :وتتميز االسرتاتيجية بوجه خاص مبا يلي .للمدير األصول واالفرتاضات فيما يتعلق بأداء األسواق املالية
 .مع حتقيق نسبة تكلفة فعالةتنويع واسع لالستثمارات -
 مة واضح و حتقيق جمال معتدل لالحنرافات عن املؤشر املرجعي.كهيكل حو -
  . لالستثماراتاالدارة املسؤولة   -
 . ختفيض عالوة املخاطر مبرور الوقت-

                                                           
1
 Investment Strategy,  https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-

fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/ ,consulté le 04/04/2017. 

 البرلمان النرويجي

 وزارة المالية

 االشراف :التدقيق العام

النرويجياالدارة التنفيذية للبنك المركزي   

النرويجي بنك ادارة االستثمار (NBIM) 

قطاع العقارات لبنك النرويجادارة  (NBREM) 

الخارجيينالمدراء الداخليين و   

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848%20consulte
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848%20consulte
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/%20,consulté
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/%20,consulté
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/%20,consulté
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 المحفظة المرجعية  لصندوق المعاشات الحكومي االجمالي : -4-2
التفويض املمنوح من قبل وزارة املالية لبنك النرويج يعرب عن اسرتاتيجية االستثمار الطويل األجل للصندوق 

 املرجعي االسرتاتيجي و األحكام امللحقة بشأن تنفيذ مهمة االدارة . 1،مبا يف ذلك املؤشر
:يستند املؤشر  املرجعي على مؤشرات عاملية لشركات رائدة تعكس اىل حد كبري  االستراتيجيالمؤشر المرجعي 

تكز على  فرص االستثمار يف األسواق العاملية لألسهم وسندات الدخل الثابت ،وبناءا على ذلك ادارة الصندوق تر 
ادارة املخاطر االمجالية للصندوق اليت تكون نتيجة للتطورات يف املؤشر املرجعي  الذي تضعه وزارة املالية، اطار 

 جمال معتدل لالحنراف عن املؤشر املرجعي .2االدارة يستلزم أيضا 
 :املؤشر املرجعي االسرتاتيجي حملفظة االستثمارات من ثالثة عناصر 3يتألف -
يف املائة من املؤشر املرجعي  60األسهم 4ويشكل املؤشر املرجعي حملفظة  :حملفظة األسهم رجعيامل املؤشر -أ

ويشمل مجيع  FTSE RUSSELاالسرتاتيجي، ويتم إعداد املؤشر  الستثمارات الصندوق يف األسهم من قبل
املؤشر يصنف األسواق  كأسواق متطورة أو أسواق ناشئة متقدمة أو أسواق ناشئة  هذا البلدان، باستثناء النرويج، 

 .ثانوية
يف املائة من املؤشر املرجعي  40يشكل املؤشر املرجعي حملفظة السندات  املؤشر املرجعي حملفظة السندات: -ب

رية  الغري املدرجة  يف مت ختفيض نسبة السندات لصاحل  األصول العقا2010ابتداءا من  سنة االسرتاتيجية ،
 %30سندات حكومية و %70،حيث يتألف من    Bloomberg، ويتم اعداده على أساس مؤشر   البورصة

سندات الشركات ، يستند تكوين اجلزء احلكومي من املؤشر القياسي للدخل الثابت إىل العمالت املدرجة يف 
ويتألف اجلزء املؤسسي من  ، باستثناء الكرونة النروجيية،Bloombergاملؤشرات الفرعية ذات الصلة اليت أعدهتا 
 .سبع عمالت معتمدة يف السوق املتقدمة

حصة من احملفظة االستثمارية يتم استثمارها يف حمفظة العقارات ،يتم احتساب قيمة 5أقل  حمفظة العقارات: -ج
لعقارات مطروح منها االلتزامات املالية ،أي القيمة احلقيقية حملفظة ا احملفظة العقارية على أساس صايف القيمة

                                                           
،وهو حيدد التوجه االستثماري وحتمل للمخاطر ،كما يعكس الدور االسرتاتيجي ةاملرجعي االسرتاتيجي بعرب عن تفضيالت االستثمار للجهة املالكة و املتمثلة يف وزارة املالي ؤشرامل1

ي االسرتاتيجي ،حيث أن هذا األخري يستخدم حلساب العائد الزائد لفئة األصول الفردية ،تقوم الوزارة حبساب املؤشر املرجعي احلقيقي الذي ميكن أن خيتلف عن املؤشر املرجع
  واملخاطر.

2جمال احنراف معتدل عن املؤشر املرجعي يعين جمال احنراف عوائد احملققة من خالل احملفظة احلقيقية عن احملفظة املرجعية .
  

3
 Section 1-5 Strategic benchmark index, Government Pension Fund Global Management Mandate,p02. 

%،كما مت التقدم باقرتاح لرفع حصة 60تقرر رفع حصة األسهم اىل  2007من قبل وزارة املالية ،يف سنة 1998% سنة40حصة األسهم يف حمفظة االستثمارات ب حددت4
 .شرة السنوات القادمة %خالل الع2.5 %  من قبل بنك النرويج لوزارة املالية الذي من شأنه أن يرفع العائد احلقيقي السنوي املتوقع  اىل75األسهم اىل 

5
 Section 1-5 Strategic benchmark index, Government Pension Fund Global Management Mandate,op cit 

,p02 



 عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية رائدة:                                                     الفصل الثالث

 

148 

 

مت توسيع نطاق االستثمار يف الصندوق ليشمل العقارات الغري املدرجة  2010 1املتعلقة باالستثمارات ،يف سنة
 عقارات، و الباقي سندات .%5اىل غاية أسهم  %60املؤشر املرجعي االسرتاتيجي من  يتألفومنذ ذلك الوقت 

مبدأ ترجيح السوق لألسهم  على أساسويستند توزيع املؤشر املرجعي عرب البلدان واملناطق اجلغرافية 
وسندات الشركات، يف حني أن السندات احلكومية تستند إىل احلجم النسيب القتصادات البلدان، مقاسة بالناتج 

إلقليمي ملؤشر األسهم والدخل الثابت مبعامالت ،ويستكمل التوزيع ا )احمللي اإلمجايل )أوزان الناتج احمللي اإلمجايل
 .تعديل معينة

وقد مت  املؤشر املرجعي االسرتاتيجي  أصبح يضم األسهم املدرجة والسندات فقط، 2017يناير  1من 2ابتداءا  -
حذف احملفظة العقارية يف الوقت نفسه من املؤشر املرجعي االسرتاتيجي الدي أصبح يضم  مؤشرات منفصلة 
للمحفظة املالية لألسهم و احملفظة املالية لسندات الدخل الثابت، وينص على ختصيص ثابث لألسهم بنسبة 

جل بني العائد و املخاطرة ،وختصيص نسبة ،وقد مت اختيار حصة األسهم على أساس املبادلة الطويلة األ 62.5%
 لسندات الدخل الثابثة العامة . 37.5%

 استخدام المدراء الخارجيين إلدارة االستثمار :– 4-3
سهم و مؤسسات خارجية إلدارة استثمار بعض األيستخدم  (NBIM)البنك النروجيي إلدارة االستثمار 

اخلربة يف جماالت استثمار حمددة ،استثمارات املدارة خارج السندات ،حيث يتم منح تفويض للمدراء ذوي 
، يتم حتديد مدراء خارجيني لتسيري السندات و 2016بليون كرونة نروجيية يف هناية سنة  336الصندوق قدرت ب

مدراء خارجيني لتسيري األسهم ،و فيما يلي بعض املدراء و املؤسسات املسرية الستثمارات الصندوق ابتداء من 
 . 2016ديسمرب  31

 . 2016ديسمبر  31ابتداء من  الثروة السيادي النرويجي  : المدراء و المؤسسات المسيرة الستثمارات الصندوق (3-3)جدول رقم

 المدراء الخارجيين للسندات  المدراء الخارجيين لألسهم 

BLACKROCK 
All weather capital 

Maybank asset management 
Abax investement 

Ashmore Equities Investment 
Management 

Investec Asset Management 
Templeton Asset Management 

TRG Management 
sourse:external manager, https://www.nbim.no/en/investments/external-mandates/external-managers, consulte le 12/04/2017.     

 

                                                           
1 Egil Matsen , The equity share in the Government Pension Fund Global,speech ,norges bank,oslo,01 

december 2016, http://www.norges-bank.no/en/Published/Speeches/2016/2016-12-01-Matsen/  consulte le 

09/04/2017. 
2
  Investment Strategy, https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-

fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/,op cit. 

https://www.nbim.no/en/investments/external-mandates/external-managers
http://www.norges-bank.no/en/Published/Speeches/2016/2016-12-01-Matsen/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/,%20%20%20CONSULTE
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/investment-strategy/id696849/,%20%20%20CONSULTE
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يتم منح تفويض االستثمار لبعض املدراء اخلارجيني ذوي اخلربة يف بعض األسواق و القطاعات حيث 
 يكون من الغري املمكن بناء مهارات داخلية و حتقيق عوائد اضافية .

 المجلس األخالقي لصندوق المعاشات الحكومي النرويجي : -4-4
األخالقي لصندوق املعاشات احلكومي االمجايل هو وحدة مستقلة يقدم توصيات للبنك املركزي 1اجمللس 

يقوم بإصدار تقرير سنوي حول نشاطاته  النروجيي ،الستبعاد االستثمار يف الشركات أو وضعها حتت املالحظة ، 
الرقابة باإلضافة اىل توصياته املقدمة اىل وزارة املالية ،يقيم هذا اجمللس نشاط الشركات على  وخمتلف عمليات

أساس دليل املبادئ األخالقية الستثمارات الصندوق يف الشركات ،حيث يتم اقصاء الشركات اليت تنشط يف 
 اجملاالت التالية :

 ,lockheed martin corp): ية مثلالشركات اليت تنشط يف جمال انتاج  و بيع األسلحة النوو -
 .(boeing ,2005)و(2013

 .الشركات املنتهكة حلقوق االنسان )تشغيل و استغالل األطفال ،األشغال الشاقة (-
 نشط يف  جمال الفساد االقتصادي .الشركات امللوثة للبيئة و املؤسسات اليت ت-
 النرويجي :صندوق الثروة السيادي في ادارة مخاطر االستثمار  -5

عرف  البنك النروجيي ادارة املخاطر على أهنا ادارة خماطر السوق ،خماطر االئتمان ،املخاطر املقابلة  ي
،املخاطر التشغيلية و املخاطر املرتبطة بالبيئة )عوامل املخاطر االجتماعية و احلوكمة (، ادارة االستثمار يف البنك 

فظة ،سنتعرض اىل املخاطر الثالثة األول باعتبار أهنا هي املخاطر املرتبطة النروجيي مسؤولة عن ادارة املخاطر يف احمل
 باالستثمار .

 خاطر السوق:م -أ
تعرف ادارة االستثمار لبنك النرويج خطر السوق على أنه خطر اخلسارة أو التغيري يف القيمة السوقية  

للمحفظة املالية ،أو أجزاء يف احملفظة بسبب التغيريات يف متغريات السوق املالية وقيمة العقارات ،خماطر السوق 
فظة املالية )املطلق و النسيب للمحفظة املرجعية بالنسبة لصندوق املعاشات احلكومي االمجايل بقياس  تركيز احمل

(،التقلب و خطر االرتباط، خطر املعامل املنظم ،وخطر السيولة ،بالنسبة لقطاع العقارات يتم قياس حصة قطاع 
العقارات القيد االنشاء ،الشغور و تركيز املستأجرين ،خماطر السوق تأخذ بعني االعتبار ليتم حتقيق عوائد على 

 ارات بالتوافق مع أهداف االستثمار. االستثم
لتحديد خماطر تغيري   (Risk Modelling)املخاطر2ادارة االستثمار لبنك النرويج تستخدم منذجة   

القيمة لكل احملفظة املالية أو أجزاء منها ، باستخدام االحنراف املعياري الذي يأخذ بعني االعتبار االرتباط بني 

                                                           
1
 Councile of ethics for GPFG ,annual report 2015,oslo,Norway ,p07. 

2
ستخدم أساليب االقتصاد القياسي لتحديد اليت تنمذجة املالية الجزء من نيات مبا فيها خطر السوق ،احملاكاة التارخيية ،تعد منذجة املخاطر تستخدم العديد من التقمنذجة املخاطر  

 .املخاطر الكلية للمحفظة املالية 
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خمتلف االستثمارات يف احملفظة املالية ،هذا املقياس يوفر تقدير لتغريات أو تقلبات قيمة احملفظة املالية على أساس 
الثالث السنوات املاضية ،يتم التعبري عن التقلبات املتوقعة  من خالل "اخلطر املطلق ظروف السوق على مدى 

للمحفظة "و"اخلطر النسيب للمحفظة" ،النموذج يستخدم بيانات العوائد املرجحة األسبوعية للثالثة السنوات 
 اضية ومنهجية احلساب احلدودية . امل

 )التقلب المتوقع ( بالنسبة المئوية  GPFGشات الحكومي االجمالي لصندوق المعا :مخاطر المحفظة (4-3)الجدول رقم
 31/12/

2016 

الحد األدنى لنسبة 

 التقلب المتوقع 

متوسط التقلب المتوقع  الحد األقصى 

 2016لسنة 

31/12/

2015 

متوسط التقلب  الحد األعلى  الحد األدنى

 2015المتوقع لسنة 

المحفظة 

 المالية 

10.6 10.2 10.7 10.5 10.4 8.1 10.4 9.5 

 12.0 12.9 10.9 12.9 13.7 14.1 12.9 14.0 األسهم 

سندات 

 الدخل الثابث 

9.7 9.6 10.3 10.0 10.1 7.9 10.2 9.4 

Source :government pension fund global, annual report 2016,NBIM,p109. 
 

املتوقع ،خطر تقلب احملفظة  املقاس يف اخلطر الذي مت قياسه من خالل النموذج يظهر ارتفاع نسبة التقلب 
هذا يعين أن التقلبات  السنوية يف القيمة السوقية للمحفظة ميكن توقع أن % 10.6يقدر ب 2016هناية سنة 

يقدر 2015مليار كرونة نروجيية ،يف حني أنه قيمة اخلطر املقدر  لنهاية سنة 800أي  -10.6و10.6تكون بني +
كانت قد قدرت   2016ت السنوية املتوقعة للقيمة السوقية للمحفظة لبداية سنة هذا يعين أن التقلبا%10.4ب

 .-10.4و 10.4+مابني 
 مخاطر االئتمان :

ادارة االستثمار لبنك النرويج تعرف  خطر االئتمان على أنه خطر عدم قدرة جهة  املصدرة ألدوات 
على الوفاء بالتزامات الدفع، خماطر االئتمان يقاس بالنسبة جهة االصدار  كمخاطر ائتمان فردية   الدخل الثابث

حيث أن احتمال التخلف عن السداد و اخلسارة تأخذ بعني االعتبار ،وبالنسبة ملخاطر االئتمان يف احملفظة حيث 
دوات و املصدرين ،ترتبط خماطر االئتمان أن خطر االئتمان يأخذ بعني االعتبار ارتباط خسائر االئتمان بني األ

 بسندات الفائدة . 
وكاالت  1يف املؤشر  املرجعي للمحفظة املالية  على أساس أهم الثابتيتم تصنيف أدوات الدخل 

وفيما  ،التصنيف االئتماين ،كما يتم االستثمار يف السندات على أساس التقييمات الداخلية للعائد املتوقع واخلطر
 .2016حملفظة  السندات لسنة   الثابتيلي اجلدول التايل ميثل التصنيف االئتماين  ملختلف أدوات الدخل 

 

                                                           
 . fitchووكالة  Moody̛ sووكالة   standards and poorsالتصنيف العاملية مثل  توكاال1
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 )مليون كرونة نرويجية (.2016: التصنيف االئتماني  لمختلف أدوات الدخل الثابث  لمحفظة  السندات لنهاية سنة (5-3)الجدول رقم 
 اجملموع أدىن  تصنيف AAA AA A BBB درجة التصنيف 

 1461360 39176 173321 271238 260859 716767 السندات احلكومية 
السندات املرتبطة 

 باحلكومة 
143279 136550 36316 15579 2413 334137 

السندات املرتبطة 
 بالتضخم 

109025 9493 3662 12459 6175 140814 

 591146 9856 297198 219333 59469 5290 سندات الشركات 
 147564 - 3499 2010 16054 126001 السندات املضمونة 

 2675021 57620 502058 532559 482424 1100361 جمموع السندات
Sourse :Government pension fund globale , No19,norges banks investment management , ,annual report 2016p 110 

من جمموع السندات اخلاصة  %55متثل أكثر من (AAA-AA)نسبة السندات ذات التصنيف املرتفع 
 ،(A-BBB)باحملفظة املالية للصندوق، بينما يتم توزيع الباقي على سندات ذات التصنيف االئتمان املنخفض 

باإلضافة اىل تقييم خماطر االئتمان باستخدام التصنيف االئتماين ،يتم استخدام مقاييس خماطر االئتمان أخرى 
 راقبة خماطر االئتمان يف حمفظة السندات.تستخدم مل

 المخاطر المقابلة  :
ادارة االستثمار لبنك النرويج تعرف على أهنا خطر افالس الطرف األخر أو أحداث تؤدي اىل التخلف 
عن السداد ،األطراف األخرى ضرورية لضمان ادارة السيولة الفعالة و وفعالية التداول و ادارة خطر السوق 

،تنشأ املخاطر املقابلة فيما يتعلق بإقراض األوراق املالية وادارة حمفظة األسهم و السندات ،باإلضافة اىل واالئتمان 
 احملفظة العقارية ،يتم التحكم و تقليص املخاطر املقابلة اىل أقصى حد ممكن بالنظر اىل اسرتاتيجية االستثمار .

ام العديد من األطراف و وضع متطلبات صارمة للتصنيف البنك النروجيي يقوم بتقليل املخاطر املقابلة باستخد
 االئتماين .

الطرق املستخدمة لقياس املخاطر املقابلة تتوافق مع املعايري املعرتف هبا دوليا مثل لوائح بازل اليت 
 تستخدمها البنوك لقياس خماطر الطرف القابل باإلضافة اىل بعض التعديالت على أساس حتليالت داخلية .

 طر التشغيلية : المخا
أهنا املخاطر اخلسارة املالية أو خماطر خسارة مسعة البنك النروجيي إلدارة االستثمار  1تعرف على

(NBIM)، نتيجة الهنيار النظام الداخلي أو خطأ بشري أو تعطل النظام و غريها من  اخلسائر النامجة عن عوامل
خارجية ال تنتج عن خماطر السوق للمحفظة ،ادارة املخاطر التشغيلية يف البنك النروجيي إلدارة االستثمار تكون 

                                                           
1
 Principles risque for risk management in norges bank investement management , https://www.nbim.no/en/the-

fund/governance-model/executive-board-documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-

investment-management/  consulté le 12/04/2017. 

https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/executive-board-documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-investment-management/
https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/executive-board-documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-investment-management/
https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/executive-board-documents/principles-for-risk-management-in-norges-bank-investment-management/
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ر عدم التأكد وهي جزء من عمليات اختاذ نظامية و منهجية ، املخاطر التشغيلية تأخد بعني االعتبار  خماط
 القرارات يف البنك.

 :تجربة صناديق الثروة السيادية في  امارة أبوظبي انيالمطلب الث

قبل التطرق اىل جتربة صناديق الثروة السيادية إلمارة أبوظيب ،سنستعرض خصائص و املميزات االقتصادية 
  هلذا البلد .

 أبوظبي :خصائص و مميزات اقتصاد امارة -1

مساحة كما يعد اقتصاد 2امارة أبو ظيب العاصمة االحتادية لدولة االمارات العربية املتحدة و أكربها  1تعد
من الناتج احمللي  %60من  3امارة أبو ظيب أكرب من اقتصادات االمارات األخرى جمتمعة  حيث تساهم بأكثر

من امجايل النفط يف الدولة وحتتل املرتبة السادسة عامليا من حيث االحتياط النفطي %90 للدولة وتنتج أكثر من
النفط الدعامة األساسية لالقتصاد واملصدر الرئيس للدخل القومي ،كما  4يشّكل قطاع و بالتايل %،10املؤكد 

باإلضافة اىل  القطاعات، هيعترب حمرّكًا أساسيًا للقطاعات غري النفطية، من خالل ما تنفقه اإلمارة على دعم هذ
الغاز كمصدر من مصادر الطاقة وكمادة أولية للعديد من الصناعات، وفيما يلي بعض البيانات و املؤشرات 

 .إلمارة أبوظيب

 إلمارة أبوظبي  االقتصادية  :بعض البيانات و المؤشرات(6-3)الجدول رقم 

 2015 2014 2013 السنة
 2.784.490 2.656.448 2.453.096 عدد السكان )مليون نسمة (

الناتج احمللي االمجايل باألسعار اجلارية )مليون درهم امارايت 
) 

953.239 952.676 960.146 

 3 2.2 4.8 معدل منو الناتج احمللي االمجايل %
مسامهة النفط يف الناتج احمللي االمجايل )االسعار اجلارية 

%) 
55 51 50.9 

 361.4 385.6 388.6 احمللي االمجايل )ألف درهم امارايت (نصيب الفرد من الناتج 
 185.227 309.544 490.460 صادرات النفط و الغاز )امارة أبوظيب (مليون درهم 

                                                           
1
 https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu-dhabi-emirate/abu-dhabi-emirate-facts-and-figures,consulte le 

21/04/2017. 

%من مواطين الدولة .50%من املساحة الكلبة لدولة االمارات العربية املتحدة ،كما يشكل املواطنني أكثر من 87تشكل  2
  

.08،مركز االحصاء ألبوظيب ،ص 2015، دليلل احلصاء ،استكشف أبو ظيب  من خال 3
  

4
 https://www.scad.ae/ar/Pages/ThemePublication.aspx?PID=120&ThemeID=7/,consulté le 16/04/2017 

https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu-dhabi-emirate/abu-dhabi-emirate-facts-and-figures,consulte
https://www.scad.ae/ar/Pages/ThemePublication.aspx?PID=120&ThemeID=7/,consulté
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 30.803 18.964 15.996 مليون درهم –الصادرات الغري النفطية 
 5.4 3.2 1.3 معدل التضخم %
 3.7 3.4 4.1 معدل البطالة %

التجاري عرب منافذ امارة أبو ظيب )مليون درهم صايف امليزان 
 امارة أبوظيب (

422.650 264.761 115.528 

source: https://www.scad.ae/ar, consulté le 22/04/2017 

مقارنة بدول املنطقة يعد  اقتصاد االمارة )أبوظيب ( أقل اعتمادا على النفط حيث ال تتجاوز مسامهة 
حتقيق  اقتصاد تنافسي  1هتدف السياسة العامة إلمارة أبوظيب اىل %،55القطاع النفطي يف الناتج الداخلي اخلام 

فرد، و التنافس مع االقتصادات العاملية حيث لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة، و الرفع من مستوى دخل ال
القطاعات 2تقوم اسرتاتيجية أبوظيب على تعزيز هيكل االقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خالل تنمية وتطوير 

غري البرتولية وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وتشجيع االستثمار األجنيب املباشر والدخول يف مشاريع 
مة على امليزة النسبية ،لذلك قامت بإنشاء عدة صناديق سيادية إلدارة العائدات النفطية ، متلك امارة مشرتكة قائ

صندوق ثروة سيادي وهي كالتايل  20ثالثة صناديق ثروة سيادية مهمة  حتتل مراتب ضمن قائمة أكرب 3أبوظيب 
(، جملس أبوظيب لالستثمار) املرتبة 14)املرتبة  ( ،شركة االستثمار مبادلة للتنمية02جهاز أبوظيب لالستثمار)املرتبة 

15. ) 

 ماهية جهاز أبو ظبي لالستثمار : -2

كمؤسسة استثمارية 1976أبو ظيب لالستثمار  مؤسسة عامة أنشأهتا امارة حكومة أبو ظيب عام 4جهاز       
مصادر  6دوالر أمريكي ،تتثملبليون 828ثاين أكرب صندوق ثروة سيادي يف العامل تقدر أصوله ب5مستقلة، يعد 

من  %70،حيث يتم حتويل  (ADNOC)متويله يف ايرادات النفط ،من خالل مؤسسة النفط الوطنية ألبوظيب 
املتبقية اىل جملس االستثمار ألبوظيب  %30و   (ADIA)الفوائض النفطية اىل جهاز أبو ظيب لالستثمار 

(ADIC)، وإعادة استثمار األموال  وإتاحتها حلكومة إمارة أبوظيب حسب يتعني على هيئة أبوظيب استثمار 7و
احلاجة، سحب املوارد املالية لتأمني واحلفاظ على االزدهار املستقبلي لإلمارة من الناحية العملية، حدث بصورة 

                                                           
1
 http://www.abudhabichamber.ae/Arabic/AboutUs/Pages/About-UAE-Country.aspx,consulté le 21/04/2016. 

صناعي ،القطاع السياحي ،قطاع الطاقة ،قطاع املعرفة ،البنية التحتية و القطاع املايل .هي القطاع ال2030أهم القطاعات املختارة ضمن استرياتيجية أبوظيب  2
  

3
 http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/,consulté 27/04/2017. 

4
http://www.adia.ae/En/About/History.aspx ,consulté le 23/04/2017. 

5
Largest sovereign wealth fund by asset under management , http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-

rankings, consulté ,23/04/2017. 
6
 http://www.swfinstitute.org/swfs/abu-dhabi-investment-authority/,consulté  le 23/04/2017. 

7
 http://www.adia.ae/En/Governance/Abudhabi_Government.aspx, consulté le 02/04/2017. 

https://www.scad.ae/ar
http://www.abudhabichamber.ae/Arabic/AboutUs/Pages/About-UAE-Country.aspx,consulté
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/,consulté
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings
http://www.swfinstitute.org/swfs/abu-dhabi-investment-authority/,consulté
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ئات األصول غري متكررة ،اهليئة تدير فوائض املوازنة العامة للحكومة من خالل حمفظة استثمارية عاملية يف خمتلف ف
، وتتثمل مهمتها يف احلفاظ على رفاهية الطويلة األمد لإلمارة من خالل تنمية رأس املال وفق خطة استثمارية 
منضبطة ،حاليا تدير حمفظة استثمارات عاملية يف أكثر من اثنا عشرة فئة أصول وفئات فرعية ،بشكل مباشر يف 

 ملديرين اخلارجيني خمتارة بعناية .األسواق العاملية ضمن شراكات موثوقة وشبكة من ا

 حوكمة و الهيكل التنظيمي لجهاز أبوظبي لالستثمار :-3

 يف هذا اجلزء سوف نتطرق اىل حوكمة  و اهليكل التنظيمي  جلهاز أبو ظيب لالستثمار 

 حوكمة جهاز أبو ظبي لالستثمار :-3-1

قوية مع حتديد واضح لألدوار و املسؤوليات بشكل يضمن  لدى جهاز أبو ظيب لالستثمار معايري حوكمة
تعزيز احلوكمة و املسائلة انضم  1املساءلة ،تنفذ اهليئة أنشطتها االستثمارية دون الرجوع اىل احلكومة ، و هبدف

و  جهاز أبو ظيب لالستثمار اىل جمموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية مع صندوق النقد الدويل من أجل
،يتوىل اداة اجهاز أبو ظيب لالستثمار  2008ضع اطار للمبادئ و املمارسات املتفق عليها )مبادئ سنتياغو ( سنة 

جملس اداة اهليئة الذي يتألف من رئيس جملس االدارة ،املدير التنفيذي و أعضاء جملس االدارة الذي يتم تعيينهم 
 آن الرئيسية اليت تدعم اطار احلوكمة وهي كالتايل : اىل عدد من اللج2من قبل حاكم االمارة ،باإلضافة 

تعيني من قبل جملس اإلدارة وتقدم التقارير اىل جملس اإلدارة وتقدمي الرقابة على تعيين التدقيق  لجنة التدقيق:
ليات التدقيق الداخلي و اخلارجي  ،التقارير املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ونظم الرقابة الداخلية وعم

 .الداخلي

 تساعد املدير التنفيذي وهي مسؤولة عن إدارة املسائل املتعلقة باالستثمار واإلشراف عليها،:لجنة االستثمار 
ويرأس املدير التنفيذي جلنة االستثمار، ويساعده نائب ، مبشاركة املديرين التنفيذيني جلميع إدارات االستثمار 

 .حسب االقتضاءوممثلي بعض وظائف املراقبة، 

:ترفع تقاريرها إىل املدير التنفيذي وهي مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ إطار إدارة املخاطر  لجنة إدارة المخاطر
 .يف جهاز أبو ظيب لالستثمار، وهي تضم أعضاء يف جلنة االستثمار

                                                           
1
 http://www.adia.ae/En/Governance/Santiago_Principles.aspx,consulté le 24/04/2017. 

2
 Santiago principels self –assessment ,abhu dhabi investement authority ,principle 6, 

http://www.ifswf.org/assessment/adia,consulté le 23/04/2017.  

http://www.adia.ae/En/Governance/Santiago_Principles.aspx,consulté
http://www.ifswf.org/assessment/adia,consulté


 عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية رائدة:                                                     الفصل الثالث

 

155 

 

العامة جلهاز أبوظيب لالستثمار  : تقدم املشورة للجنة االستثمار حول االسرتاتيجية االستثمارية لجنة االستراتيجية
حتدد الفرص التكتيكية متوسطة األجل 1كما وتشكيل احملافظ الطويلة األجل اخلاصة جبهاز أبوظيب لالستثمار،  

لتوليد عوائد تزيد عن تلك اليت حتققها حمفظة طويلة األجل مع احلفاظ على املخاطر املستهدفة من قبل جهاز 
 .أبوظيب لالستثمار

:تساعد جلنة االستثمار على حتقيق االتساق والوضوح يف املبادئ التوجيهية 2 المبادئ التوجيهية لالستثمارلجنة 
 .لالستثمار

وهي مسؤولة عن إدارة واإلشراف على األمور الغري االستثمارية  املدير التنفيذي:تقدم  تقاريرها إىل  لجنة اإلدارة
 اهليئة، والتخطيط اإلداري، وعملية وضع ميزانية جهاز االستثمار.والتنظيمية مبا يف ذلك التخطيط على مستوى 

االستثمار ،جهاز أبو ظيب لالستثمار كمساهم ال يهدف اىل ادارة الشركات اليت يستثمر  حلوكمة3بالنسبة 
فيها ،كما أهنا متارس حقها يف التصويت يف ظروف معينة حلماية مصاحلها أو ملعارضة املقرتحات اليت قد تضر هبا  

ظمة عن استثماراهتا يف كمساهم ،بالنسبة لعمليات االفصاح عن املعلومات تقوم أديا باإلفصاح بصورة منت
 األسواق املالية العاملية اذا اقتضت احلاجة اىل ذلك  .

 الهيكل التنظيمي لجهاز أبو ظبي لالستثمار :-2-

 .املخطط التايل ميثل اهليكل التنظيمي جلهاز أبو ظيب لالستثمار فيما يلي 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Santiago principels self –assessment ,abhu dhabi investement authority ,principle 9, 

http://www.ifswf.org/assessment/adia,consulté le 23/04/2017 
2
 http://www.adia.ae/En/Governance/Investment_Governance.aspx,consulté le 23/04/2017. 

3
 ibid. 

http://www.ifswf.org/assessment/adia,consulté
http://www.adia.ae/En/Governance/Investment_Governance.aspx,consulté
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 ADIA:الهيكل التنظيمي لجهاز أبو ظبي لالستثمار  (4-3)المخطط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : http://www.adia.ae/En/images/org_structure3.jpg, consulté le  23/04/2017. 

 جملس االدارة 

  املدير التنفيذي

 جلنة املراجعة

 وحدة التدقيق الداخلي  املصلحة القانونية  الوحدة االسرتاتيجية  مصلحة التقييم واملتابعة 

 ادارة الدعم   ادارة االستثمارات

 قسم االستثمارات البديلة 

 قسم خدمات االستثمار 

و  قسم املعلومات
 التكنولوجيا

 قسم العمليات

قسم العقارات و 
 االنشاءات

 قسم املوارد البشرية 

الصناديق املدرجة يف  قسم
 البورصة

  قسم األسهم الداخلية

 قسم األسهم اخلارجية

السندات قسم اخلزينة و  

 قسم احملاسبة 

 قسم املركزي للمعامالت

 قسم األسهم اخلاصة 

http://www.adia.ae/En/images/org_structure3.jpg
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،وجيتمع دوريا إلنشاء ومراجعة االسرتاتيجية العامة يتوىل املسؤولية الرئيسية لتنفيذ أنشطة اهليئة  مجلس اإلدارة :-
 .جلهاز أبوظيب لالستثمار ولكنه ال ينطوي على أي قرارات استثمارية أو تنفيذية

يتحمل مسؤولية تنفيذ اسرتاتيجية االستثمار وإدارة شؤون  جهاز أبو ظيب لالستثمار، مبا يف  المدير التنفيذي :-
ذلك مجيع القرارات املتعلقة باالستثمارات ،وتستند القرارات االستثمارية فقط إىل األهداف االقتصادية من أجل 

 . للجهاز عند  التعامل مع الغريحتقيق عوائد مالية مستدامة طويلة األجل ،كما يقوم بدور املمثل القانوين

قسم  تتوىل دعم أهداف جهاز أبو ظيب االستثماري و هي تشرف على عدة أقسام  مثلادارة الدعم :-
 خدمات االستثمار ،احملاسبة ،املوارد البشرية ،العمليات ،قسم املعامالت و قسم املعلومات و التكنولوجيا.

تثمار هي املسؤولة عن بناء وإدارة احملافظ االستثمارية ضمن املعايري :جلهاز أبوظيب لالس إدارات االستثمارات-
احملددة هلم ،من خالل عملية توزيع األصول ،هذه اإلدارات تستثمر عرب فئات أصول متعددة ومناطق جغرافية، 

 : 1لديها سلطة تقديرية   فيما خيص  التوصيات املقرتحة االستثمار ،تشرف على عدة أقسام  كالتايل

يدير أكرب نسبة من أسهم )أديا( يهدف اىل حتقيق عوائد قياسية مع قسم الصناديق المدرجة في البورصة :-أ
مرونة إلضافة قيمة يف ظل املبادئ التوجيهية املعتمدة ،يتكون قسم الصناديق املفهرسة من فريقني، فريق خارجي 

ة األصول املخصصة للصناديق املفهرسة من يشرف على أنشطة مدراء االستثمار اخلارجيني الذين يديرون غالبي
 .فريق داخلي  يدير األصول املتبقية مباشرة قبل هيئة أبوظيب لالستثمار وفريق

تستثمر إدارة األسهم الداخلية بنشاط و بشكل مباشرة يف أسواق األسهم العاملية  قسم األسهم الداخلية :-ب
الصلة، حيث يسعى قسم األسهم الداخلية اىل حتديد الفرص من أجل حتقيق عائدات تفوق املعايري املرجعية ذات 

 االستثمارية  ،كما تدير العديد من احملافظ املالية النشطة اليت يتم تنظيمها حسب القطاع أو اجلغرافيا .

وتشرف إدارة األسهم اخلارجية على أنشطة مدراء االستثمار اخلارجيني الذين  قسم األسهم الخارجية :-ث
اسرتاتيجيات نشطة لالستثمار يف أسواق األسهم العاملية ،يقوم قسم  األسهم اخلارجية ببناء وإدارة يستخدمون 

جمموعة واحدة من األسهم العاملية تتألف من مدراء خارجيني متعددين، يشرف عليها مدراء حمافظون داخليون مع 
 .سلفا من املبادئ التوجيهية لالستثمارختصصات إقليمية هبدف التفوق على املؤشر املعياري ضمن جمموعة حمددة 

 

                                                           
1
 http://www.adia.ae/En/Investment/Activities.aspx,consulté le 25/04/2017. 

http://www.adia.ae/En/Investment/Activities.aspx,consulté
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الدخل الثابت واخلزينة وظائف متعددة تشمل إدارة احتياجات  1: خيدم قسم قسم السندات و الخزينة -ح
السيولة لدى )أديا( واالستثمارات النقدية يف أسواق املال قصرية األجل، باإلضافة إىل إدارة حمفظة استثماراهتا عرب 

ألوراق املالية ذات الدخل الثابت ،تتمثل أهداف القسم  يف تلبية احتياجات سيولة )أديا( جمموعة واسعة من ا
واحلصول على عوائد مطابقة أو تتفوق على معايري الدخل الثابت لكل منها ،من خالل التنفيذ املنضبط مع 

 .احلفاظ على مستوى مقبول من املخاطر

االستثمارات البديلة يف االستثمار يف السيولة  والصناديق  تتمثل مهمة  قسم قسم االستثمارات البديلة :-خ
الغري تقليدية مثل صناديق التحوط ،حيث  تستخدم اسرتاتيجيات تسعى إىل تنويع وتعزيز العوائد املعدلة حسب 

 .املخاطر يف احملفظة اإلمجالية جلهاز أبوظيب لالستثمار

حتية مسؤولية إنشاء وإدارة حمافظ متنوعة عاملية من أصول يتوىل قسم العقارات والبنية الت قسم العقارات : -د
العقارات والبنية التحتية، ولكل منها فريق خاصة ،تتمتع اإلدارة مبجموعة واسعة من املهنيني ذوي اخلربة وهلا مهمة 

ل لتحقيق عوائد تزويد )أديا (مبزايا تنويع العقارات واالستثمار يف البنية التحتية من خالل إدارة حمفظتها بشكل فعا
  .جذابة معدلة املخاطر على املدى الطويل

يتوىل قسم األسهم اخلاصة مسؤولية االستثمار يف األسهم اخلاصة والديون ،على  قسم األسهم الخاصة :-ذ
الصعيد العاملي من خالل الصناديق أولية و ثانوية مدارة خارجيا ومن خالل االستثمار يف الشركات اخلاصة، جنبا 

من أجل حتقيق عوائد معدلة حسب املخاطر تتجاوز عائدات السوق العامة  نب مع الشركاء اخلارجيني،إىل ج
 .طويلة أجل ولتنويع احملفظة

 

 

 

 

 

                                                           
احلكومية العاملية، والسندات العاملية املرتبطة بالتضخم، وسندات األسواق الناشئة، واالئتمان العاملي تنقسم  االستثمارات الثابتة واخلزينة إىل مخس فئات عريضة: السندات 1

كما أن وظيفة اخلزينة تراقب احتياجات السيولة لدى هيئة أبوظيب لالستثمار وهتدف إىل احلفاظ على رأس املال مع ضمان احلصول على  لالستثمار، واالئتمان غري االستثماري،
  .سيولة اليومية والقصرية األجلال



 عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية رائدة:                                                     الفصل الثالث

 

159 

 

 اطار االستثمار و تخصيص األصول : -4

 صول يف احملفظة املالية كالتايل :سنستعرض السياسة االستثمارية و توزيع األ

 اطار االستثمار :-4-1

االستثمارية يف جهاز أبوظيب لالستثمار تستند اىل أهداف اقتصادية ،تتمثل يف حتقيق عوائد مالية 1القرارات 
مستدامة طويلة األجل ،تستخدم اسرتاتيجيات استثمار فعالة سلبية و غري سلبية كجزء من عملية ادارة األصول 

الداخليني و اخلارجيني الذين خيضعون  لديل االستثمار و  2،تتم ادارة األصول املالية من قبل مدراء االستثمار
تقوم جلنة ،  ،االسرتاتيجية دورا هاما يف عملية االستثمار3،حيت تلعب وحدة ADIAادارة املخاطر اخلاص ب 

 االسرتاتيجية بتقييم توصيات وحدة االسرتاتيجية، قبل تقدميها إىل جلنة االستثمار ،ومبجرد املوافقة عليها، ختصص
األموال إىل إدارات االستثمار املعنية، وهي مسؤولة عن التنفيذ مبا يتوافق  مع التفويض املقدم هلا  ومعايريها 

،و يف ما يلي املخطط التايل ميثل مراحل اعداد و تنفيذ لتحقيق أهداف طويلة األجل  و ومبادئها التوجيهية،
 االسرتاتيجية االستثمارية جلهاز أبو ظيب لالستثمار .

 . يمثل مراحل اعداد و تنفيذ استراتيجية االستثمار لجهاز أبو ظبي لالستثمار : (5-3)لمخطط رقما

 

 

 

source: Abu Dhabi investment authority  ,ADIA   review2015 ,2015,p19. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.adia.ae/En/Investment/Strategy.aspx,consulté le 25/04/2017. 

.الذين يتم اختيارهم على أساس جتربتهم و سجلهم احلافل يقوم جهاز أبو ظيب لالستثمار مبراجعة أداء املدراء الداخليني و اخلارجيني بانتظام ، 2
  

فئة أصول وفئات فرعية،كما أنه حتدد الفرص  12وحدة االسرتاتيجية تتوىل مسئولية تطوير واحلفاظ على ومراجعة احملفظة املالية  اخلاصة جبهاز أبوظيب لالستثمار  يف أكثر من 3
  .عن تلك اليت حتققها احملافظ املالية  طويلة األجل مع احلفاظ على املخاطر املستهدفة من قبل جهاز أبوظيب لالستثمار التكتيكية متوسطة األجل لتوليد عوائد تزيد

  التنفيذ

  توزيع األصول  حتديد أهداف االستثمار
إلدارة وضع تفويض 
  االصول

إلدارة  وضع دليل توجيهي  ة املرجعيةتكوين احملفظ
 االستثمار 

http://www.adia.ae/En/Investment/Strategy.aspx,consulté
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 المحفظة االستثمارية :-4-2

جهاز أبوظيب لالستثمار أن يکون قادر علی تنفيذ ختصيص األصول املطلوب يف الوقت  1يتعني  علی
حمفظة )أديا( تتكون من وهلذا السبب فإن نصف ، املناسب، مع تقليل  تکاليف املعامالت إلی احلد األدنی

ويقابل ذلك استثمارات مدروسة  اسرتاتيجيات تكرار املؤشر، أو االسرتاتيجية  السلبية، داخل األسواق املتداولة،
ومدارة بشكل فعال عرب فئات األصول، يف املناطق ذات اإلمكانية احلقيقية لتوليد أداء أفضل يف السوق، أو ألفا، 

ي اجلدول التايل ميثل مكونات احملفظة املرجعية جلهاز أبو ظيب لالستثمار حسب ،وفيما يل على املدى الطويل
 صول .األ

 . صولاأل فئات حسبADIA: مكونات المحفظة المرجعية لجهاز أبو ظبي لالستثمار  (7-3)الجدول رقم

 فئات األصول
 احلد األعلى % احلد األدىن % احملفظة املرجعية

 42 32 أسواق أسهم متقدمة
 20 10 أسواق أسهم ناشئة
 5 1 أسواق أسهم صغرية
 20 10 السندات احلكومية

 10 5 القروض
 10 5 االستثمارات البديلة

 10 5 قطاع العقارات
 8 2 األسهم اخلاصة
 5 1 البنية التحتية

 10 0 السيولة النقدية

Sourse :http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx,consulté le 25/04/2017. 

 اجلدول التايل ميثل توزيع احملفظة املرجعية حسب التوزيع اجلغرايف .و فيما يلي 

 

 

                                                           
1
 http://www.adia.ae/En/Investment/Strategy.aspx, consulté le 25/04/2017. 

http://www.adia.ae/En/Investment/Strategy.aspx
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 حسب التوزيع الجغرافي .ADIA:توزيع المحفظة المرجعية لجهاز أبو ظبي لالستثمار (8-3)الجدول رقم 

 التوزيع الجغرافي
 احلد األعلى احلد األدىن احملفظة مرجعية
 50 25 مشال أمريكا

 35 20 أوروبا
 20 10 أسيا املتقدمة

 25 15 األسواق الناشئة

Sourse :http ://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx,consulte le 25/04/2017. 

جهاز أبو ظيب مدراء خارجيني إلدارة استثماراهتا عرب 1يستخدم االستعانة بمدراء خارجيين :-4-3
من أصول جهاز أبوظيب لالستثمار تتم ادارهتا من قبل  %60خمتلف فئات  األصول و املناطق اجلغرافية ، حوايل 

مدراء أجانب وتضم األسهم ،االستثمارات البديلة و األسهم اخلاصة ،ومتر عملية اختيار املدراء  األجانب بعدة 
 ل كما يلي :مراح

:يتم استخدام وسائل متعددة لتحديد قائمة واسعة للمدراء احملتملني مثل مسعة املدير ،قواعد   القائمة الموسعة
 البيانات و اخلربة املكتسبة لدى جهاز االستثمار يف جمال هذه الصناعة .

:يتم تقليص القائمة املوسعة اىل قائمة مصغرة من املرشحني احملتملني على أساس حتليل األداء  القائمة المصغرة
 ومنط االستثمار و احملفظة ،حتليل فسفة االستثمار و اهليكل التنظيمي و مستوى الفريق العامل مع املدير .

:مدى قدرة املدراء على التفاعل مع  عملية شاملة و اليت تشمل ما يلي يتم اختيار املدراء بعداختيار المدراء :
 .  اخلربة و املوهبة ،املخصصات املالية املطلوبة ،واالجتهاد داخل املوقع اهليكل التنظيمي جلهاز االستثمار ،

 تتم املوافقة من قبل جلنة االستثمار على املدراء باملوافقة أو الرفض .موافقة لجنة االستثمار :

تكليف املدير األجنيب بأداء املهمة وتوقيع العقد القانوين و حتديد البنود التجارية و :يتم  تكليف المدير األجنبي
 االستثمارية .

 
                                                           

1
Abu Dhabi investment authority  ,ADIA   review2015 ,2015,P34-35 
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 ادارة مخاطر االستثمار في جهاز أبوظبي لالستثمار :-5

املخاطر يف جهاز أبو ظيب لالستثمار  يف مجيع أنشطة االستثمارات واألنشطة ذات الصلة، 1تندرج إدارة 
األصول إىل االستثمار يف فئات األصول الفردية اىل غاية التنفيذ، حيث أن كل ادارة من ادارات من ختصيص 

و يتوىل قسم خدمات االستثمار، بالتعاون الوثيق مع فرق االستثمار،  االستثمار لديها اطار إلدارة املخاطر،
ثمار من خالل مسؤولياهتا األساسية مسؤولية محاية أصول هيئة أبوظيب لالستثمار وإضافة قيمة إىل عملية االست

 إلدارة املخاطر.

 :حتليل املخاطر من خالل قسم  خدمات االستثمار  يتضمن ما يلييتم 

 التقييم املستمر جلميع مصادر املخاطر على أساس مطلق ونسيب، من خالل منذجة احملفظة .-
اطر احملفظة االمجالية  ،خماطر االئتمان تطوير تقييم شامل للمخاطر عرب مجيع أنواع املخاطر، مبا يف ذلك خم -

 ،املخاطر املقابلة  واملخاطر التشغيلية .

حتديد، ورصد، وتصعيد اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر ملعاجلة قضايا املخاطر الناشئة واملستمرة يف الوقت -
 .املناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.adia.ae/En/Investment/Risks.aspx,consulté le 28/04/2017. 

http://www.adia.ae/En/Investment/Risks.aspx,consulté
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 )غير نفطية (.المبحث الثاني :عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية غير سلعية 

ية ،أي مصدر متويلها خارج يف هذا املبحث سنقوم باستعراض جتارب لصناديق ثروة سيادية غري سلع
،حيث سنقوم بعرض جتربة صناديق الثروة السيادية السنغافورية يف املطلب األول ،وجتربة شركة النفطية ت  ايرادا

 االستثمار الصينية يف املطلب الثاين .

 رض تجربة صناديق الثروة السيادية السنغافورية :المطلب األول :ع

قبل التطرق اىل جتربة صناديق الثروة السيادية لدولة سنغافورة ،سنقوم باستعراض اخلصائص و املميزات 
 االقتصادية هلذا البلد .

 مميزات و خصائص اقتصاد دولة سنغافورة :-1

تتمتع ببيئة  أعمال مفتوحة وخالية من الفساد  سنغافورة اقتصاد حر مفتوح ناجح و متطور ،1يعد اقتصاد 
 88.6عاملياب02احلرية االقتصادية حتتل سنغافورة املرتبة  2أسعار ثابتة، معدالت البطالة منخفضة ،بالنسبة ملؤشر

، كما أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أعلى من الناتج احمللي اإلمجايل يف معظم 2017لسنة  نقطة
يعتمد االقتصاد بشكل كبري على الصادرات خصوصا اإللكرتونيات االستهالكية، منتجات  املتقدمة ،البلدان 

تكنولوجيا املعلومات، األجهزة الطبية والبصرية، واملستحضرات الصيدالنية، باإلضافة اىل  قطاعات حيوية مثل  
 .النقل واملواصالت واخلدمات املالية

نتيجة لألزمة املالية العاملية، ولكنه استمر يف النمو منذ  2009يف عام ٪ 0.6انكمش االقتصاد بنسبة    
ويرجع ذلك  ٪،3تباطأ بنسبة أقل من  2015 - 2014النمو يف الفرتة  اعتمادا على قوة الصادرات،  2010عام 

صنيع يف إىل حد كبري إىل الطلب السليب على الصادرات وسط تباطؤ االقتصاد العاملي وضعف النمو يف قطاع الت
 .سنغافورة

العمالة 3تسعى احلكومة السنغافورية اىل  اعادة هيكلة اقتصادها من خالل تقليص اعتمادها على 
العالية يف جنوب  معاجلة ضعف االنتاجية وزيادة األجور وتعزيز مكانتها الريادية يف جمال التكنولوجيا ،األجنبية

-2011و فيما يلي ميثل اجلدول التايل بعض املؤشرات و البيانات االقتصادية لدولة سنغافورة للفرتة  ،شرق أسيا
2016. 

                                                           
1
 Singapore economy overview, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sn.html,consulté le 26/04/2017 
2
 http://www.heritage.org/index/pdf/2017/countries/singapore,consulté le 29/04/2017. 

.تعاين سنغافورة من ارتفاع شيخوخة السكان و افتقارها للقوة العاملة املاهرة  3
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html,consulté
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html,consulté
http://www.heritage.org/index/pdf/2017/countries/singapore,consulté
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 :يمثل البيانات و المؤشرات االقتصادية لدولة سنغافورة  (9-3رقم ) جدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات 

 5.584 5.535 5.47 5.399 5.312 5.184 عدد السكان )مليون (

 294.56 292.734 306.357 302.246 289.941 275.37 الناتج المحلي االجمالي )بليون دوالر أمريكي (

مؤشر الناتج المحلي االجمالي)مؤشر المخفض  

 103.924 102.839 101.18 101.795 102.084 101.163 الضمني (

 52,755.14 52,887.77 56,009.54 55,979.76 54,577.80 53,122.37 الناتج المحلي االجمالي للفرد )دوالر أمريكي (

 0.241 0.523- 1.025 2.359 4.576 5.248 التضخم% )تغير متوسط األسعار االستهالكية (

 6.596 6.764 5.211 4.633 3.557 1.327 نسبة %تغيير حجم واردات السلع و الخدمات 

 3.511 2.958 1.661 1.55 1.134 4.569 نسبة% تغير حجم واردات السلع 

 1.763 2.469 4.276 4.832 1.823 5.626 نسبة %تغير صادرات السلع و الخدمات 

 3.189 2.219 2.598 3.144 0.436 5.638 نسبة %تغير حجم واردات السلع 

 2 1.9 1.95 1.9 1.95 2.025 معدل البطالة 

 62.34 57.561 53.176 54.084 49.774 60.561 ميزان الحساب الجاري )بليون دوالر أمريكي(

ميزان الحساب الجاري )%من الناتج المحلي 

 21.164 19.663 17.358 17.894 17.167 21.993 االجمالي (

source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016. 

،يساهم قطاع  املوانئ يف العامل1مركز جتاري إقليمي وميناء سنغافورة هو واحد من أهم  عبارة عن سنغافورة 
أمهها قطاعات التجارة  من السكان النشطني ٪71اخلدمات بثالثة أرباع الناتج احمللي اإلمجايل، ويشغل ما يقارب 

وخدمات األعمال ،النقل واالتصاالت واخلدمات املالية، بالنسبة  للقطاع الصناعي ميثل  ربع الناتج احمللي 
االلكرتونيات والبرتوكيماويات هتيمن على هذه الصناعة ،مسامهة  من السكان حيث أن  % 28اإلمجايل ويشغل 

 قطاع الزراعة تعد ضعيفة .

 

 

 

 

                                                           
احلاويات بعد هونغ كونغ .  نقل  حيتل املركز الثاين يف احلركة االمجالية حلركة نقل البضائع من خالل 1
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 لدولة امارة أبوظبي 2016:أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي االجمالي لسنة (10-3) الجدول رقم

 الخدمات  الصناعة  الزراعة  

 70.6 28.3 1.3 التوظيف يف القطاع )%من جمموع العاملني (

 73.6 26.4 0.0 القيمة املضافة )%من الناتج احمللي االمجايل (

 3.5 3.4- 3.6- املضافة )% التغيري السنوي ( القيمة

source: https://www.nordeatrade.com/fi/explore-new-market/singapore/economical-context?vider_sticky=oui,consulté le 
29/04/2017. 

متلك  حكومة دولة سنغافورة أهم و أكرب صناديق الثروة السيادية األسيوية ،وهي صندوق متاسك 
temesak  بليون دوالر أمريكي ،وشركة  180حيتل املرتبة الثانية عشر  عامليا حجم أصول املدارة يقدر ب

بليون دوالر 350حتتل املرتبة الثامنة عامليا تقدر أصوهلا املالية املدارة ب  CICاالستثمار احلكومية السنغافورية 
 .ول على ادارة أصوهلا داخل أسيا خيتلفان من حيث الوظائف و األهداف احملددة هلما ،حيث يركز األ أمريكي ،

 صناديق الثروة السيادية السنغافورية :-1

وشركة االستثمار   temesakصندوق متاسك  الصندوقنييف هذه الدراسة سنتطرق اىل دراسة كال 
 .CICاحلكومية السنغافورية 

 صندوق تماسك :–1-1

المتالك و ادارة االستثمارات و 2 1974أسست سنة  هي شركة استثمارية مقرها يف سنغافورة  1متاسك
مكتب حول 11تستثمر اساسا يف سنغافورة و أسيا، يدعمها  األصول اليت كانت حتتفظ هبا احلكومة سابقا ،

،تغطي جمموعة واسعة من الصناعات مثل 2016مليار دوالر أمريكي سنة  242العامل متتلك حمفظة مالية بقيمة 
اخلدمات املالية ،االتصاالت ،االعالم و التكنولوجيا ،النقل و الصناعات ،علوم احلياة وقطاع العقارات باإلضافة 

  الطاقة و املوارد.اىل

                                                           
1
 http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporateprofile , consulté le 01/05/2017. 

. )تديرها السلطات النقدية السنغافورية (لرمسية للدولةأو الفوائض احلكومية أو االحتياطات األجنبية ا )يديرها جملس صندوق االدخار املركزي (اليدير متاسك املدخرات 2
  

https://www.nordeatrade.com/fi/explore-new-market/singapore/economical-context?vider_sticky=oui,consulte
http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporateprofile


 عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية رائدة:                                                     الفصل الثالث

 

166 

 

،هتدف شركة متاسك اىل تعظيم العائد على 1947منذ انشائها سنة  %15امجايل املسامهني 1بلغ عائد 
االستثمار كمساهم طويل االجل يف املؤسسات الناجحة  ، متاسك مثل أي شركة جتارية أخرى تدفع الضرائب اىل 

 ،وفيما يلي الشكل التايل ميثل وزارة املالية حلكومة سنغافورة  السلطات وتوزع االرباح على املسامهني و املتمثل يف 

 .2016اىل غاية 1974القيمة املالية لشركة متاسك القابضة منذ سنة 

 .2016-1974للفترة :القيمة المالية لمحفظة شركة تماسك القابضة (1-3)الشكل رقم 

 
Source : http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights,consulté le 01/05/2017. 

 حوكمة تماسك القابضة و الهيكل التنظيمي  :1-2

 هيكلها التنظيميمتاسك القابضة و سنتطرق يف هذا اجلزء اىل حوكمة    

 حوكمة تماسك القابضة :1-2-1

شركة  استثمارية جتارية ختضع لقانون الشركة السنغافوري ، متلك وتدير أصوهلا وتتخذ  القرارات 2متاسك 
االستثمارية  حبرية ومرونة بتوجيه من جملس االدارة مبا يف ذلك االستثمار وتصفية استثماراهتا  و قرارات االعمال  

و قوانينها ال ميكن لرئيس الدولة أو وزير  ،كما تعتمد على مبادئ االنضباط التجاري ومبوجب دستور سنغافورة
ميكنهم التدخل يف عملية االستثمار أو تصفية االستثمارات أو قرارات األعمال اال فيما يتعلق  املالية أو املسامهني

 .حبماية احتياطات متاسك 

                                                           
  1أصول متاسك هي عبارة عن أسهم .

2
 http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporategovernance  , consulté le 01/05/2017. 

http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights,consulté
http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporategovernance
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تيماسك ختضع ملوافقة السابقة  2أنه وفق دستور سنغافورة أي معاملة تتعلق بالسحب من احتياطات  1حيث     
 الرئيس كما خيضع تعيني أو اهناء أعضاء جملس االدارة ملوافقة رئيس الدولة .

 الهيكل التنظيمي لتماسك القابضة :1-2-2

عضو  14االدارة يتكون من  3متاسك لديها جملس االدارة اخلاص هبا و فريق االدارة مهين خاص هبا ،جملس
ويعمل على أساس جتاري مع مسؤولية دستورية اضافية مع  لإلدارةلسياسية ،يوفر توجيهات عامة و التوجيهات ا

 يلي : اجمللس القرارات اليت تتعلق مبا يتخذربع سنوية مدهتا يومان ، تاجتماعاالرئيس التنفيذي للشركة ويتم عقد 

 الشاملة على املدى الطويل . االسرتاتيجيةاألهداف -

 السنوية املدققة .امليزانية السنوية واحلسابات -

 املقرتحات الرئيسية املتعلقة باالستثمار و التصفية .-

 مقرتحات التمويل الرئيسية و التغيري يف اجمللس أو تعيني الرئيس التنفيذي-

وقد مت تشكيل جلان جملس اإلدارة التالية، اليت يرأس كل منها عضو غري تنفيذي مستقل عن اإلدارة، وهي  
 كالتايل:

اجمللس التنفيذي فوضت له سلطة املوافقة على قرارات جديدة بشأن االستثمار والتصفية حىت التنفيذية :اللجنة 
وتعمم حماضر اجتماعات اجمللس التنفيذي على  عتبة حمددة، مث يعاد النظر يف التعامالت من قبل جملس االدارة ،

 .اجمللس

االشرافية من خالل مراجعة نظام الرقابة الداخلية والعمليات تدعم جملس اإلدارة يف مسؤولياته  لجنة التدقيق :
املستخدمة يف إعداد التقارير املالية ومراجعة احلسابات ومراقبة االمتثال للقوانني واللوائح ،كما تقوم اللجنة مبراجعة 

ل وحدة  التدقيق نطاق ونتائج املراجعة اخلارجية، واستقاللية املدققني اخلارجيني ،وتدعم جلنة التدقيق من قب
 الداخلي لضمان استقالليتها.

                                                           
1
 http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/faqs#, consulté le 01/05/2017. 

عن أرباح الشركة املرتاكمة بعد انتخاب احلكومة  االحتياطات السابقة تتثمل يف االحتياطات املرتاكمة قبل بدء فرتة احلكومة احلالية ،بينما االحتياطات احلالية هي االحتياطات النامجة2
 االنتخابات الربملانية العامة يف سنغافورة بداية فرتة والية حكومية جديدة .احلالية ،تعد 

3
 http://www.temasekreview.com.sg/institution/board-of-directors.html,consulté le 02/05/2017. 

http://www.temasekreview.com.sg/institution/board-of-directors.html,consulté%20le
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يف تقدمي توصيات اىل جملس االدارة ،مبا يف ذلك تعيني  تتثمل:مسؤوليته  اللجنة القيادية للتطوير و التعويضات
 املدير التنفيذي فضال عن املبادئ التوجيهية و السياسات املتعلقة بقياس األداء و خطط التعويض ،

 . يضعها جملس االدارة يتبتنفيذ االسترياتيجية و التوجيهات الفريق االدارة :يقوم 

 : اطار االستثمار وتخصيص األصول في شركة تماسك القابضة -1-3

 بالنسبة للسياسة االستثمارية و ختصيص األصول يف احملفظة املرجعية نستعرضها كما يلي :

 اطار االستثمار :-1-3-1

 النقاط األربعة التالية :1االسرتاتيجية االستثمارية لشركة متاسك تستند على 

و االستثمار يف القطاعات املرتبطة بالتحول االقتصادي  للبالد مثل اخلدمات املالية و البنية التحتية يف -1
 اقتصادات مثل الصني.يف اخلدمات اللوجستية  

ر يف قطاعات االتصال و االعالم للسكان من خالل االستثمااالستفادة من تزايد طلبات االستهالكية -2
 التكنولوجيا و العقارات.و 

 االستثمار يف االقتصادات و املؤسسات اليت متلك امللكية الفكرية و وغريها من امليزات التنافسية . -3

 باإلضافة اىل االستثمار يف املؤسسات الرائدة اقليميا أو عامليا .-4

 المالية :المحفظة  1-3-2

ق األسيوية)أسيا باإلضافة اىل اترتكز معظم استثمارات احملفظة املالية لشركة متاسك جغرافيا يف  األسو 
من جمموع األصول املالية املوظفة ،وفيما يلي اجلدول التايل ميثل التوزيع %60سنغافورة (بأكثر من –السوق احمللية 

 .اسك السنغافورية ملالية لشركة متاجلغرايف الستثمارات احملفظة ا

 

 
 

                                                           
1
 http://www.temasek.com.sg/portfolio/investmentthemes   , consulté le 07/06/2017. 

http://www.temasek.com.sg/portfolio/investmentthemes
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 :يمثل التوزيع الجغرافي الستثمارات المحفظة المالية لشركة تماسك السنغافورية)نسبة مئوية % لكل منطقة جغرافية ((11-3)الجدول رقم 

 2016 2015 2014 السنوات/المنطقة
 %40 %42 %41 أسيا)ماعدا سنغافورة (

 %29 %28 %31 سنغافورة 
 %10 %9 %8 مشال أمريكا 

 %9 %9 %10 أسرتاليا و نيوزيلندا
 %8 %8 %6 أوروبا 

أفريقيا ،وسط أسيا ومنطقة الشرق 
 األوسط

2% 2% 2% 

 %2 %2 %2 أمريكا الالتينية 

Source : http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights/geography,consulté le 07/06/2017. 

بالنسبة للقطاعات اليت تستثمر فيها هذه الشركة ،أهم استثماراهتا ترتكز يف قطاع االتصاالت ،االعالم و 
 استثمارات الشركة كما يلي :التكنولوجيا ،قطاع اخلدمات املالية وفيما يلي جدول ميثل توزيع 

 .2016و2015و2014تماسك للسنوات تالستثمارا:التوزيع القطاعي (12-3رقم )جدول ال

 2016 2015 2014 القطاعات /السنوات 
 %25 %24 %23 االتصال ،االعالم والتكنولوجيا  

 %23 %28 %30 اخلدمات املالية 
 %18 %17 %20 النقل و الصناعات 

 %17 %15 %12 االستهالك و قطاع العقارات 
 %4 %3 %2 علوم احلياة و الزراعة 

 %3 %5 %6 الطاقة و املوارد
 %10 %8 %7 قطاعات أخرى 

source: http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights/sector,consulté  le 07/06/2017. 

أهم العمالت اليت تشكل احملفظة املالية لشركة متاسك السنغافورية تتكون من الدوالر السنغافوري ،الدوالر 
دوالر هونغ كونغ ،و الروبية اهلندية ،كما أن لديها املرونة ألخذ حصص كبرية يف االستثمارات عند  األمريكي ،

توقع عوائد مالية مرتفعة حيث تشكل احلصص العشرة األوىل)حجم حصة الشركة يف املؤسسة اليت تستثمر فيها ( 
 ة املالية .من جمموع صايف احملفظ %46اليت متلكها الشركة 

http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights/geography,consulté
http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights/sector,consulté
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 مخاطر االستثمار في شركة تماسك القابضة السنغافورية .ادارة -1-3-3

االستثمار يف شركة متاسك السنغافورية تشمل ادارة املخاطر االسرتاتيجية ،املخاطر التشغيلية  1ادارة خماطر
واملخاطر املتعلقة باألداء ،حيث يتم تتبع ادارة املخاطر بشكل استباقي ،تتخذ قرارات ادارة املخاطر اليومية على 

اذها على مستوى جملس االدارة مثل قرارت حني أن قرارات املخاطر الرئيسية يتم اخت2مستوى ادارة املخاطر ،يف 
االستثمار الرئيسة وتصفية االستثمارات ،شركة متاسك كمستثمر مالك ليس هلا قيود او أهداف خبصوص تركيز 
االستثمار يف بلد أو قطاع أو نوع من فئات األصول ،حيث تقوم هذه األخرية بتحمل املخاطر عند القيام بعملية 

 ألصول ،وفيما يلي أصناف املخاطر اليت يغطيها اطار ادارة املخاطر يف الشركة .االستثمار أو تصفية ا

 تتضمن املخاطر السياسية ،خماطر السمعة ،التمويل و السيولة ،خطر احملفظة املالية : االستراتيجيةالمخاطر -1

اطر املتقابلة وتعطل وتشمل خماطر القانونية و التنظيمية ،األنظمة و العمليات ،املخالمخاطر التشغيلية :-2
 . األعمال

 تتعلق مبخاطر االقتصاد الكلي ،املخاطر اجلغرافية ،خماطر االسواق ،الصناعة و الضرائب .مخاطر األداء :-3

شركة متاسك ميثاق األخالقيات و التوجيه حيث يعتمد النزاهة كمبدأ أساسي كما يقوم بتوجيه  3لدى
مدراء جملس االدارة و املوظفني  يف املعامالت و السلوكيات اليومية ،يتضمن هذا الدليل التوجيهي ادارة سرية 

 االبالغ عن املخالفات و الرشوة .املعلومات ،

 :GICالسنغافورية شركة االستثمار الحكومية -2

 .يف هذا اجلزء سنقوم بعرض ثاين أهم صندوق ثروة سيادي يف دولة سنغافورة 

 ماهية شركة االستثمار الحكومية السنغافورية : -2-1

مكاتب  10االستثمار احلكومية مستثمر منضبط على املدى الطويل هلا تواجد عاملي من خالل  4شركة
للحفاظ على احتياطات سنغافورة اخلارجية وتعزيزها يف املستقبل  ،الشركة  1981،مت تأسيسها سنة  حول العامل

متلكها احلكومة السنغافورية  و املمثلة يف وزارة املالية ، هذه األخرية ال تتدخل يف قرارت الشركة االستثمارية 5
                                                           

1
Temasek  review ,generational  investing ,2016,p38. 

2
 http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporategovernance/riskframework,consulte le 11/07/2017. 

3
 Temasek  review,op cit ,p39. 

4
 http://www.gic.com.sg/about-gic/overview,consulté  le 12/06/2017. 

5
 http://www.gic.com.sg/faq,consulté le 12/06/2017. 

http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporategovernance/riskframework,consulte
http://www.gic.com.sg/about-gic/overview,consulté
http://www.gic.com.sg/faq,consulté
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عالقة  1كة باحلكومة هيويتحمل جملس االدارة املسؤولية عن األداء العام للمحفظة املالية ،حيث أن عالقة الشر 
مدير الصندوق بالعميل ،يتم حتويل اىل الصندوق الفوائض املالية احلكومية و العائدات من األوراق املالية من أجل 

 ادارهتا على املدى الطويل .

 حوكمة و الهيكل التنظيمي لشركة االستثمار الحكومية السنغافورية:ال-2-2

لشركة االستثمار احلكومية تفويض االستثمار والذي يتضمن شروط احلكومة و اليت هي العميل ،متنح 
التعيني و التوظيف ،أهداف االستثمار ،معايري املخاطر و أفاق االستثمار و املبادئ التوجيهية إلدارة احملفظة 

اجعته ويقدم املراجع العام للحسابات، الذي يعينه رئيس سنغافورة، تقريرا سنويا إىل الرئيس والربملان عن مر 
كما تقوم اإلدارة بإبالغ وزارة املالية عن خماطر  للحسابات احلكومية واهليئات األخرى اليت تدير األموال العامة،

 وأداء احملفظة املالية .

 الهيكل التنظيمي لشركة االستثمار الحكومية السنغافورية :-2-2-1

 من : يتكون اهليكل التنظيمي لشركة االستثمار احلكومية السنغافورية

:يتحمل املسؤولية النهائية عن توزيع األصول و أداء احملفظة االمجايل ،ويقوم بتنفيذ  مجلس االدارة للشركة
يرتأسها وزير  اسرتاتيجيات االستثمار ويناقش أداء احملفظة االمجالية بانتظام مع جملس شركة االستثمار احلكومية ،

 اجمللس .مدير كأعضاء يف  14باإلضافة اىل  املالية ،

يقدم االستشارة  جمللس االدارة و جلان جملس االدارة  ورؤية عاملية و اقليمية بشأن المجلس الدولي االستشاري :
التطورات اجليوسياسية و االقتصادية و السوقية ،وتقدم االستشارة خبصوص املسائل املرتبة باالستثمار خصوصا 

 اشئة وفرص النمو اجلديدة .اجتاهات االستثمار العاملية وفئات األصول الن

يتم دعم جملس ادارة الشركة من خالل جلان جملس االدارة اليت تشرف على اجملاالت لجان  مجلس االدارة :
 ،خاطر ،التدقيق  ومراجعة احلساباتالتالية و اليت تضم ختصيص األصول االسرتاتيجية ،سري عملية االستثمار ،امل

 ،جيني للعمل يف جلان جملس االدارةخار  مستشارينمي ،باإلضافة اىل احضار املوارد البشرية و التطوير التنظي
 لالستفادة من وجهات نظرهم و أفكارهم ،وهي تتكون من اللجان التالية :

                                                           
.السنغافورية تعمل وتستثمر وتقيس أدائها بنفس الطريقة اليت تتبعها أي شركة عاملية إلدارة الصناديق  شركة االستثمار احلكومية 1
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تشرف على أداء و خماطر الشركة ،وتقدم التوصيات املناسبة جمللس االدارة لجنة استراتيجيات االستثمار :-أ
ا تقوم مبراجعة و تقييم أداء احملافظ املدارة من قبل جموعة الشركة ،اللجنة ال تقرر بشأن سياسة االستثمار ،كم

 خبصوص صفقات حمددة أو كيفية تنفيذ السياسات .

 يساعد جملس االستثمار  االدارة على عملية االشراف على عملية االستثمار يف الشركة .مجلس االستثمار :-ب

للمجلس خبصوص املخاطر وتركز على سياسات وادارة املخاطر يف  تقدم النصائحلجنة ادارة المخاطر :-ت
 شركة االستثمار .

تقوم جلنة التدقيق مبراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك  لجنة التدقيق :-ث
على تقييم فعالية و وظيفة كما تشرف  الضوابط املالية والتشغيلية واالمتثال، وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر،

كما تقوم اللجنة مبراجعة مدى نزاهة عملية إعداد التقارير املالية وغريها من اإلفصاحات ذات  التدقيق الداخلي،
 .الصلة بالشركة، واالنتهاكات األخالقية ، وأثر التغريات البيئة التنظيمية والقانونية، ومسائل الغش واخلسائر املالية

تتوىل عملية تقييم و اعتماد سياسات التعويض اخلاصة مبجموعة االدارة البشرية و التنظيم :لجنة الموارد -ج
 العليا ،وختطيط التعاقب الوظيفي لتعيينات كبار موظفي الدولة ،باإلضافة اىل االشراف على التطور التنظيمي .

 اطار االستثمار و تخصيص األصول :-2-3

 االستثمارية هلذا الصندوق و توزيع األصول يف احملفظة املرجعية . يف هذا اجلزء سوف نتطرق اىل السياسة

 اطار االستثمار :-2-3-1

شركة االستثمار احلكومية السنغافورية االحتياطات اليت عهدت اليها من خالل اختاذ املخاطر  1تستثمر
املقبولة لتحقيق أفضل العوائد املمكنة على الدى الطويلة )املخاطر املقبولة /العوائد املستدامة (،تسعى الشركة 

ة للمحفظة  دون حتمل الكثري من املخاطر لالستفادة من من كل فرصة استثمارية متاحة  لتعزيز العائدات االمجالي
 ،ي األسواق العامة ،األسهم اخلاصة،وذاك من خالل االستثمار يف ثالثة جمموعات استثمارية أساسية وه

 العقارات .و 

تستثمر الشركة يف أسواق التداول العام ،مبا يف ذلك األسهم و الدخل الثابت االستثمار في األسواق العامة :-أ
،بالنسبة لالستثمار يف سندات  اسرتاتيجيات استثمارية اجيابية و سلبيةاالستثمار يف األسهم من خالل ،تتم ادارة 

                                                           
1
 http://www.gic.com.sg/our-business/investment-framework, consulté le 13/07/2017. 

http://www.gic.com.sg/our-business/investment-framework


 عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية رائدة:                                                     الفصل الثالث

 

173 

 

يتم استخدام عدة اسرتاتيجيات إلضافة قيمة للمحفظة من خالل حتليل منحىن العائد ،االئتمان  الثابتالدخل 
 ،مدة الفائدة ،وادارة العملة .

 حيث، االستثمار من خالل الصناديق أو بشكل مباشر يف الشركات يتماالستثمار في األسهم الخاصة :–ب 
شركة يف العامل يف قطاعات متعددة ،حيث تعد الشركة من أكرب املستثمرين يف 1000مت االستثمار يف أكثر من 
 صناديق األسهم اخلاصة .

ة تقدر مبليارات الدوالرات من تستثمر الشركة يف العقارات الرئيسة يف مجيع أحناء العامل ،تدير حمفظالعقارات :-ج
 بلد .40استثمار يف  350االستثمارات العقارية املباشرة و الغري املباشرة بأكثر من 

وحتقق الشركة أداء قوي بفضل نقاط القوة اليت يتمتع هبا الفريق االستثماري الذي لديه رؤية استثمارية 
 تلف الفرص واألصول .طويلة األمد ،تواجد عاملي و القدرة على االستثمار يف خم

 المحفظة المالية لشركة االستثمار الحكومية السنغافورية  :-2-3-2

من ثالثة عناصر رئيسية ،حيث يتم االستثمار من 2االستثمار لشركة االستثمار احلكومية يتكون  1اطار
 ،ية ممثلة يف احملفظة املرجعيةخالل التمييز بني ثالثة عوامل دافعة لألداء االستثماري للشركة وهي أداء السوق العامل

اسرتاتيجية توزيع األصول متثلها حمفظة السياسات ،واالسرتاتيجيات القائمة على املهارات من خالل احملفظة 
النشطة أي أن احملفظة املالية للشركة تتكون من ثالثة حمافظ احملفظة املرجعية ،حمفظة السياسات و احملفظة النشطة 

 تقوم بتتبع احملفظة الرجعية وامنا بناء عوائد حقيقية على املدى الطويل .3ار للشركة ال االستثم اسرتاتيجية،

من السندات العاملية ،وميكن اعتبارها كبديل  %35من األسهم العاملية و %65احملفظة املرجعية :تتكون من -أ
لشركة االستثمار ،وهي تصنف املخاطر اليت تعدها احلكومة للشركة من    Passive Alternative ،سليب 

االستثمارية على املدى الطويل باإلضافة اىل العوائد املتوقعة عل املدى الطويل ، احملفظة  اسرتاتيجياهتاخالل 
 الرجعية 

                                                           
من أجل حتقيق سيولة مالية ،ابتداءا من  اطار االستثمار لشركة االستثمار احلكومية السنغافورية مر بثالثة  مراحل أساسية :ألول عقدين من الزمن مت استثمار األصول بشكل حمافظ1

من خالل االستثمار يف األسواق الناشئة و األسواق اخلاصة ،ابتداءا من  مت التعرض ملزيد من املخاطر وقلت احلاجة اىل حتقيق سيولة مالية من خالل االستثمار وتنويع2000سنة
 اطار االستثمار للشركة يتكون من ثالثة عناصر أساسية كما مت توضيحه أعاله وهو اطار االستثمار اجلديد املعتمد .  2013أفريل أصبح 01

2
 GIC,report  on the management of the government ̛s portfolio,2013-2014,p11. 

 
3
 Idem. 
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عوائد أعلى من خالل حمفظة السياسات :وهي متثل احملرك الرئيسي للعوائد على املدى الطويل هتدف لتحقيق -ب
 األخذ بعني االعتبار املخاطر النظامية ،وهي تتكون من األصول  الستة األساسية التالية :

 %.30-%20أسواق األسهم املتقدمة

 % .20-15%أسواق األسهم الناشئة 

 %.30-%25السندات االمسية و النقد 

 %.6-%4السندات املرتبطة بالتضخم

 %.15-%11األسهم اخلاصة 

 %. 13-%9اراتالعق 

من 1احملفظة النشطة :تضم االسرتاتيجيات القائمة على املهارات إلضافة قيمة حملفظة السياسات ،وذلك -ج
خالل الوصول اىل فرص استثمارية اليت ال ميكن استغالهلا بسهولة من خالل أجهزة استثمارية سلبية كما تتطلب 
اسرتاتيجية استثمارية قوية و كفاءة عالية لدى مدراء االستثمار ،هذه االسرتاتيجية  حمددة من خالل ميزانية 

يف حمفظة السياسات و اليت جيب أن حتقق عوائد أعلى املخاطر اليت تضعها الشركة و متول من خالل بيع األصول 
 للتعويض عن تكلفة رأس املال و املستويات العالية للمخاطر اليت تنطوي عليها . 

 وفيما يلي خمطط يوضح تركيبة احملفظة املالية لشركة االستثمار احلكومية السنغافورية :

 

 

 

 

 

                                                           
1
Idem. 
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 GIC:تركيبة المحفظة المالية لشركة االستثمار الحكومية السنغافورية  (5-3)المخطط رقم

 

 

 

 = = + 

 

sourse: GIC ,report  on the management of the government ̛s portfolio,2013-2014,p12. 

 

 ادارة المخاطر  في شركة االستثمار الحكومية السنغافورية :-2-4

 من حدة املخاطر تتبع الشركة مقاربة متعددة اجلوانب إلدارة املخاطر وهي كالتايل : 1للتخفيف

 ادارة مخاطر الحوكمة :-

يقوم جملس إدارة شركة االستثمار احلكومية  بالرقابة النهائية على املخاطر كما أنه مسؤول عن حتديد 
إن جملس إدارة للشركة مدعوم من  مبادئ املخاطر، وكذلك املخاطر اليت يتم أخذها لتحقيق  أهداف االستثمار،

ليت تقدم هذه األخرية االستشارة  جمللس اإلدارة حول مسائل املخاطر قبل جلنة املخاطر التابعة جمللس اإلدارة وا
وتوفر إشرافا واسعا على فعالية سياسات وممارسات إدارة املخاطر، وتقوم مبراجعة قضايا املخاطر اهلامة الناشئة عن 

 .عمليات واستثمارات الشركة

للتأكد من أن املخاطر املتخذة تتماشى مع التفويض املمنوح هلا وتتناسب  إدارة مخاطر استثمارات المحفظة:-
انشاء حمفظة السياسات و احملفظة النشطة مع احلكومة السنغافورية ، يتم وضع  2مع العوائد املتوقعة، يتم

ليل  السياسات و املبادئ التوجيهية و االجراءات لضمان االتساق و االنسجام داخل شركة االستثمار مع تق
احتمال حدوث خسائر غري متوقعة لألصول املالية املدارة ، ترتجم هذه  السياسات و املبادئ التوجيهية  التفويض 
االستثماري للشركة ومبادئ ادارة املخاطر اىل التوقعات و املعايري اليت حتدد األنشطة االستثمارية للشركة ،تتم ادارة 

                                                           
1
 What is GIC doing to mitigate risk? , http://www.gic.com.sg/faq, consulté le  17/06/2017. 

2
 GIC,op.cit ,2013-2014,p 25.  

املرجعية  احملفظة  

  % من السندات العاملية35%من االسهم العاملية و65حمفظة سلبية :تتكون من 

 حمفظة السياسات

توزيع على ستة أصول أساسية-  

احملرك الرئيسي للعائدات على املدى -
 الطويل 

يوفق عليها جملس الشركة  -  

حمفظة شركة االستثمار احلكومية 
 السنغافورية 

متثل تعرض احملفظة املالية ضمن حدود -
.احلكومة  املخاطر احملددة من قبل  

 احملفظة النشطة

 

تقوم على أساس اسرتاتيجيات استثمارية -  
 قائمة على أساس املهارات

  معتمدة من قبل ادارة الشركة-

يشرف عليها المجلس االستثماري -

 للشركة 

http://www.gic.com.sg/faq,%20consulté
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املخاطر النشطة، يقوم قسم إدارة خماطر السوق برصد  2التشغيل وميزانية قيود 1خماطر االستثمار من خالل مراقبة 
كما تقوم الشركة  .منتظم لالسرتاتيجيات الفعالة لضمان االلتزام بأطر االستثمار والتوافق مع افرتاضات التمويل

 .ألداءأيضا بإجراء حوارات منتظمة مع فرق اسرتاتيجية نشطة ملناقشة القضايا املتعلقة باملخاطر وا

لضمان محاية مصاحل الشركة و العمالء عمالئنا وضمان االمتثال  إدارة مخاطر االمتثال القانونية والتنظيمية:
تتعلق بعدم اليقني يف تفسري وتطبيق القوانني واللوائح، وإنفاذ احلقوق أو 3للقوانني  واللوائح املعمول هبا، و هي 

لذلك تقوم إدارة الشؤون القانونية واالمتثال ،د أو القوانني أو اللوائحإدارة التقاضي احملتمل، أو اإلخالل بالعقو 
ويزيد  بتدريب مجيع املوظفني بانتظام  حىت يتم حتديثهم بشأن املتطلبات القانونية واملتطلبات التنظيمية والتنظيمية،

 .للشركة  هذا التدريب من الوعي باملخاطر التشغيلية ويعزز ثقافة االمتثال القوية واألخالقية

من أجل  تقليل األثر على الشركة يف حال تعثر أي طرف مقابل عن إدارة مخاطر االئتمان للطرف المقابل :
السداد ،حيث تتبىن الشركة توجها قويا إلدارة خماطر االئتمان لدى الطرف املقابل، ويتم تداوهلا فقط مع األطراف 

التدابري األخرى للتخفيف من خماطر االئتمان استخدام اتفاقيات املقابلة السليمة ماليا  و ذات مسعة، تضمن 
 .املقاصة والربامج اليت تتطلب من األطراف املقابلة التعهد بالضمانات

تشمل أخذ رؤية واسعة عن   استثمارات الشركة املتعلقة  باملخاطر البيئية واالجتماعية  : إدارة مخاطر السمعة 
طر السمعة هي جزء من اإلطار العام إلدارة املخاطر يف شركة االستثمار احلكومية وخماطر احلوكمة، إن إدارة خما

 . السنغافورية

واحلفاظ على (GIC): يطلب  من املوظفني مراعاة قواعد السلوك اخلاصة بشركة االستثمار ادارة مخاطر األفراد
احلظر املفروض على التداول من الداخل السلوك النموذجي واالمتثال للقوانني واللوائح املعمول هبا، مبا يف ذلك 

وغريه من سلوكيات السوق غري املشروعة ،كما جيب على املوظفني التعامل مع املعلومات السرية وغري العامة 
 .بعناية 

:حبيث يتم تنفيذ قرارات االستثمار بشكل صحيح من خالل الزام مجيع  إدارة مخاطر العملية والبنى التحتية 
موظفي االستثمار والعمليات بتحديد ،تقييم ،إدارة واالبالغ عن املخاطر يف جماالت مسؤوليتهم، واالمتثال 

 .لسياسات املخاطر احملددة، واملبادئ التوجيهية، احلدود واإلجراءات

                                                           
وهي خمصصات األوزان املستهدفة حملفظة السياسات لتقليل احنراف توزيع األصول عن احملفظة املرجعية . قيود التشغيل ،تتم املوافقة عليها من قبل جملس الشركة 1

  
2حمفظة املخاطر النشطة يضعها جملس ادارة الشركة إلدارة املخاطر الناشئة عن احنراف احملفظة النشطة عن حمفظة السياسات. 

  
3
 GIC ,op.cit,2015-2016,p 25.  



 عرض تجارب لصناديق ثروة سيادية رائدة:                                                     الفصل الثالث

 

177 

 

 الثروة السيادية الصينية  المطلب الثاني :عرض تجربة صناديق

بليون دوالر CIC(813.8وهي كالتايل شركة االستثمار الصينية 1لك الصني مخسة صناديق ثروة سيادية مت
درجة -بليون دوالر أمريكي 456.6(،حمفظة االستثمار هليئة النقد هلونغ كونغ )08/10درجة الشفافية -أمريكي 

(،صندوق  04/10درجة الشفافية –بليون دوالر أمريكي  441) SAFE(،شركة االستثمار 08/10الشفافية 
–(،صندوق التطوير االفريقي  05/10درجة الشفافية –بليون دوالر أمريكي  295الضمان االجتماعي الوطين )

سنستعرض جتربة شركة ،(من خالل هذا املطلب 05/10درجة الشفافية –بليون دوالر أمريكي  05الصيين )
ثالث أكرب صندوق ثروة سيادي يف العامل باعتبارها مسؤولة عن ادارة جزء من  CICاالستثمار الصينية 

 احتياطات النقد األجنبية الصينية .

 خصائص ومميزات اقتصاد دولة الصين -1

أواخر السبعينيات انتقلت الصني من نظام  اقتصادي مغلق وخمطط مركزيا إىل نظام أكثر توجها حنو  2منذ
نفذت الصني إصالحات بطريقة تدرجيية، مما أسفر  يلعب دورا رئيسي يف العامل، وقد صيين و االقتصاد ال السوق

 1978عن مكاسب يف الكفاءة أسهمت يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 
اإلصالحات مسحت بامللكية اخلاصة لألراضي ، ووسعت لتشمل التحرير التدرجيي لألسعار، والالمركزية املالية  

نظام مصريف حديث ،وزيادة االستقالل الذايت للمؤسسات احلكومية ومنو القطاع اخلاص، وتطوير أسواق األسهم 
االقتصاد الصيين و انضمامه اىل منظمة التجارة  4ريرالتجارة اخلارجية واالستثمار، حت 3باإلضافة اىل االنفتاح على

بلغ متوسط احتياطيات النقد  5أصبحت أكرب مصدر صاف لرؤوس األموال، حيث 2001سنة OMCالعاملية 
 .2017حىت  1980مليون دوالر أمريكي من  919593.76األجنيب يف الصني 

وتتبىن نظام استثماري مقيد ،وتواصل الصني انتهاج سياسة صناعية كما تدعم الدولة القطاعات الرئيسية 
ألول مرة  2014مت تصنيف الصني  كأكرب اقتصاد يف العامل، متجاوزة الواليات املتحدة يف عام   2016يف عام 

يعد  ،2013، وأكرب دولة جتارية يف عام 2010أصبحت أكرب مصدر يف العامل يف عام  يف التاريخ احلديث، كما 
،وفيما يلي جدول ميثل بعض البيانات و املؤشرات .العاملينصيب الفرد الصيين من الدخل أقل من املتوسط 

 االقتصادية لدولة الصني .
                                                           

1
 sovereign wealth  fund rankings, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/,consulté le 

02/08/2017 
2
China economy overview , https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html,consulté 

le 04/07/2017. 

. 2017ر احلرية االقتصادية لسنة شحسب مؤ 57.4عامليا  ب111بالنسبة ملؤشر احلرية االقتصادية حتتل الصني املرتبة  3
  

4
 Caroline Bertin Delacour ,op.cit,p206. 

5
 https://tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves,consulté le 02/08/2017. 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/,consulté
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html,consulté
https://tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves,consulté
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 (.2016-2011: بعض البيانات و المؤشرات االقتصادية لدولة الصين للفترة ) (13-3)جدول رقم

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات 

 1,381.45 1,374.62 1,367.82 1,360.72 1,354.04 1,347.35 عدد السكان )مليون (
الناتج المحلي االجمالي 

 11,383.03 10,982.83 10,430.71 9,518.58 8,471.36 7,442.03 )بليون دوالر أمريكيي (
مؤشر الناتج المحلي 

االجمالي)مؤشر المخفض  

 115.968 115.507 115.673 114.245 111.568 108.051 الضمني (
الناتج المحلي االجمالي للفرد 

 8,239.89 7,989.72 7,625.79 6,995.25 6,256.36 5,523.46 )دوالر أمريكي (
التضخم% )تغير متوسط 

 1.8 1.441 1.988 2.624 2.646 5.4 األسعار االستهالكية (
%تغيير حجم واردات  نسبة

 2.314 1.999 5.357 10.647 6.59 17.732 السلع و الخدمات 
نسبة% تغير حجم واردات 

 0.2 0.686- 3.689 9.702 5.793 11.734 السلع 
نسبة %تغير صادرات السلع 

 1.239 2.095- 4.798 8.76 5.882 14.593 و الخدمات 
نسبة %تغير حجم صادرات 

 1 2.232- 4.244 9.583 6.79 10.54 السلع 
 4.05 4.05 4.09 4.05 4.09 4.09 معدل البطالة 

ميزان الحساب الجاري )بليون 

 296.383 293.2 219.678 148.204 215.392 136.097 دوالر أمريكي(
ميزان الحساب الجاري 

)%من الناتج المحلي 

 2.604 2.67 2.106 1.557 2.543 1.829 االجمالي (
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016. 
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أكتوبر  1املرتبط بسلة العمالت ،و ابتداءا من 1حتولت الصني اىل نظام سعر الصرف  2005يف سنة 
، وقد عرف  (SDR)مت اضافة اليوان الصيين اىل سلة العمالت اليت تتكون منها حقوق السحب اخلاصة  2016

تباطأ، حيث تواجه احلكومة الصينية حتديات اقتصادية عديدة من  2011النمو االقتصادي يف الصني منذ سنة 
أعباء ديون الشركات املرتفعة  بينها خفض معدل االدخار احمللي املرتفع واخنفاض االستهالك احمللي لألسر املعيشية،

عمل األعلى أجرا للطبقة املتوسطة الطموحة مثل خرجيي اجلامعات للحفاظ على االستقرار املايل و تيسري فرص ال
مع احلفاظ على القدرة التنافسية، احلد من االستثمار املضاريب يف القطاع العقاري، احلد من الطاقة  الصناعية 

فاع املفرطة ، رفع معدالت منو اإلنتاجية من خالل زيادة كفاءة ختصيص رأس املال، باإلضافة اىل تزايد ارت
 شيخوخة السكان بسبب تبين )سياسة الطفل الواحد(ومشاكل التدهور البيئي وتناقص األراضي الصاحلة للزراعة .

،واخلطة اخلماسية الثالثة عشرة املعتمدة حديثا  (2015-2011)الثانية عشرة للصني  2اخلطة اخلماسية
ط الضوء على تطوير اخلدمات والتدابري وهي تسل تسعى ملعاجة  هذه القضايا)السالفة الذكر (، (2016-2020)

الرامية إىل معاجلة االختالالت البيئية واالجتماعية، ووضع أهداف للحد من التلوث، وزيادة كفاءة استخدام 
الطاقة، وحتسني فرص احلصول على التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية، هدف النمو 

مما  %، 6.5هدف النمو يف اخلطة اخلمسية الثالثة عشر هو  أما %7الثانية عشرة هو  السنوي يف اخلطة اخلماسية
جمتمع مزدهر باعتدال" "يعكس إعادة التوازن لالقتصاد والرتكيز على نوعية النمو مع احلفاظ على هدف حتقيق 

 .(2020-2010) مضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة 2020حبلول عام 

 ماهية شركة االستثمار الصينية :-2

بليون دوالر 200برأمسال يقدر ب  2007سبتمرب 29يف  (CIC)شركة االستثمار الصينية 3تأسست 
تنويع احتياطات النقد هبدف أمريكي كشركة مملوكة للحكومة و ختضع لقانون الشركات الصيين ،مت تأسيسها 

 810جتاوز جمموع أصول الشركة  2015األجنبية يف الصني  وتعظيم العوائد ضمن جمال خماطر مقبول ،يف هناية 
ثالث أكرب صندوق ثروة سيادي يف العامل )درجة شفافية الصندوق حسب مؤشر 4بليون دوالر أمريكي، يعد 

 cic)وهي شركة االستثمار الصينية الدولية  فروع تابعة هلاتضم ثالثة  5درجة (، الشركة08/10مادول –لينربغ 

                                                           
حتولت اىل نظام سعر الصرف املرتبط بسلة العمالت ،لكن 2005حافظت الصني على ارتباط عملتها ارتباطا وثيقا بالدوالر األمريكي لعدة سنوات ،يف جويلية  2005 قبل سنة1

  كني استئناف التحرير التدرجيي للعملة.مسحت ب 2010وابتداءا من جوان سنة 2010اىل غاية  2008سعر الصرف ظل مرتبطا تقريبا بالدوالر ابتداء من االزمة العاملية
2
 http://www.worldbank.org/en/country/china/overview , consulté le 04/07/2017. 

3
 China annuel Investment  corporation ,annuel report,2015,p07.  

4
 sovereign wealth  fund rankings, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/,consulté le 

02/08/2017. 
5
Cic overview , http://www.china-inv.cn/wps/portal,consulté le 05/07/2017. 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/,consulté
http://www.china-inv.cn/wps/portal,consulté
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international co., ltd)  شركة االستثمار الصينية املالية،(cic capital) هيوجني املركزية،( central 
huijin:) 

 اخلارجستثمار و ادارة األصول يف وقد فوض هلا ا2011شركة االستثمار الصينية الدولية  :تأسست يف سبتمرب -
تستثمر يف األسهم العامة ،السندات وصناديق التحوط ،االستثمار يف العقارات ،صناديق األسهم اخلاصة 

 واالستثمارات املشرتكة واستثمارات األقلية  كمستثمر مايل .

وقد مت منحها تفويض بإجراء استثمارات مباشرة لتحسني 2015شركة االستثمار الصينية :تأسست يف جانفي -
 احملفظة الشاملة لشركة االستثمار الصينية ،وتعزيز االستثمار يف األصول الطويلة األجل . ادارة

هيوجني املركزية لالستثمار :تستثمر يف أسهم املؤسسات املالية الرئيسية  اململوكة للدولة يف الصني و بدون -
ملركزية حقوقها كمساهم وتؤدي التدخل يف العمليات اليومية للمؤسسات اليت تستثمر فيها ،ومتارس هيوجني ا

التزاماهتا املالية بقدر مسامهتها الرأمسالية ،من أجل احلفاظ على قيمة األصول املالية اململوكة للدولة وتعزيزها ،كما 
 .2010مت تأسيس شركة االستثمار الصينية الدولية هونغ كونغ احملدودة يف نوفمرب 

 االستثمار الصينية :حوكمة و الهيكل التنظيمي لشركة -3

 ة كالتايل :التنظيمي لشركة االستثمار الصينييف هذا اجلزء سوف نتطرق اىل حوكمة و اهليكل    

 حوكمة شركة االستثمار الصينية :3-1

حسب قانون الشركات الصيين ،أنشئت الشركة جملس املدراء وجملس املشرفني ، كما قامت بإنشاء جلنة 
لس االدارة ،شركة االستثمار الصينية قامت بتحسني اهليكل التنظيمي و الوظيفي تنفيذية لتنفيذ قرارات جم

الرتخيص ة اليات  لصناعة القرار العلمي و باإلضافة اىل حتسني قواعد ومعايري العمل يف الشركة ،كما أنشئت الشرك
،باإلضافة اىل أهنا وضعت نظام شامل إلدارة املخاطر كما طورت منصة استثمار متنوعة ومتطورة ،منوذج احلوكمة 

 . يف الشركة قائم على تبين نظرة التنمية العلمية وحتسني ادائها و كفاءهتا التشغيلية 

 الهيكل التنظيمي لشركة االستثمار الصينية :3-2

 :ي لشركة االستثمار الصينية كالتايل يتكون اهليكل التنظيم
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يقوم باإلشراف على عمليات الشركة و تطوير أدائها العام ،واختاذ القرارت مبا يتفق مع النظام مجلس االدارة :-أ
األساسي على أساس األهداف و املبادئ اليت تنص عليها جملس الدولة ،يقوم جملس اإلدارة مبراجعة واعتماد 

ويقرر أيضا املسائل املتعلقة بتنفيذ  التوجيهية التشغيلية، وخطط االستثمار،  واملبادئ لشركة،اسرتاتيجيات تطوير ا
اسرتاتيجيات الشركات، حيدد القضايا الرئيسية لتقدمي تقرير إىل املسامهني، يقوم بتعيني وفصل املدراء التنفيذيني،  

 كما يقرر أو يأذن بإنشاء هيئات اإلدارة عند الضرورة .

تقوم برتمجة توجيهات جملس االدارة اىل تفاصيل اسرتاتيجية وتشرف على عمليات شركة التنفيذية : اللجنة-
االستثمار الصينية ،كما لديها السلطة الختاذ القرارات التشغيلية املطلوبة ،مبا يف ذلك القرارات بشأن  القواعد 

قامت اللجنة بافتتاح  2015األجور ،يف سنة األساسية ،التعديالت املؤسسية و أليات التشغيل وتقييم األداء و 
 مكتب متثيلي يف نيويورك .

اجمللس االستشاري الدويل لشركة االستثمار الصينية يضم خرباء ذو شهرة عالية المجلس االستشاري الدولي :-
االقتصاد  ،وهو يوفر منظور دويل حول اسرتاتيجيات التنمية للشركة ،االستثمار يف اخلارج و قرارت هامة يف سياق

 مت عقد االجتماع السنوي السابع يف بكني . 2015العاملي وفرص االستثمار و القضايا التنظيمية ،يف سبتمرب 

تقوم بصياغة ومراجعة سياسات التعويض لكبار املدراء التنفيذيني و االشراف على تنفيذ لجنة المكافأت :
 السياسات  ،ويتم تنظيمها يف اطار جملس االدارة .

مسؤول عن مراقبة أداء املدراء و املدراء التنفيذيني عند تنفيذ واجباهتم  ،باإلضافة اىل مجلس االشراف :-ب
فعالية اجراءات االشراف داخل الشركة ،كما أهنا مسؤولة عن ادارة املراجعة الداخلية للحسابات ،كما يقوم 

، عزز 2015املالية و احملاسبية للشركة ،يف سنة  جملس االشراف باختيار املدققني اخلارجيني كما يراقب الوظائف 
عن طريق إجراء  جملس اإلشراف نظام أفضل لرصد مدى للوفاء املديرين وكبار املسؤولني التنفذيني بواجباهتم 

 حتقيقات تدقيق االستثمار واإلدارة، املسؤولية االقتصادية، واملسامهة يف احلصص.

 :تنظيمي لشركة االستثمار الصينيةاهليكل ال وفيما يلي املخطط التايل ميثل    
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 .(CIC):يمثل الهيكل التنظيمي لشركة االستثمار الصينية  (7-3)المخطط رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: China annuel Investment  corporation ,annuel report,2015,p12. 
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 اطار االستثمار و تخصيص األصول  في شركة االستثمار الصينية :-4

 نتطرق اىل السياسة االستثمارية و ختصيص األصول يف شركة االستثمار الصينية  فهذا اجلزء سو يف 

 اطار االستثمار :-4-1

شركة االستثمار الصينية تستثمر على أساس جتاري هتدف اىل تعظيم الفوائد ضمن جمال خماطر مقبول ،وهي       
اليت تستثمر فيها ،اختاذ قرار االستثمار يف الشركة يتم على  مستثمر مايل حيث أهنا ال تسعى للتحكم يف الشركات

أساس اطار عمل الختاذ القرارات فعال و منظم على أساس علمي ،صياغة السياسات و االسرتاتيجيات 
االستثمارية ،أداء الشركة و حتديد املخاطر يتم وفق املبادئ التوجيهية اليت حيددها جملس االدارة واللجنة التنفيذية 
،جلنة االستثمار وجلنة االدارة تقوم بدورها بتنقيح وصياغة سياسات و عمليات االستثمار اخلاصة هبا كما تعقد 
اجتماعات خاصة هبا الستعراض مقرتحات االستثمار املقدمة من قبل ادارات االستثمار واختاذ قرارهتا و اليت يتم 

 وفرق وأقسام االستثمار ذات الصلة .  التنفيذينيتنفيذها من قبل كرباء املدراء 

 واختاذ قرار االستثمار و تنفيذه على مستوى الشركة يتم كالتايل :

متوسطة وطويلة األجل ،حتديد أفق االستثمار باإلضافة اىل العوائد اليت  اسرتاتيجيةيتم صياغة مجلس المدراء :-
 جيب حتقيقها .

 لقرار بشأن األعمال التجارية الرئيسية والقضايا التشغيلية للشركة .اجراء البحوث و اختاذ االلجنة التنفيذية :-

على مستوى هذه :(CIC INTERNATIONAL)لجنة االستثمار لشركة االستثمار الصينية الدولية -
اللجنة يتم اختاذ القرارات االستثمارية العامة خبصوص ختصيص األصول ،سياسات احملفظة ،اعادة التوازن 

مشاريع استثمارية جديدة ،تعديل أو االنسحاب من املشاريع االستثمارية  تالقراراالعملة ،واختاذ  للمحفظة وادارة
 القائمة ،تتكون جلنة االستثمار من عدة أقسام كالتايل :

ادارة ختصيص األصول و البحوث االسرتاتيجية :مسؤولة عن وضع سياسات االستثمار ،اقرتاح خطط -أ
لتخصيص األصول ،وادارة األهداف االستثمارية العامة ومتابعة التطورات يف االقتصاد العاملي والسوق  اسرتاتيجية

 املايل العاملي ،كما تتوىل مسؤولية استثمارات األصول السلبية .

 ادارة األسهم العام :ادارة استثمارات األسهم العامة على الصعيد العاملي .-ب
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 بنشاط ،العوائد املطلقة وحافظة األصول املتعددة . الثابتولة عن ادارة الدخل :مسؤ  الثابتةادارة السندات -ت

يف األسهم اخلاصة من خالل االستثمارات املباشرة  تاالستثمارااخلاصة :مسؤولة عن ادارة  تاالستثماراادارة -ث
 أو الصناديق يف صناعات أخرى .

رة يف سوق العقارات العاملي واختيار وادارة  الصناديق مباش استثمارادارة العقارات :مسؤولة عن بناء حمافظ -ج
 املشرتكة . تاالستثماراالعقارية و 

يتم وضع اخلطط (: CIC CAPITAL)لجنة االستثمار و االدارة لشركة االستثمار الصينية المالية-
مشاريع جديدة أو تعديلها أو واالسرتاتيجيات االستثمارية املباشرة يف اخلارج باإلضافة اىل اختاذ قرار الدخول يف 

 االنسحاب من مشاريع قائمة .

:هي املسؤولة عن االستثمارات املباشرة يف البنية التحتية ،التعدين الطاقة و النفط ،ادارة 1قسم االستثمار -أ
 الصناديق الثنائية و املتعددة األطراف و االستثمارات املشرتكة .

مارات املباشرة يف قطاعات غري الزراعة و القطاعات الثالثة األوىل :هي مسؤولة عن االستث2قسم االستثمار -ب
 املدارة من قبل القسم األول ،باإلضافة اىل ادارة منصات االستثمار للصناديق )املكاتب (و االستثمارات املشرتكة 

 المحفظة االستثمارية : 4-2

من قبل املؤسسات النظرية ،قامت الشركة  املكتسبةاستنادا اىل املمارسات السابقة و اخلربات  2015سنة 
احملفظة املرجعية يف منوذج ختصيص األصول ،وقد   بإنشاء CIC Internationalاالستثمار الصينية الدولية 

حتول اطار ختصيص األصول من الرتكيز على )التوزيع االسرتاتيجي ،حمفظة السياسات ،التوزيع التكتيكي ،التوزيع 
فظة السياسات اليت متتد على ثالثة سنوات ،حمفظة السياسات حمعلى )احملفظة املرجعية ،الفعلي (اىل الرتكيز 

تعمل احملفظة املرجعية كمؤشر ،السنوية ،احملفظة الفعلية ( حيث يوفر هذا التحول توجيهات أفضل لبناء احملفظة 
وحمفظة السياسات اليت متتد  الطويل،لتحديد مسات خماطر احملفظة وتوفر معيارا لقياس األداء النسيب على املدى 

وحمفظة السياسات  لثالث سنوات هي احملفظة الفعلية احملايدة وحتدد عالقة استبدال األصول واجتاه بناء احملفظة،
السنوية هي خطة التنفيذ اليت حتدد النطاق الصحيح لالحنراف وحتدد أهداف بناء احملفظة استنادا إىل االحنرافات 

 .اعر السوق وعن التقدم احملرز يف استثمارات البديلة لألصولاليت تدفعها مش
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ة يسهم العاملشركة االستثمار الصينية يف جمموعة واسعة من املنتجات املالية العاملية مثل األ1تستثمر 
)االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف البورصة (،أدوات الدخل الثابث )مثل السندات السيادية وسندات 

(واالستثمار يف األصول املالية البديلة )مثل صناديق التحوط (واالستثمار على املدى الطويل )من خالل  الشركات
االستثمار املباشر يف الصناعات ،املوارد ،السلع و قطاع العقارات و االنشاءات ( و االستثمار من أجل السيولة 

ليلة واحدة (،وفيما يلي اجلدول التايل ميثل توزيع )من خالل االستثمار يف أذونات اخلزينة األمريكية والودائع ل
 .2015ديسمرب 31احملفظة االستثمارية للشركة يف هناية 

 )النسبة المئوية (.2016ديسمبر 31:توزيع المحفظة االستثمارية لشركة االستثمار الصينية  ،(14-3)جدول رقم 

 النسبة  فئات األصول 
 %45.87 األسهم العامة 
 %15.01 الثابث أدوات الدخل 

االستثمارات على املدى 
 الطويل 

37.24% 

 %1.88 نقد و أصول أخرى 
sourse: Global Investment Portfolio Distribution, http://www.china-inv.cn/,consulté le 01/08/2017.     

الشركة  يف األسواق و االقتصاديات املتقدمة  و بنسبة أقل األسواق و  تاستثماراترتكز معظم 
االقتصاديات الناشئة وفيما يلي للتوزيع اجلغرايف الستثمارات الشركة الصينية ضمن فئة األسهم العامة و أدوات 

 الدخل الثابث :

 .2015ديسمبر  31لشركة االستثمار الصينية ، بث :التوزيع الجغرافي لكل من األسهم العامة و سندات الدخل الثا (15-3)جدول رقم

 النسبة التوزيع اجلغرايف فئة األصول

 األسهم العامة

 %51.37 السوق األمريكية لألسهم
ماعدا السوق -االسواق املتقدمة لألسهم
 %37.61 األمريكية

 %11.02 األسواق الناشئة

 أدوات الدخل الثابث
 %53.96 املتقدمةالسندات السيادية لالقتصاديات 

 %3.55 السندات السيادية لالقتصاديات الناشئة
 %41.49 سندات الشركات وسندات أخرى

 
Source :public equity and fixed income in global portfolio(distribution by region ), http://www.china-inv.cn,consulté le 01/08/2017. 

                                                           
1
 Portfolio structure , http://www.china-inv.cn/,consulté le 01/08/2017. 

http://www.china-inv.cn/,consulté
http://www.china-inv.cn,consulté
http://www.china-inv.cn/,consulté
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 مار في شركة االستثمار الصينية :ادارة مخاطر االستث-5
بتكثيف إدارهتا الشاملة للمخاطر وحتسني نظام إدارة املخاطر وتعزيز حتديد  CIC، قامت 20161يف عام       

ومت تنفيذ نظام عوامل اخلطر   .وتقييم خماطر ما قبل االستثمار ورصد خماطر ما بعد االستثمار واإلنذار املبكر هلا
ومت تقييم األصول  .النموذج التحليلي و عوامل وأدوات إدارة املخاطر املختلفة كجزء من اجلهود املتواصلة لدعم

القائمة من املستوى الثاين واملستوى الثالث على وجه السرعة باستخدام أساليب صارمة علميا، ومت استعراض 
اجلديد لإلدارة  ويف إطار اهليكل .ودراسة مناذج التقييم واملمارسات السابقة لتسهيل توحيد تقييمات األصول

وختصيص األصول، كما مت تغيري شكل تقرير األداء واعتماد على منوذج متطور ذاتيا إلجراء حتليل منتظم لإلسناد 
احلوادث  لتحسني توصياتللحافظة اإلمجالية وفئات األصول الرئيسية واسرتاتيجيات االستثمار كما مت اقرتاح 

غري االعتيادية ، کما مت اإلشراف علی  تنفيذ احللول املوصی هبا ورصدها املتعلقة باملخاطر التشغيلية واألحداث ال
 فيما يلي أهم أنواع املخاطر اليت تتم ادارهتا من قبل شركة االستثمار الصينية . و عن كثب،

 ادارة مخاطر السوق :
االستثمار الصينية تستثمر وفق مبدأ أساسي يتمثل يف احلصول على عوائد االستثمار ضمن جمال 2شركة 

خماطر مقبول ،حيث يتم األخذ بعني االعتبار الوزن النسيب جلميع فئات األصول يف احملفظة الكلية على أساس 
 و العوامل االقتصادية الكلية . االسرتاتيجيةعوامل احملفظة و العوامل 

 مخاطر االئتمان :  ادارة
خماطر االئتمان الرئيسية اليت تواجهها الشركة تتمثل يف خماطر االئتمان السيادية ،خماطر االئتمان للطرف 
املقابل ،املخاطر املرتبطة باألصول املستثمرة ،وبناء على املخاطر اليت تتعرض هلا احملفظة املالية للشركة ، تنشر 

CIC دولة ومنطقة، باإلضافة اىل تقارير دورية عن  110ئتمان السيادية تغطي بانتظام تقارير عن خماطر اال
أجرت اختبارات على خماطر االئتمان السيادية وأصدرت آراء خبصوص خماطر  ،كما CICحتركات السوق 

الداخلية استخدام التصنيفات االئتمانية  االئتمان واإلنذارات املبكرة لبعض املشاريع احملددة ،كما تدرس الشركة 
،كما تواصل الشركة حتسني مراقبة خماطر االئتمان لدى األطراف األخرى و  السيادية يف إدارة خماطر االستثمار

نظام اإلنذار املبكر املرتبطة هبا وتعزيز الرقمنة لعملية إدارة الطرف املقابل هبدف جعله أكثر شفافية ،ديناميكية، يف 
 .الطرق املمكنة إلدارة حتمل خماطر الطرف املقابل  CICستكشف  الوقت املناسب، باإلضافة إىل ذلك، ت

باستمرار خماطر االئتمان لألصول املستثمرة وحتسني اإلنذار املبكر واالستجابة كما حثت إدارات  CICتتعقب
 .االستثمار لتعزيز إدارة ما بعد االستثمار وتعديل املشاريع أو االنسحاب منها يف الوقت املناسب

 

                                                           
1
 Management of multipe types of risks, http://www.china-inv.cn/,consulté le 01/08/2017. 

2
  China annual Investment  corporation ,annual report,2015,p39. 

http://www.china-inv.cn/,consulté
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 التشغيلية و الرقابة الداخلية : المخاطرادارة 

قامت الشركة  بتحسني سياساهتا وإجراءاهتا وصقلت عملها وقدرات إدارة املخاطر من خالل وضع 
بإجراء  CICضوابط داخلية مصممة خصيصا لإلدارة املخاطر التشغيلية و لدعم تطور العمل ،كما قامت

تنفيذ نظام مساءلة مدير االستثمار ،باإلضافة اىل إجراء  تقييمات منتظمة للمخاطر التشغيلية واستمرت يف
عمليات تفتيش داخلية بشأن املتابعة الواجبة فيما يتعلق باملشاريع االستثمارية و العمليات، وتشديد مراقبة 

 .املعامالت وإجراءات االستثمار
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 رب صناديق الثروة السيادية الرائدة )المختارة ( اتجبين   مقارنة المبحث الثالث:
فيها صناديق الثروة  قارنة بني جتارب صناديق الثروة السيادية حمل الدراسة ،مباامليف هذا املبحث سنقوم ب

و هيئة أبوظيب لالستثمار GPFGالسيادية السلعية املتمثلة يف صندوق املعاشات احلكومي االمجايل النروجيي 
ADIA الثروة السيادية الغري السلعية املتمثلة يف شركة متاسك وصناديقTemask وشركة االستثمار احلكومية

حيث سنركز على ثالثة نقاط أساسية هي كالتايل ،CICباإلضافة الشركة االستثمار الصينية GICلسنغافورة 
  ن خالل املطلب الثاين م ،اطار االستثمار وختصيص األصول و الشفافية من خالل املطلب األول  احلوكمةمعيار 

 
 الحوكمة و الشفافية معيار : المطلب األول

فيما خيص احلوكمة و الشفافية يف هذا املطلب سنقوم باملقارنة بني صناديق الثروة السيادية حمل الدراسة  
،وكل من ADIAو هيئة أبو ظيب لالستثمار  GPFGكل من صندوق املعاشات احلكومي االمجايل النروجييل،

 .CIC،والشركة الصينية لالستثمار GICو temaskصناديق الثروة السيادية لدولة سنغافورة 
 املقارنة بني هذه الصناديق فيما خيص مستوى احلوكمة و الشفافية سنقوم باستخدام املؤشرات التالية :من أجل    
–و لينربغ  trumanيف كل من مؤشر تروماناحلوكمة و الشفافية لصناديق الثروة السيادية املتمثلة   1مؤشرات-

 .linaburg –maduelleمادول 
 )املؤشرات العاملية للحوكمة املتمثلة يف كل من مؤشر ه الصناديق ذمؤشرات احلوكمة و الشفافية للدول املالكة هل-

WGI ومؤشر ادراك الفسادCPI)و  الستعراض وضعية وطبيعة املناخ االقتصادي للدول من حيث احلوكمة
يرجع ،كما  هلما عالقة اىل حد ما باستعراض وضعية القطاع العام ألن مت اختيار هذان املؤشرانقد و  ،الشفافية 

و املسائلة و الشفافية  يف البلدان املالكة لصناديق الثروة  وكمةأنه هناك ارتباط مباشر بني مستوى احل 2اىل افرتاض
 ،نستعرض هذه املؤشرات كما يلي :يق هذه الصنادو حوكمة  السيادية ومستوى شفافية 

 
 
 
 
 
 

                                                           
مت التطرق اليها من خالل املطلب الثالث للفصل األول .  لقدبالنسبة ملؤشرات احلوكمة و الشفافية لصناديق الثروة السيادية)مؤشر ترومان ،مؤشر لينربغ مادول ( 1

  
2
 Roland Beck , Michael Fidora, the impact of sovereign wealth funds on global financial markets,occasional 

paper,N91,july 2008,p13. 
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 المؤشرات العالمية للحوكمة ) مؤشر كوفمان ، كراي و ماستريزي(: -1
للبنك  األمد طويل حبثي برنامج على بناءً  1996 عام منذ للحوكمة العاملية 1 املؤشرات إصدار يتم

التنقيط والرتتيب املناسب لكل بلد باالعتماد على  2،حيث يتم اعطاء دولة200الدويل،يتم قياسها يف أكثر من 
 وغياب السياسي واالستقرار واملساءلة، الصوت هي أساسية مكونات ستة يتضمن عدة مصادر للمعلومات،

 .الفساد ومكافحة القانون، وسيادة التنظيمية، واجلودة احلكومة، وفاعلية العنف،
 : Corruption Perception Indexالفساد مدركات مؤشر-2

مت وضعه ،العامل  مستوى على وانتشاراً  استخداما الفساد قياس  مؤشرات أكثر هو مدركات الفساد 3مؤشر
 حكومية غري دولية منظمة الدولية وهي الشفافية منظمة عن تقرير يف شكل املؤشر هذا حيث يصدر 1995منذ 
 مراتب حسب يف ويصنفها واألقاليم البلدان حترزها اليت عدد النقاط الفساد مدركات مؤشر يسجل، بالفساد معنية

 . البلد يف العام القطاع فساد إىل مدى استناداً  وذلك درجة مدى مالحظة الفساد يف املوظفني و السياسيني ،
 . نتائج املقارنة بني صناديق الثروة السيادية فيما خيص احلوكمة و الشفافية  وفيما يلي اجلدول التايل ميثل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Daniel Kaufmann, Aart Kraay,Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: Methodology 

and Analytical Issues,paper,world bank, September,2010,p02. 
 .كان أفضلكلما كان أعلى كلما   100اىل  0كلما كان التنقيط أعلى كلما كان أفضل ،بالنسبة للرتتيب يرتاوح ما بني 2.5و+2.5-بالنسبة للتنقيط أو النقطة ترتاوح ما بني 2

. 02/01/2017. تاريخ 2و  1منظمة الشفافية الدولية ،ص أسئلة يتم تكرار طرحها و المنهجية المستخدمة )النسخة العربية(،،2015مؤشر مدركات الفساد 3
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 فيما يخص الحوكمة و الشفافية .)النرويج ،أبوظبي  ،سنغافورة ،الصين ((:نتائج المقارنة بين صناديق الثروة السيادية 16-3الجدول رقم )

 
 الصين سنغافورة  امارة أبوظبي النرويج البلد

صندوق الثروة اسم 
 السيادي 

صندوق املعاشات 
احلكومي االمجايل 

 GPFGالنروجيي

هيئة أبو ظيب 
 ADIA لالستثمار

صناديق الثروة السيادية 
 لدولة سنغافورة

temask وGIC 

الشركة الصينية 
 CIC لالستثمار

 مؤشرات احلوكمة و الشفافية لكل صندوق ثروة سيادي
 مؤشر

 trumanترومان1
98/100 58/100 61/100. (GIC) 

76/100.(temask) 
70/100 

–لينبرغ مؤشر 
 linaburgمادول 

–maduelle. 
 

10/10 6/10 6/10. (GIC) 
10/10.(temask) 

8/10 

 مؤشرات احلوكمة و الشفافية للبلد املالك لصندوق الثروة السيادي
 WGIمؤشر 

و  2الصوت)
 voice) المساءلة 

and 

accountability) 
 

 
 

 +1.7 

 
 

 -1.07 

 
 
-0.1 

 
 
-1.58 

 CPI 87 70 85 37 3مؤشر
 

  .المصدر :من اعداد الطالبة 
 

 : (6-3)من خالل اجلدول رقم 
 .مادول و ترومان تظهر تطابق تقريبا كبري فيما خيص تنقيط صناديق الثروة السيادية–نتائج كل مؤشر لينربغ  -

                                                           
1
 Edwin M. Truman, Sarah E. Stone, Uneven Progress on Sovereign Wealth Fund Transparency and 

Accountability , Peterson Institute for International Economics, October 2016 ,p06-8. 
2
 Daniel Kaufmann, Aart Kraay,Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: Methodology 

and Analytical Issues,op cit,p04. 
3
   corruption perception index 2015:www.transparency.org,consulté le 19/03/2018. 
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و الشفافية تتباين من صندوق ثروة سيادي ألخر حيث جند أن صندوق املعاشات احلكومي  مستويات احلوكمة-
النروجيي يسجل مستويات عالية من احلوكمة و الشفافية ،مقارنة هبيئة أبوظيب لالستثمار حيث سجلت -االمجايل

 ات احلوكمة و الشفافية ميكن أن نرجع سبب هذا التباين يف مستوي و ،أقل مستوى مقارن  بالصناديق حمل الدراسة
االطار القانوين و املؤسسايت اليت حيكم تسيري هذه الصناديق ،ففي حالة صندوق الثروة السيادي 1اىل طبيعة 

شركة االستثمار الصينية ختضع اىل قانون الشركات  يعترب كوحدة غري منفصلة عن البنك املركزي ،بينماالنروجيي 
  .الصيين 

مؤشرات احلوكمة العاملية جيد كلما انعكس بنفس القدر على مستوى  حسبكلما كان وضع الدولة أو البلد  -
دوق الثروة السيادي النروجيي الذي حيتل ترتيب متقدم شفافية صناديق الثروة السيادية اليت متلكها مثل حالة صن

،مؤشر ترومان  10/10و الشفافية لصناديق الثروة السيادية)مؤشر لينربغ مادول  بالنسبة ملؤشرات احلوكمة
 2من87مؤشر مدركات الفساد  املؤشرات اليت تقيس احلوكمة و الشفافية للبلد) (وترتيب متقدم حسب98/10

 8/10 )مؤشر لينربغ مادول CICصندوق الثروة السيادي الصيين بمقارنة +(1.7 مؤشر الصوت و املسائلة،100،
(وترتيب نوع ما متأخر حسب املؤشرات اليت تقيس احلوكمة و الشفافية للبلد) مؤشر 70/100،مؤشر ترومان 

 .(-1.85 مؤشر الصوت و املسائلة، 37/100مدركات الفساد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 االطار القانوين و املؤسسايت لصناديق الثروة السيادية مت التطرق اليها يف املبحث األول يف الفصل األول .

  
. معناه أن البلد فاسد للغاية0معناه أن البلد خال من موضوع الفساد و كلما اقرتب من 100فكلما اقرتب التنقيط من 100مؤشر مدركات الفساد البلد من  يصنف 2
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 اطار االستثمار و تخصيص األصول معيار  المطلب الثاني :
ر االستثمار و ختصيص األصول صناديق الثروة السيادية فيما خيص اطايف هذا املطلب سنقوم باملقارنة بني 

 بشكل مفصل .لكل صندوق ثروة سيادي  املرجعية االستثمارية ،حيث سنقوم باستعراض تركيبة احملفظة 
 وفيما يلي اجلدول التايل ميثل احملفظة املرجعية االستثمارية  لكل صندوق ثروة سيادي حمل املقارنة .  
 

 (:المحفظة المرجعية االستثمارية  لكل صندوق ثروة سيادي محل المقارنة17-3قم )جدول ر 
 

 توزيع األصول في المحفظة المرجعية االستثمارية   اسم الصندوق وسنة التأسيس
صندوق احلكومي االمجايل النروجيي 

(1990) 
 :2017يناير1املؤشر املرجعي ابتداءا من 

 .%62.5حمفظة األسهم :
 %37.5السندات: حمفظة

 .%67اىل%43سهم :منسوق األ (1976)هيئة أبوظيب لالستثمار 
 .%20اىل%10السندات احلكومية :من

 .%10اىل%5العقارات:من
 %43اىل%13أصول أخرى :من

شركة االستثمار احلكومية لسنغافورة 
(1981) 

 .%65األسهم :
 %35السندات:

 من األسهم : احملفظة املرجعية تتكون (1974) متاسك القابضة
 %60السوق احمللية واألسيوية :أكثر من 

 %40سوق احمللية و األسيوية: األخارج 
 (2016ديسرب31احملفظة االستثمارية ) (2007)شركة االستثمار الصينية 

 %45.87األسهم العامة :
 %15.01أدوات الدخل الثابث:
 %1.88نقد و أصول أخرى:

 %37.24طويلة املدى: تاستثمارا
 . سبق يف املبحث األول و املبحث الثاين املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على ما

 
 و بالتايل اطار االستثمار  :نالحظ أن ختصيص األصول يف احملفظة املرجعية(17-3)من خالل اجلدول رقم 

خيتلف من صندوق ثروة سيادي اىل أخر ،وهذا يرجع اىل اختالف تفضيالت االستثمار ملالكي صناديق الثروة 
السيادية املتمثلني يف حكومات الدول  ،حيث أن هذه التفضيالت االستثمارية ميكن ارجاعها اىل العوامل التالية 

 عامل اخلربة  . ة السيادية واهلدف من انشاء صناديق الثرو صدر األساسي لتمويل الصندوق ،امل
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حيث نالحظ أن صناديق الثروة السيادية اليت هتدف اىل االدخار من أجل األجيال القادمة مثل هيئة 
على االحتياطات مثل صناديق الثروة السيادية  تعظيم العوائدأو الصناديق اليت تسعى   ADIAأبوظيب لالستثمار 

ختصص اجلزء األكرب من استثماراهتا على املدى الطويل يف األصول املالية ذات  لكل من دولة الصني و سنغافورة 
حتقيق الذي يهدف اىل GPFGالعوائد العالية و املخاطرة الكبرية ،مقارنة بصندوق الثروة السيادي النروجيي 

وزن الية مرجعية متثل وبالتايل يتم االستثمار يف حمفظة م االستقرار ،وتوفري احتياطات ومتويل النفقات التقاعدية
أن أدوات الدخل الثابث متتاز بالسيولة العالية و  حيثمن الوزن الكلي للمحفظة ، %30السندات حوايل 

 املخاطرة املنخفضة باعتبار أن هذا الصندوق يهدف اىل حتقيق االستقرار يف ظل تقلبات أسعار النفط .
يعترب حمدد رئيسي يف طبيعة القطاعات االقتصادية   نفطي (ريبالنسبة ملصادر متويل الصندوق )نفطي ،غ

االستثمار يف تستهدف  (النفطية) سلعيةالحيث أنه بالنسبة لصناديق الثروة السيادية اليت يتم استهدافها ،
وذلك من أجل حتقيق التنويع و جتنب خطر تقلبات  خارج قطاع احملروقات القطاعات املرتبطة بالتنويع االقتصادي

 . النفط على كل من القطاعات املرتبطة بقطاع النفطأسعار 
عوائد  تم ختصيص جزء من استثمارات هذه الصناديق حنو قطاع العقارات ألنومن املالحظ أيضا أن ي

  خصوصا االستثمار يف قطاع العقارات املباشرة. قطاع العقارات متثل حتوط طبيعي كما تعترب أصل حقيقي و أمن،
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 :الفصل الثالثخالصة 
من خالل استعراضنا لتجربة صناديق الثروة السيادية اليت اخرتهنا من أجل هذه الدراسة ميكن القول أن جتربة       

املميزات  اخلصائص و باختالف ظروف و أسباب انشاءها  و األخرىكل صندوق ثروة سيادي ختتلف عن 
االقتصادية لكل بلد ،و الذي يظهر بشكل واضح من خالل حوكمة و اهليكل التنظيمي و اطار العام االستثمار 

 .كل صندوق ثروة سيادي ليف احملافظ املرجعية وختصيص األصول 
  

سواء على  أو اعادة تنظيم   تغيريات ،حتوالت  عرفنه على مستوى  كل صندوق ثروة سيادي قد أكما     
احملفظة املالية (،احلوكمة و اهليكل التنظيمي ،وسياسة  تكوينمستوى االطار العام لالستثمار )ختصيص األصول و 

و شركة االستثمار الصينية GPFGادارة املخاطر ،كما تعكسه كل من جتربة صندوق الثروة السيادي النروجيي 
CICأو الظروف االقتصادية العاملية الدارة  عرب السنوات ،خربات التسيري و او تطور تراكم اىل  ،ويرجع هذا

 وتطور مهام و أهداف بعض الصناديق.(،2008)األزمة املالية العاملية لسنة 
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 :استثمارات صناديق الثروة السيادية في األسواق المالية الدولية ولالجزء األ

 :ولالجزء األ خاتمة

نتائج املتوصل اليها يف اجلزء األول املتعلق بدراسة استثمارات صناديق الثروة اللخص أهم تميكن أن 
 :السيادية يف األسواق املالية الدولية كالتايل 

السيادية يف األسواق املالية الدولية كجهة عارضة لرؤوس األموال ،وهي تعد أداة تتدخل صناديق الثروة 
استثمار حكومية تقوم بإدارة أموال عامة اليت تنشأ من فوائض ميزان املدفوعات أو املوازنة العامة للدولة وذلك من 

يق من خالل حمافظ استثمار أجل حتقيق أهداف اقتصادية معينة ،حيث يتم استثمار األصول املالية هلذه الصناد
 مرجعية .

اخلطوة األوىل يف عملية تسيري أو ادارة احملافظ املالية سواء بالنسبة للمستثمر الفرد أو املستثمر املؤسسايت 
تتمثل يف حتديد سياسته االستثمارية بوضوح كخطوة أوىل ،حيث أن حتديد سياسة االستثمار اخلاص باملستثمر 

يت تسمح له باختيار أسلوب االدارة الذي يسمح له بتحقيق العائد املراد حتقيقه يف ظل الفرد أو املؤسساسواء 
 املخاطرة املمكن حتملها .

ختتلف جتارب صناديق الثروة السيادية )جتارب الصناديق الرائدة حمل الدراسة ( من صندوق اىل أخر 
لكل بلد و بالتايل تتباين سياسات باختالف ظروف و أسباب انشاءها و اخلصائص و املميزات االقتصادية 

 االستثمار و ادارة احملافظ املالية هلذه الصناديق .



 

 )الواقع(:عرض وتقييم تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري IV الفصل

 )األفاق (لصندوق ضبط االيرادات الجزائري  جديد نموذج تقديم:Iالفصل 
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 (الواقع و األفاق)تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري : ثانيالجزء ال

 :ثاني الجزء ال مقدمة

كأداة 2000صندوق ضبط االيرادات اجلزائري يصنف على أنه صندوق ثروة سيادي ،مت انشاؤه سنة 
ملواجهة تقلبات أسعار النفط يف ظل معطيات و ظروف اقتصادية مالئمة اتسمت باالرتفاع املتواصل ألسعار 

تنشيط الطلب الكلي من خالل بعث مشاريع استثمارية   النفط و اتباع سياسة مالية ذات طابع كينزي هتدف اىل
 كربى .

اىل 2000ط االيرادات اجلزائري منذ انشاءه سنة يف هذا اجلزء من الدراسة سنقوم بتقييم جتربة صندوق ضب
،وذلك بشكل مفصل فيما يتعلق مبصادر متويله وطبيعة استخدامه يف االقتصاد  2018-2017غاية الفرتة احلالية 

 بيها يف اجلزء األول من الدراسة و املتعلقة بتجار لاجلزائري ،واعتمادا على نتائج هذا التقييم و نتائج املتوصل ا
صناديق الثروة السيادية الرائدة استخرجنا أهم األسباب و الدوافع اليت تقودنا اىل تقدمي اقرتاحات خبصوص اجراء 

لتغري طريقة تسيري صندوق ضبط االيرادات اجلزائري وتوظيفه بشكل فعال لصاحل دعم و تطوير االقتصاد تعديالت 
 يرادات اجلزائري قمنا بوضع الفصول التالية :جتربة صندوق ضبط االوتقييم اجلزائري ،ومن أجل دراسة 

 :عرض وتقييم جتربة صندوق ضبط االيرادات اجلزائري . الفصل الرابع-

 :تقدمي منوذج جديد لصندوق ضبط االيرادات اجلزائري . الفصل الخامس-



 .ريعرض  تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائ : 01المبحث 

 .تقييم مصادر تمويل صندوق ضبط االيرادات الجزائري  :  02المبحث 

.استخدامات صندوق ضبط االيرادات الجزائري متقيي :03المبحث 
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 :الفصل الرابع تمهيد

يف حتسن  2014-2000تواصل ألسعار النفط يف السوق املالية الدولية منذ سنة لقد ساهم االرتفاع امل
من خالل  تسجيل فوائض مالية مهمة ناجتة عن ارتفاع ايرادات اجلباية  ،املؤشرات االقتصادية الكلية للجزائر

و الذي يصنف كصندوق ، 2000سنة  البرتولية ،األمر الذي دفع احلكومة اىل انشاء صندوق ضبط االيرادات
البرتولية  ثروة سيادي كوسيلة المتصاص فوائض ايرادات اجلباية البرتولية الناجتة عن الفرق بني بني ايرادات اجلباية

احملققة فعال  و ايرادات اجلباية البرتولية حسب تقديرات قانون املالية ،كما مت حتديد مهامه من أجل متويل العجز 
 ،باإلضافة اىل ختفيض حجم الدين العام . 2006ابتداءا من سنة  على مستوى امليزانية و اخلزينة العمومية

جلزائري استعرضنا بشكل خمتصر خصائص و مميزات دات اومن أجل تقييم جتربة صندوق ضبط االيرا
االقتصاد اجلزائري حيث تطرقنا اىل تأثري تقلبات سعر النفط على مستوى األسواق املالية الدولية للفرتة األخرية 

  ،مث قمنا بإجراء بشكل عاماجلزائري على الوضعية املالية العامة و احلسابات اخلارجية و االقتصاد  2014-2016
،على أساس مصادر متويله و طبيعة استخداماته ،و مدى جناحه تقييم مفصل لصندوق ضبط االيرادات اجلزائري 

السلبية ألسعار البرتول على مستوى األسواق املالية الدولية صدمة الهداف احملددة له خصوصا يف ظل يف حتقيق األ
ملرسومة له من الناحية االقتصادية و مسامهتها ،و مدى فعالية هذه األهداف و املهام ا  2014منذ منتصف سنة 

 ا الفصل اىل احملاور التالية :ذيف حتقيق دفع لالقتصاد الوطين ،و على هذا األساس قمنا بتقسيم ه

 عرض جتربة صندوق ضبط االيرادات اجلزائري .-

 تقييم مصادر متويل صندوق ضبط االيرادات اجلزائري .-

 يرادات اجلزائري .تقييم استخدامات صندوق ضبط اال-
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 الجزائري. يراداتتجربة صندوق ضبط اال عرض : و  المبحث األ
يعترب قطاع احملروقات القطاع الرائد و املوجه لالقتصاد اجلزائري ،لذلك أنشئت احلكومة اجلزائرية صندوق 

حيث تقلبات أسعار النفط ،للصدمات و األزمات النامجة عن اجلزائري لتخفيف تعرض االقتصاد  اليراداتضبط ا
مدى تأثري تقلبات يف املطلب األول ، املبحث اىل عرض خصائص و مميزات االقتصاد اجلزائري يف هذا سنتطرق 

 (2016-2014)الفرتة األخريةحيث سنركز على  أسعار النفط على واقع االقتصاد و السياسة املالية يف اجلزائر
من خالل املطلب يرادات قع وظروف انشاء صندوق ضبط االاىل  وا ،باإلضافةوذلك من خالل املطلب الثاين 

 . الثالث 
 المطلب األو  :خصائص ومميزات االقتصاد الجزائري.

من % 67، و الصادرات من  %98، حيث ميثل حنو اجلزائري  العمود الفقري لالقتصاد يعد النفط 
،حتتل (2015-2000)من الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة  %35ايرادات اجلباية الضريبية كما يساهم ب

اجلزائر املرتبة العاشرة ضمن قائمة  أكرب الدول  الحتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل، وهي سادس أكرب مصدر 
ايرادات الصادرات النفطية 1وقد مكنت ، من حيث احتياطيات النفط العاملية 16حتتل املرتبة  للغاز الطبيعي 

 انشاء اجلزائر من احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي ومجع احتياطيات كبرية من النقد األجنيب باإلضافة اىل
الدين  يعترب لدعم استقرار امليزانية ، باإلضافة إىل ذلكاملوجه  )صندوق ضبط االيرادات (ثروة سيادي صندوق 

عامليا 1712،كما حتتل اجلزائر املرتبة لي اإلمجايل من الناتج احمل ٪2 أقل من اخلارجي للجزائر منخفض للغاية 
وفيما ما يلي بعض البيانات و املؤشرات اخلاصة باالقتصاد ،حسب مستوى احلرية االقتصادية  نقطة 46.5ب

 .اجلزائري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. شهدت أسعار النفط ارتفاعا متواصال يف السوق املالية الدولية  2000منذ بداية سنة  1

  
2
Algeria economic freedom, http://www.heritage.org/index,consulté le 02/08/2017. 

http://www.heritage.org/index,consulté
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 . 2016-2010:بيانات ومؤشرات خاصة باالقتصاد الجزائري للفترة  (1-4)جدو  رقم

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيانات

الناتج الداخلي الخام 

 )مليار دوالر(
161.2 200.2 209.0 209.8 214.0 165.1 156.0 

نصيب الفرد من الناتج 

 دوالرالداخلي الخام )

 أمريكي (

4479.4 5453.7 5574.2 5476.9 5474.3 4132.6 3823.5 

نمو الناتج الداخلي 

 %الحقيقي 
3.6 2.9 3.4 2.8 3.8 3.8 3.5 

متوسط سعر البترو  الخام 

 دوالرأمريكي للبرميل
80.0 112.9 110.7 109.1 99.1 52.8 44.7 

عدد السكان )مليون نسمة 

) 
35 36 37 38 39 39 39 

 6.40 4.78 2.92 3.25 8.89 4.52 3.91 %التضخم 

 10.5 11.2 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 %معد  البطالة 

العمومية رصيد الخزينة 

)خارج ص ض االيرادات 

 (/ الناتج الداخلي الخام

12.5- 16.9- 20.0- 13.2- 18.5- 19.1- 14.6- 

الحساب الجاري  لميزان 

 المدفوعات)مليار دوالر(
12.149 17.7666 12.418 1.153 -9.277 -27.476 -26.134 

رصيد الميزان التجاري 

 )مليار دوالر أمريكي (
16.580 26.242 21.490 9.946 4.306 17.034- 17.844- 

*االحتياطات االجمالية 

)دون الذهب (مليار دوالر 

 أمريكي

162.2 182.2 190.7 194.0 178.9 144.1 114.1 

رصيد صندوق ضبط 

 االيرادات  )مليار دج (
4842.837 5381.702 5633.751 5563.511 4408.159 2073.846 784.458 

الديون الخارجية / الناتج 

 %المحلي االجمالي 
3.4 2.2 1.8 1.6 1.7 1.8 2.5 

،بيانات  2016،بيانات صندوق ضبط االيرادات 2016،بيانات التجارة اخلارجية 2016،بيانات ميزان املدفوعات 1620حول مؤشرات اقتصادية عامة تبيانا::وزارة املالية ،املديرية العامة التوقعات و السياسات المصدر
 .2015السكان و الدميغرافيا 
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 المطلب الثاني :تأثير تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري 

أسعار النفط  سنسلط الضوء على اخنفاض النفط  سعر  ملعرفة مدى ارتباط االقتصاد اجلزائري بتقلبات
احلالية ومدى تأثريه على االقتصاد العاملي بصفة عامة و االقتصاد اجلزائري بصفة خاصة  املسجل خالل الفرتة 

 .(2015-2005)،وفيما يلي الشكل التايل ميثل تطور أسعار النفط اخلام خالل الفرتة 
 )دوالر أمريكي  للبرميل(.2015-2005:تطور أسعار النفط الخام خال  الفترة  (1-4)الشكل رقم

 

 
 

Sourse :elaboré par étudient chercheur dépendent sur tableau spot crude précises , BP Statistical Review of World Energy, 65th edition, 
London ,UK, June 2016,p 14. 

، 2014منتصف جوان 1نالحظ أن اخنفاض أسعار النفط  املسجل منذ (1-4)رقم ل شكمن خالل ال
بسبب األزمة املالية العاملية   2008أكرب اخنفاض تشهده األسواق املالية الدولية منذ اخنفاضها املؤقت سنة يعد 

 .بعد الطفرة اليت عرفتها األسعار منذ األلفية الثانية و اليت استمرت ألكثر من عقد
 أسباب انهيار أسعار النفط:-1

النفط منها عوامل اقتصادية و عوامل أخرى ميكن ذكرها  أسعار هناك جمموعة من العوامل أدت اىل اهنيار
 كما يلي :

 مع وفرة العرض خصوصا يف ظل تباطؤ االقتصاد األوريب و تراجع النمو الصيين .2تراجع الطلب -
تزايد انتاج النفط و الغاز الصخري خصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية يف ظل التطور التكنلوجي باستخدام -

 اهليدرلوكي و احلفر األفقي. التكسري
 ارتفاع املخزون العاملي من النفط.-

                                                           
. 2014مقارنة بسنة 2015اخنفضت أسعار النفط اىل أكثر من النصف خالل سنة 1

  
2
بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني االحتياجات  ،املؤمتر األول :السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية انهيار أسعار النفط :االسباب و النتائجأ راهم فريد أ.بوركاب نبيل، 

 .04-03،ص2015كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري،-1الدولية ،جامعة سطيف 
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الستعادة الطلب العاملي على النفط و حتقيق التوازن بني الطلب و   opecدول منظمة األوبك  تدخل  تأخر-

دول منظمة األوبك وخارج منظمة األوبك على ختفيض  1،حيث وافقت 2016العرض العاملي اىل غاية  سنة 
،حيث ركزت قبل هذا التدخل على احملافظة على 2017مليون برميل يوميا ابتداءا من جانفي 1.2االنتاج ب 

 حصتها السوقية .
من األسباب اليت  2015و جانفي 2014بني جوان  أمام العمالت األخرى ما%10الدوالر بأكثر من  2ارتفاع-

 ىل اخنفاض أسعار النفط ،حيث يتم تسعري النفط بالدوالر نظرا لقوة و استقرار الدوالر .أدت ا
اجليوسياسة عادة تأثر على أسعار النفط ،اال أن الصراع يف الشرق األوسط وشرق أوروبا مل يؤثر  3التطورات-

رفع انتاج منظمة األوبك بشكل كبري على امدادت  النفط ،كما يتوقع أن حتسن األوضاع يف العراق سيساهم يف 
opecبعد التوصل اىل االتفاق النووي و رفع  4،نفس األمر بالنسبة إليران2019-2015خالل الفرتة % 60ب

 العقوبات املفروضة عليها حيث يتوقع أن تؤدي اىل زيادة الصادرات النفطية االيرانية مبقدار مليون برميل يوميا.  
 االقتصاد العالمي :تأثير انخفاض أسعار النفط على -2

تداعيات و أثار اخنفاض أسعار النفط ختتلف فيما بني الدول املستوردة للنفط باعتبارها هي الطرف    
للربح أكثر ،و فيما بني الدول املصدرة للنفط باعتبارها هي الطرف اخلاسر  5الرابح حيث أن بعض البلدان مهيأة

حيث أن الدول اليت هلا فوائض مالية كبرية هلا القدرة على مواجهة اخنفاض أسعار النفط بشكل أفضل مقارنة مع 
 دول أخرى حجم احتياطاهتا املالية ضعيف .

 :و  المستوردةتأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات الد-2-1
الدول املستوردة  مثل مصر ،تونس و لبنان شهدت حتسن يف معامالهتا اجلارية من خالل اخنفاض 6اقتصاديات  -

من امجايل الناتج  %10 فواتري الواردات ،وموازين ماليتها العامة بفضل اخنفاض تكاليف دعم الوقود اليت تصل اىل
 احمللي .

 

                                                           
 01ون برميل يف اليوم ابتداء من ملي 32.5مليون برميل يف اليوم ،ليتحدد سقف االنتاج ب 1.2اتفاق منظمة األوبك املنعقد يف اجلزائر الذي نص على ختفيض االنتاج حبوايل 1

 .2018اىل غاية مارس  2017شهور اضافية ،ابتداءا من جويلية 09حيث مت  متديد العمل باتفاق خفض االنتاج ملدة  ،2017اىل غاية جوان  2017جانفي 
  

2
John Baffes, M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, and Marc Stocker, The Great Plunge In Oil Prices: 

Causes, Consequences, And Policy Responses, policy research notes ,development economics world bank 

group ,mars 2015,p14. 
3
Idem. 

4
مشال أفريقيا ،العدد الرابع ،جانفي ،البنك الدويل منطقة الشرق األوسط و  انخفاض أسعار النفط، املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا 

  .03،ص2015
.10،ص مرجع سبق ذكره، أ.راهم فريد أ.بوركاب نبيل 5

  
.11،صمرجع سبق ذكره، املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا 6
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مصر ،اليمن و األردن ،بسبب تباطؤ منو تدفقات 1قد تتأثر اقتصاديات بعض البلدان املستوردة للنفط خصوصا -
حتويالت اخلارجية من بلدان جملس التعاون اخلليجي ،حيث تعد هذه األخرية من أكرب البلدان املرسلة للتحويالت 

 املالية على مستوى العامل 
ي يعترب أكرب مستورد للنفط، اخنفاض األسعار كان له تأثري اجيايب على مداخيل لالقتصاد األمريكي الذ 2بالنسبة-

األسر وبالتايل تأثري اجيايب على منو االقتصاد األمريكي،  أما التأثريات السلبية ترتكز يف قطاع  الصناعة البرتولية اليت 
ذا القطاع قد يكون له تأثري سليب على متثل ايراداهتا جزء مهم من الناتج اخلام االمجايل األمريكي و انكماش ه

الناتج الداخلي اخلام احلقيقي ،اال أن االقتصاد األمريكي  له قدرة على حتمل هذه الصدمة خصوصا يف ظل األثار 
 االجيابية الخنفاض أسعار البنزين على استهالك األسر .

باعتبار أهنا مستورد صاف للنفط اخلام  بالنسبة لدول االحتاد االورويب اخنفاض أسعار النفط له تأثري اجيايب-
 عجلة النمو يف املنطقة . 3،حيث ساعد اخنفاض األسعار على دفع

للصني اخنفاض األسعار يؤدي اىل اخنفاض وارداهتا من النفط بالدوالر األمريكي الذي سوف يؤدي 4بالنسبة -
مليون برميل 6.2ت الصني ما جمموعه استورد 2014بدوره اىل ارتفاع فوائض احلساب اجلاري ،حيث أنه يف سنة 

للربميل الواحد(  أمريكي دوالر 101بليون دوالر أمريكي)متوسط سعر خام الربنت حوايل228يوميا بتكلفة قدرها 
دوالر  60-55مليون برميل يف اليوم)متوسط سعر خام الربنت سيكون  6.5يتوقع أن تستورد 2015بالنسبة لسنة 

كما أن أسعار النفط ستحفز منو الناتج احمللي ،بليون دوالر أمريكي  142-130للربميل الواحد (بتكلفة قدرها 
االمجايل الصيين أي له تأثري اجيايب و الذي من شأنه أن يسهل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة الصينية إلصالح النظم 

 املالية و الضريبية للبالد.
 أسعار النفط على اقتصاديات الدو  المصدرة: تأثير انخفاض-2-2
املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا خسائر كبرية نتيجة االخنفاض احلاد يف  5تواجه الدو-

مليار  87أسعار النفط حيث تراجعت ايراداهتا املالية ،حيث أن العربية السعودية عرفت عجز يف امليزانية يقدر ب
 ،نفس األمر بالنسبة لقطر و عمان .2015سنة  أمريكي دوالر

                                                           
.34و33نفس املرجع السابق ،ص، املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا 1

  
2
 Francis Généreux, La Baisse Des Prix Du Pétrole Nuit-Elle A L’économie Américaine?, études 

économiques,desjardins,27féverier2015,p1-3. 
3
Claire Jones, Robust growth falling prices: a eurozone contradiction explained, financial times,3may 

2016,p01. 
4
 Kang Wu, The Impact of Low Oil Prices on China,the national bureau of Asian 

research,07may2015,consulte le 17/03/2017 
 جانفي،صندوق النقد الدويل ، انخفاض أسعار النفط في سياق تراجع الطلبالتعايش مع مستجدات أفاق االقتصاد االقليمي )ادارة الشرق األوسط و أسيا الوسطى(،5

  .09،ص 2015

https://www.ft.com/claire-jones
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وباكستان  وافغانستان الشرق األوسط و أفريقيا عائدات صادرات البلدان املصدرة للنفط يف مشال 1اخنفاض-
،وفيمايلي جدول ميثل قيمة صادرات النفط لبعض الدول املصدرة 2015يف سنة  أمريكي  مليار دوالر390مبقدار
 )مليار دوالر أمريكي (.2015-2012للفرتة 
 )مليار دوالر أمريكي (.2015-2012:قيمة صادرات النفط لبعض الدو  المصدرة للفترة (2-4)الجدو  رقم 

 2015 2014 2013 2012 السنة
 21.751 40.628 44.462 48.271 اجلزائر

 157.962 284.424 321.888 337.480 العربية السعودية
 28.303 65.403 62.519 65.065 قطر

 48.782 97.554 108.548 112.933 الكويت
 العربية  االمارات
 املتحدة

86.016 85.640 97.165 52.369 
Source :opec members ´value of petroleum exports(m$),opec annual statistical bulletin 2016,p17. 

الفوائض املالية الكبرية لدى جملس التعاون اخلليجي و اجلزائر تدهور أرصدة املالية العامة و حتول  باإلضافة اىل-
 -2012 اىل عجز  ،وفيما يلي جدول ميثل حسابات امليزانية اجلارية لبعض الدول املصدرة للنفط للفرتة

 )مليار دوالر أمريكي (.2015
 )مليار دوالر أمريكي (.2015-2012للفترة بعض الدو  المصدرة للنفط ل لميزان المدفوعات  ةالجاريحسابات ال: (3-4)جدو  رقم

 2015 2014 2013 2012 السنة
 -30.074 -9.434 0.999 12.420 اجلزائر

 -41.307 76.915 135.442 164.764 العربية السعودية
 13.751 49.410 62.332 61.906 قطر

 14.140 53.981 69.476 79.137 الكويت
 العربية االمارات

 املتحدة 
79.564 74.118 58.734 14.140 

Source :current account balances in opec member (m$),opec annual statistical bulletin 2016,p17. 

 
أسواق األسهم يف العديد من البلدان مثل الكويت و اململكة العربية السعودية و االمارات العربية  2ضعف-

،نتيجة تزايد املخاوف من مدى تأثر 2014املتحدة، حيث عرفت هذه االخرية هبوطا حادا يف أواخر سنة 
 جمال الطاقة . خصوصا بالنسبة للشركات و البنوك العاملة يف اقتصاداهتا باخنفاض أسعار النفط،

                                                           
.02،ص2016مستجدات أفاق االقتصاد االقليمي )ادارة الشرق األوسط و أسيا الوسطى(،صندوق النقد الدويل ،أفريل  1

  
.12،ص مرجع سبق ذكره،  مع انخفاض أسعار النفط في سياق تراجع الطلبالتعايش االقليمي )ادارة الشرق األوسط و أسيا الوسطى(، مستجدات أفاق االقتصاد 2
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أسعار النفط أدى اىل اعتماد معظم دول الشرق األوسط و مشال أفريقيا املصدرة للنفط تصحيحات 1اخنفاض -
مالية من أجل امتصاص صدمة اخنفاض األسعار ،حيث اعتمدت تدابري كبرية خلفض العجز، كما قامت 

 لقيام باالقرتاض .بالسحب من االحتياطات املالية الوقائية يف حال توافرها  ، أو ا
 .تأثير انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري -3

وضعية ال،أثر على  2014منذ أواخر سنة ملية  دو جلته األسواق املالية الاخنفاض أسعار النفط الذي س 2
اجلزائري ،حيث املالية العامة و احلسابات اخلارجية  واالقتصاد بشكل عام مما يعكس الضعف اهليكلي لالقتصاد 

 مت تسجيل ما يلي :
 ارتفاع مستوى معدل البطالة بسبب استمرار نقص الوظائف وفرص العمل وتباطؤ النشاط االقتصادي .-
مقارنة 2015سنة %10للمالية العامة سجلت عجز يف امليزانية ،حيث نتج االرتفاع الكبري للعجز ب 3بالنسبة-

 . اجلبائية  للمحروقات وارتفاع يف نفقات امليزانية،نتيجة اخنفاض االيرادات 2014بسنة 
مليار 9.3،قدر ب  1998عجز ألول مرة على مستوى احلساب اجلاري  مليزان املدفوعات منذ سنة4حتقيق -

راجع اىل قلة تنوع  5على التوايل ،وهذا2015و2014مليار دوالر أمريكي لسنة  27.05دوالر أمريكي و
 لوترية املتزايدة للواردات من السلع و اخلدمات .الصادرات خارج احملروقات وا

عجز يقدر 2014سنة متتالية ،حيث سجل سنة  18سجل رصيد امليزان التجاري أول عجز له بعد أكثر من -
 .2015و  2014على التوايل سنة  أمريكي  مليار دوالر  17.844ومليار دوالر أمريكي 17.034  ب
مليار دوالر 34.566اىل 2014سنة  أمريكي  مليار دوالر60.129االيرادات الكلية للصادرات من 6اخنفاض -

اىل 2014سنة أمريكي مليار دوالر 58.462نتيجة تقلص  ايرادات صادرات احملروقات من  2015سنة أمريكي 
 .2015 سنةدوالر أمريكي  33.081

اىل  2014مليار دوالر أمريكي سنة 178.93انكماش حاد يف احتياطات الصرف حيث انتقل من -
 .2015مليار دوالر أمريكي سنة 144.33

 ضبط أوضاع المالية العامة في ظل انخفاض أسعار البترو  . -4
يف ظل الضعف اهليكلي إليرادات الصادرات اجلزائرية ،اليت تعتمد بشكل كبري على صادرات النفط اليت 

 شهدته األسواق املالية العاملية قامت اجلزائر باإلجراءات التصحيحية التالية:تتسم أسعاره باالخنفاض احلاد الذي 

                                                           
.03،ص2016مستجدات أفاق االقتصاد االقليمي )ادارة الشرق األوسط و أسيا الوسطى( ،مرجع سبق ذكره،أفريل  1

  
%47.1،أي اخنفاض قدره 2015سنة  دوالر للربميل يف 53.07اىل  2014دوالر للربميل سنة 100.23اخنفض متوسط السعر السنوي للربميل من  2

  
.77،ص 2016،بنك اجلزائر ،نوفمرب 2015التقرير السنوي التطور النقدي و االقتصادي للجزائر ، 3

  
فوائض مالية معتربة وتراكم مستمر الحتياطات الصرف .2000سجل احلساب اجلاري يف ظل ارتفاع أسعار النفظ منذ سنة  4

  
.59،ص مرجع سبق ذكرهللجزائر ،التطور النقدي و االقتصادي  5

  
6
،تدخل حمافظ بنك اجلزائر وسياسات التصدي و المرافقة في ظروف صدمة خارجية مستمرة 2016والتسعة األشهر األولى لسنة 2015التوجهات المالية و النقدية لسنة  

  .04،ص 2017،أمام اجمللس الشعيب الوطين
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االسترياد من خالل تدابري تساهم يف احتواء تزايد الواردات ،من قبل بنك اجلزائر من خالل ختفيض 1ترشيد -
 أصوهلا اخلاصة . املعيار االحرتازي اخلاص مبستوى التزامات املصارف املتعلقة بالتجارة اخلارجية ،نسبة اىل

الصادرات خارج قطاع احملروقات من خالل الغاء احلصول على ترخيص بنك اجلزائر لتسوية استرياد املواد  2دعم-
 الذي تدخل يف عملية تصنع املنتجات املوجهة للتصدير اىل اخلارج.

ادي من خطر الصرف بنك اجلزائر يعمل على تطوير سوق الصرف بني املصارف من أجل محاية املتعامل االقتص-
 و تشجيع االستثمار و التصدير 

مسح بنك اجلزائر للدينار أن  3اللجوء اىل مرونة سعر الصرف ،أمام اخنفاض االيرادات كخط دفاع أول ، حيث-
اىل  هلعب دور  4، و الذي2015مقابل األورو يف عام  6.7%مقابل الدوالر األمريكي و %25ينخفض بنسبة 

اخنفاض أسعار النفط، رغم أنه ال ميكن هلذه السياسة وحدها احتواء بصفة مستدامة لصدمة  حد كبري كممتص
 تداعيات اخنفاض اهنيار االسعار.

 أفريل  17اللجوء اىل االستدانة الداخلية من خالل اصدار القرض السندي املوجه لتمويل االقتصاد ابتداء من -
 لتدوم عملية االكتتاب ستة أشهر. 2016

أسعار الكهرباء و الغاز ،باإلضافة اىل رفع سعر  الديزل و  2016احلكومة من خالل قانون املالية لسنة 5رفعت -
من شأنه  6البنزين ،حيث يرى خرباء صندوق النقد الدويل أهنا خطوة مهمة إلصالح نظام الدعم احلكومي ،الذي

 أن حيقق االستدامة املالية و ضمان املساواة بني األجيال.   
من سنة  مليار دينار جزائر خالل الثالثة سنوات القادمة ابتداءا6800النفقات العمومية يف حدود 7ف تسقي-

 دوالر أمريكي للربميل ،أي سعر اقرب اىل سعر الربميل حاليا.50،و اعتماد سعر املرجعي للبرتول  2016
بالنسبة للمعدل %19اىل  %17مت رفع الضريبة على القيمة املضافة من  2017 8من خالل قانون املالية لسنة -

 .بالنسبة للمعدل املخفض من أجل رفع االيرادات املالية للدولة%9اىل %7العادي، و من 

                                                           
مرجع سبق ، مرةوسياسات التصدي و المرافقة في ظروف صدمة خارجية مست 2016سعة األشهر األولى من سنة و الت2015التوجهات المالية و النقدية لسنة1

  .05،صذكره
نفس املرجع السابق ،وسياسات التصدي و المرافقة في ظروف صدمة خارجية مستمرة 2016والتسعة األشهر األولى لسنة 2015التوجهات المالية و النقدية لسنة 2

 . 07،ص
3
 Anderew jewell.moez souissi ,Algeria selected issues, report No16/128,international monetary fund 

wachington,D.C.,may 2016,p05. 
مرجع سبق ، وسياسات التصدي و المرافقة في ظروف صدمة خارجية مستقلة 2016و التسعة األشهر األولى من سنة 2015التوجهات المالية و النقدية لسنة4

  .08،صذكره
5
 Anderew jewell.moez souissi ,Algeria selected issues,op cit ,p27. 

6
Anderew jewell.moez souissi ,Algeria selected issues, ibid ,p26. 

 
                 24وكالة األنباء اجلزائرية  ،الوطينعلى جلنة املالية باجمللس الشعيب  2017وزير املالية السيد حاجي بابا عمي يعرض مشروع قانون املالية 7
/10/2016،http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-de-presse/1025-2016-10 

.13،ص2016،ديسمرب  77من قانون املالية سنة ،اجلريدة الرمسيةالعدد27و املادة 26املادة  8
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االقتطاعات من صندوق ضبط االيرادات ، أدى اىل اخنفاض األصول املالية هلذا الصندوق  1القيام بالسحب أو-
خالل %53،أي تأكل ب2015يف هناية  جمليار د 2072اىل 2014يف هناية  جمليار د 4408.5الذي انتقل من 

،حىت بلغ 2016سنة واحدة، كما عرف حجم أصول صندوق ضبط االيرادات املزيد من االخنفاض يف بداية سنة
 . 2مليار دينار اعتبار من هناية شهر فيفري 740مستواه احلد األدىن القانوين احملدد ب

 .أداة لمواجهة تقلبات أسعار النفط الثالث : صندوق ضبط االيرادات الجزائريالمطلب 
 وظروف  معطياتلقد مت انشاء صندوق ضبط االيرادات كوسيلة الحتواء تقلبات أسعار النفط يف ظل 

هتدف  ،واتباع سياسة مالية ذات طابع كينزير النفط ااتسمت باالرتفاع املتواصل ألسع للجزائر مالئمة  اقتصادية
 .  اىل تنشيط الطلب الكلي من خالل بعث  مشاريع استثمار عمومية كربى 

 : الجزائري يراداتظروف و أسباب انشاء صندوق ضبط اال-1
متيزت بارتفاع أسعار النفط وبالتايل ارتفاع مداخيل اجلباية البرتولية   اليراداتظروف انشاء صندوق ضبط ا

، من خالل اجلدول التايل  ميكن توضيح  2000و حتسن رصيد امليزانية العامة مقارنة بالسنوات السابقة لسنة 
 .العالقة بني تطور أسعار النفط و االيرادات اجلبائية البرتولية ورصيد امليزانية العامة

 .2002-1997للفترة :العالقة بين تطور أسعار النفط و ايرادات الجباية البترولية في الجزائر ورصيد الميزانية العامة (4-4)الجدو  رقم 
 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنة
 25.2 24.3 28.5 17.8 12.49 19.49 ( أمريكي  سعر الربميل )دوالر

 1007.9 1001.4 1213.1 588.3 425.9 525.5 ( دجايرادات اجلباية البرتولية )مليار 
 +52.6 +184.5 +400 -11.2 -101.3 +81.2 رصيد امليزانية العامة )مليار دج(

 .29/9/2017،اطلع عليه بتاريخ  لإلحصائياتالديوان الوطين املصدر :

كأداة   اليراداتاحلكومة اجلزائرية انشاء صندوق ضبط اه املعطيات و الظروف االقتصادية قررت ذيف ظل ه
ألسعار من خالل حتويل الفوائض رتفاع ملواجهة تقلبات أسعار البرتول وامتصاص الصدمات اخلارجية االجيابية ال

 ألسعار من خالل متويل عجز اخلزينة و املوازنة العامة للدولة  خنفاض الصدمات السلبية ال املالية اىل الصندوق  و
املنتجة للنفط مثل النرويج  و الكويت قطر  ،باإلضافة اىل رواج فكرة انشاء صناديق ثروة سيادية نفطية يف الدول 

ثانية جديدة إلنشاء صناديق ثروة سيادية  كصندوق ضبط  3عرفت موجة 2000ابتداءا من سنة حيث  ،
كما أن روسيا قامت  2007و الشركة الصينية لالستثمارات سنة 2000رادات اجلزائري الذي مت تأسيسه سنة االي

                                                           
مليار دينار،يف ظل ارتفاع النفقات العمومية .2621.7عجز الرصيد االمجايل للخزينة املقدر ب %82.6مت اقتطاع من موارد صندوق ظبط االيرادات لتمويل  1

  
2
مرجع سبق ذكره  ، ة مستقلةوسياسات التصدي و المرافقة في ظروف صدمة خارجي 2016و التسعة األشهر األولى من سنة 2015التوجهات المالية و النقدية لسنة 

  .10-09،ص
3
 Surendranath R. Jory,Mark J. Perry,Thomas A. Hemphill, The Role of SovereignWealth Funds in Global 

Financial Intermediation, article, Thunderbird International Business Review, Vol. 52, No. 6, 

November/December 2010,p591. 
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وفيما يلي جدول ميثل نسب صناديق الثروة السيادية املؤسسة خالل فرتات ، 2008بإنشاء صندوقني سياديني سنة
 .زمنية معينة 

 .2015-1970:نسبة صناديق الثروة السيادية المؤسسة على فترات زمنية مختلفة (5-4)جدو  رقم 

 2015-2010 2009-2000 1999-1990 1988-1980 1979-1970 1970قبل  الفرتة
 نسبة الصناديق%
 املؤسسة 

7.6 6.3 7.6 11.4 45.6 21.5 

source: breakdown of swf invessetement by years of esstablishement,www.swfinstitut.com  consulté le07/01/2017. 

متثل أكرب نسبة تأسيس أو انشاء  2009-2000 ميكن مالحظة أن الفرتة (5-4)رقم  من خالل اجلدول 
 .%45حبوايل صناديق ثروة سيادية يف العامل ل
 الجزائري : يراداتصندوق ضبط اال ماهية-2

 سنتطرق اىل القوانني املنظمة إلنشاء و تسيري صندوق ضبط االيرادات اجلزائرييف هذا اجلزء 
 :الجزائري يراداتصندوق ضبط االتعريف -2-1

 زحسابات التخصيص اخلاص ،أهم ما ميي 1هو صندوق ينتمي اىل احلسابات اخلاصة للخزينة، و بالضبط
أي أهنا ال ختضع لقواعد و مبادئ اعداد  وتنفيذ املوازنة ،هذه احلسابات أهنا مستقلة عن املوازنة العامة للدولة 

 ال جيوز فتح احلسابات اخلاصة اال مبوجب قانون املالية، 2حيث ختضع لرقابة السلطة التشريعية ،العامة، كما أنه ال 
املالية على وزارة املالية هي  اهليئة املكلفة بالتسيري حيث نص قانون 2000 سنة  ء صندوق ضبط االيراداتمت انشا

 . أن وزير املالية هو األمر بالصرف الرئيسي هلذا الصندوق
عن الفرق بني اجلباية البرتولية تتمثل يف فائض قيمة اجلباية البرتولية الناجتة 3 مصادر تمويل الصندوق:-2-1

،باإلضافة اىل كل االيرادات األخرى  املتعلقة بالصندوق،  الفعلية و اجلباية البرتولية املقدرة حسب قانون املالية 
اىل تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة للتسيري النشط للمديونية اخلارجية لتكون مصدر من مصادر متويل  4باإلضافة

 الصندوق.
اية البرتولية تتمثل يف متويل عجز امليزانية العامة للدولة الناتج عن اخنفاض ايرادات اجلبأهداف الصندوق :-2-2

  ملستوى أقل من تقديرات قانون املالية ،و ختفيض حجم املديونية العمومية .
 
 

                                                           
القروض ،حسابات التسوية  حسابات التخصيص اخلاص للخزينة تعد صنف من أصناف احلسابات اخلاصة للخزينة باإلضافة اىل احلسابات اجلارية ،حسابات التسبيقات ،حسابات

1 مع احلكومات األجنبية .
  

. 227زائر،ص ،دار اخللدونية ،اجل 2014أ دنيين حيي ،املالية العمومية ،الطبعة الثانية 2
  

،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدو  النفطية الواقع و األفاف مع االشارة الى حالة الجزائر بوفليح نبيل ، 3
  .220-219،ص2011-3،2010اجلزائر

تزامنا مع شروع احلكومة اجلزائرية يف تنفيذ سياسة الدفع املسبق املديونية العمومية  2004،من خالل قانون املالية لسنة مت اضافة التسبيقات البنكية كمصدر لتمويل الصندوق 
  4اخلارجية.
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  : الجزائري  التعديالت التي أدخلت على صندوق ضبط االيرادات-2-3
،حيث  استخدامهو  متويله،أدخلت عليه عدة تعديالت يف جانب  يراداتمنذ انشاء صندوق ضبط اال

 مست هذه التعديالت مصادر متويل الصندوق ،و أهدافه :
انشاء صندوق ضبط املوارد  من خالل قانون املالية التكميلي لسنة :2000قانون المالية التكميلي لسنة -

2000. 
 ،يقيد"صندوق ضبط املوارد"2بعنوان302-103:يفتح يف كتابات اخلزينة حساب ختصيص خاص رقم 101املادة 

 يف هذا احلساب :
 يف باب االيرادات :

 قانون املالية.3فوائض القيم اجلبائية الناجتة عن مستوى أعلى ألسعار احملروقات على تلك املتوقعة ضمن -
 كل االيرادات األخرى املتعلقة بتسيري الصندوق .-

 يف باب النفقات :
 السنوية .ضبط نفقات وتوازن امليزانية احملددة عن طريق قانون املالية -
 ختفيض الدين العمومي .-

 عدة مراسيم و تعليمات حددت عناصره و كيفية تسيريه من خالل :4وقد صدرت 
و الذي حيدد كيفية  سري حساب التخصيص  2002-06-06الصادر بتاريخ : 02/67مرسوم تنفيذي  رقم -

 .302-103رقم 
لوزير املالية و الذي حيدد االيرادات و النفقات  احملسومة من  2002-06-16الصادر بتاريخ  122قرار رقم -

 .302-103حساب التخصيص اخلاص رقم 
من طرف املدير العام للخزينة و الذي حيدد شروط التطبيق 2002-06-18الصادرة بتاريخ  15تعليمة رقم -

 وكيفية تسيري الصندوق . 67-02احملاسيب للمرسوم التنفيذي رقم 
اضافة تسبيقات بنك اجلزائر كمصدر من مصادر متويل الصندوق ،من خالل 5مت :2004قانون المالية لسنة -

،حيث متت اضافة يف باب االيرادات تسبيقات 2000لقانون املالية التكميلي لسنة 10املعدلة للمادة 66املادة 

                                                           
.37،اجلريدة الرمسية العدد2000جويلية لسنة  27- 1421ربيع األول 24،املوافق ل2000من قانون املالية التكميلي لسنة  10املادة  1

  
صندوق ضبط "ليتم استخدام الحقا  العنوان التايل  "صندوق ضبط املوارد قد ورد العنوان على الشكل" 2000جيدر بنا االشارة هنا اىل أنه من خالل قانون املالية التكميلي لسنة2

  من خالل قوانني املالية اليت ورد فيها تعديل على طريقة سري عمل الصندوق . "االيرادات 
.2000دوالر عند اعداد قانون املالية لسنة 19مة سعر مرجعي يقدر اعتمدت احلكو  3

  

.196-195مرجع سبق ذكره ،ص،أ.سعد اهلل داود  4
  

.1424ذو القعدة 05املوافق ل2003ديسمرب83،29، اجلريدة الرمسية العدد 2004،قانون املالية لسنة10املعدلة للمادة  66املادة  5
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الوضع املايل لبنك اجلزائر نتيجة ارتفاع  اىل حتسن 1النشط للمديونية ،ويرجع ذلك بنك اجلزائر املوجهة للتسيري
 احتياطاته من النقد األجنيب  .

ليشمل متويل 2مت تعديل اهلدف الرئيسي لصندوق ضبط االيرادات ،الذي وسع :2006قانون المالية التكميلي -
،حيث متت اضافة 10املعدلة للمادة  25عجز اخلزينة العمومية باإلضافة اىل عجز املوازنة العامة ،من خالل املادة 

 ."مليار دينار 740عجز اخلزينة العمومية دون أن يقل الرصيد عن  3متويل"يف باب النفقات 
مليار 740مت الغاء احلد األدىن االجباري لصندوق ضبط االيرادات و املقدر ب:2017قانون المالية لسنة -

، مت الغاء احلد األدىن االجباري الذي ال جيب أن 10املعدلة للمادة  121دينار جزائري ،من خالل املادة 
)فقط دون حتديد أي  "متويل عجز اخلزينة"4ينخفض عنه صندوق ضبط االيرادات ،حيث ورد يف باب النفقات 

حد أدىن اجباري  للصندوق( ،يهدف هذا االجراء اىل مواجهة اخنفاض املوارد املالية للدولة يف ظل اخنفاض أسعار 
تشهده األسواق الدولية، و قد عرف  صندوق ضبط االيرادات اقتطاعات كبرية خالل الفرتة البرتول الذي 

 لتمويل عجز امليزانية  .  2014-2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.197،صمرجع سبق ذكرهأ.سعد اهلل داود ،  1

  
.220مرجع سبق ذكره، ص ، بوفليح نبيل   2

  
  .47اجلريد الرمسية العدد 1427مجادى الثانية 24املوافق ل2006جويلية20، 2006،قانون املالية التكميلي 10املعدلة للمادة  25املادة 3
.1438ربيع األول 29الوافق ل2016ديسمرب 77،29، اجلريدة الرمسية، العدد2017،قانون املالية 10املعدلة للمادة 121ملادة ا 4
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 صندوق ضبط االيرادات  در تمويلامصالمبحث الثاني :تقييم 

وحندد املتغريات  مصدر متويله يف هذا املبحث سنقوم بتقييم صندوق ضبط االيرادات اجلزائري من جانب
باستخدام كل  و املتمثل بشكل أساسي يف ايرادات اجلباية البرتولية ، خريذا األأصول املالية هل تطور اليت تأثر على

،حيث سنقوم ببناء النموذج املقدر من خالل املطلب األول ،والتطرق من التحليل االحصائي واالقتصاد القياسي 
 القياسية يف الفصل الثاين ومن خالل املطلب الثالث سنعرض و حنلل نتائج الدراسة القياسية اىل منهجية الدراسة 

  البيانات وبناء النموذج المقدر.المطلب األو  :

الفرق بني  من خالل احملققة  من خالل فوائض اجلباية البرتولية  1اجلزائري ميول صندوق ضبط االيرادات
و اجلباية البرتولية املقدرة حسب قانون املالية لنفس السنة  (n) معينة  لسنة مالية اجلباية البرتولية الفعلية

(n)، لربميل النفط بالدوالر األمريكي  سعر مرجعي2باعتماد(USD$) وفيما ،عند اعداد قانون املالية  ديدهيتم حت
يلي الشكل التايل ميثل تطور متوسط سعر برميل النفط و السعر املرجعي لربميل النفط  املقدر من خالل قانون 

 (2017-2000)للفرتة املالية 

 األمريكي.( بالدوالر 2017-2000:يمثل متوسط سعر برميل النفط والسعر المرجعي المعتمد عند اعداد قانون المالية للفترة ) (2-4) رقم كلشال

 

 موقع وزارة املالية ،مديرية التوقعات و السياسات: املصدر :من اعداد الطالبة الباحثة اعتمادا علي بيانات

http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/Frr2016.pdf,consulte le 01/12/2017. 

                                                           
1
 مت اضافة تسبيقات بنك اجلزائر كمصدر لتمويل صندوق ضبط االيرادات من أجل التسيري النشط للمديونية اخلارجية ،لكن فعليا مل بتم حتويل  2004من خالل قانون املالية لسنة  

 .يري من الدراسة أي تسبيقات للصندوق من بنك اجلزائر لذك استثنينا هذا املتغ
ليتقرر اعداد ميزانية سنة 2008دوالر أمريكي منذ سنة  37،ليتم اعتماد سعر مرجعي يقدر ب2000دوالر عند اعداد قانون املالية لسنة  19رجعي للبرتول قدر باملسعر ال 2

 . دوالر أمريكي  50على أساس سعر مرجعي يقدر ب2017
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سعر المتوسط لبرميل النفط بريل 
 دوالر أمريكي 

دوالر /السعر المرجعي لبرميل النفط
 أمريكي

http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/Frr2016.pdf,consulte
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مت اعتماد سعر  2000نالحظ أنه منذ انشاء صندوق ضبط االيرادات سنة  (2-4)من خالل الشكل رقم 
حيث تراوحت أسعار برميل النفط  2008دوالر أمريكي للربميل اىل غاية سنة  19مرجعي لربميل النفط يقدر ب 

دوالر أمريكي ابتداءا  37دوالر أمريكي ،ليتقرر رفعه اىل 99.1دوالر أمريكي اىل  28.6خالل هذه الفرتة ما بني 
يف ظل ظروف  2008و الذي مت اعتماده كسعر مرجعي من خالل قانون املالية التكميلي لسنة  2009من سنة 

باإلضافة اىل  ،2008 سنةلألسعار النفط خالل األزمة املالية العاملية  تاملؤق خنفاضاقتصادية عاملية متيزت باال
مليار دج مقارنة بسنة  4246.2ب 2009نفقات امليزانية حيث قدرت نفقات امليزانية لسنة 1ارتفاع حجم 

أخرى  مليار دج ،ليتقرر مراجعة السعر املرجعي لربميل النفط مرة1178.1حيث بلغت نفقات امليزانية  2000
يف ظل االخنفاض املتواصل ألسعار النفط   2016دوالر أمريكي من خالل قانون املالية لسنة50حيث مت رفعه اىل 

،ميكن القول أن مراجعة السعر املرجعي لربميل  2014الذي تشهده األسواق املالية الدولية منذ منتصف جوان 
دية عاملية تتمثل أساسا يف تقلبات سعر النفط النفط تتحدد من خالل قانون املالية و ختضع لظروف اقتصا

باإلضافة اىل ارتفاع حجم نفقات امليزانية للدولة حيث يتم رفع السعر املرجعي لتغطية هذه النفقات من أجل 
 متويل املشاريع االقتصادية للدولة .

متغري خارجي يتحدد  الذي يعد ،و بشكل مباشر  بأسعار النفط تتأثر برتولية ال اجلباية يراداتأما بالنسبة إل       
ايرادات اجلباية البرتولية   تطوردول التايل ميثل اجلوفيما يلي  ،من خالل الطلب و العرض يف السوق املالية 

  .(2016-2000)،متوسط سعر برميل النفط و الفوائض احملولة لصندوق ضبط االيرادات خالل الفرتة 
 . (2016-2000 ) خال  الفترة :يمثل تطور ايرادات الجباية البترولية ، متوسط سعر برميل النفط والفوائض المحولة للصندوق (6-4)جدو  رقم

نسبة تغير *
متوسط سعر 
 برميل النفط % 

متوسط سعر برميل النفط *
الخام )دوالر أمريكي 

 للبرميل(

فائض الجباية البترولية 
صندوق الالمحولة الى 

 دج ( ار)ملي

الجباية البترولية 
دج  ارالمحققة فعال)ملي

) 

الجباية البترولية حسب 
 السنوات دج ( ارقانون المالية )ملي

20.1 28.6 453.237 1173.237 720.000 2000 
12.9- 24.9 123.864 964.464 840.600 2001 

1.5 25.3 26.504 942.904 916.400 2002 
14.8 29.0 448.914 1284.974 836.060 2003 
33.3 38.6 623.499 1485.699 862.200 2004 
40.6 54.3 1368.836 2267.836 899.000 2005 
19.6 65.0 1798.000 2714.000 916.000 2006 
14.6 74.4 1738.848 2711.848 973.000 2007 
33.1 99.1 400.675 4003.599 1715.400 2008 
37.8- 61.6 1318.310 2327.675 1927.000 2009 

                                                           
.2000مقارنة بسنة 2009اف سنة أضع 03تضاعف حجم نفقات امليزانية حوايل  1
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29.8 80.0 2300.320 2820.010 1501.700 2010 
41.1 112.9 2535.309 3829.720 1529.400 2011 

1.9- 110.7 2062.231 4054.349 1519.040 2012 
1.5- 109.1 1810.320 3678.131 1615.900 2013 
9.1- 99.1 552.192 3388.050 1577.730 2014 

46.7- 52.8 552.192 2275.132 1722.940 2015 
15.4- 44.7 98.550 1781.100 1682.550 2016 

Source : Situation du Fonds de Régulation des Recettes http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/Frr2016.pdf,consulte 
le 05/08/2017.* Prix moyen du baril du Pétrole brut, 
 http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux_indicateurs.pdf/ consulte le 05/08/2017. 

 

املرحلة األوىل تتمثل يف ظروف مالئمة متييز مرحلتني أساسيتان ، ميكن  (6-4)رقم من خالل اجلدول
،املرحلة الثانية 2014صف سنة تاىل غاية من 2000من سنة باالرتفاع املتواصل ألسعار النفط ابتداء 1اتسمت

 سنة اىل غاية 2014سواق املالية العاملية منذ منتصف جوان تتمثل يف اهنيار أسعار البرتول الذي تشهده األ
2016  . 

 المتواصل ألسعار النفط .تقييم تطور موارد صندوق ضبط االيرادات في ظل ارتفاع -1
منيز الفرتات التالية ،اليت متثل أهم  التغريات 2014اىل غاية منتصف سنة 2000خالل هذه املرحلة من 

 . والتطورات اليت تتعلق مبوارد متويل الصندوق

 :2005-2000 ىالفترة األول-1-1
دوالر أمريكي   28.6 ما بني تراوحت الفرتة هذه  خالل  النفط أسعار ن أمن خالل اجلدول نالحظ 

تسجيل فوائض مالية هامة يف قيمة  حيث مت ، 2005سنةدوالر أمريكي  54.3 اىل 2000  سنةلربميل النفط 
-2000)خالل فرتة الدراسة  مت حتويلها اىل الصندوقمليار دج جزائري  3044قدرت حبوايل  اجلباية البرتولية 

2005.) 
مت اضافة مورد جديد لصندوق ضبط االيرادات يتمثل يف تسبيقات بنك اجلزائر 2004املالية لسنة 2قانون  حسب 

 النشط للمديونية اخلارجية . 3املوجهة للتسيري
 
 

                                                           
1 دوالر أمريكي للربميل .109.1دوالر أمريكي اىل 28.5انتقل سعر برميل النفط اخلام من 2013اىل 2000خالل هذه الفرتة املمتدة من 

  
2
لقانون املالية التكميلي لسنة 10املعدلة للمادة 66اضافة تسبيقات بنك اجلزائر كمصدر من مصادر متويل الصندوق ،من خالل املادة 2مت :2004قانون املالية لسنة  

 . ،حيث متت اضافة يف باب االيرادات تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة للتسيري النشط للمديونية2000
التسيري النشط للمديونية أي تسديد الديون قبل حلول أجال استحقاقها .   3

  

http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/Frr2016.pdf,consulte
http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux_indicateurs.pdf/
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 :2013-2006الفترة الثانية -1-2
اجلباية البرتولية  تقدر  ايرادات مت حتويل فوائض مالية معتربة مننالحظ أنه (6-4)خالل اجلدول رقم  من

ظل ظروف مشجعة تتمثل يف ارتفاع ايرادات اجلباية  يف 2013 -2011مليار دج للفرتة  14000بأكثر من 
حيث قدر متوسط ،يف األسواق املالية الدولية دوالر أمريكي 60بأكثر من  النفطة عن ارتفاع أسعار جتالبرتولية النا

 .دوالر أمريكي89سعر برميل النفط خالل هذه الفرتة بأكثر من 

 موارد صندوق ضبط االيرادات في ظل  انخفاض أسعار النفطتقييم تطور -2

حبوايل خالل هذه املرحلة مت تسجيل اخنفاض سعر النفط يف األسواق املالية العاملية منذ منتصف جوان  
حيث عرفت أسعار البرتول حتسنا  2017،واستمرت يف اهنيارها اىل غاية بداية سنة 2014منذ سبتمرب% 55

دوالر  55.47برنت عند  ( ICE BRENT)1جانفي استقر 17طفيف يف األسبوع الثالث من  هذه السنة يف 
 .للربميل

 
 :2016-2014الفترة-1

أدى اىل اخنفاض ايرادات اجلباية البرتولية و  2014اخنفاض أسعار النفط املسجل منذ منتصف جوان        
،حيث مت 2016مليار دج سنة 98اىل 2014مليار دج سنة 1810من بالتايل الفوائض احملولة اىل الصندوق 

اخنفض قائم صندوق دوالر أمريكي خالل هذه الفرتة ،و بالتايل 48تسجيل متوسط سعر برميل نفط يقدر ب 
 .%82.20،أي اخنفاض قدره 2016مليار دج سنة  784.5مليار دج اىل  4408.5من 2014منذ سنة 

 ميكن أن حندد املتغريات اليت تؤثر على موارد صندوق ضبط االيرادات كما يلي :سبق  من خالل ما      

متغري خارجي حيدد من خالل العرض و الطلب يف األسواق املالية ،يقاس بالدوالر  متوسط سعر برميل النفط :-
 األمريكي .

 السعر املرجعي لربميل النفط :يتحدد من خالل قانون املالية من قبل احلكومة ،يقاس بالدوالر األمريكي .-

 للصندوق وتقاس مبليار دوالر أمريكي .تتمثل يف فوائض اجلباية البرتولية احملولة :موارد صندوق ضبط االيرادات -

 يلي : بعد التعرف على العالقة بني املتغريات يكون الشكل العام للنموذج املقرتح كما
pluvalu = β0 + β1ppetrol + β2prefer + εt 

                                                           
1 OPEC, "Monthly Oil Market, Report", Vienna, Austria ,18,January 2017,p07. 
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 القياسية المطلب الثاني :منهجية الدراسة 

املنهجية املستخدمة يف الدراسة القياسية لتقدير معادلة االحندار املتعدد من خالل هذا املطلب سنتطرق اىل 
 .يف املطلب األول  امت حتديده يتالو التنبؤ للنموذج املقدر و متغريات الدراسة 

 :السالسل الزمنية  ةاختبار استقراري-1

يف دراسة تقلبات أي ظاهرة اقتصادية ال بد من التأكد أوال من وجود اجتاه يف السلسلة الزمنية  بدءال عند
وسالسل ،stationary times series،وحسب طبيعة منو السلسلة ميكننا أن منيز بني سالسل زمنية مستقرة 

 .1أي ذات اجتاه non stationary series زمنية غري مستقرة 

 تبايناهتا املشرتكة ثابتة عرب الزمن أي :و نقول عن سلسلة زمنية أهنا مستقرة اذا كان توقعها 

𝐸(𝑌𝑡)    تذبذب حول متوسط حسايب ثابث عرب الزمن :- = 𝐸(𝑌𝑡+𝑘) = 𝜇                                 
  ثبات التباين عرب الزمن :-

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝐸[𝑌𝑡− 𝐸(𝑌𝑡)]
2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡+𝑘) = 𝑣𝑎𝑟𝐸[𝑌𝑡− 𝐸(𝑌𝑡+𝑘)]

2 = 𝛾(0) = 𝜎2 < ∞,∀𝑡 

نفس املتغري معتمدا على الفجوة الزمنية بني القيمتني ،وليس على لأن يكون التباين املشرتك بني أي قيمتني -
 القيمة الفعلية للزمن الذي حيسب عند التغاير ،أي على الفرق بني الفرتتني الزمنيتني .

𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑡+𝑘) = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇), (𝑌𝑡+𝐾 − 𝜇)] = 𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡+𝑘, 𝑌𝑡+𝑘+𝑠) = 𝛾(𝑘) 

 . units root testsاىل اختبارات اجلذر الوحدوي  و الختبار استقرارية السالسل الزمنية نلجأ   

،اختبار فيليب بريون  Dickey –fuller (DF)testفولر –هم االختبار ات املستخدمة لدينا اختبار ديكي 
phillips and perron test  اختبار ديكي فولر املطور،Augmented dickey –fuller test . 

 :units root testsأهم اختبارات الجذر الوحدوي -1-2

ف مركبة االجتاه العام ،بل اهنا تساعد على حتديد شتعمل فقط على ك ان اختبارات اجلذر الوحدوي ال      
الطريقة املناسبة جلعل السلسلة املستقرة ،و من أجل فهم هذه االختبارات البد من التفريق بني نوعني من النماذج 

 :الغري املستقرة 

                                                           
1 .201-200،ص2011،الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر ،عمان ،األردن ،طرق االقتصاد القياسي )محاضرات و تطبيقات (د شيخي حممد ،
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 determinic هذه النماذج غري مستقرة ،وتربز عدم استقرارية حتديدية:trend stationary TSالنموذج 
𝑌𝑡،وتأخذ الشكل = 𝑓(𝑡) + 𝜀𝑡، حيث أن𝑓(𝑡) دالة كثري احلدود للزمن )خطية أو غري خطية (،و𝜀𝑡   تشويش

 .أبيض

 هذه النماذج أيضا غري مستقرة وتربز عدم استقرارية عشوائية:Differency stasionary DS النموذج

stochastic،و تأخذ الشكل  

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡 
      

 :( dickey- fuller)اختبار ديكي فولر  -1-2-1

على البحث يف االستقرارية أو عدمها لسلسلة (dickey- fuller,1979)فوالر –تعمل اختبارات ديكي 
 فولر باستخدام عدد من صيغ االحندار تتمثل يف : وديكي  زمنية أو عشوائية ،يتم اجراء اختبار

∆𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 ………… . . .1 

∆𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝜀𝑡 ……… .2 
∆𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡…3 

 كل صيغ من الصيغ الثالثة تكون الفرضيات من الشكل : ويف

{
𝐻0: 𝜆 = 0(∅ = 1)

𝐻1: 𝜆 ≠ 0(∅ ≠ 1)
 

:𝐻0حيث أنه اذا  حتققت الفرضية 𝜆 = يف أحد النماذج الثالثة تكون السلسلة غري مستقرة ،الختاذ القرار 0
 اجلدولية ،اذا كان :tاحملسوبة مع tفيما خيص استقرارية السلسلة تتم مقارنة 

𝜏𝑐 احملسوبة>𝜏𝑡اجملدولة :نرفض فرضية العدم 𝐻0: 𝜆 = 0(∅ = :𝐻1ونقبل الفرضية البديلة (1 𝜆 ≠

0(∅ ≠  . وبالتايل تكون السلسلة مستقرة، (1

τc احملسوبة<τt اجملدولة :نقبل فرضية العدم𝐻0: 𝜆 = 0(∅ = :𝐻1ونرفض الفرضية البديلة   (1 𝜆 ≠

0(∅ ≠  . غري مستقرة ،وبالتايل تكون السلسلة (1

 :Augmented dickey- fuller ( ADF-test )اختبار ديكي فولر الصاعد -1-2-2

فولر املطور  و ا يسمى باختبار ديكياألخطاء طور ديكي و فولر  اختبار يف حالة وجود ارتباط ذايت بني 
Augmented  dickey fuller test  االختبار على التقدير بواسطة املربعات أن هذا ث ي،ح1981سنة

:𝐻1 الصغرى ويركز على الفرضية |∅| < 1: 
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∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 −∑∅

𝑝

𝑗=2

∇𝑌𝑡−𝑗+1 + 𝜀𝑡 ………………4 

∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 −∑∅

𝑝

𝑗=2

∇𝑌𝑡−𝑗+1 + 𝑐 + 𝜀𝑡……… . . .5 

∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 −∑∅

𝑝

𝑗=2

∇𝑌𝑡−𝑗+1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡 ……6 

،حبيث يستخدم الفروقات ذات الفجوة الزمنية DFخصائص اختبار  1حيمل نفسADFان اختبار   
∇𝑌𝑡−𝑗+1  وحتدد قيمة يتم ادراج عدد من الفروقات ذات الفجوة الزمنية حىت ختتفي مشكلة االرتباط الذايت،

pحسب معيارAkaike  أو معيارschwarz. 

 : phillips –perron test(1988)و بيرون  ساختبار فيليب-1-2-3

،فهو يسمح  االختبار الغري املعلمي فعاال ،حيث يأخذ بعني االعتبار التباين الشرطي لألخطاء2يعترب هذا 
بإلغاء التحيزات الناجتة عن املميزات اخلاصة للتذبذبات العشوائية ،حيث اعتمد فيليب و بريون نفس التوزيعات 

 ،وجيرى هذا االختبار يف أربعة مراحل :ADFوDFاحملدودة الختبار 

 النماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي و فولر ،مع حساب االحصائيات املرافقة . olsتقدير -1

�̂�2تقدير التباين القصري املدى :-2 =
1

𝑇
∑ 𝜀𝑡

2𝑇
𝑡=1 𝜀𝑡،حيث  

 متثل البواقي . 2

𝑠𝑡تقدير املعامل املصحح -3
ي ،املسمى التباين الطويل املدى ،و املستخرج من خالل التباينات املشرتكة لبواق2
 النماذج السابقة ،حيث أن :

𝑠1
2 =

1

𝑇
 ∑𝜀�̂�

2 + 2∑(1 −
𝑖

𝑙 + 1

𝑙

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

)
1

𝑇
  ∑ 𝜀�̂�𝜀�̂�−𝑖

𝑇

𝑡=𝑖+1

   

،املقدر بداللة عدد west newey –lمن أجل تقدير هذا التباين جيب من الضروري اجياد التباطؤات        
𝑙،على النحو التايل :   Tاملشاهدات الكلية  ≈ 4(

𝑇

100
)2/9 

∅𝑡حساب احصائية فيليب و بريون-4
∗   = √𝑘 ∗

(∅̂−1)

�̂�∅
 +

𝑇(∅−1)�̂�∅̂

√𝐾
                  

                                                           
1 . 210مرجع سبق ذكره،ص د شيخي حممد ،

  
2
 .212،ص نفس املرجع السابق د شيخي حممد ، 
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𝑘مع  =
�̂�2

𝑠1
تشويشا أبيض و هذه 𝜀�̂�عندما تكون ( asympotic)يف احلالة التقاربية  -1،و الذي يساوي 2

 .Mackinnonاالحصائية تقارن مع القيمة احلرجة جلدول 

 معادلة االنحدار المتعدد و التأكد من صحة النموذج المقدر  تقدير-2

 النموذج الخطي المتعدد:-2-1

من املتغريات  عددو  𝑖يستند النموذج اخلطي املتعدد على افرتاض وجود عالقة خطية بني متغري تابع 
.𝑋1املستقلة  𝑋2…… . . 𝑋𝑘   حد عشوائيو𝜀𝑡 : 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 + 𝜀𝑖, 𝑖 = 1,…… . 𝑛 

𝑌ميكن  كتابة هذا النظام على الشكل املصفويف  التايل : = 𝑋𝛽 + 𝜀 

 

𝑌 =

(

 
 

𝑌1
𝑌2
⋮
⋮
𝑌 𝑘)

 
 
,𝑋 =

(

 
 

1 𝑋11 𝑋12 ⋯ X1𝑘
1 𝑋21 X22 ⋯ X2𝑘
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 X𝑛1 X𝑛2 ⋯ 𝑋𝑛𝑘)

 
 
, 𝛽 =

(

 
 

𝛽0
𝛽1
⋮
⋮
𝛽
𝑘)

 
 
, 𝜀 =

(

 
 

𝜀1
𝜀2
⋮
⋮
𝜀 𝑘)

 
 

 

 ميكن امجاهلا كما يلي : بناء منوذج االحندار اخلطي جيب أن يكون مستوفيا لعدد من الفرضيات اليت

𝐸(𝜀)الفرضية األوىل :املتغريات املفسرة املهملة يف النموذج هلا أثر متوسط معدوم       = 0 

 الفرضية الثانية :

{
𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎

2, ∀𝑖= 1. . 𝑛

𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑖, 𝜀𝑗) =  0, ∀𝑖≠  1
 

)𝑣𝑎𝑟حيث أن  𝑖) = 𝜎
2, ∀𝑖= 1. . 𝑛    هي فرضية جتانس التباينHomoscedasticity   ملختلف

 تتبع قيم املتغريات املفسرة احلدود العشوائية ،وهذا كفيل بابعاد احلالة اليت تكون فيها األخطاء

 𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑖, 𝜀𝑗) =  0, ∀𝑖≠ أي أن األخطاء ليست مرتبطة ببعضها البعض ،و أن نتيجة جتربة ال تؤثر على بقية  1 
 املصفويف التايل يتني على الشكل النتائج ،حيث ميكن كتابة هاتني الفرض

Ωε=E(εε)=̀ (

σε
2 0 ⋯ 0

0 σε
2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ σε

2

) = σε
2In 
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 التباين املشرتك لألخطاء.–مصفوفة التباين  Ω𝜀املصفوفة تسمى 

 باإلضافةغري عشوائية و ثابتة :تعين أن قيم متغريات املستقلة ميكن مراقبتها ،و  Xالفرضية الثالثة :املصفوفة 
 : ثابتة  لضمان بأن قيم املتغريات املستقلة ال تتغري من حني ألخر ،أي Xاىل ذلك نفرتض 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝜀) = 𝐸(𝑋, 𝜀)̀ =  0 

اليت تلغي االرتباط kهو أكرب من عدد املتغريات املفسرة ،و هي احلالة  nالفرضية الرابعة :عدد املشاهدات 
 اخلطي بني املتغريات .

 

 الصغرى :تقدير معالم النموذج بطريقة المربعات -2-2

بني القيمة املقدرة  𝜀�̂�الذي يصغر جمموع مربعات االحنراف 𝛽هتدف هذه الطريقة اىل اجياد تقدير للشعاع 
�̅� و القيمة احلقيقيةY 

𝜀̂ = 𝑌 − �̂� =

(

 
 

𝜀1̂
𝜀2̂
⋮
⋮
𝜀̂ 𝑛)

 
 

 

 اختبار جودة التوفيق و االرتباط :-2-2-1

معامل االرتباط  1االرتباط باستخداموم باختبار جودة بعد تقدير النموذج  بطريقة املربعات الصغرى نق
𝑅2 فهو يشري اىل النسبة اليت ميكن تفسريها من التغري الكلي يف املتغري التابع بداللة املتغريات املستقلة املدرجة يف

 متغري مستقل ،حيسب كالتايل :kاملعادلة ،و يستعمل كمقياس جلودة التوفيق يف منوذج االحندار احملتوي على 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
= 1 −

𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
= 1 −

∑𝜀�̂�
2

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1

=
∑ (𝑌�̂� − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1

 

يأخذ بعني االعتبار عدد درجات احلرية يف أي مشكل احصائي 𝑅2̅̅̅̅التحديد املصحح  أما معامل 
 ،وحيسب بالشكل التايل :

�̅�2 = 1 − (1 − 𝑅2) (
𝑛 − 𝑘 − 1

𝑛 − 1
) 

                                                           
.68،ص ،مرجع سبق ذكره د شيخي حممد  1
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 اختبار الفرضيات : -2-2-2

 نقوم باختبار فرضيات النموذج املقدر من خالل اختبارات احصائية لكل من فيشر و ستيودنت .

 اختبار المعنوية االحصائية للمعالم :-2-2-2-1

 كالتايل :  1،وتكون فرضيات االختبارنقوم باختبار معامل النموذج احصائيا 

{
𝐻0: 𝛽 = 0
𝐻1: 𝛽 ≠ 0

 

 احملسوبة كما يلي :𝑡𝑐وتكتب 𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة مع اجملدولة  𝑡𝑐حيث نقوم مبقارن   

𝑡𝑐 =
�̂�𝑗 − 𝛽𝑗

�̂��̂�𝑗
 

𝑡𝑐كانت  اذا αمبستوى معنوية 𝐻0نقبل فرضية العدم ≤ 𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼/2   ففي هذه احلالة  املعلمة𝛽𝑗   ليس هلا

 . معنوية احصائية

𝑡𝑐كانت  اذا αمبستوى معنوية 𝐻0 ونرفض > 𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼/2  ففي هذه احلالة  املعلمة𝛽𝑗 هلا معنوية احصائية 

 أي ختتلف معنويا عن الصفر .،

 عنوية الكلية للنموذج :ماختبار ال-2-2-2-2

ميكن اختبار املعنوية االمجالية للنموذج باستخدام نسبة التباين املفسر ،اىل التباين الغري املفسر و هذا    
 عدد املعامل املقدرة .k+1عدد املشاهدات و  n،حيث n-k-1،و  k،بدرجات حريةFيتبع توزيع فيشر 

𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = ⋯𝛽𝑗 = ⋯𝛽𝑘 = 0 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 𝛽1 ≠ ⋯𝛽𝑗 ≠ ⋯𝛽𝑘 ≠ 0 

 كما يلي :𝐹𝑐و حتسب

𝐹𝑐 =
𝑅2 𝑘⁄

1 − 𝑅2 𝑛 − 𝑘 − 1⁄
~𝐹𝛼  (𝑘, 𝑛 − 𝑘 − 1) 

نقبل  n-k-1و kو بدرجيت حريةαاجملدولة عند مستوى معنوية  Fقيمة احملسوبة   Fاذا جتاوزت االحصائية      
خيتلف جوهريا عن الصفر ، يف هذه  𝑅2الفرضية القائلة أن معامل النموذج ليست مجيعها مساوية للصفر و أن 

 احلالة ميكن القول أن النموذج له معنوية احصائية .
                                                           

.72،ص ،مرجع سبق ذكرهد شيخي حممد  1
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 التحليل القياسي للنموذج : -2-3

 باالختبارات التالية للتأكد من صحة الفرضيات للتأكد من صحة النموذج املقدر نقوم    

 :اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء-2-3-1

هو استقالل القيمة من بني االفرتاضات الكالسيكية اليت وضعت من قبل لتقدير معامل منوذج االحندار ،
 :أي،املقدرة حلد اخلطأ يف فرتة زمنية معينة عن القيمة املقدرة حلد اخلطأ يف فرتة زمنية سابقة هلا

𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑖, 𝜀𝑗) =  0, ∀𝑖≠  1 

رتباط الذايت من عدة أسباب منها امهال املتغريات التفسريية يف النموذج املراد تقديره ،الصياغة ينشأ اال
،وجد االرتباط الذايت لألخطاء يؤثر سلبا على نتائج الرياضية اخلاطئة للنموذج ،عدم دقة بيانات السالسل الزمنية 

ات ال يكون أقل ما ميكن ،تستعمل عدة املقدرات الصغرى حيث تكون املقدرات غري متحيزة و تباين املقدر 
 اختبارات للكشف عن هذا االختالل منها اختبار دربني واتسن .

 (Durbin-watson-test1950 et 1951)اختبار دربين واتسن -2-3-1-1

رب اختبار دربني و واتسن من أهم االختبارات الشائعة املستخدمة يف اكتشاف االرتباط الذايت من يعت
 األوىل ،و يهدف اىل اختبار الفرضيات التالية :الدرجة 

{
𝐻0: 𝜌 = 0
𝐻1: 𝜌 ≠ 0

 

 :DW جيب حساب احصائية دربني واتسن 𝐻0الختبار فرضية 

𝐷𝑊 =
∑ (𝜀�̂� − 𝜀�̂�−1)

2𝑛
𝑡=2

∑ 𝜀�̂�−1
2𝑛

𝑡=1

 

 DW 1و فيما يلي اجلدول التايل ميثل التوزيع االحتمايل الختبار دربني واتسن على أساس مقارنة قيمة
 . الختاذ القرار االحصائي املطلوب du  وdl احملسوبة بقيم

 (:جدو  يلخص اختبارات التوزيع االحتمالي لدربين و واتسن 7-4جدو  رقم )

 النتيجة قيمة دربني واتسن
1 4-dl<DW<4  رفض فرضية العدم ،أي وجود ارتباط ذايت سالب ،أي أنρ<0 
2 4-du<DW<4-dl )نتيجة غري مؤكدة أو )حمددة 

                                                           
.200،ص2007،دار اليازوري للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،االقتصاد القياسيد حسني ع خبيت،د سحر فتح اهلل، 1
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3 2<DW<4-du  قبول فرضية العدم ،أي عدم وجود ارتباط ذايت أي أنρ =0 
4 du<DW<2  قبول فرضية العدم ،أي عدم وجود ارتباط ذايت أي أنρ =0 
5 dl<DW<du )نتيجة غري مؤكدة أو )حمددة 
6 0<DW<dl  رفض فرضية العدم ،أي وجود ارتباط ذايت موجب ،أي أنρ >0 

 .201،ص2007اهلل،االقتصاد القياسي،دار اليازوري للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،د حسني ع خبيت،د سحر فتح املصدر:

 

 :Breusch-godfreyوجود ارتباط تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار  اختبار -2-3-1-2

يرتكز هذا االختبار على مضاعف الجنراج والذي يسمح باختبار وجود ارتباط ذايت من درجة أكرب من 
 على الشكل التايل : يكتب ρمنوذج االحندار الذايت لألخطاء من الدرجة  حيث أنواحد 

𝜀𝑡 = 𝜌1𝜀𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 +⋯ . 𝜌𝜌𝜀𝑡−𝜌 + 𝑢𝑡 . 

 ليكن النموذج العام حيث أن األخطاء مرتبطة ذاتيا:
𝑦𝑡 = 𝛽0+𝛽1𝑥𝑡1 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑥𝑡𝑘 + 𝜌1𝜀𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 +⋯ . 𝜌𝜌𝜀𝑡−𝜌 + 𝑢𝑡 

 هناك ثالثة خطوات إلجراء هذا االختبار :

 𝜀�̂�تقدير النموذج العام بطريقة املربعات الصغرى مث حساب البواقي -

 تقدير املعادلة الوسيطية :-
𝑦𝑡 = 𝛽0+𝛽1𝑥𝑡1 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑥𝑡𝑘 + 𝜌1𝜀𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 +⋯ . 𝜌𝜌𝜀𝑡−𝜌 + 𝑢𝑡 

 .سنفقد مشاهدة  ρ،باستعمال هذه املعادلة   R2مث حساب معامل التحديد اخلاص هبذه املعادلة 

 فرضية استقاللية األخطاء اليت ينبغي اختيارها هي :-
𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯𝜌𝑃 = 0 

𝐻0: 𝜌1 ≠ 𝜌2 ≠ ⋯𝜌𝑃 ≠ 0 

)القيمة  x2 (ρ)أكرب من R2×(n- ρ)  ،اذ كان ρ ،بدرجة حرية  x2،تتبع التوزيع   lm=(n-p)×R2االحصائية 
 .(فإننا نرفض فرضية استقاللية األخطاءαاحلرجة لتوزيع بنسبة معنوية 
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 :Hetroscedasticityاختبار تجانس االخطاء-2-3-2

التباين املشرتك لألخطاء تعرف كما –فوفة التباين صاذا كانت فرضية جتانس األخطاء غري حمققة ،فان م
 يلي :

Ωε=E(εε)=̀ (

σε
2 0 ⋯ 0

0 σε
2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ σε

2

) ≠ σε
2In 

 األثار تتمثل يف :ب على مشكلة عدم التباين عددا من ويرتت

 تبقى املعامل املقدرة باستخدام املربعات الصغرى متصفة بعد التحيز و االتساق و لكنها تفقد صفة الكفاءة.-1

تصبح البيانات املقدرة و كذلك التباينات املشرتكة اخلاصة باملعامل املقدرة  متحيزة و غري متسقة ،وبالتايل -2
 . اختبارات الفرضيات تصبح غري مالئمة

 التنبؤات على أساس املعامل املقدرة تصبح أقل مصداقية من التنبؤات األخرى .-3

 : whiteاختبار تجانس األخطاء -2-3-2-1

اختبار ا يعتمد على العالقة بني مربعات البواقي ومجيع املتغريات املستقلة وكذا ( white-1980)اقرتح   
 يلي :مربعاهتا ،ميكن ابراز خطوات هذا االختبار كما 

𝑦تقدير النموذج العام  - = 𝑥𝛽 + 𝜀 بطريقة املربعات الصغرى مث حساب مربعات البواقي𝜀�̂�
2. 

 تقدير املعادلة الوسيطية التالية :-
𝜀�̂�
2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡1 + 𝛼1𝑥𝑡1

2 + 𝛽𝑘𝑥𝑡𝑘 + 𝑢𝑡 

 .R2 مث حساب معامل التحديد اخلاص هبذه املعادلة

 اليت ينبغي اختبارها هي : H0فرضية ثبات تباين األخطاء 
𝐻0𝛽0 = 𝛼1 = 𝛽1 = ⋯𝛼𝐾 = 𝛽𝑘 = 0 

 

 أكرب من n*R2 اذا كان،2k بدرجة حرية x2تتبع توزيع lm=n*R2    احصائية مضاعف الجنرانج

x2(2k)القيمة احلرجة لتوزيع( x2 بنسبة معنوية α )فاننا نرفض H0  أي اذا كان هناك على األقل معامل واحد من
 الوسيطية خيتلف معنويا عن الصفر فان تباين األخطاء غري متجانس .معامالت املعادلة 
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 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء.-2-3-3

لدراسة السلوك الدوري ألي سلسلة زمنية مستقرة ،فالبد أوال من دراسة التوزيع االحتمايل الذي ختضع له 
املستقرة ،ومن صفات التوزيع الطبعي أن يكون أي  ظاهرة من أجل اعطاء نظرة أولية حول طبعة هذه السلسلة 

فالقانون الطبيعي يتميز بالتناظر بالنسبة للمتوسط ،3 مساويا اىل kurtosis معدوما ومعامل skewness معامل
و kurtosis على معاملي التفلطح beraو jarqueضعيف للقيم الشاذة ،يعتمد اختبار وباحتمال

 .skewnessالتناظر

𝜇𝑘 من الشكل فان معامل yt للسلسلة Kاملمركز من الدرجةاذا كان العزم  =
1

𝑇
∑  (𝑦𝑡 − �̅�)

𝑘𝑇
𝑡=1  يكتب

 : كما يلي

s =
[
1
T
∑  (yt −m)

3T
t=1 ]

2

[
1
T
∑  (yt −m)2
T
t=1 ]

3 =
μ3
2

μ2
3 = β1 

 :                                            فهوkurtosis أما معامل

  k =
1

T
∑  (yt−m)

4T
t=1

[
1

T
∑  (yt−m)2
T
t=1 ]

2 =
μ4

μ2
4 = β2 

املتوسط احلسايب للسلسلة الزمنية املستقرة ،اذا كان التوزيع طبيعيا وعدد املشاهدات أكرب من m حيث ان
 :فان،30

𝛽1
1/2
~𝑁(0 ∙ √

6

𝑇
) 

𝛽2~𝑁(3 ∙ √
24

𝑇
) 

 حسب جارك وبريا يتم اختبار الفرضية التالية :

𝐻0  : 𝛽1
1/2
= 𝛽2 − 3 = 0 

JB>𝑥𝛼اذا كانت
 α نرفض فرضية التوزيع الطبيعي للسلسلة بنسب معنوية فاننا،(2)2

 تقدير معادلة خط االتجاه العام .التنبؤ و -3

�̂�و املقدر على الشكل :Tليكن النموذج اخلطي العام خالل العينة  = 𝑋�̂� 
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�̂�ومقدر املربعات الصغرى العادية  = (𝑋�́�)
−1
𝑋�́� = 𝐴𝑌 التنبؤ بعد الفرتة ،و يكونh : يف املستقبل هو 

�̂�𝑇(ℎ) = �̂�0 + �̂�1𝑋𝑇+ℎ,1 + �̂�2𝑋𝑇+ℎ,2 + �̂�3𝑋𝑇+ℎ,3 +⋯�̂�𝑘𝑋𝑇+ℎ,𝑘 

ℎحيث أن  = 1,2,3, … . . 𝐻   وعليه نصل اىل التنبؤ بالفرتة ،يسمى أفق التنبؤH: يف املستقبل 

�̂�𝑇(𝐻) = �̂�0 + �̂�1𝑋𝑇+𝐻,1 + �̂�2𝑋𝑇+𝐻,2 + �̂�3𝑋𝑇+𝐻,3 +⋯�̂�𝑘𝑋𝑇+𝐻,𝑘 

مالحظة مرة واحدة يكون شعاع القيم  Hبفرتة تساوياذن أردنا التنبؤ مبجموعة من املالحظات املستقبلية 
 التقديرية :

�̂�𝑇(𝐻) =

(

 
 

�̂�𝑇(1)

�̂�𝑇(2)
⋮
⋮

�̂�𝑇(𝐻))

 
 

 

 أما مصفوفة مالحظة املتغريات املستقلة فهي : 

 

𝑋𝑇+𝐻

(

 
 

1 𝑋𝑇+1,1 𝑋𝑇+1,1 ⋯ 𝑋𝑇+1,𝑘
1 𝑋𝑇+2,1 𝑋𝑇+2,2 ⋯ 𝑋𝑇+2,𝑘
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑋𝑇+𝐻,1 𝑋𝑇+𝐻,1 ⋯ 𝑋𝑇+𝐻,𝐾)

 
 

 

 

 : ومنه ميكن كتابة النموذج اخلطي العام املتنبأبه على الشكل

  𝑌𝑇+𝐻 = β𝑋𝑇+𝐻 + 𝜀𝑇+𝐻  من الشكل،كما يكون النموذج املقدر : 

�̂�𝑇(𝐻) = 𝑋𝑇+𝐻�̂� 
وتكون اختبارات التنبؤ عن طريق اجياد التوزيع الذي يعترب فرضية العدم ،و القائلة بأن النموذج اخلطي العام 

 يف املستقبل ،أي نفرتض عدم تغري البناء اهليكلي للنموذج ، T+Hيبقى حمافظا على شكله من املالحظة األوىل 

𝐻0: �̂� = 𝑋𝛽 ̂𝑡 = 1,2,3, …𝑇, 𝑇 + 1,…𝑇 + ℎ, 𝑇 + 𝐻 

 .Hخيتلف عن منوذج التنبؤ للفرتة Tرضية البديلة ،و اليت تقول أن منوذج العينة األوىل وذلك ضد الف

𝐹 =
(𝑌𝑇+𝐻 − �̂�𝑇(𝐻))[𝑋𝑇+𝐻(𝑋𝑋)

−1�̀�𝑇+𝐻 + 𝐼𝐻]
−1
(𝑌𝑇+𝐻 − �̂�𝑇(𝐻))/𝐻

�̂�𝜀2
→ 𝐹𝐻,𝑇−𝑘−1 
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 الدراسة القياسية  نتائجالمطلب الثالث :

الذي يعرب  املتوصل اليه من خالل املطلب األول ،و هذا املطلب سنقوم بتفسري نتائج النموذج املقدر يف
على حجم الفوائض املالية احملولة هلذا األخري  عن العالقة بني موارد صندوق ضبط االيرادات و املتغريات اليت تؤثر

يف معاجلة املتغريات و  eviews7،وذلك باستخدام برنامج ،من خالل دراسة قياسية لتقدير منوذج االحندار 
 ها وتقدير معادلة االحندار للنموذج و استخدامه من أجل التنبؤ .اختبار 

 دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة :-1

اليت تتمثل متغريات الدراسة ميثل و فيما يلي اجلدول التايل  نموذج،دراسة وصفية ملتغريات الإجراء بسنقوم 
يف فوائض اجلباية البرتولية ،متوسط سعر برميل النفط و السعر املرجعي لربميل النفط احملدد من قبل احلكومة 

 . (2016-2000)وذللك للفرتة 
 (2016-2000المقدر للفترة ) (: متغيرات الدراسة )المتغير التابع و المتغيرات المستقلة (للنموذج8-4جدو  رقم )

لبرميل  السعر المرجعي
النفط)دوالر أمريكي لبرميل 

 النفط (

متوسط سعر برميل النفط الخام 
 )دوالر أمريكي لبرميل النفط(

فوائض الجباية البترولية)مليار 
 دوالر أمريكي (

 السنوات

19 28.6 6.02 2000 
19 24.9 1.6 2001 
19 25.3 0.333 2002 
19 29 5.8 2003 
19 38.6 8.65 2004 
19 54.3 18.65 2005 
19 65 24.77 2006 
19 74.4 25.06 2007 
19 99.1 35.42 2008 
37 61.6 5.52 2009 
37 80 17.72 2010 
37 112.9 31.55 2011 
37 110.7 32.67 2012 
37 109.1 25.97 2013 
37 99.1 22.46 2014 
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37 52.8 5.49 2015 
37 44.7 0.9 2016 

السعر املرجعي لربميل النفط ، 2016-2000أهم مؤشرات االقتصادية )متوسط سعر الربميل النفط دوالر أمريكي (للفرتة  ،صندوق ضبط االيرادات اعتمادا على  بياناتطالبة املصدر :من اعداد ال
 28/08/2017،اجلزائر، اطلع عليها بتاريخ مديرية التوقعات و السياسات  -وزارة املالية ،

نالحظ أن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط يؤدي اىل ارتفاع فوائض اجلباية  (8-4)خالل اجلدول رقم من 
دوالر أمريكي ،وبعد  37دوالر أمريكي اىل 19أدى اىل رفع السعر املرجعي لربميل النفط من  كماالبرتولية ،

البرتولية  العالقة بني املتغري التابع )مورد صندوق ضبط االيرادات املتمثل يف فوائض اجلباية 1التعرف على
، يف هذه الدراسة (واملتغريات املستقلة )متوسط سعر برميل النفط و السعر املرجعي لربميل احملدد من قبل احلكومة(

 سنعتمد على ثالثة متغريات لتقدير النموذج التايل :
𝑝𝑙𝑢𝑣𝑎𝑙𝑢 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝛽2 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟 + 𝜀𝑖 

 :ترميز املتغريات كالتايل تقدمي و نقوم ب حيث

Pluvalu املتغري التابع و املتمثل يف فوائض اجلباية البرتولية احملولة اىل صندوق ضبط االيرادات و تقدر مبليار :
 دوالر أمريكي .

ppetrol. املتغري املستقل األول  واملتمثل يف متوسط سعر برميل النفط اخلام يقدر بالدوالر األمريكي: 

Preferري املستقل الثاين و املتمثل يف السعر املرجعي لربميل النفط احملدد من خالل قانون املالية يقدر :املتغ
 بالدوالر األمريكي.

ɛi:. حد اخلطأ 

i مشاهدة.17وبالتايل لدينا (2016-2000):رقم املشاهدات وهو يعرب عن سنوات فرتة الدراسة 

 نتائج الدراسة الوصفية : اجلدول التايل ميثل  وفيما يلي لدينا

 

 

 

 

                                                           
موارد صندوق ضبط االيرادات يف املطلب األول .  تقدير النموذج و العالقة بني متغريات الدراسة مت التوصل اليها من خالل التحليل االقتصادي للمتغريات اليت تؤثر على 1
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 نموذج ال:نتائج الدراسة الوصفية لمتغيرات (9-4)جدو  رقم 

PREFER PPETROL PLUVALU  

27.47059 65.30000 15.79882 Mean 
19.00000 61.60000 17.72000 Median 
37.00000 112.9000 35.42000 Maximum 
19.00000 24.90000 0.330000 Minimum 
9.260924 31.77475 12.15813 Std. Dev. 
0.117851 0.217485 0.172262 Skewness 
1.013889 1.643491 1.546152 Kurtosis 
2.833470 1.437431 1.581263 Jarque-Bera 
0.242505 0.487378 0.453558 Probability 
467.0000 1110.100 268.5800 Sum 
1372.235 16154.16 2365.122 Sum Sq. Dev. 

17 17 17 Observations 
 .eviews7املصدر :خمرجات برنامج 

 نالحظ أن :(9-4) من خالل اجلدول رقم     

، أعلى ارتفاع مت  15.79بالنسبة للمتغري التابع املتمثل يف فوائض اجلباية البرتولية بلغ متوسط السلسلة الزمنية -
،أما أدىن قيمة مت تسجيلها على مستوى السلسلة  2008سنة  35.72تسجيله على مستوى السلسلة يقدرب 

،أما درجة 17.72،كما يقسم هذه السلسلة مستوى وسيطي قدر ب2002وذلك سنة  0.330ب  قدرت 
 .12.185تشتت القيم حوهلا فممثلة باالحنراف املعياري الذي يقدر ب

، أعلى  65.30بلغ متوسط السلسلة الزمنية بالنسبة للمتغري املستقل األول املتمثل يف متوسط سعر برميل النفط -
،أما أدىن قيمة مت تسجيلها على مستوى  2011سنة  .112ب  ارتفاع مت تسجيله على مستوى السلسلة يقدر

 ،أما61.60،كما يقسم هذه السلسلة مستوى وسيطي قدر ب2001وذلك سنة  24.90السلسلة قدرت ب
 .31.77درجة تشتت القيم حوهلا فممثلة باالحنراف املعياري الذي يقدر ب

،  27.47بالنسبة للمتغري املستقل الثاين املتمثل يف السعر املرجعي  لربميل النفط بلغ متوسط السلسلة الزمنية -
مت تسجيلها ،أما أدىن قيمة  2009ابتداءا من سنة 37ب  أعلى ارتفاع مت تسجيله على مستوى السلسلة يقدر

،كما يقسم هذه السلسلة مستوى وسيطي قدر 2000سنة  منذوذلك  19على مستوى السلسلة قدرت ب
 .9.26،أما درجة تشتت القيم حوهلا فممثلة باالحنراف املعياري الذي يقدر ب19ب
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اجلباية البرتولية (و ئض نوع و قوة االرتباط بني كل من املتغري التابع )فوا نميثال نيالتالي نيوفيما يلي الشكل
 .(و)السعر املرجعي لربميل النفط (ميل النفطر ين املستقلني )متوسط سعر باملتغري 

( الشكل االنتشاري ل 3-4الشكل رقم )
PLUVALUوPPETROL 

( الشكل االنتشاري ل 4-4الشكل رقم )
PLUVALUوPREFER 

  
 EVIEWS7املصدر :خمرجات برنامج 

 

نالحظ وجود عالقة طردية بني فوائض اجلباية البرتولية ومتوسط  (3-4)من خالل الشكل االنتشاري رقم 
حجم الفوائض اجلباية البرتولية احملولة اىل صندوق ضبط  تسعر برميل النفط ،أي كلما ارتفع سعر النفط ارتفع

 .0.89ر بمت تسجيل ارتباط قوي موجب يقد(9-4)،ومن خالل اجلدول رقم  االيرادات

املتغري التابع فوائض اجلباية  مننالحظ أنه ال توجد عالقة بني كل (3-4)اري رقم من خالل الشكل االنتش
مت تسجيل معامل ارتباط موجب ضعيف (9-4)من خالل اجلدول رقم  و ،البرتولية و السعر املرجعي لربميل النفط

 . 0.15يقدر ب
 المستقيل. اتمن المتغير التابع و المتغير  :مصفوفة االرتباط بين كل (10-4)الجدو  رقم

PLUVALU PPETROL PREFER correlation 

1 0.890 0.158 PLUVALU 

0.890 1 0.567 PPETROL 

0.158 0.5675 1 PREFER 
 .EVIEWS7املصدر :خمرجات برنامج 

املستقل نالحظ أنه يوجد ارتباط موجب متوسط بني كل من املتغري (10-4)من خالل اجلدول رقم 
 .0.65الثاين السعر املرجعي لربميل النفط يقدر ب لمتوسط السعر املرجعي لربميل النفط و املتغري املستق

 

20

40

60

80

100

120

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

PLUVALU

P
P

E
T

R
O

L

16

20

24

28

32

36

40

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

PLUVALU

P
R

E
F

E
R



 )الواقع(و تقييم تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري ضعر                              الرابع:الفصل 
 

231 
 

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية :-2

)الفرق بني باختبار استقرارية السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة و املتمثلة يف فوائض اجلباية البرتوليةسنقوم 
،متوسط سعر برميل النفط اخلام ،و  البرتولية الفعلية و اجلباية البرتولية املقدرة من خالل قانون املالية (اجلباية 

وفيما يلي التمثيل البياين للسالسل الزمنية ،2016-2000للفرتة  )السعر حيدد(وذلكالسعر املرجعي لربميل النفط 
 ملتغريات النموذج :

 
 للسلسة المتغير التابع )فوائض الجباية البترولية (. :التمثيل البياني (5-4)الشكل رقم

 
 .eviews07املصدر :خمرجات برنامج 

 (.متوسط سعر برميل النفط) مستقل:التمثيل البياني للسلسة المتغير ال(6-4)الشكل رقم 

 

 
 .eviews07املصدر :خمرجات برنامج 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

PLUVALU

20

40

60

80

100

120

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

PPETROL



 )الواقع(و تقييم تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري ضعر                              الرابع:الفصل 
 

232 
 

 (.السعر المرجعي لبرميل النفط) مستقل:التمثيل البياني للسلسة المتغير ال(7-4)الشكل رقم 

 

 
 .eviews07املصدر :خمرجات برنامج 

وذج التابعة و املستقلة نالحظ أن السالسل الزمنية غري مستقرة ممن خالل التمثيل البياين ملتغريات الن
 .وجودها  وبالتايل نقوم باجراء اختبار وجود جذر الوحدة للتأكد من استقرارية السالسل الزمنية أو عدم

 :unit root test اختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية األصلية -2-1

 فولر–اختبار ديكي نقوم باختبار جذر الوحدة ملتغريات السلسلة الزمنية األصلية باستخدام اختبار كل من 

Dickey –fuller (DF)test ،بريون و اختبار فيليب phillips and perron test، فولر و اختبار ديكي
ثل نتائج اختبار الوحدة املستخدمة للسلسلة مت ةول التالياو اجلد، Augmented dickey –fuller test املطور

 .األصلية 
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 :Dickey –fuller (DF)testفولر –نتائج  اختبار ديكي -2-1-1

 .eviews7باالعتماد على برنامج  اجلدول التايل ميثل نتائج اختبار ديكي و فولر ملتغريات الدراسة

 . Dickey –fuller (DF)testفولر –اختبار ديكي  ر الوحدة للسلسلة األصليةذ(:نتائج اختبار ج11-4جدو  رقم )

 السلسلة األصلية
 النماذج املستوى الفرق األول القرار

Intercept 
& trends 

intercept Intercept 
& trends 

intercept 

القيم احلرجة  *1% 2.717 3.770 2.728 3.770
املطلقةالحصائية 

mackinnon 
3.190 1.966 3.190 1.964 5%* 
2.890 1.605 2.890 1.605 10%* 

 t* pluvaluاحملسوبة 1.840 1.820 4.175 4.731 (1متكاملة من الدرجة)

 t* ppetrolاحملسوبة 1.399 1.193 3.455 4.042 (1متكاملة من الدرجة)

 t* preferاحملسوبة 0.860 2.166 3.998 4.015 (1متكاملة من الدرجة)
 ( مكتوبة بالقيمة املطلقة يف اجلدول.10،%5،%1اجملدولة عند املستويات ) tو t*نتائج احملسوبةل  ، eviews 7مخرجات برنامجمن اعداد الطالبة  اعتمادا على : المصدر

 نالحظ أنه : (11-4)من خالل اجلدول رقم  

  لإلحصائية اجملدولة )القيمة احلرجة t القيمة املطلقة ل احملسوبة مع tاملستوى :نقارن بني القيمة املطلقة لعند -
mackinnon جند أن)t احملسوبة أصغر منt  و بالتايل نقبل فرضية (%10،%5،%1)اجملدولة عند مستوى

 بالتايل السلسلة غري مستقرة . و H1ونرفض الفرضية البديلة  H0العدم

و بالتايل نرفض فرضية (%10،%5،%1)اجملدولة عند مستوى  tاحملسوبة أكربمن tاألول :جند أن عند الفرق -
 بالتايل السلسلة مستقرة عند الفرق األول ،أي متكاملة من الدرجة األوىل  و H1ونقبل الفرضية البديلة  H0العدم
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 :phillips and perron testنتائج اختبار فيليب و بيرون -2-1-2

 .eviews7باالعتماد على برنامج اجلدول التايل ميثل اختبار فيليب و بريون ملتغريات الدراسة    
 phillips and perron testفيليب و بيرون اختبار  ر الوحدة للسلسلة األصليةذ(:نتائج اختبار ج12-4جدو  رقم )

 األصلية السلسلة

 القرار

 املستوى الفرق األول
 النماذج

non Intercept 
& trends intercept non 

Intercept 
& trends intercept 

القيم احلرجة  *1% 3.920 4.667 2.717 3.959 4.728 2.728
املطلقةالحصائية 

mackinnon 
1.966 3.759 3.081 1.964 3.733 3.065 5%* 
1.605 3.324 2.681 1.605 3.310 2.673 10%* 

متكاملة من 
 (1الدرجة)

 *tاحملسوبة 1.830 1.457 1.101 4.072 6.242 4.227
pluvalu 

)0.000( )0.000( )0.008( )0.233( )0.810( )0.353( %p 
متكاملة من 

 (1الدرجة)
 *tاحملسوبة 1.472 0.762 0.426 3.348 3.923 3.462

ppetrol 
)0.002( )0.038( )0.039( )0.512( )0.947( )0.512( %p 

متكاملة من 
 (1الدرجة)

 *tاحملسوبة 0.875 2.055 0.698 3.873 3.714 6.000
prefer 

)0.001( )0.053( )0.011( )0.855( )0.529( )0.768( %p 
 ( مكتوبة بالقيمة املطلقة يف اجلدول.10،%5،%1اجملدولة عند املستويات ) tو t*نتائج احملسوبةل ،  .eviewsخمرجات برنامج من اعداد الطالبة  اعتمادا على املصدر :

 نالحظ أنه :(12-4)من خالل اجلدول رقم  

 tاحملسوبة أصغر من t املقارنة حيث وجدنا أن  عند املستوى :السالسل الزمنية غري مستقرة وذلك من خالل-
ونرفض الفرضية البديلة  H0بالتايل نقبل فرضية العدمو  0.05من  أكرب p يةواحتمال(%5)اجملدولة عند مستوى 

H1. 

أصغر من   pواحتمالية(%10،%5،%1)اجملدولة عند مستوى  tاحملسوبة أكربمن tجند أن  عند الفرق األول :-
بالتايل السلسلة مستقرة عند الفرق األول  و H1ونقبل الفرضية البديلة  H0و بالتايل نرفض فرضية العدم0.05

 ،أي متكاملة من الدرجة األوىل.
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 :Augmented dickey –fuller testاختبار ديكي و فولر الصاعد  -2-1-3

 .eviews7باالعتماد على برنامج ملتغريات الدراسة  ديكي و فولراجلدول التايل ميثل اختبار     
 :Augmented dickey –fuller testديكي و فولر الصاعد اختبار  ر الوحدة للسلسلة األصليةذ(:نتائج اختبار ج13-4جدو  رقم )

 السلسلة األصلية

 القرار

 املستوى الفرق األول
 النماذج

non Intercept 
& trends 

intercept non Intercept 
& trends 

intercept 

القيم احلرجة  *1% 3.920 4.667 2.717 3.959 4.728 2.728
املطلقةالحصائية 

mackinnon 
1.966 3.759 3.081 1.964 3.733 3.065 5%* 
1.605 3.324 2.681 1.605 3.310 2.673 10%* 

متكاملة من 
 (1الدرجة)

 *tاحملسوبة 1.830 1.428 1.101 4.070 4.437 4.223
pluvalu 

(0.000) (0.016) (0.008) (0.233) (0.810) (0.353) %p 
متكاملة من 

 (1الدرجة)
 *tاحملسوبة 1.472 0.655 0.428 3.347 3.790 3.460

ppetrol 
(0.002) (0.047) (0.031) (0.512) (0.958) (0.521) %p 

متكاملة من 
 (1الدرجة)

 *tاحملسوبة 0.875 2.055 0.658 3.872 3.714 3.714
prefer 

(0.001) (0.053) (0.011) (0.847) (0.529) (0.768) %p 
 ( مكتوبة بالقيمة املطلقة يف اجلدول.10،%5،%1اجملدولة عند املستويات ) tو t*نتائج احملسوبةل ، eviews7خمرجات برنامج من اعداد الطالبة باالعتماد على املصدر :

 نالحظ :(13-4)من خالل اجلدول رقم  

الصاعد )املطور( يعطي نفس نتائج االختبارين السابقني )ديكي و فولر  ن جدول اختبار ديكي و فولرا
 tمع  احملسوبةt،فيليب و بريون (حيث جند أن السلسلة تصبح مستقرة عند الفرق األول وذلك من خالل مقارنة

نرفض و بالتايل 0.05أصغر من  pواحتمالية(%5)اجملدولة عند مستوى  t من احملسوبة أكرب tجند أن   اجملدولة
 .H1ونقبل الفرضية البديلة  H0فرضية العدم

 .اختبار استقرارية السالسل الزمنية المحولة )الفروقات من الدرجة األولى ( -2-2

ن الدرجة األوىل موجدنا أهنا مستقرة ملتغريات النموذج بعد اجراء اختبار استقرارية السالسل الزمنية األصلية 
(ونقوم بإعادة 1st diffrencesاألصلية اىل سالسل زمنية من الدرجة األوىل )سنقوم بتحويل السالسل ،لذلك 

وذلك باستخدام نفس االختبارات  (السلسلة احملولة اىل الفروق من الدرجة األوىلاختبار استقرارية هذه السلسلة )
باستخدام  السالسل الزمنية احملولة اىل الفرق األول السابقة و فيما يلي اجلدول التايل ميثل نتائج اختبار استقرارية

 . eviews 7برنامج
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 : يمثل نتائج استقرارية السالسل الزمنية المحولة الى الفروقات من الدرجة األولى . (14-4)جدو  رقم

 محولة الى الفروقات من الدرجة األولىالسلسلة ال

 القرار

 اختبار ديكي وفولر الصاعد اختبار ديكي فولر اختبار فيليب و بيرون
 النماذج

 1النموذج 2النموذج 1النموذج 2النموذج 3النموذج 1النموذج 2النموذج 3النموذج

القيم الحرجة  1% 2.728 4.728 3.959 2.728 4.728 3.953 3.770 2.728

المطلقةالحصائية 

mackinnon 

1.966 3.190 3.081 3.759 1.966 3.081 3.759 1.966 5% 

1.605 2.890 2.681 3.324 1.605 2.681 3.324 1.605 10% 

متكاملة من 

 (0درجة )ال

 tالمحسوبة 4.175 4.731 4.070 4.437 4.223 4.072 6.264 4.227
dpluvalu 

0.000 0.000 0.008 0.00 0.016 0.008   %p 

متكاملة من 

 (0الدرجة)

 tالمحسوبة 3.455 4.042 3.347 3.790 3.460 3.348 3.923 3.462
dppetrol 

0.00 0.03 0.03 0.002 0.04 0.03   %p 

متكاملة من 

 (0الدرجة)

 tالمحسوبة 3.998 4.015 3.872 3.714 3.714 3.873 3.714 3.741
dprefer 

0.001 0.05 0.01 0.001 0.05 0.011   %p 
 eviews7 املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج

نالحظ أن السلسلة الزمنية احملولة اىل الفرق األول مستقرة عند املستوى (14-4)من خالل اجلدول رقم 
(حيث فيليب و بريون ،اختبار ديكي و فولر الصاعد ديكي و فولر ، اختبار)خدام اختبارات كل من توذلك باس

و بالتايل نرفض فرضية 0.05أصغر من  pواحتمالية(%5)اجملدولة عند مستوى  t من احملسوبة أكرب tأن جند 
 . أي السلسلة احملولة مستقرة،H1ونقبل الفرضية البديلة  H0العدم

 : و التأكد من صحة النموذج المقدر تقدير معادلة خط االنحدار-3

عد حتويل السالسل الزمنية ملتغريات النموذج اىل الفروقات من الدرجة األوىل نقوم بتقدير معادلة خط ب
نتائج معادلة خط االحندار ،وفيما يلي اجلدول التايل ميثل olsاالحندار املتعدد باستخدام طريقة املربعات الصغرى 

 ج.للنموذ 
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 7eviewsباستخدام برنامج ols:نتائج معادلة خط االنحدار المتعدد باستخدام طريقة (15-4)جدو  رقم

 

Dependent Variable: DPLUVALU   

Method: Least Squares   

Date: 11/18/17   Time: 18:19   

Sample (adjusted): 2001 2016   

Included observations: 16 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.138254 0.809377 0.170815 0.8670 

DPPETROL 0.423623 0.044705 9.475986 0.0000 

DPREFER -0.786244 0.203706 -3.859705 0.0020 
     
     R-squared 0.935524     Mean dependent var -0.320000 

Adjusted R-squared 0.925604     S.D. dependent var 11.26663 

S.E. of regression 3.073041     Akaike info criterion 5.250573 

Sum squared resid 122.7666     Schwarz criterion 5.395434 

Log likelihood -39.00458     Hannan-Quinn criter. 5.257991 

F-statistic 94.31210     Durbin-Watson stat 2.391555 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Estimation Command: 

========================= 
LS DPLUVALU C DPPETROL DPREFER 

 
Estimation Equation: 

========================= 
DPLUVALU = C(1) + C(2)*DPPETROL + C(3)*DPREFER 

 
Substituted Coefficients: 

========================= 
DPLUVALU = 0.138253791248 + 0.423623006181*DPPETROL - 0.786243947748*DPREFER 

 

 

 eviews  7املصدر :خمرجات برنامج

 من خالل اجلدول ميكن كتابة  معادلة خط االحندار للنموذج املقدر كالتايل :
𝒑𝒍𝒖𝒗𝒂𝒍𝒖 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟖 + 𝟎. 𝟒𝟐𝟑𝒑𝒑𝒆𝒕𝒓𝒐𝒍 − 𝟎. 𝟕𝟖𝟔𝒑𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓 + 𝜺𝒕 

 التحليل االحصائي للنموذج المقدر :-3-1

 نقوم باختبار معنوية معامل النموذج واملعنوية الكلية للنموذج ككل من خالل اختبار ات ستيودنت و فيشر.

 اختبار معنوية معالم النموذج:-3-1-1

 اجلدول التايل ميثل نتائج اختبار معنوية معامل النموذج اعتمادا على نتائج اجلدول السابق.لدينا  
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 :يمثل نتائج معنوية معالم النموذج المقدر(16-4)جدو  رقم 

متغريات  معلمات النموذج املقدرتغريات م
 نموذج املقدر ال

 االحتمال Prob  جملدولة tالقيمة املطلقة ل  احملسوبة  tالقيمة املطلقة ل

dppetrol 0.423 9.475 2.145 0.000 
dprefer 0.786- 3.859- 2.145 0.002 

 (.15-4املصدر :من اعداد الطالبة الباحثة اعتمادا على اجلدول رقم )

 كالتايل :  1،وتكون فرضيات االختبارنقوم باختبار معامل النموذج احصائيا 

{
𝐻0: 𝛽 = 0
𝐻1: 𝛽 ≠ 0

 

ttabl=𝑡𝑛−𝑘−1)احملسوبة مع قيمة  (tcal)نقارن قيمة 
∝/2 اجلدولية لتحديد قبول أو رفض فرضية العدم وتقييم  (

 معنوية معلمات النموذج املقدر :

،وبالتايل نرفض  فرضية (ttabl=0.691)اجلدولية  tأكرب من قيمة (tCAL=9.475)احملسوبة tقيمة  :𝛽1ل بالنسبة-
املعلمة هلا معنوية احصائية ،أي أن املتغري املفسر )متوسط سعر برميل النفط( العدم ونقبل الفرض البديل ،أي أن 

 له أثر معنوي على املتغري التابع )فوائض اجلباية البرتولية (.

وبالتايل نرفض فرضية ،(ttabl=0.691)اجلدولية  tأكرب من قيمة (tCAL=3.859)احملسوبة t: قيمة 𝛽2بالنسبة ل -
 لربميل النفطالعدم ونقبل الفرض البديل ،أي أن املعلمة هلا معنوية احصائية،أي أن املتغري املفسر )السعر املرجعي 

 .(له أثر معنوي على املتغري التابع )فوائض اجلباية البرتولية (

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج المقدر :-3-1-2

يتبع اختبار املعنوية االمجالية للنموذج باستخدام نسبة التباين املفسر ،اىل التباين الغري املفسر و هذا ب نقوم
 ،حيث لدينا فرضيتان: Fتوزيع فيشر 

𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = ⋯𝛽𝑗 = ⋯𝛽𝑘 = 0 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 𝛽1 ≠ ⋯𝛽𝑗 ≠ ⋯𝛽𝑘 ≠ 0 

 :أن جند Fcal مع قيمة فيشر احملسوبة Ftabl قيمة اختبار فيشر اجملدولةمبقارنة 

Fcal > Ftabl. 

Fcal=94.312>𝐹𝑛−𝑘 
𝛼 =𝐹15

0.05=3.68 

                                                           
.72،ص  رجع سبق ذكرهم د شيخي حممد ، 1
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 .مقبول من الناحية االحصائية النموذج أن يأ،𝐻1و نقبل الفرضية البديلة  𝐻0وبالتايل نرفض فرضية العدم

 التحليل االقتصادي للنموذج المقدر :-3-2

يعين  قدرة تفسريية عالية،له  R-squard=0.93التحديد  1معامل(15-4)من خالل نتائج اجلدول رقم 
سعر برميل النفط و السعر متوسط هذا أن املتغري التابع يف النموذج فوائض اجلباية البرتولية مفسر من قبل املتغريين 

 رج يف النموذج.تفسره عوامل أخرى مل تد %6.5،أما الباقي  %93.55ب  النفط املرجعي لربميل

سعر برميل النفط ( متوسط موذج جند أن اشارة معلمة املتغري )من خالل مالحظة اشارة معلمات  الن      
البرتولية احملولة  اجلبايةأي كلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفع حجم الفوائض ،موجبة يعين أن هناك عالقة طردية 

اىل صندوق ضبط االيرادات ،أي أن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية أي كلما ارتفع سعر برميل النفط 
مليون دوالر أمريكي  423مليار دوالر( أي 0.423)ارتفعت الفوائض احملولة اىل الصندوق ب  دوالر أمريكي1ب

 بافرتاض ثبات املتغريات األخرى .

سبة ملعلمة املتغري )سعر املرجعي لربميل النفط (جند أن االشارة سالبة ،أي وجود عالقة عكسية حيث بالن       
دوالر أمريكي أدى اىل اخنفاض الفوائض احملولة  37دوالر أمريكي اىل 19أن رفع السعر املرجعي لربميل النفط من 

يؤدي اىل اخنفاض الفوائض احملولة اىل دوالر أمريكي 1للصندوق ،أي أن ارتفاع السعر املرجعي لربميل النفط ب
بافرتاض ثبات املتغريات األخرى مليون دوالر أمريكي  786مليار دوالر أمريكي (أي ب0.786) الصندوق ب

 .وهذا صحيح من الناحية االقتصادية 

 التحليل القياسي للنموذج المقدر-3-3

و النموذج من األخطاء القياسية وذلك باستخدام سنقوم باختبار صحة فرضيات النموذج املقدر أي خل
 .مثل اختبار االرتباط التسلسلي للبواقي وعدم وجود تباين و حتقق شرط التوزيع الطبيعي للبواقي اختبارات البواقي 

 اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء :-3-3-1

-durbinاألوىل لبواقي النموذج املقدر باستخدام اختبار  سنقوم باختبار االرتباط الذايت من الدرجة
watson  واختبار وجود ارتباط ذايت أكرب من الواحد باستخدام اختبارbreusch-godefry الذي يرتكز على

 مضاعف الجنرانج.

 

                                                           
1
 %.93.5 معامل التحديد يقيس نسبة تفسري املتغري املستقل لتباين و تشتت املتغري التابع بنسبة 
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 : DWاختبار دربين واتسن -3-3-1-1

،ومن خالل حتديد 2.3915و املقدرة ب DWلنستخرج القيمة احملسوبة (15-4)من اجلدول رقم    
وعدد  %5عند مستوى معنوية )امللحق جدول دربني واتسون رقم (du=1.536وحتديد قيمة =dl  1.015 قيمة

وحمصورة بني H0يف املنطقة  DW<4-du>2بني تقع  DW(،جند أن احصائية 02ومتغريين )17مشاهدات 
2.5>DW=2.3915>2، نقبل فرضية العدمH0، أي عدم وجود ارتباط ذايت أي أن𝑝 = ،وبالتايل النموذج 0

 مقبول من الناحية االحصائية .
 DWتسون و التوزيع االحتمالي الختبار دربين و انتائج :يمثل (17-4)جدو  رقم 

 النتيجة  قيمة دربين واتسن
1 4-dl<DW<4   رفض فرضية العدم ،أي وجود ارتباط ذايت سالب ،أي أن𝑝 <0 
2 4-du<DW<4-

dl 
 نتيجة غري مؤكدة أو )حمددة( 

3 2<DW<4-du 1.5<2.39<2.5  قبول فرضية العدم ،أي عدم وجود ارتباط ذايت أي أن𝑝 =0 
4 du<DW<2   قبول فرضية العدم ،أي عدم وجود ارتباط ذايت أي أن𝑝 =0 
5 dl<DW<du  )نتيجة غري مؤكدة أو )حمددة 
6 0<DW<dl  ، أي وجود ارتباط ذايت موجب ،أي أن رفض فرضية العدم𝑝 >0 

 (.15-4املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدول رقم )

 

 :Breusch-godfreyوجود ارتباط تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار  اختبار-3-3-1-2

والذي يسمح باختبار وجود ارتباط ذايت من درجة أكرب من  يرتكز هذا االختبار على مضاعف الجنراج
 LM testواحد ،وفيما يلي جدول تقدير اختبار الذايت لألخطاء
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 :Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :تقدير اختبار الذاتي لألخطاء(18-4)جدو  رقم 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.933107     Prob. F(2,11) 0.4224 

Obs*R-squared 2.320762     Prob. Chi-Square(2) 0.3134 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   
Date: 11/01/17   Time: 21:46   

Sample: 2 17    
Included observations: 16   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.019720 0.813943 -0.024228 0.9811 

DPPETROL 0.035277 0.053446 0.660055 0.5228 
DPREFER -0.014366 0.206091 -0.069707 0.9457 
RESID(-1) -0.363453 0.304444 -1.193824 0.2577 
RESID(-2) -0.395098 0.376045 -1.050668 0.3159 

     
     R-squared 0.145048     Mean dependent var 1.67E-16 

Adjusted R-squared -0.165844     S.D. dependent var 2.860846 
S.E. of regression 3.088977     Akaike info criterion 5.343864 

Sum squared resid 104.9596     Schwarz criterion 5.585298 
Log likelihood -37.75091     Hannan-Quinn criter. 5.356227 

F-statistic 0.466553     Durbin-Watson stat 2.158537 
Prob(F-statistic) 0.759299    

     
 .eviews7املصدر :خمرجات برنامج      

  ،x2 (p) 5.999=أصغر من  LM=(n-p)*R2 2.320=أن احصائية (18-4)من خالل اجلدول رقم 
،أي عدم وجود ارتباط H1ونرفض H0وبالتايل نقبل  ،%5حتمال قيمة فيشر أكرب من مستوى معنوية اكما أن 

 ذايت لألخطاء بني متغريات الدراسة .

 : whiteاختبار تجانس األخطاء -3-3-2

اختبار ا يعتمد على العالقة بني مربعات البواقي ومجيع املتغريات املستقلة وكذا ( white-1980)اقرتح 
 .whiteمربعاهتا ،وفيما يلي اجلدول التايل ميثل نتائج اختبار جتانس األخطاء

 

 

 

 

 



 )الواقع(و تقييم تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري ضعر                              الرابع:الفصل 
 

242 
 

 white:نتائج اختبار تجانس األخطاء  (19-4)جدو  رقم

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.399091     Prob. F(3,12) 0.7562 

Obs*R-squared 1.451539     Prob. Chi-Square(3) 0.6935 
Scaled explained SS 0.763941     Prob. Chi-Square(3) 0.8581 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   
Date: 11/01/17   Time: 22:54   

Sample: 2 17    
Included observations: 16   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.801295 3.415071 2.870012 0.0141 

DPPETROL -0.072563 0.166685 -0.435330 0.6710 
DPPETROL^2 -0.004142 0.005259 -0.787539 0.4462 

DPPETROL*DPREFE
R 0.009923 0.019435 0.510594 0.6189 
     
     R-squared 0.090721     Mean dependent var 7.672911 

Adjusted R-squared -0.136599     S.D. dependent var 10.00649 
S.E. of regression 10.66806     Akaike info criterion 7.784703 

Sum squared resid 1365.690     Schwarz criterion 7.977850 
Log likelihood -58.27762     Hannan-Quinn criter. 7.794594 

F-statistic 0.399091     Durbin-Watson stat 2.920745 
Prob(F-statistic) 0.756164    

     
 eviews7املصدر :خمرجات برنامج      

بدرجة  𝑋2تتبع توزيع  LM=n*R2=1.451من خالل اجلدول نالحظ أن احصائية مضاعف الجنرانج  
 أي تباين األخطاء متجانس.،H0،وبالتايل نقبل الفرضية x2 (2k)=7.815  أصغر من القيمة اجملدولة2kحرية 

  :bera Jarque-اختبار التوزيع الطبيعي-3-3-3

 حسب جارك وبريا يتم اختبار الفرضية التالية :

𝐻0  : 𝛽1
1/2
= 𝛽2 − 3 = 0 

وفيما يلي الشكل ،α ،فاننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي للسلسلة بنسب معنويةJB>𝑥𝛼2(2) اذا كانت
 ميثل نتائج اختبار جارك و برياالتايل 
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 jarque -bera:نتائج اختبار  (8-4)الشكل رقم

 
 .eviews7املصدر :خمرجات برنامج 

 أي أن،x2 (2) 5.99=أصغر من    JB 0.531=أن نالحظ أننالحظ (8-4)من خالل الشكل رقم 

JB=0.531<x2 (2)=5.99، وبالتايل نقبل الفرضيةH0، طبيعيا .أي أن السلسلة تتوزع 

 : اختبار قدرة النموذج على التنبؤ -4

 وفيما يلي الشكل التايل خيترب قدرة النموذج على التنبؤ 
 :اختبار قدرة النموذج على التنبؤ(9-4)الشكل رقم 

 
 eviews7املصدر :خمرجات برنامج 

أصغر pحيث أن االحتمال  نالحظ أن النموذج له قدرة على التنبؤ عالية (9-4)رقم من خالل الشكل   
 .0.05من 

0

1

2

3
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Series: Residuals
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Forecast: DPLUVALUF
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Included observations: 16

Root Mean Squared Error 2.770002

Mean Absolute Error      2.212307

Mean Abs. Percent Error 127.9068

Theil Inequality Coefficient  0.129019

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.016661

     Covariance Proportion  0.983339
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 التفسير االقتصادي لنتائج النموذج.-5

بشكل كبري و مباشر  تتأثراملتمثلة أساسا يف فوائض اجلباية البرتولية  صندوق ضبط االيرادات املالية لوارد امل
دوالر أمريكي ارتفعت فوائض  1،حيث اذا ارتفع سعر البرتول بتقلبات سعر النفط يف األسواق املالية الدولية ب

السعر مليون دوالر أمريكي بافرتاض ثباث العوامل األخرى ،كما تتأثر أيضا مبستوى 423 اجلباية البرتولية ب
 الفرق بني فوائض اجلباية البرتولية الفعلية و اجلباية البرتولية املقدرة حيسب على أساساملرجعي لربميل النفط الذي 

دوالر أمريكي  1حيث أنه اذا ارتفع السعر املرجعي لربميل النفط ب ،قانون املالية  الذي يتم حتديده يف  و
من قبل  املرجعي السعر مراجعة،ومن املالحظ أن مليون دوالر أمريكي 786اخنفضت فوائض اجلباية البرتولية ب

حيث مت رفع ،يف السوق املالية الدولية  يف ظل ظروف ترتبط أساسا بتقلبات سعر النفط تتم  السلطات املالية
نتيجة اهنيار أسعار النفط يف السوق  2009دوالر أمريكي سنة 37دوالر أمريكي اىل  19السعر املرجعي من 

نتيجة اهنيار  2017دوالر أمريكي إلعداد ميزانية 50رفعه اىل مت و ،2008سنة املالية نتيجة األزمة املالية العاملية 
 نفقات امليزانية . املتزايد حلجم  ارتفاع باإلضافة  2014صف جوان تسعر النفط املسجل منذ من

-2016)للفرتة حسب نتائج الدارسة  املتوصل اليها باإلضافة اىل الوضعية املالية احلالية للصندوق 
دولية األسواق املالية الاستثمار أصوله املالية يف  و ذلك عن طريقالصندوق  تنويع مصادر متويل جيب ،(2017

تكوين حمفظة مرجعية تتنوع ما بني االستثمار يف  من خالل من أجل زيادة العائد و ضمان موارد مالية متجددة ، 
صاد أصناف األصول املالية التقليدية و األصول املالية البديلة اليت حتقق عوائد مرتفعة وتدعم استقرار و تطور االقت

 . امسسنتطرق اليه يف الفصل اخل ،وهذا ماالوطين 
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 . الجزائري  المبحث الثالث :تقييم استخدامات صندوق ضبط االيرادات

و املتمثلة أساسا يف متويل  ،استخداماتهيف هذا املبحث سنقوم بتقييم صندوق ضبط االيرادات يف جانب 
ومدى فعاليته وجناحه يف حتقيق املديونية العمومية  فيضخت األول ،وذلك من خالل املطلب عجز اخلزينة العمومية 
من خالل املطلب الثاين وتأثري معدالت التضخم على رصيد صندوق ضبط االيرادات  األهداف احملددة له

 اجلزائري .

 .(2016-2006)المطلب األو  :تمويل عجز الخزينة العمومية 

ختفيض الدين العمومي باإلضافة اىل ضبط  1هبدف 2000منذ سنة  االيراداتلقد مت انشاء صندوق ضبط 
تغيري هدف ضبط  مت 2006 2ومن خالل قانون املالية لسنةنفقات وتوازن امليزانية احملددة عن طريق قانون املالية ،

مليار دج  740متويل عجز اخلزينة العمومية دون أن يقل رصيد الصندوق عن اىل هدف  نفقات و توازن امليزانية
وفيما يلي اجلدول التايل ميثل االقتطاعات املالية ،يف باب النفقات ،باإلضافة اىل هدف ختفيض الدين العمومي  

 .2016-2000من صندوق ضبط االيرادات املوجهة لتمويل األهداف احملددة له للفرتة 

                                                           
،مرجع سبق ذكره.37،اجلريدة الرمسية العدد 2000جويلية لسنة  27- 1421ربيع األول 24،املوافق ل2000من قانون املالية التكميلي لسنة  10ملادة  1

  
  ،مرجع سبق ذكره.47اجلريد الرمسية العدد 1427مجادى الثانية 24املوافق ل2006جويلية20، 2006،قانون املالية التكميلي 10املعدلة للمادة  25املادة 2
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 دج(.  ار)ملي2016-2000:تطور وضعية صندوق ضبط االيرادات الجزائري للفترة  (20-4)جدو  رقم

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 رصيد الصندوق للسنة السابقة  0 232.1 171.5 27.9 320.8 721.6 1842.6 2931.0 3215.5
 فائض قيمة جباية البرتولية  453.2 123.8 26.5 448.9 623.4 1368.8 179.8 1738.8 2288.1

 تسبيقات بنك اجلزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 مجموع موارد الصندوق قبل االستخدام 453.2 356.0 198.0 476.8 944.3 209.5 3640.6 4669.8 5503.6

 سداد الدين العمومي 221.1 184.6 170.0 156.0 222.7 247.8 618.1 314.4 465.4
 سداد تسبيقات بنك اجلزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 متويل اخلزينة العمومية 0 0 0 0 0 0 91.530 531.952 758.180
 مجموع االستخدامات 221.1 184.4 170.0 156.0 222.7 247.8 709.6 1454.3 1223.6
 رصيد الصندوق بعد االستخدامات 232.1 171.5 27.9 320.8 721.6 1842.6 2931.0 3215.5 4280.0
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 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 رصيد الصندوق للسنة السابقة  4280.0 4316.4 4842.8 5381.7 5633.7 5663.5 4408.1 2073.8

 فائض قيمة جباية البرتولية  400.6 1318.3 2300.3 2535.3 2062.2 1810.3 552.1 98.5
 تسبيقات بنك اجلزائر  0 0 0 0 0 0 0 0

مجموع موارد الصندوق قبل  4680.7 5634.7 7143.1 7917.0 7695.9 7373.8 4960.5 2172.3
 االستخدام 

 سداد الدين العمومي  0 0 0 0 0 0 0 0
 سداد تسبيقات بنك اجلزائر  0 0 0 0 0 0 0 0

 متويل اخلزينة العمومية  364.2 791.9 1761.4 2283.2 2132.4 2965.6 2886.5 1387.9
 مجموع االستخدامات 364.2 791.9 1761.4 2283.2 2132.4 2965.6 2886.5 1387.9

رصيد الصندوق بعد  4316.4 4842.8 5381.7 5633.7 5563.5 4408.1 2073.8 784.4
 االستخدامات 

 

 

Source : Situation du Fonds de Régulation des Recettes, http://www.dgpp-mf.gov.dz,consulte le 27/05/2017. 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/Frr2015.pdf,consulte
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 2000نالحظ أنه يف بداية نشاط صندوق ضبط االيرادات ابتداءا من سنة  (20-4)من خالل اجلدول رقم -
 1أجل  من ومل يتم استخدام موارده املالية 2009اىل غاية سنة  اقتصر استخدامه على تسديد املديونية العمومية 

وفق قانون املالية التكميلي  مول عجز اخلزينة العموميةلت مت توجيهه 2006سنة ابتداءا من ، متويل امليزانية العمومية
وفيما يلي ،حيث مت توسيع هدف متويل وضبط نفقات امليزانية ليشمل متويل عجز اخلزينة العمومية  2006لسنة 

جهة من أجل متويل عجز اخلزينة الشكل التايل ميثل حجم املبالغ املالية املقتطعة من صندوق ضبط االيرادات املو 
 .(2016-2000)العمومية وختفيض الدين العمومي للفرتة 

 دج (. ار)ملي2016-2000:يمثل حجم االقتطاعات المالية الموجهة لتمويل استخدامات صندوق ضبط االيرادات للفترة  (10-4)الشكل رقم

 

 (.20-4اجلدول رقم )املصدر :من اعداد الطالبة الباحثة اعتمادات على بيانات 

 نالحظ أن (10-4)من خالل الشكل رقم   

من جمموع جزء  مثلت االقتطاعات املالية من أجل متويل عجز اخلزينة العمومية  (2008-2006)خالل الفرتة -
 حيث تراوحت نسب االقتطاعات املالية من أجل متويل عجز اخلزينة العموميةالكلية للصندوق  القتطاعاتا

 . على التوايل 2008و2006،2007 للسنوات،%62و36%،13%

 %100 مثلث االقتطاعات املالية من أجل متويل عجز اخلزينة العمومية ما نسبته( 2016-2009) خالل الفرتة-
حيث تراوح حجم املبالغ املالية املسحوبة من أجل متويل ت ( الكلية للصندوق ،امن االقتطاعات )االستخدام

                                                           
دوق ضبط االيرادات من اجل ضبط وتوازن نفقات امليزانية باإلضافة اىل ختفيض الدين العمومي . مت وضع بند الستخدام صن2000حسب قانون املالية التكميلي لسنة  1
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ل صندوق (االقتطاعات )جمموع االستخدامات الكلية 
 (مليار دج )ضبط االيرادات 

مليار )االقتطاعات من أجل سداد تسبيقات بنك اجلزائر 
 (دج 

مليار دج )االقتطاعات من أجل ختفيض املديونية العمومية 
) 

مليار )االقتطاعات من أجل متويل عجز اخلزينة العمومية 
 (دج 
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ذلك ألن نشاط  20141مليار دج سنة  2965اىل 2009مليار دج سنة 364عجز اخلزينة العمومية ما بني 
 الصندوق خالل هذه الفرتة اقتصر على متويل عجز اخلزينة العمومية فقط.

يف ظل ارتفاع ارتفاع حجم املبالغ املالية املسحوبة من أجل متويل عجز اخلزينة العمومية ومن املالحظ أيضا 
وفيما يلي الشكل التايل ميثل حجم االقتطاعات املالية  لعجز امليزانية و عجز اخلزينة العمومية ، 2املتواصل

،رصيد امليزانية ،رصيد اخلزينة العمومية خارج صندوق ضبط  متويل استخدامات الصندوقاملسحوبة من أجل 
 (.2016-2000)االيرادات ورصيد صندوق ضبط االيرادات بعد االستخدامات للفرتة 

ض ا بعد :يمثل حجم المبالغ المالية الموجهة لتمويل استخدامات ص ض االيرادات ،رصيد الميزانية ،رصيد الخزينة العمومية خارج  ص ض ا،و رصيد ص  (11-4)الشكل رقم
 دج . اربملي (2016-2000االستخدامات للفترة )

 

 .(20-4)اجلدول رقم املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على 

لما ارتفع مستوى عجز امليزانية أنه ك (2016-2009)نالحظ خالل الفرتة  (11-4)ل الشكل رقمخالمن      
بالتايل عجز اخلزينة العمومية كلما ارتفع حجم املبالغ املالية املسحوبة من الصندوق لتغطية هذا العجز حيث مت و 

قدر  2009مليار دج للمسامهة يف تغطية عجز اخلزينة العمومية لسنة  364مبلغ 2009سحب يف سنة 
للمسامهة يف تغطية عجز اخلزينة  2015مليار  دج سنة  2886ملياردج مقابل  سحب مبلغ يقدر ب1173ب

حيث أدت االقتطاعات  (2016-2014)خصوصا خالل الفرتة ، مليار دج 3172قدر ب2015العمومية لسنة 
مليار دج  784اىل 2014 مليار دج سنة  4408من املالية الكبرية اىل اخنفاض رصيد صندوق ضبط االيرادات 

                                                           
  . 2016 اىل غاية2000ويعد أكرب اقتطاع مايل من الصندوق منذ انشاء ه سنة  مليون دج من أجل متويل عجز اخلزينة العمومية، 2965672مت اقتطاع ما قيمته 2014سنة 1

أجل زيادة النمو االقتصادي ،حيث أن عجز العجز املسجل على مستوى امليزانية واخلزينة العمومية ناتج عن اتباع احلكومة سياسة مالية توسعية ترتكز على زيادة االنفاق العام من 
  2امليزانية العامة يف هذه احلالة يكون متعمد. 
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 (مليار دج )عجز امليزانية 

عجز اخلزينة العمومية خارج صندوق ضبط 
 (مليار دج )االيرادات 

ل (االقتطاعات)جمموع االستخدامات الكلية 
 (مليار دج )صندوق ضبط االيرادات 

رصيد صندوق ضبط االيرادات بعد االستخدام 
 (مليار دج )
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،ميكن القول أنه مت توجيه استخدام صندوق ضبط يف ظل االخنفاض املتواصل ألسعار النفط  2016سنة 
و للحكم عن مدى فعالية استخدام املوارد املالية االيرادات بشكل أساسي حنو متويل عجز اخلزينة العمومية ،

العامة للدولة و مصدره من  ايرادات مستوىعلى  تبني طبيعة العجزللصندوق يف متويل عجز اخلزينة العمومية سن
للفرتة  للجزائر  العامة االمجاليةتركيبة ايرادات التايل ميثل   شكل،وفيما يلي ال  نفقات امليزانية تركيبة هيكل خالل

 . د ج مبليار  2000-2015
 .بمليار دوالر أمريكي  2015-2000للفترة  االجمالية للجزائر عامةيرادات الاال:يمثل تركيبة  (12-4)الشكل رقم

 
 .2015، و 2013، 2011، 2008، 2005، 2004 ،تقارير بنك اجلزائر لسنة وضعية عمليات اخلزينة العموميةاملصدر :

االمجالية من ايرادات  %65أكثر من نالحظ أن ايرادات احملروقات متثل (12-4)من خالل الشكل رقم 
قتصادية النفقات العامة مبا فيها الربامج االتعترب مصدر أساسي لتمويل حيث ،2017-2004للفرتة  للجزائر 

حيث أن االرتفاع املتواصل ألسعار النفط أدى اىل ارتفاع ايرادات احملروقات و بالتايل املعتمد من قبل احلكومة ،
 مليار 5101.3يرادات االمجالية االحيث بلغت  2015االيرادات العامة االمجالية للدولة وهذا ما مت تسجيله سنة 

الخنفاض ايرادات 1مليار دج ،وذلك نتيجة  635.3باخنفاض قدره 2014مليار دج يف سنة  5738.4دج مقابل 
حيث بلغت  ،مقابل ارتفاع االيرادات خارج احملروقات2014مليار دج مقارنة بسنة 1014.9ب احملروقات  

 %16.2 مليار دج بزيادة قدرها 2729.6 وقد بلغت 2015سنة    اىل امجايل االيرادات العامة %53.5نسبتها 
االمجالية  العامة حجم اإليراداتوبالتايل ميكن القول أن  ،مليار دج 2349.9 حيث بلغت 2014 مقارنة بسنة

                                                           
باملائة . 30،أي اخنفاض قدره  2015مليار دج سنة2373.5ر دج اىل مليا3388.4من  2014انتقلت ايرادات احملروقات سنة  1
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خارج 1االيرادات الضريبة وحجم باإلضافة اىل هيكل  جم ايرادات اجلباية البرتوليةترتبط بشكل كبري حب للجزائر
 نفقات امليزانية : هيكلتركيبة الشكل التايل ميثل  لديناالعامة  أما على مستوى نفقات امليزانية  ،  احملروقات

 .دج ( )مليار 2016-2000لميزانية للفترة (:هيكل نفقات ا13-4الشكل رقم )

 
 .16/12/2017،مدرية التوقعات و السياسات ،وزارة املالية ،اطلع عليه بتاريخ  العمومية املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا ،جدول وضعية املختصرة لعمليات اخلزينة

اتبعت سياسة مالية 2ذلك أن اجلزائر  ارتفاع  حجم نفقات امليزانيةنالحظ  (13-4)رقم  الشكلمن خالل 
) خصوصا خالل الفرتة االستثمار وخمططات برامج3،يف ظل ارتفاع أسعار النفط وذلك من خالل تنفيذ  توسعية 
 نصف نفقات امليزانية أكثر من (2017-2000)للتسيري خالل الفرتة النفقات املوجهة متثل  ،(  2009-2014
ات رأس ق)نفلنفقات التجهيز %30مقابل من النفقات الكلية للميزانية  %70،حيث متثل نفقات التسيري  الكلية 
وفيما يلي جدول ميثل الوضعية املختصرة لعمليات اخلزينة العمومية للفرتة وذلك خالل نفس الفرتة . املال (
2000-2016 . 

 

 

 

                                                           
2015% سنة 17.5%و احلقوق اجلمركية 35،والضرائب على السلع و اخلدمات2015%سنة 43.9حيث مثلث الضرائب على املداخيل 

1
  

2
سعية )النموذج الكينزي( وذلك من خالل تنشيط الطلب الكلي عن طريق الزيادة يف يف ظل ظروف اقتصادية مالئمة متيزت بارتفاع أسعار النفط اتبعت اجلزائر سياسة مالية تو  

  .االنفاق العام 
مليار  525وقدبلغ حجم الغالف املايل املخصص هلذا االستثما ر 2004-2001اتبعت احلكومة سياسة االنعاش االقتصادي و ذلك من خالل برنامج دعم االنعاش االقتصادي 3

 .ملياردج21214(وقدر رصد له 2014-2010ملياردج،برنامج توطيد النمو االقتصادي ) 4202.7(وقد مت ختصيص له 2009-2005ي لدعم النمو)دج،برنامج التكميل
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بمليار دج 2016-2000:يمثل الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة العمومية للفترة (21-4)جدو  رقم   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 ايرادات امليزانية 1124.9 1389.7 1576.6 1525.5 1606.3 1713.9 1841.9 1949.0 2902.4

 نفقات امليزانية 1178.1 1321.0 1550.6 1690.1 1891.7 2052.0 2453.0 3108.5 4191.0

 رصيد امليزانية 53.1- 68.7 26.0 164.6- 285.3- 338.0- 611.0- 1159.5- 1288.6-

 رصيد عمليات اخلزينة العمومية 53.8- 48.7 14.8 22.3 175.5- 467.0- 615.1- 1140.6- 1257.3-

 رصيد اخلزينة العمومية 54.3- 55.2 16.0- 10.2- 187.3- 472.1- 647.3- 1281.9- 1381.1-

 التمويل 54.3 55.2- 16.0 10.2 187.3 472.1 647.3 1281.9 1381.1

 متويل بنكي 175.3- 136.9- 58.1 31.2 287.5- 118.7 76.2- 275.3- 346.3-

 متويل غري بنكي 105.6 85.3 32.8 86.0- 57.7 221.2 172.5 213.6 508.1

 اقتطاعات من 221.1 106.9 0 156.0 470.2 247.8 709.6 1454.3 1223.6

 ص ض االيرادات

 التمويل اخلارجي 97.0- 110.5- 74.8- 90.9- 53.1- 115.7- 158.7- 110.6- 4.2-

 االقرتاض الوطين 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 (.2016-2009دوالر أمريكي للفرتة )37دوالر أمريكي ، 19(2008-2000.*اجلباية البرتولية على أساس قانون املالية ،السعر املرجعي لربميل النفط للفرتة )26/12/2017املصدر :وزارة املالية ،مديرية التوقعات و السياسات ،تاريخ االطالع 

متثل جمموع االقتطاعات من  أجل متويل عجز اخلزينة  2008-2006أجل ختفيض املديونية العمومية كما أن الفرتة كانت موجهة من 2005 -2000** التمويل من خالل صندوق ضبط االيرادات :االقتطاعات من صندوق ضبط االيرادات للفرتة 
 باإلضافة اىل ختفيض الدين العمومي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 امليزانيةايرادات  3275.3 3074.6 3489.8 3804.0 3895.3 3927.7 4552.5 4943.6

 نفقات امليزانية 4246.3 4466.9 5853.5 7058.1 6024.1 6995.7 7656.3 7383.6

 رصيد امليزانية 970.9- 1392.2- 2363.7- 3254.1- 2128.8- 3068.0- 3103.7- 2439.9-

رصيد عمليات اخلزينة  975.2- 1357.6- 2339.6- 3179.5- 2075.4- 3095.7- 3043.1- 2373.9-

 العمومية

 رصيد اخلزينة العمومية 1113.7- 1496.4- 2468.8- 3246.1- 2205.9- 3185.9- 3172.3- 2485.7-

 التمويل 1113.7 1496.4 2468.8 3246.1 2205.9 3185.9 3172.3 2485.7

 متويل بنكي 93.4 30.1 19.8- 51.5 165.4- 18.6 152.5 232.5

 متويل غري بنكي 655.2 674.3 727.9 913.8 241.1 204.8 136.6 205.4

 اقتطاعات من 364.2 791.9 1761.4 2283.2 2132.4 2965.6 2886.5 1387.9

 ص ض االيرادات

 التمويل اخلارجي 0.7 0.05 0.7- 2.4- 2.1- 2.4- 3.3- 102.0

 االقرتاض الوطين 0 0 0 0 0 0 0 557.8
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 : هنالحظ أن (21-4)رقم  اجلدولخالل من 

 (2016-2000) سنوات الدراسة  مستوى امليزانية العامة و اخلزينة العمومية خاللمت تسجيل عجز على 
و بتفضيالت متباينة و من أجل متويل العجز مت استخدام مصادر متويل متنوعة ، 2002و2001 باستثناء سنيت

عجز اخلزينة العمومية ميكن أن منيز فرتتني  1مصادر متويل ،وعلى أساس(2016-2000)خالل الفرتة املدروسة 
 أساسيتني :

مستوى امليزانية و اخلزينة العمومية من خالل خالل هذه الفرتة مت متويل العجز على :(2005-2000)الفرتة -
التمويل البنكي )االصدار النقدي( بدرجة أقل ،يف 3التمويل الغري البنكي )القرض العام الداخلي ( و2اللجوء اىل 

وضحة امل 4حني مل تتجه احلكومة اىل االستدانة اخلارجية ،كما أن االقتطاعات املالية من صندوق ضبط االيرادات
استخدامها من أجل ختفيض الدين العمومي وقدر مت   ( 2005-2000)خالل الفرتة  (21-4)يف اجلدول رقم 

 مليار دج . 1202حجم االقتطاعات املالية خالل هذه الفرتة 

لعجز سواء على مستوى امليزانية جم اتواصل حلخالل هذه الفرتة نالحظ االرتفاع امل:(2016-2006)الفرتة -
كمصدر متويل أول   جلأت احلكومة اىل استخدام موارد صندوق ضبط االيرادات كما،العامة و اخلزينة العمومية 

حيث بلغت حجم املبالغ املالية املقتطعة من أجل متويل العجز على ،من أجل متويل العجز  االستخداممن حيث 
باإلضافة اىل تريليون دج ، 15ملياردج أي 15955حوايل  2016-2000مستوى اخلزينة العمومية خالل الفرتة 

التمويل الغري البنكي كمصدر متويل ثالث من أجل متويل و استخدام التمويل الغري البنكي كمصدر متويل ثان ،
حيث قدر حجم االقرتاض كما جلأت احلكومة اىل االستدانة اخلارجية خالل هذه الفرتة عجز اخلزينة العمومية ،

كما جلأت احلكومة اىل االقرتاض ، 2016و  2010 ،2009و ذلك خالل سنة  ملياردج103وايل حباخلارجي 
القرض مويل من خالل حيث قدر حجم الت2016الوطين وذلك من خالل اللجوء اىل القرض السندي سنة 

مليار دج وذلك يف ظروف اتسمت باخنفاض االيرادات اجلبائية النامجة عن اخنفاض أسعار 557السندي ب
البرتول يف السوق املالية الدولية ،وفيما يلي الشكل التايل ميثل نسبة مسامهة كل مصدر من مصادر  التمويل 

 . 2016-2000يف متويل عجز اخلزينة العمومية للفرتة من حيث حجم املبالغ املالية املستخدمة   املختلفة
 

 

                                                           
(على أساس استخدام موارد صندوق ضبط االيرادات .2016-2006(و الفرتة الثانية )2005-2000منيز فرتتني الفرتة االوىل ) 1

  
ثل يف القرض العام الداخلي  التمويل الغري البنكي يتم 2

  
دار النقدي من خالل البنك قيام الدولة بإصدار كمية من النقود الستخدامها يف تغطية العجز املايل الناجم عن ارتفاع نفقات امليزانية مقابل االيرادات ،يتم االص االصدار النقدي3

  املركزي ويف حدود الغطاء املوجود من سلع وخدمات. 
من بينها مديرية الدين العام  املالية املسجلة يف اجلدول و املوجهة من أجل ختفيض الدين العمومي باعتبار أن املديرية العامة للخزينة تتكون من مخسة مديريات فرعية االقتطاعات4

  . ،مديرية خزينة الدولة ،مديرية االشرتاكات،مديرية البنوك العامة و السوق املالية و مديرية التأمينات
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 (2016-2000:نسب تمويل عجز الخزينة العمومية باستخدام مصادر التمويل المختلفة للفترة )(14-4)الشكل رقم 

 

 (الوضعية املختصرة لعمليات اخلزينة العمومية .21-4:من اعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول رقم) املصدر

 نالحظ أن : (14-4)من خالل الشكل رقم 

من  2016اىل غاية 2006مت متويل العجز احملقق على مستوى اخلزينة العمومية كل سنة ابتداءا من سنة        
 -2000من جمموع املبالغ املالية االمجالية للفرتة  %71بواقع صندوق ضبط االيرادات  موارد خالل االقتطاع من

التمويل املختلفة  ،اعتماد 1و املوجهة لتمويل العجز على مستوى اخلزينة العمومية من خالل مصادر  2016
خاصة يف ظل صدمة اخنفاض احلكومة  بشكل كبري على موارد صندوق ضبط االيرادات من أجل متويل العجز 

أدى اىل اخنفاض املوارد املالية للصندوق حيث وصل اىل احلد األدين القانوين و  2014أسعار البرتول منذ سنة 
هذا 2017 2من  خالل قانون املالية لسنةليتم الغاؤه ، 2016سنة بداية  مليار دج ابتداءا من  740احملدد ب 

و املتمثل يف نضوب املوارد املالية لصندوق ضبط االيرادات باعتباره مصدر مهم يف متويل عجز اخلزينة  الوضع
قيام بنك اجلزائر بالشراء املباشر لسندات التمويل الغري التقليدي واملتمثل يف 3أدى اىل جلوء احلكومة اىل  العمومية 

و متويل تسديد الدين العمومي  ة حاجيات متويل اخلزينةقصد تغطياخلزينة العمومية يف مدة أقصاها مخسة سنوات 
 .الوطين لالستثمار الداخلي و متويل الصندوق

                                                           
خلارجي ،االقرتاض الوطين و باالضافة اىل ويل عجز اخلزينة العمومية يتم من خالل االصدار النقدي )التمويل البنكي (،القرض العام الداخلي )التمويل الغري البنكي (،االقرتاض امت1

  . صندوق ضبط االيرادات
،مرجع سبق ذكره .1438ربيع األول 29الوافق ل2016ديسمرب 77،29د، اجلريدة الرمسية، العد2017،قانون املالية 10املعدلة للمادة 121ملادة ا 2 

3
 http://ar.aps.dz/economie/47743-2017-09-24-14-20-26,consulté le 28/12/2017. 

4% 

23% 

71% 

0% 2% 

 (2016-2000)تمويل عجز الخزينة العمومية للفترة 
 (القرض العام الداخلي )التمويل الغري البنكي  (االصدار النقدي )التمويل البنكي 

 االقرتاض اخلارجي متويل من خالل االقتطاع من صندوق ضبط االيرادات

  االقرتاض الوطين

http://ar.aps.dz/economie/47743-2017-09-24-14-20-26,consulté
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عن  ارتفاع النفقات خصوصا نفقات التسيري ،كما وق ضبط االيرادات ميول عجز ناجم ميكن القول أنه صند-
 بشدة بتقلبات سعر البرتول يف السوق املايل الدولية .  تتأثرأن ايرادات امليزانية 

 (2008-2000) المديونية العموميةتخفيض : اني المطلب الث

و الذي شرع يف تطبيقه منذ الدين العمومي 1هداف اليت وضعت لصندوق ضبط االيرادات ختفيض األمن 
،حيث مثلث االقتطاعات من أجل ختفيض الدين العمومي نسبة كبرية من جمموع 2008اىل غاية 2000سنة 

االستخدامات خالل هذه الفرتة و فيما يلي اجلدول التايل ميثل حجم املبالغ املالية املسحوبة من أجل ختفيض 
 .2008-2000على جمموع استخدامات موارد هذا الصندوق خالل الفرتة الدين العمومي 

 بمليار دج .  2009-2000تخفيض الدين العمومي من مجموع االستخدامات الكلية للفترة لرد صندوق ضبط االيرادات ا:نسبة استخدام مو (22-4)جدو  رقم 

 السنوات  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
جمموع استخدامات  221 184 170 156 222 247 709 1454 1223

 الصندوق 
سداد الدين  221 184 170 156 222 247 618 314 456

 العمومي 
 نسبة %ال* 100 100 100 100 100 100 87.10 21.62 38.03

استخداما صندوق /جمموع استخدامات )االقتطاعات من أجل سداد الدين العمومي ( *النسبة =،وضعية صندوق ضبط االيرادات للفرتة (20-4رقم ) املصدر :من اعداد الطالبة ،اعتمادا على جدول
 .ضبط االيرادات

نالحظ أنه يف البداية اقتصر استخدام صندوق ضبط االيرادات على  (22-4)رقم  من خالل اجلدول
حيث مت توجيه  استخدم موارد  2006اىل غاية سنة  2005-2000ختفيض الدين العمومي  فقط خالل الفرتة 

اىل غاية  الصندوق لتمويل عجز اخلزينة العمومية باإلضافة اىل ختفيض الدين العمومي  )الداخلي و اخلارجي ( 
 .2008سنة 

 .2009-2000الديون العمومية )الداخلية و اخلارجية ( للفرتة  حجم  يلي اجلدول التايل ميثل وفيما

 

 

 

 
                                                           

1
خاص القانون العام من هو مجيع االلتزامات املالية يف شكل قروض من قبل الدول وسلطاهتا العامة ،وميكن تعريفه على أنه مبلغ نقدي تقرتضه الدولة أو أحد األش الدين العمومي 

 األفراد أو املؤسسات املالية اخلاصة أو العامة الوطنية أو الدولية أو من الدول األخرى. 
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 . 2009-2000للفترة  الديون العمومية الداخلية و الخارجية وحجم الموارد المالية المستخدمة لسداد الدين العمومييمثل حجم :(23-4)رقم جدو  

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

صندوق حتويالت  221.100 184.467 170.060 156.000 222.703 247.838 618.111 314.455 465.437 0

ضبط االيرادات 

سداد الدين ل

  دج (  ار)مليالعمومي

الديون العمومية   1022.9 999.4 980.5 982.2 1000.0 1094.3 1779.7 1044.1 734.0 808.8

  دج ( ارملي)الداخلية

الديون العمومية  16.317 14.552 14.607 14.893 13.498 11.579 0.878 0.912 0.459 0.483

دوالر ليار )ماخلارجية

  أمريكي (
Source :  Dette Publique 2000-2015, Situation du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) 2000 - 2016 
 ,http://www.dgppmf.gov.dz,consulte le 08/08/2017. 

ة اخلارجية  ندرس وميمالعلتحديد  وجهة حتويالت الصندوق  لسداد الديون العمومية الداخلية أو الديون 
 :2009-2000خالل الفرتة  تطور وضعية كل من الدين العمومي الداخلي و الدين العمومي اخلارجي 

 الدين العمومي الداخلي:-أ

-2000الداخلي خالل الفرتة  1ث سجل اخنفاض حلجم الدين العمومييمراحل ،ح03 منيزميكن أن 
دج وهذا يدل على استخدام موارد الصندوق لتسديد الدين  ارملي982دج اىل  ارملي1022.9من  2003

 2006-2004دج خالل الفرتة  ارملي1779.7اىل  مليار دج  1000االرتفاع من العمومي الداخلي ،ليعاود 
 ويف نفس الوقت اللجوء اىل االقرتاض الداخلي  تقليص املديونية اخلارجية للجزائرل اسرتاتيجيةاعتماد  2حيث مت

 و ذلك مليار دج734مليار دج اىل 1044.1اخنفض من حيث   2008-2007،ليسجل اخنفاض خالل الفرتة 
امة لصاحل بتسديدات ه 2008قامت اخلزينة العمومية سنة  ، حيث ختفيض الدين العمومي الداخلي3يف اطار 

 .اىل استخدام حتويالت صندوق ضبط االيرادات  باإلضافةليار دج مب 301.6املصارف العمومية ب

 

 

                                                           
1
عن جنسياهتم سواء كانوا هو الدين الداخلي متثل املبالغ املالية اليت حتصل عليها الدولة من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املقيمني يف اقليمها بغض النظر  الدين العمومي الداخلي 

 مواطنني أو أجانب  .
.87،ص2009بنك السنوي بنك اجلزائر ،سبتمرب  2008،تقرير التطور االقتصادي و النقدي للجزائر 2

  
. 207،ص مرجع سبق ذكره ،بنك السنوي بنك اجلزائر 2008،تقرير التطور االقتصادي و النقدي للجزائر 3
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 الدين العمومي الخارجي :-ب

الدين اخلارجي مبا  1تحسن مؤشراتب 2000من سنة  ابتداءللجزائر    مسح حتسن الوضعية املالية اخلارجية
مسح التسديد املسبق  3  ،حيث2006-2004خالل الفرتة خصوصا خلارجي ،العمومي ا2يف ذلك الدين 

الدين العمومي  قائم  بتحقيق اخنفاض قوي يف2006وتسارعه يف سنة 2005للمديونية اخلارجية خالل سنة 
أي اخنفاض  ار دوالر أمريكي ملي0.878اىل  ار دوالر أمريكيملي13.498من  الذي انتقل اخلارجي 

 . %93.94بواقع

-1991للجزائر خالل الفرتة  االمجايل  العمومي وفيما يلي اجلدول التايل ميثل تطور حجم الدين
الداخلي الدين العمومي اىل الناتج  4الدين العمومي و اليت تتمثل يف نسبة ب،باالضافة املؤشرات املرتبطة 2016

 .الدين العمومي اىل امجايل الصادرات 5االمجايل و نسبة 
 (.2016-1991)خال  الفترة يمثل تطور حجم الدين العمومي للجزائر و مؤشرات الدين العمومي : (24-4)الجدو  رقم

الدين العمومي االجمالي )مليار  السنوات 
 دوالر أمريكي (

الى اجمالي الناتج  العمومي  نسبة الدين
  %الداخلي 

الى اجمالي  العمومي  نسبة الدين
 %الصادرات

1991 36,325  77.83% - 
1992 30,97 62.93% 272% 
1993 37,727 74.03% 368% 
1994 41,737 98.38% 451% 
1995 48,879 116.20% 467% 
1996 46,072 98.15% 341% 
1997 33,655 69.86% 245% 
1998 35,111 72.86% 350% 
1999 40,024 82.02% 317% 
2000 34,374 62.81% 156% 
2001 29,708 54.27% 155% 
2002 29,127 51.25% 155% 
2003 28,613 42.15% 116% 

                                                           
اجلزائر اللجوء اىل اعادة    % من امجايل الناتج الداخلي ،وهو مادفع70لقد بلغ عبء املديونية اخلارجية مستويات حادة يف بداية التسعينات ،حيث بلغ قائم الدين اخلارجي 1

  .(1998-1994جدولة دينها اخلارجي لدى نادي باريس و لندن و اليت اندرجت يف برامج التعديل مع صندوق النقد الدويل )
ا فيها القروض اليت حتصل عليها الدولة من اهليئات الدين العمومي اخلارجي هي املبالغ  املالية اليت حتصل عليها الدولة من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني خارج اقليم الدولة مب

  2الدولية . 
.92،مرجع سبق ذكره،ص التطور االقتصادي و النقدي للجزائر 3  

و كلما كانت هذه النسبة  ر قدرة تسديد الدين العمومي مبا فيه الداخلي و اخلارجي من خالل الناتج احملليشالناتج احمللي االمجايل :يعكس هذا املؤ  اىل  نسبة الدين العمومي  4
  .صغرية كلما زادت القدرة على تسديد الدين العمومي من خالل الناتج احمللي االمجايل 

 من خالل ايرادات الصادرات فقط . تسديد الدين العمومي مبا فيه الداخلي و اخلارجي قدرة مدى ر ش:يعكس هذا املؤ  اىل امجايل الصادراتنسبة الدين العمومي 5
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2004 30,044 35.19% 94% 
2005 27,093 26.29% 59% 
2006 27,662 23.64% 51% 
2007 18,22 13.50% 30% 
2008 13,777 8.06% 17% 
2009 13,41 9.77% 25% 
2010 16,9 10.49% 30% 
2011 18,546 9.26% 25% 
2012 19,493 9.33% 27% 
2013 15,942 7.60% 25% 
2014 16,402 7.67% 26% 
2015 14,517 8.75% 42% 
2016 32,738 20.58% 113% 

 ،09/01/2018عليه بتاريخ :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل ،اطلع 2016-1991:تطور حجم الدين العمومي و حجم الناتج احمللي االمجايل  للفرتة  التالية بياناتالاملصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا 

 .09/01/2018اطلع عليه بتاريخ  2016-2000،مدرية التوقعات و السياسات ،وزارة املالية  الفرتة. 07/01/2018( اطلع عليه بتاريخ 1999-1992الفرتة ) لإلحصائياتتطور حجم الصادرات: الديوان الوطين 

 أساسية :فرتات  03ميكن أن منيز  (24-4)رقم  من خالل اجلدول

أعلى  اىلصل حيث و للدولة  االمجايل  متيزت هذه الفرتة بارتفاع مستوى الدين العمومي:1999-1991الفرتة 
و قد أمريكي مليار دوالر  48 حيث قدر حجم الدين العمومي ب فرتة الدراسة 1خالل 1995ى له سنة و مست

نسبة الدين  كما بلغت %116.20اىل امجايل الناتج الداخلي اخلام   االمجايل  بلغت نسبة الدين العمومي
بالظروف االقتصادية  اليت كانت متر هبا اجلزائر وميكن تفسري ذلك ،%467 العمومي اىل امجايل الصادرات

مليون وحدة  1.169.28وقد حدد مبلغه بهلا قروض 2 حيث قدمجلوء اىل صندوق النقد الدويل اىل  باإلضافة
وذلك مقابل تطبيق  1998-1995حقوق  سحب خاصة ،وذلك يف اطار برنامج التعديل اهليكلي للفرتة 

 وشروط تثمثل يف حترير أسعار الفائدة ،وزيادة توسيع االيرادات العامة عن طريق توسيع الوعاء الضرييب  . اجراءات 

حيث اخنفض  بواقع  متيزت هذه الفرتة باالخنفاض املتواصل حلجم املديونية العمومية :2009-2000الفرتة 
حيث  بارتفاع أسعار البرتول يف السوق املالية الدولية و ذلك يف ظرف متيزتخالل هذه الفرتة ، 60.98%

حيث اخنفضت نسبة الدين العمومي دوالر أمريكي  99.1اىل 28.6بني  تراوحت أسعار البرتول يف هذه الفرتة ما
استخدام موارد صندوق باإلضافة اىل ،  2009سنة %25 اىل 2000سنة    %156اىل امجايل الصادرات من 

حيث قدر 2009حيث سجل أقل  مستوى له سنة ضبط االيرادات من أجل ختفيض حجم املديونية العمومية 

                                                           
1
 .2016-1991الدراسة من فرتة  

.247،جملة املالية و األسواق ،ص  التجارة الخارجية الجزائرية و اصالحات صندوق النقد الدوليد زيرمي نعيمة ، 2
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اىل امجايل الناتج احمللي وقد بلغت نسبة الدين العمومي مليار دوالر أمريكي 13.77 حجم الدين العمومي ب
 .%9.77االمجايل 

حجم الدين العمومي وقد بلغ متوسط الدين العمومي  نالحظ ارتفاع خالل هذه الفرتة :2016-2010الفرتة 
يف حني قد مت تسجيل نسبة الدين العمومي اىل امجايل الناتج الداخلي اخلام  ،مليار دوالر أمريكي 18.79

 .حتسن أسعار البرتول يف السوق املالية الدولية  وهذا راجع اىل  %10.49اىل  %7.60منخفضة نوعا ما بني 
سنة  مليار دوالر أمريكي 32.37مت تسجيل ارتفاع معترب حلجم الدين العمومي حيث بلغ  كما نالحظ أنه

كما بلغت نسبة الدين العمومي ، %20.58 اىل امجايل الناتج احمللياىل عت نسبة الدين العام فيف حني ارت 2016
بسبب اخنفاض أسعار البرتول يف  حجم ايرادات الصادرات1هذا راجع اىل تراجع  %113 اىل امجايل الصادرات
موقع اجلزائر بالنسبة ملؤشر الدين العمومي اىل امجايل 2تراجع  أدت هذه الوضعية اىل  ،  السوق املالية الدولية

بدول أخرى ،وهذا يدل على تراجع قدرة اجلزائر على   مقارنة 14الناتج الداخلي اخلام حيث أصبحت حتتل املرتبة 
 تسديد ديوهنا العمومية مبا فيها الداخلية و اخلارجية.

 2016-1991لعمومي اىل امجايل الناتج احمللي للفرتة وفيما يلي الشكل التايل ميثل تطور نسبة الدين ا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دوالر  44.7اىل 2014دوالر أمريكي سنة 99.1أن اخنفاض سعر البرتول من  %من جمموع ايرادات الصادرات الكلية،حيث 90ثل ايرادات صادرات الطاقة و البرتول حوايلمت1

   .2016مليار دوالر أمريكي سنة  28.883اىل 2014مليار دوالر أمريكي  سنة  62.886أدى اىل اخنفاض ايرادات الصادرات الكلية من 2016 أمريكي  سنة 
2
 https://countryeconomy.com/national-debt/algeria,consulté le 05/01/2018. 

https://countryeconomy.com/national-debt/algeria,consulté
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 2016-1991للفترة %:تطور نسبة الدين العمومي ا  اجمالي الناتج الداخلي الخام (15-4)الشكل رقم 

 
 (.24-4المصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الجدو  رقم )

حيث اخنفضت نسبة  االيرادات ساهم يف ختفيض الدين العمومي الداخليميكن القول أن صندوق ضبط         
اىل %24.8الدين العام  الداخلي بالنسبة االنتاج الداخلي اخلام )الدين العام الداخلي /االنتاج الداخلي اخلام ( من

انتقل حجم حيث للجزائر  العام اخلارجي  الدين 1ختفيض باإلضافة اىل   2008-2000خالل الفرتة  6.6%
 خالل نفس الفرتة . %3.3اىل %46.1الديون اخلارجية بالنسبة لإلنتاج الداخلي اخلام من 

من أجل ختفيض  (2008-2000)لقد مت استخدام املوارد املالية لصندوق ضبط االيرادات خالل الفرتة         
حجم  الدين العمومي مبا فيه الدين العام الداخلي و الدين العام اخلارجي  ،وللحكم على مدى فعالية هذا اخليار 

من خالل دراسة من الناحية االقتصادية سنحاول أن نوضح تأثري الدين العام على النشاط االقتصادي يف اجلزائر 
 . (2016-1991)وذلك خالل الفرتة و حجم الناتج الداخلي العالقة بني مستوى الدين العام من جهة 

وفيما يلي الشكل التايل ميثل  تطور حجم الدين العمومي و حجم الناتج الداخلي اخلام مبليار دوالر        
 (.2016-1991) أمريكي  للفرتة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1حتت  تأثر التسديدات املسبقة الكبرية لنادي باريس و نادي لندن .
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 %نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج الداخلي الخام 

 %خدمة الدين العام الى اجمالي الناتج الداخلي الخام 
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 (.2016-1991بمليار دوالر أمريكي  للفترة )(: تطور حجم الدين العمومي و حجم الناتج الداخلي الخام 16-4الشكل رقم )

 
 .09/01/2018بيانات صندوق النقد الدويل ،اطلع عليه بتاريخ  املصدر :من اعداد الطالبة الباحثة اعتمادا 

بني تطور حجم الدين العمومي  عكسية:ميكن أن منيز وجود عالقة ( 16-4)من خالل الشكل رقم 
أي أنه كلما اخنفض مستوى الدين العمومي ارتفع حجم الناتج الداخلي االمجايل و تطور االنتاج الداخلي اخلام 

،وميكن تفسري ذلك بأن اجلزائر تلجأ اىل الدين العام الداخلي أو اخلارجي من أجل متويل اخلام  والعكس صحيح 
 .أي أنه ال يستخدم من أجل االستثمار و حتفيز النمو االقتصادي  واخلزينة العموميةالعجز على مستوى امليزانية 

اذن ميكن القول أن استخدام موارد صندوق ضبط االيرادات من أجل ختفيض الدين العمومي خاصة الدين 
اىل مستويات ميكن حتملها  1العمومي اخلارجي قد حقق نتائج اجيابية تتمثل يف اخنفاض مؤشرات الدين اخلارجي

وذلك بعد التسديد الكلي للقروض املتأتية من اعادة اجلدولة ،خصوصا قبل  2004خصوصا ابتداءا من سنة 
حيث ارتفعت تكلفة االقرتاض اخلارجي و بالتايل ارتفعت معدالت  2008حلول األزمة املالية العاملية لسنة 

 الفائدة .

 

 

 
                                                           

1
يف أي فرتة من الزمن للمقيمني يف دولة معنية جتاه الغري املقيمني لدفع األساس مع و بدون الفائدة أو دفع الفائدة و بدون الدين اخلارجي هو قيمة االلتزامات القائمة و املوزعة ، 

 .أساس 
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مليار  ) 2016-1991تطور حجم الدين العمومي االجمالي و الناتج الداخلي الخام  للفترة 
 (.دوالر أمريكي 

 (مليار دوالر أمريكي )الدين العمومي االجمالي  (مليار دوالر أمريكي )الناتج الداخلي الخام 
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 على صندوق ضبط االيرادات .تأثير التضخم المطلب الثالث :

كما اتضح سابقا من خالل املطلب األول و املطلب الثاين يتم استخدام  جزء من موارد صندوق ضبط 
،كما مت استخدامه من أجل  2016اىل غاية 2000االيرادات يف متويل عجز اخلزينة العمومية ابتداءا من سنة 

،يف حني يتم االحتفاظ باجلزء املتبقي من املوارد  2008-2000ختفيض املديونية العمومية وذلك خالل الفرتة 
،وفيما يلي اجلدول التايل ميثل دون استثماره أو توظيفه من أجل احلصول على عائد يف شكل سيولة نقدية  املالية 

االيرادات احملتفظ نسبة املوارد املالية املستخدمة)جمموع االقتطاعات املالية ( و نسبة املوارد املالية لصندوق ضبط 
 هبا يف شكل سيولة نقدية )رصيد الصندوق بعد االقتطاعات (.
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 .(2016-2000للفترة ) :يمثل رصيد صندوق ضبط االيرادات قبل االقتطاعات بمليار دج و نسبة كل من الموارد المستخدمة والموارد الغير المستخدمة (25-4)الجدو  رقم 

الصندوق قبل رصيد  السنوات
 )مليار دج (االقتطاعات

نسبة الموارد المالية الغير  نسبة االقتطاعات المالية 
 المستخدمة 

2000 453.237 48.78% 51.22% 
2001 356.001 41.70% 58.30% 
2002 198.038 85.87% 14.13% 
2003 476.892 32.70% 67.30% 
2004 944.391 23.58% 76.42% 
2005 2090.524 11.85% 88.15% 
2006 3640.686 19.49% 80.51% 
2007 4669.893 31.14% 68.86% 
2008 5503.690 22.23% 77.77% 
2009 4680.747 7.78% 92.22% 
2010 5634.775 14.05% 85.95% 
2011 7143.157 24.65% 75.35% 
2012 7917.011 28.83% 71.17% 
2013 7695.982 27.70% 72.30% 
2014 7373.831 40.21% 59.79% 
2015 4960.351 58.19% 41.81% 
2016 2172.396 63.88% 36.12% 

 .2016-2000املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على بيانات اجلدول رقم )(وضعية صندوق ضبط االيرادات اجلزائري للفرتة 

أنه مت االحتفاظ جبزء كبري من املوارد املالية للصندوق بعد ميكن مالحظة  (25-4) رقم من خالل اجلدول
االقتطاعات املوجهة لتخفيض املديونية أو متويل عجز اخلزينة العمومية يف شكل سيولة نقدية غري موظفة أو 

من  %66  حوايل 2016-2000مستثمرة ،حيث بلغ متوسط نسبة املوارد املالية الغري املوظفة للصندوق للفرتة 
ارد و من جمموع امل %92 بأكثر من 2009،حيث مت تسجيل أعلى نسبة سنة جمموع املوارد الكلية للصندوق 

ان عدم استثمار هذا اجلزء من األصول املالية ،%15 بأقل من 2002 الكلية للصندوق  و أقل نسبة سنة
،وفيما يلي اجلدول التايل ميثل ضخم الت1للصندوق و توظيفيها يؤدي اىل تعرضها خلطر فقدان قيمتها  املالية بسبب

 .2017-2000تأثري معدالت التضخم على القيمة املالية ملوارد الصندوق الغري املستخدمة للفرتة 

 

                                                           
  .ة اخلارجية وبالتايل هو تضخم مستوردت التجار التضخم يف اجلزائر يرتبط بارتفاع املستوى العام لألسعار باستمرار من جراء الفائض يف الطلب الكلي وارتفاع التكاليف املرتبطة بواردا1
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 .2017-2000(: تأثير معدالت التضخم على القيمة المالية لموارد الصندوق الغير المستخدمة للفترة 26-4الجدو  رقم )

 السنوات

قيمة االسمية ال
ألصو  الصندوق 

بعد 
 االستخدامات

قيمة الحقيقية ال1
ألصو  
 الصندوق

معد  النمو 2
 االسمي

معد  النمو 3
 الحقيقي

معد  
 التضخم

مؤشر 
األسعار 
 االستهالكية

2000 232,137 241,884 - - 0,3 95,97 
2001 171,534 171,534 -26,10 -30,30 4,2 100* 
2002 27,978 27,583 -83,68 -85,08 1,4 101,43 
2003 320,892 303,443 1046,94 1042,64 4,3 105,75 
2004 721,688 656,378 124,90 120,90 4 109,95 
2005 1842,686 1653,077 155,33 153,93 1,4 111,47 
2006 2931,045 2569,964 59,06 56,76 2,3 114,05 
2007 3215,53 2719,494 9,70 6,00 3,7 118,24 
2008 4280,073 3452,228 33,10 28,20 4,9 123,98 
2009 4316,465 3292,498 0,85 -4,84 5,7 131,1 
2010 4842,837 3554,897 12,19 8,29 3,9 136,23 
2011 5381,702 3779,550 11,12 6,62 4,5 142,39 
2012 5633,751 3632,334 4,68 -4,21 8,9 155,1 
2013 5563,511 3474,805 -1,24 -4,54 3,3 160,11 
2014 4408,159 2675,340 -20,76 -23,66 2,9 164,77 
2015 2073,846 1201,185 -52,95 -57,75 4,8 172,65 
2016 784,458 445.714 -62,17 68.57- 6,4 176 

 .17/01/2018،الديوان الوطين لالحصائيات ،اطلع عليه بتاريخ 2016-2000(تطور وضعية صندوق ضبط االيرادات ،وتطور مؤشرات األسعار االستهالكية للفرتة 20-4املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا جدول رقم )
 ملؤشر األسعار االستهالكية .2001*سنة األساس 

نالحظ تأثري معدالت التضخم على القيمة االمسية  للموارد املالية الغري  (26-4)رقم  من خالل اجلدول
املستخدمة للصندوق حيث جند أن معدالت النمو االمسية أقل من معدالت النمو احلقيقية للموارد املالية الغري 

معدالت يث جند الفرق كبري بني حاملرتفعة، تضخم ال،خصوصا يف ظل معدالت 2016-2000املستخدمة للفرتة 
حيث قدر  %8.9يف ظل معدل تضخم قدر ب 2012النمو االمسية و احلقيقية وهذا ما نالحظه خالل سنة 

وفيما يلي الشكل التايل ،%8.89القيمة االمسية و القيمة احلقيقية هلذه املوارد املالية بنسبة التغري يف الفرق بني 
                                                           

.القيمة احلقيقة ألصول الصندوق بعد االستخدامات =القيمة االمسية ألصول الصندوق بعد االستخدامات/مؤشر األسعار االستهالكية  1
  

100(* 1-ية للسنة السابقةنسبة التغري يف القيمة االمسية ألصول الصندوق بعد االستخدامات =)القيمة االمسية للسنة احلالية /ق االمس
2
  

.معدل التضخم –نسبة التغري يف القيمة احلقيقية =نسبة التغري يف القيمة االمسية  3
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 )االستخدامات(للموارد املالية للصندوق بعد االقتطاعات املاليةتطور كل من القيمة االمسية و القيمة احلقيقية ميثل 
 مبليار دج. 2016-2000للفرتة 

 بمليار دج. 2016-2000(:يمثل تطور كل من القيمة االسمية و القيمة الحقيقية للموارد المالية للصندوق بعد االقتطاعات المالية للفترة 17-4الشكل  رقم )

 
 (.20-4،اعتمادا على بيانات اجلدول رقم ) املصدر :من اعداد الطالبة

:نالحظ مدى تأثري معدالت التضخم على املوارد املالية الغري املستخدمة (17-4)من خالل الشكل رقم 
ضرورة توظيف  تطور احلقيقي للقيمة خصوصا يف ظل معدالت التضخم املرتفعة ،وهذا ما يأكدالتتبع  لمن خال

هذه األصول املالية و استثمارها من أجل حتقيق عوائد مالية اضافية ،بدال من االحتفاظ هبا يف شكل سيولة نقدية 
 جممدة .
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-2000تطور كل من القيمة  الحقيقية و القيمة االسمية للموارد المالية للصندوق بعد االقتطاعات للفترة 
  بمليار دج 2016

القيمة االسمية ألصول الصندوق بعد 
 ( مليار دج)االستخدامات 

القيمة الحقيقية ألصول الصندوق بعد  
مؤشر /القيمة االسمية =االستخدامات 

 أسعار االستهالكية 
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 :الفصل الرابع  الصةخ

املسجلة على مستوى األسواق  2017-2014 لقد أظهرت صدمة اخنفاض أسعار البرتول األخرية للفرتة
املالية الدولية ،الضعف و االختالل اهليكلي الذي يتميز به صندوق ضبط االيرادات اجلزائري يف جانب مصادر 
متويله حيث يعتمد على مصدر متويل وحيد يتمثل يف فوائض اجلباية البرتولية و اليت تتحدد بدورها على أساس 

،و قد اتضح يتحدد يف األسواق املالية الدولية وفق قوى العرض و الطلب سعر النفط الذي يعد متغري خارجي 
يف ظرف ثالثة سنوات ابتداءا  % 94.55ذلك من خالل اخنفاض حجم الفوائض املالية احملولة اىل الصندوق بواقع

 .2014 من سنة

يف جانب استخدامات الصندوق لقد ساهم يف ختفيض حجم الدين العمومي مبا فيه الداخلي و أما 
اخلارجية للجزائر مبا اخلارجي اىل مستويات ميكن حتملها يف ظرف مثانية سنوات ،و بالتايل حتسن الوضعية املالية 

 فيها مستويات الدين اخلارجي .

يف  2016-2006يف متويل العجز  منذ سنة  الصندوق ساهملقد وبالنسبة لتمويل عجز اخلزينة العمومية 
ات التسيري جزء كبري من قظل سياسة مالية كينزية اتبعتها الدولة اتسمت بالتوسع يف االنفاق العام حيث مثلت نف

النفقات العامة ،وقد مثلت االقتطاعات املالية من الصندوق ألجل متويل عجز اخلزينة العمومية مصدر مهم و أول 
من بني خمتلف مصادر التمويل التقليدية ،ويتضح ذلك من خالل جلوء احلكومة اجلزائرية اىل االقرتاض الوطين سنة 

 2018التمويل الغري التقليدي  ابتداءا من سنة  السندي ،باإلضافة اىل من خالل ما يعرف بالقرض  2016
وذلك يف ظل نضوب املوارد املالية لصندوق ضبط االيرادات اجلزائري، يف حني كان من املفرتض أن يشكل  أداة 

سواق املالية استقرار ودعم لالقتصاد الوطين يف ظل ظروف الصدمة اخلارجية السلبية ألسعار النفط اليت شهدهتا األ
هلذا الصندوق و عدم  وهذا طبعا راجع اىل غياب مصادر متويل بديلة، 2014الدولية منذ منتصف  جوان 

استغالل هذه الفوائض و استثمارها من أجل حتقيق عوائد اضافية حيث مت االحتفاظ هبا يف شكل سيولة نقدية 
 ت التضخم .جامدة تعرضت اىل تدهور قيمتها املالية نتيجة ارتفاع معدال

 

 

 

 



 

 

 دوافع اقتراح نموذج جديد لصندوق ضبط االيرادات الجزائري. : 01المبحث 

 .اطار االستثمار و تخصيص األصول :  02المبحث 

نموذج تطبيقي لمحفظة استثمارية مقترحة. :03المبحث 
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 :الفصل الخامس تمهيد
تأثري اتضح لنا مدى  انطالقا من نتائج تقييم صندوق ضبط االيرادات اجلزائري يف جانب مصادر متويله

لموارد املالية هلذا ل الكلي نضوبالوالذي جتلى بوضوح يف  يخريأسعار النفط على األصول املالية هلذا األتقلبات 
صدمة اخنفاض أسعار النفط  األيخرية  املسجلة منذ منتصف سنة  يف ظل وذلك   2017الصندوق حبلول سنة 

،أما يف  جانب االستخدامات استعرضنا تأثري االقتطاعات املالية السنوية على تطور األصول املالية هلذا    2014
و ، 2000الصندوق و املوجهة ألجل متويل عجز اخلزينة العمومية وختفيض الدين العمومي منذ انشائه سنة 

كيفية   صناديق ثروة سيادية رائدة ،نرى أنه من الضروري اعادة النظر يف لجتارب عرض املتعلقة بدراسة ال باإلضافة 
 عمل الصندوق وتسيريه .

سنقوم باقرتاح منوذج جديد لصندوق ضبط االيرادات اجلزائري ،أي سنقوم  لفصلهذا ا من يخالل هلذا 
املوارد املالية للصندوق األصول املالية هلذا األيخري وكيفية استخدام  ثمار واست بتقدمي اقرتاحات تتعلق بكيفية تسيري

بشكل عام هذا اربارات ال ي تدعم اقرتاحنا املطبعا مع تقدمي االقتصاد اجلزائري وتطوير بشكل فعال لصاحل دعم 
ي حملفظة ،كما ركزنا بشكل يخاص على سياسة و اطار االستثمار للصندوق مبا يف ذلك تقدمي منوذج تطبيق

  Efficient Portfolio)احملفظة الكفؤة منوذج ماركويتز اليختيارمرجعية استثمارية كفؤة باستخدام 
Selection)، وهلذا 
 :هذا الفصل كما يليتطرقنا اىل احملاور التالية يف قمنا 

 ماربات و دوافع اقرتاح منوذج جديد لصندوق ضبط االيرادات اجلزائري . -
 اطار االستثمار و ختصيص األصول . -
 . كفؤة منوذج تطبيقي حملفظة مرجعية استثمارية  -
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 .اقتراح نموذج جديد لصندوق ضبط االيرادات الجزائري المبحث األول :مبررات و دوافع

اقرتاح منوذج جديد لصندوق ضبط  اىل ال ي دفعتناواملاربرات سباب األمن يخالل هذا املبحث سناربز أهم 
تمويل ب املتعلقةاالقرتاحات باإلضافة اىل ،وذلك من يخالل املطلب األول يف هذه الدراسة  االيرادات اجلزائري

 .وذلك من يخالل املطلب الثاين  لدعم االقتصاد اجلزائري بشكل فعال من منظورنا استخدامه كيفيةالصندوق و 

 .اعادة النظر في كيفية تسيير صندوق ضبط االيرادات الجزائري   المطلب األول :مبررات و دوافع
   

لواقع وجتربة صندوق االيرادات اجلزائري يف جانب االيرادات و االستخدامات منذ من يخالل تقييمنا 
 سنتطرق اىل أهم األسباب و الدوافع كالتايل:  2017-2016اىل غاية الفرتة احلالية  2000انشاءه سنة 

 
ايرادات اجلباية  فوائض  صندوق ضبط االيرادات يعتمد على مصدر متويل وحيد يتمثل يف التمويل يف جانب -
 فقدبرتولية ،حيث أن سعر البرتول يعد متغري يخارجي حتدده قوى العرض و الطلب يف السوق املالية الدولية ،ال

اىل غاية سنة 2000ل منذ سنة استفاد الصندوق من حتويالت لفوائض مالية مهمة يف ظل ارتفاع أسعار البرتو 
يف حني اخنفض حجم ،مليار دج  17485.9حجم الفوائض املالية يخالل هذه الفرتة حبوايل1 قدر حيث  2013

من  2016ال غاية 2014منذ سنة يف ظل الصدمة السلبية لألسعار الفوائض املالية احملولة اىل الصندوق 
مما جيعل األصول املالية لصندوق ضبط االيرادات عرضة لتقلبات ،2016ملياردج سنة 98مليار دج اىل 1810

 . أسعار البرتول 
 
و الذي هو ناجم 2006منذ سنة رادات ميول عجز اخلزينة العمومية يف جانب االستخدامات صندوق ضبط االي-

حيث بلغت حجم  يف ظل سياسة مالية كينزية اتبعتها الدولة ،العامة  متعمد للميزانيةبشكل أساسي عن عجز 
من  %71بواقع  ملياردج،15955حوايل املبالغ املالية املقتطعة من أجل متويل العجز على مستوى اخلزينة العمومية 

و املوجهة لتمويل العجز على مستوى اخلزينة العمومية من  2016 -2000جمموع املبالغ املالية االمجالية للفرتة 
ميول عجز ناجم عن  ارتفاع النفقات يخصوصا نفقات و بالتايل الصندوق ،التمويل املختلفة 2يخالل مصادر 

لنفقات التجهيز)نفقات رأس املال (  %30مقابل  العامة من النفقات الكلية للميزانية %70حيث متثل التسيري 
الدولية  ةتتأثر بشدة بتقلبات سعر البرتول يف السوق املالي العامة ،كما أن ايرادات امليزانيةوذلك يخالل نفس الفرتة 

                                                 
1 .2013دوالر أمريكي سنة 109.1اىل  2000دوالر أمريكي لاربميل النفط سنة 28.6من  2013-2000 تراوحت أسعار البرتول يخالل الفرتة

  
اخلارجي ،االقرتاض الوطين و باالضافة اىل متويل عجز اخلزينة العمومية يتم من يخالل االصدار النقدي )التمويل البنكي (،القرض العام الدايخلي )التمويل الغري البنكي (،االقرتاض 2

  . صندوق ضبط االيرادات
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امليزانية العامة فباإلضافة اىل اجلباية البرتولية مت  متويل نفقات ازدواج يف جانب مصدر،حيث ميكننا القول أن هناك 
باعتبار أن كل من  2016-2006اللجوء اىل السحب من صندوق ضبط االيرادات وذللك يخالل الفرتة 

،وفيما يلي لدينا اجلدول التايل ميثل معدالت درين يرتبطان  بتقلبات سعر البرتول يف السوق املالية الدولية املص
تغطية النفقات الكلية من يخالل كل من ايرادات اجلباية البرتولية القدرة حسب قانون املالية ،ايرادات اجلباية 

  العادية واالقتطاعات املالية  من صندوق ضبط االيرادات
المقدرة حسب قانون قدرة حسب قانون المالية ،ايرادات الجباية العادية ممن خالل كل من ايرادات الجباية البترولية الللميزانية يمثل معدالت تغطية النفقات الكلية  : (1-5)جدول رقم

 2016-2000 واالقتطاعات المالية  من صندوق ضبط االيرادات للفترةالمالية ،

 السنة
 النفقات الكليةحجم 
 )مليار دج(للميزانية 

ايرادات الجباية 
حسب)ق البترولية 

/حجم النفقات م(
 الكلية

االقتطاعات المالية 
من ص ض ا/حجم 

 النفقات الكلية

 ايرادات الجباية العادية
/حجم النفقات ( )ق م
 الكلية

2000 1178,1 61% - 34% 
2001 1321 64% - 42% 
2002 1550,6 59% - 43% 
2003 1690,1 49% - 41% 
2004 1891,7 46% - 39% 
2005 2052 44% - 40% 
2006 2453 37% 4% 38% 
2007 3108,5 31% 17% 31% 
2008 4191 41% 18% 28% 
2009 4246,3 45% 9% 32% 
2010 4466,9 34% 18% 35% 
2011 5853,5 26% 30% 33% 
2012 7058,1 22% 32% 32% 
2013 6024,1 27% 35% 38% 
2014 6998,7 23% 42% 34% 
2015 7656,3 23% 38% 37% 

،مديرية التوقعات و 2016-2000( وضعية صندوق ضبط االيرادات20-4،اجلدول رقم )2016-2000( الوضعية املختصرة لعمليات اخلزينة العمومية 21-4املصدر :من اعداد الطالبة الباحثة ،اعتمادا على اجلدول رقم )
 )قائمة املالحق (..29/01/2018،وزارة املالية ،اطلع عليه بتاريخ السياسات 
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بلغ متوسط نسبة تغطية النفقات  2005-2000يخالل الفرتة  هنالحظ أن (1-5)رقم  من يخالل اجلدول

،يف حني بلغ متوسط  %54املقدرة حسب قانون املالية حوايل  الكلية للميزانية من يخالل ايرادات اجلباية البرتولية 
منها ،%55حوايل 2016-2006نسبة تغطية النفقات الكلية من يخالل ايرادات اجلباية البرتولية الفعلية  للفرتة 

من يخالل االقتطاعات املالية من  %24من يخالل ايرادات اجلباية البرتولية املقدرة حسب قانون املالية و 31%
عجز متعمد بشكل كبري من يخالل  1ل النفقات الكلية للميزانية يف ظل،وبالتايل يتم متوي صندوق ضبط االيرادات
عارب االقتطاعات املالية من صندوق ضبط االيرادات و االيرادات اجلبائية ال ي يتم تقديرها ايرادات اجلباية البرتولية 

 من يخالل قانون املالية على أساس سعر مرجعي لاربميل النفط .
 
أدى اىل الغاء احلد األدىن االجباري للصندوق و احملدد  2014تأثري الصدمة السلبية ألسعار البرتول منذ سنة -
،و تراجع حجم الفوائض املالية  احملولة لصندوق ضبط 2017مليار دج من يخالل قانون املالية لسنة  740ب

بأكثر من صندوق ضبط االيرادات  االيرادات أدى اىل نضوب املوارد املالية للصندوق حيث تراجع قائم
،يف حني جلأت السلطات املالية يف اجلزائر  اىل رفع السعر املرجعي لاربميل النفط 2017-2014يخالل الفرتة 85%
باالضافة اىل  جلوء السلطات املالية يف اجلزائر  اىل ما ،2017دوالر أمريكي إلعداد قانون املالية لسنة 50اىل 

من أجل متويل  2016تقليدي يف ظل تراجع ايرادات اجلباية البرتولية والقرض السندي سنة يعرف بالتمويل الغري ال
 ارد املالية للصندوقو عجز اخلزينة العمومية يف ظل الصدمة السلبية ألسعار النفط واخنفاض الشديد حلجم امل

حتقيق االستقرار يف ظل يعمل على من املفرتض أن ،حيث مل يتمكن من أداء الدور املنوط به باعتباره صندوق 
  ظروف تتسم بالتقلبات احلادة و السلبية ألسعار البرتول .

 
طبيعة حساب متويل العجز باستخدام موارد صندوق ضبط االيرادات املتدايخلة مع بنود وحسابات اخلزينة -

وق موجهة لتمويل من الصند املالية هذه االقتطاعات تالعمومية و امليزانية ،جتعل من الصعب حتديد ما اذا كان
 نفقات التسيري أو نفقات التجهيز بشكل دقيق و واضح .

 
حيث مت االحتفاظ هبا يف شكل على القيمة املالية ألصول صندوق ضبط االيرادات التضخم تأثري معدالت -

حيث جند أن معدالت النمو االمسية أقل من معدالت النمو احلقيقية للموارد املالية الغري  سيولة نقدية جامدة ،
عدم استغالل هذه  يف ظل، املستخدمة لصندوق ضبط االيرادات يخصوصا يف ظل معدالت التضخم املرتفعة 

 .  الفوائض و استثمارها من أجل حتقيق عوائد اضافية

                                                 
.دات ،يف ظل سياسة مالية توسعية يتم اعداد ميزانية غري متوازنة حيث حجم النفقات أكارب من حجم االيرا 1
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ضمن احلسابات اخلاصة للخزينة العمومية حيث ال خيضع لقواعد وقوانني  صندوق ضبط االيرادات اجلزائري يقع-

،حيث حيتل مراكز ترتيب  أو الرقابة من طرف الاربملان اعداد امليزانية العامة للدولة وبالتايل ال خيضع للمسائلة
حسب 10من  1،حيث سجل درجة متأيخرة حسب مؤشرات تنقيط احلوكمة و الشفافية لصناديق الثروة السيادية 

طبيعة هذه احلسابات و قلة ،طبعا هذا راجع اىل  مؤشر ترومان 2حسب100من 26و مادول ،–ليناربغ  مؤشر1
  االفصاح عن املعلومات. 

 
وتوظيفها حيث حققت  اخلاصة هبالصناديق الثروة السيادية ال ي قامت باستثمار األصول  رائدة التجارب ال-

وذلك حسب األهداف احملددة و املسطرة هلذه الوطنية  امزايا لصاحل اقتصاداهتحتقيق  اىل باإلضافة ،عوائد اضافية 
حجم األصول املالية لصناديق ثروة سيادية رائدة باإلضافة اىل ختصيص األصول  الصناديق ،وفيما يلي جدول ميثل
 . ضمن احملافظ املرجعية اخلاصة هبا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 http://www.swfinstitue.org/sovereign-wealth-fund -rankings,consulté le 24/12/2016. 

2
 Edwin m.truman,sarah stone , ,op.cit,p08. 

http://www.swfinstitue.org/sovereign-wealth-fund


 الفصل الخامس :                        تقديم نموذج جديد لصندوق ضبط االيرادات الجزائري)األفاق (
 

274 

 باإلضافة المحافظ المرجعية االستثمارية الخاصة بها . رائدة )النرويج ،أبوظبي، سنغافورة ،الصين(:حجم األصول المالية لصناديق ثروة سيادية  (2-5)جدول رقم

اسم الصندوق 
 وسنة التأسيس

مصدر 
 تمويله

حجم األصول المالية  المحفظة المالية المرجعية  الهدف من انشائه 
)مليار دوالر أمريكي 

) 
صندوق احلكومي 
االمجايل النروجيي 

(1990) 

حتقيق االستقرار ،وتوفري  النفط 
احتياطات ومتويل 

 النفقات التقاعدية .

 :2017يناير1املؤشر املرجعي ابتداءا من 
 .%62.5حمفظة األسهم :
 %37.5حمفظة السندات:

998 

هيئة أبوظيب 
لالستثمار 

(1976) 

استثمار الفوائض املالية و  النفط
اتاحتها للحكومة حسب 

 احلاجة

 .%67اىل%43سوق االسهم :من
 .%20اىل%10السندات احلكومية :من

 .%10اىل%5العقارات:من
 %43اىل%13أصول أيخرى :من

828 

شركة االستثمار 
احلكومية لسنغافورة 

(1981) 

-غ
 سلعي

حتقيق عوائد مالية على 
املدى الطويل و احلفاظ 
على احتياطات سنغافورة 

 وتعزيزها

 .%65األسهم :
 %35السندات:

746.73 

شركة االستثمار 
 (2007الصينية )

-غ
 سلعي 

تنويع احتياطات النقد 
 األجنيب و تعظيم العوائد

 (2016ديسارب31احملفظة االستثمارية )
 %45.87األسهم العامة :

 %15.01أدوات الديخل الثابث:
 %1.88نقد و أصول أيخرى:

 %37.24طويلة املدى: تاستثمارا

344 

 املوقع التايل،حجم األصول املسرية هلذه الصناديق اعتمادا على جتارب صناديق ثروة سيادية لكل من النرويج ،سنغافورة ،أبوظيب،الصني )الفصل الثاين (على املصدر :من اعداد الطالبة ،اعتمادا 
http://www.swfinstitue.org/sovereign-wealth-fund -rankings,consulte le 24/12/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swfinstitue.org/sovereign-wealth-fund
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  السياسات االستثمارية المقترحة المطلب الثاني :القواعد التنظيمية و 
 

طريقة تسيري صندوق ضبط تغيري لت تعديال من أجل اجراء الدوافعأن استعرضنا أهم األسباب و  بعد
،يخصوصا يف ظل الصدمة السلبية ألسعار النفط االقتصاد اجلزائري وكيفية استخدامه يف االيرادات اجلزائري 

بالنموذج اجلديد لصندوق ضبط االيرادات  نقوم بطرح االقرتاحات املتعلقةس،2014املسجلة منذ منتصف سنة 
 كالتايل :  اجلزائري 

 
 الجديد المقترح لصندوق ضبط االيرادات الجزائري :أهداف النموذج –أوال 

النموذج اجلديد  لصندوق ضبط االيرادات الذي حنن بصدد اقرتاحه سيضم أهداف متعددة و متدايخلة  
 كالتايل :

ايرادات اجلباية البرتولية فوائض يف ضبط  املتمثلسنبقي على اهلدف األصلي للصندوق  و :صندوق استقرار -
 واستثمارهاوذلك يف ظل ظروف الصدمة االجيابية ألسعار البرتول من يخالل حتويل فوائض ايرادات اجلباية البرتولية 

حيث يتم السحب أي االقتطاعات املالية من املوارد املالية ،لصندوق من اطبعا دون اللجوء اىل االقتطاعات املالية 
يف ظل ظروف الصدمة السلبية ألسعار النفط )كمثال عن ذلك الصدمة السلبية  1ائيللصندوق  بشكل استثن

تتعلق  2،فقط من أجل متويل نفقاتعلى مستوى األسواق املالية الدولية ( 2014ألسعار النفط املسجلة منذ سنة 
النمو و ختلق فرص وضمان عدم توقف أو تأثر املشاريع االستثمارية ال ي حتقق  استمرار بالتجهيز من يخالل دعم

وكنتيجة حتمية ومتوقعة لتقلبات أسعار ،الشديد بإيرادات النفط  و ارتباطه نظرا لطبيعة االقتصاد اجلزائري،عمل 
على أن يتم  بشكل منظم  وضبط االيرادات النفط يف السوق املالية الدولية لقد أبقينا على هدف حتقيق االستقرار

 و مدروس .
وذلك من يخالل استثمار املوارد املالية للصندوق من يخالل حمفظة استثمارية مرجعية  ألجل : ستثمارصندوق ا-

تجددة اىل على املدى املتوسط ،و حتويل املوارد املالية الغري املتنويع مصادر متويله واحلصول على عوائد متجددة 
األمثل هلذه املوارد توظيف الو ،جيال القادمة من الثروة النفطية على املدى الطويل أصول مستدامة وضمان حق األ

 صول املالية لصندوق ضبط االيرادات .األاملالية لتجنب خماطر تأثري التضخم على 
 
 

                                                 
الصدمة السلبية ألسعار النفط جيب أن يتم بأمر تنفيذي من يخالل قانون املالية و ذلك لضمان السري احلسن لعمل الصندوق وضمان عدم  السحب من الصندوق يف ظل ظروف1

  ، حيث يكون السحب يف هذه احلالة استثنائي وبرتيخيص من السلطات العليا للبلد .السحب املتكرر اتتأثر السياسات االستثمارية للصندوق بعملي
نفقات التجهيز من النفقات امليزانية الكلية . متويل 2
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مالية متنوعة  تذو التزاما 1وبالتايل حسب طبيعة أهداف النموذج املقرتح للصندوق يعد صندوق ثروة سيادية
(mixed liability fund)، ارتئينا يف دراستنا أن يأيخذ التسمية التالية و بالتايل الشكل اجلديد للنموذج املقرتح

 fonds de régulation des recettes et ياجلزائر  صندوق ضبط االيرادات و االستثمار
l’investissement algérienne(FRRIA)   . 

 المقترح:مصادر تمويل النموذج الجديد -ثانيا
 مصادر متويل النموذج اجلديد املقرتح للصندوق ضبط االيرادات و االستثمار تكون كالتايل :

احملددة على أساس الفرق بني ايرادات اجلباية البرتولية الفعلية و فوائض اجلباية البرتولية احملولة اىل الصندوق -1-
 .  لاربميل النفط مدروس لى أساس سعر مرجعيايرادات اجلباية البرتولية املقدرة حسب قانون املالية ع

نقرتح أن يتم مراجعة السعر املرجعي فوائض ايرادات اجلباية البرتولية للصندوق أجل تنظيم عملية حتويل ومن       
لاربميل النفط ليتناسب حجم اجلباية البرتولية املقدرة حسب قانون املالية مع ارتفاع حجم نفقات الكلية للميزانية 
وفيما يلي اجلدول التايل يوضح تطور السعر املرجعي لاربميل النفط ،اجلباية البرتولية املقدرة على أساس سعر 

،حجم االقتطاعات املالية لتمويل عجز اخلزينة نفط كل سنة مالية ،حجم النفقات الكلية مرجعي لاربميل ال
 .)مليار دج ( 2016-2000للفرتة العمومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ANDREW ROZANOV,A liabilty –based approch to sovereign wealth fund ,op.cit,p15-18. 
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،حجم النفقات الكلية ،حجم االقتطاعات المالية  تطور السعر المرجعي لبرميل النفط ،الجباية البترولية المقدرة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط كل سنة مالية :(3-5)الجدول رقم 
 )مليار دج (. 2016-2000لتمويل عجز الخزينة العمومية للفترة 

السعر المرجعي  السنة 
 )$( لبرميل النفط

الجباية البترولية 
المقدرة حسب 

 قانون المالية 

االقتطاعات المالية من ص ظ ا  حجم النفقات الكلية 
 لتمويل عجز الخزينة العمومية 

2000 19 720.0 1178.1 - 
2001 19 840.6 1321.0 - 
2002 19 916.4 1550.6 - 
2003 19 836.0 1690.1 - 
2004 19 862.2 1891.7 - 
2005 19 899.0 2052.0 - 
2006 19 916.0 2453.0 91.5 
2007 19 973.0 3108.5 531.9 
2008 19 1715.4 4191.0 758.1 
2009 37 1927.0 4246.3 364.2 
2010 37 1501.7 4466.9 791.9 
2011 37 1529.4 5853.5 1761.4 
2012 37 1519.0 7058.1 2283.2 
2013 37 1615.9 6024.1 2132.4 
2014 37 1577.7 6998.7 2965.6 
2015 37 1722.9 7656.3 2886.5 
2016 37 1682.5 7383.6 1387.9 

  .29/01/2018مديرية التوقعات و السياسات ،وزارة المالية ،اطلع عليه بتاريخ  موقع  من اعداد الطالبة ،اعتمادا علىالمصدر :
 

دوالر أمريكي لاربميل النفط يخالل  19نالحظ أنه مت اعتماد سعر مرجعي  (3-5)رقم  من يخالل اجلدول
مليار دج اىل 1178من مرات 03يف حني تضاعف حجم النفقات الكلية حوايل  2008-2000الفرتة 
 دإلعدا 2016-2009دوالر أمريكي حيث مت اعتماده يخالل الفرتة  37مليار دج ،ليتم تعديله لريتفع اىل 4191

نفس الفرتة ،ومن أجل تغطية العجز الناجم مرتني يخالل حوايل حجم النفقات الكلية مقابل تضاعف قانون املالية 
يتم اللجوء اىل االقتطاعات املالية من صندوق ضبط يف ظل عجز موازين متعمد عن ارتفاع حجم النفقات الكلية 

،ومن أجل تنظيم حجم يف ظل تطور متواضع حلجم اجلباية العادية  2016اىل غاية  2006االيرادات منذ سنة 
جتنب  ،و الصندوق مع السياسات املالية للدولة عمل  جتنب تدايخلاحملولة للصندوق و  فوائض اجلباية البرتولية

ة العمومية ال ي تأثر على السياسات االستثمارية للصندوق يف ناالقتطاعات املالية املتكررة ألجل متويل عجز اخلزي
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النموذج الذي حنن بصدد اقرتحه ،جيب أن يتم تعديل السعر املرجعي   بشكل دائم  حيث يتم األيخذ بعني 
االعتبار تطور حجم كل من النفقات الكلية للميزانية و حجم اجلباية العادية من جهة وتوقعات أسعار النفط يف 

 السوق املالية الدولية . 
 
أي العوائد الفعلية احملققة من االستثمار الية للصندوق على أساس سنوي عائدات استثمار املوارد امل حتويل -2-

 . حسب احملفظة املرجعية املقرتحة
عملية االقرتاض من الصندوق لتمويل عجز اخلزينة العمومية يف ظل ظروف الصدمة تسديدات الناجتة عن -3-

 السلبية ألسعار النفط.
+عائدات استثمار املوارد كل سنة احملولة اىل الصندوق  =فوائض اجلباية البرتولية كل سنة   مصدر متويل الصندوق

+تسديدات الناجتة عن عملية اقراض اخلزينة كل سنة )العائدات الفعلية للمحفظة االستثمارية (املالية للصندوق 
 العمومية.

 
 : للنموذج الجديد المقترحكيفية استخدام الموارد المالية -ثالثا

ظروف ظل متويل عجز اخلزينة العمومية يف أن يتم املوارد املالية للصندوق نقرتح يف جانب استخدامات 
 لية التالية :وفق األاحلادة و السلبية ألسعار البرتول  1استثنائية تتعلق بالتقلبات

لضمان عدم توقف أو السحب أو االقتطاعات املالية املباشرة يف حالة متويل النفقات ال ي تتعلق بالتجهيز -1-
تأثر املشاريع االستثمارية الكاربى ال ي من شأهنا حتقيق النمو ويخلق فرص عمل ،على أن يتم صب هذا املبلغ 

 الذي حتدده السلطات املالية. املراد متويله و املقتطع يف حساب املشروع
حاالت  2أو تعلق بظروف استثنائيةالسحب أو االقتطاعات املالية املباشرة يف حالة متويل نفقات استثنائية )ت-2-

 . للدولة  (يتم تقدير احلاجة و ضرورة  اللجوء اىل هذه االقتطاعات املالية من طرف السلطات املالية طارئة 
على أساس معدالت فائدة حمددة ،يف هذه احلالة  ق لتمويل عجز اخلزينة العمومية من الصندو  3االقرتاض -3-

التمويل  التقليدية املختلفة لتمويل عجز اخلزينة العمومية)التمويل البنكي ،التمويل الغري جيب املفاضلة بني وسائل 
،ومن جهة أيخرى جيب أن تكون عملية االقرتاض  البنكي ،االقرتاض اخلارجي و االقرتاض احمللي ( هذا من جهة

طبعا  ،)حجم املبلغ املقرتض ومعدالت الفائدة ،املدة( مدروسة حبيث ال تأثر على السياسة االستثمارية للصندوق 
املقرتحة يف هذا النموذج جيب أن يتم اللجوء اليها يف ألية متويل عجز اخلزينة من يخالل االقرتاض من الصندوق 

                                                 
خلارجية و االقتصاد بشكل عام ،حيث كمثال عن ظروف الصدمة اخلارجية السلبية اخنفاض أسعار البرتول الذي شهدته االسواق املالية الدولية و الذي أثر على وضعية احلسابات ا1

 . أن االقتصاد اجلزائري يرتبط بشكل كبري تقلبات أسعار النفط 
ل أو احلروب . مثل الكوارث الطبيعية الزالز  حاالت طارئة 2

  
.209،مرجع سبق ذكره ،ص األزمات النفطية و السياسات المالية في الجزائر ا سعد اللله داود، 3
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التوقيت املناسب للجوء اىل مثل هذه األلية هو  حالة الصدمة السلبية ألسعار النفط ،وكمثال عن ضرورة و
اضطرار احلكومة اللجوء اىل ألية التمويل الغري التقليدي من يخالل قيام بنك اجلزائر بشراء املباشر للسندات 

ومتويل تسديد الدين العمومي سنوات من أجل متويل اخلزينة ،5الصادرة عن اخلزينة العمومية يخالل مدة أقصاها 
،حيث نعتارب أن ألية االقرتاض املقرتحة 2018متويل الصندوق الوطين لالستثمار  ابتداء من سنة الدايخلي و 

 لتمويل العجز أفضل من ألية التمويل الغري التقليدي ال ي ترتتب عليها نقاط سلبية أبرزها التضخم .
التقلبات السلبية ألسعار النفط باعتبار أنه من أهداف  ويل عجز اخلزينة العمومية يف ظل جيب أن يتم مت  

استثنائي منظم تنفيذي   اض بصدور مرسومرت لصندوق حتقيق االستقرار ،وأن يتم السحب أو االقالنموذج اجلديد ل
 يف االرتفاع املتواصل ألسعار النفط مثل الذي مت لاملالئمة ال ي تتثم ةللعملية، أما يف حالة الظروف االقتصادي

 ال يتم السحب أو االقرتاض من الصندوق .  2013-2000تسجيله يخالل لفرتة 
نقرتح أيضا أن يتم الغاء هذا البند ختفيض حجم الدين العمومي ستخدام موارد صندوق من أجل بالنسبة ال-

نقطة  ت الدين العمومي،رغم أنه ميكن اعتبار ختفيض الدين العمومي يخاصة املديونية اخلارجية واخنفاض مؤشرا
 اجيابية .

 
 األسس المنظمة لحوكمة و شفافية النموذج الجديد المقترح:-رابعا

احلوكمة و الشفافية للصندوق نقرتح أن يتم تغيري الطبيعة القانونية لصندوق ضبط االيرادات  عزيزمن أجل ت
دارة يخاصة للبنك وحتويل األصول املالية للصندوق ليتم ادارهتا من قبل امن حساب يخاص باخلزينة العمومية 

 وزارة املالية باعتباره هو املالك القانوين .  املركزي بتفويض من
وفيما يلي اجلدول التايل ميثل نقاط القوة و نقاط الضعف لتسيري صندوق ضبط االيرادات اجلزائري والفرص و      

 التهديدات املتعلقة بالنموذج املقرتح اجلديد للصندوق .
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 المقترح الجديد :نقاط القوة و الضعف لتسيير صندوق ضبط االيرادات الجزائري و الفرص و التهديدات المتعلقة بالنموذج  (4-5)جدول رقم

 
 نقاط القوة و الضعف لتسيري صندوق ضبط االيرادات اجلزائري احلايل

 نقاط الضعف )سلبية ( نقاط القوة )ايجابية(
البرتولية يف ظل ظروف أداة المتصاص فوائض اجلباية -

الصدمة االجيابية املتعلقة بارتفاع أسعار البرتول يف  
 السوق املالية الدولية .

ختفيض حجم الدين العمومي يخاصة الديون اخلارجية -
لسنة  يف ظل توقيت مناسب قبل األزمة املالية العاملية

2008 . 

مصدر متويل وحيد:ارتباط شديد بتقلبات أسعار -
 وق املالية الدولية .النفط يف الس

تدهور القيمة املالية ألصول الصندوق بسبب -
 التضخم .

تدايخل عمل الصندوق مع السياسة املالية للدولة يف -
 ظل متويله لعجز اخلزينة العمومية .

ضعف الشفافية و املسائلة املتعلقة بتسيري صندوق -
ضبط اإليرادات باعتباره حساب ينتمي اىل احلسابات 

 خلزينة .اخلاصة با
 
 

 الفرص و التهديدات للنموذج املقرتح )صندوق ضبط االيرادات و االستثمار (
 التهديدات  الفرص

وحتقيق عوائد سواق املالية الدولية يف األ االستثمار-
 اضافية .

ة السلبية مستقرار يف ظل الصدلتحقيق االأداة -
 .ألسعار النفط 

 دعم وتطوير االقتصاد الوطين -

االستثمار يف األسواق املالية الدولية ب املتعلقة خاطرامل-
. 

 املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق املطلب األول و املطلب الثاين .
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 :اطار االستثمار و تخصيص األصول . نيالمبحث الثا

وكيفية ختصيص املقرتحة من يخالل املطلب األول يف هذا املبحث تطرقنا بالتفصيل اىل سياسة االستثمار 
 من يخالل املطلب الثاين .األصول يف احملفظة 

 المقترحة االستثمار  سياسة  المطلب األول :

يف هذا املطلب حنن بصدد اقرتاح السياسة االستثمارية للنموذج املقرتح صندوق ضبط االيرادات و 
 كالتايل :بشكل مفصل  وتقدمي األسباب و الدوافع ال ي تدعم اقرتاحنا  االستثمار اجلزائري 

  صندوق ضبط االيرادات و االستثماراستثمار أصول (FRRIA). من يخالل األسواق املالية اخلارجية 

فرص أكارب و  1وذلك لتوافريتم استثمار  األصول املالية للصندوق من يخالل األسواق املالية اخلارجية فقط 
)بورصة اجلزائر (،وذلك من أجل حتقيق عوائد أعلى  ةاحمللي ةأفضل لالستثمار مقارنة باالستثمار يف السوق املالي

 ،بدرجة ثانية و األسواق املالية الناشئةبدرجة أوىل من يخالل األسواق املالية املتقدمة على هذه االستثمارات  
هم أللسوق املايل اجلزائري و  االمسي  االمجايل احمللي اىل الناتج   السوقيةقيمة الوفيما يلي اجلدول ميثل نسبة 

 .سواق املالية اخلارجيةاأل

 .2016القيمة السوقية الى الناتج الداخلي الخام االسمي لبعض األسواق المالية الدولية لسنة :(5-5)جدول رقم 

القيمة السوقية /الناتج الداخلي االجمالي % البلد
 االسمي 

 %0.3 اجلزائر 

 %146.9 الواليات املتحدة األمريكية 

 %109.7 اململكة املتحدة 

 %103.5 أسرتاليا 

                                                 
1
الستثمار يف االستفادة من او  حركية تدواول رؤوس االموال وامكانية حتقيق عوائد اضافية على مستوى هذه االسواق   فرص االستثمار من يخالل األسواق املالية اخلارجية تتمثل يف 

عارب  التنويع االقتصادي للجزائر يخارج قطاع احملروقات مثل قطاع السياحة ،اخلدمات املالية ،الصناعة من يخالل امكانية نقل املعرفة و اخلاربة هبدف حتقيقالقطاعات االقتصادية املرتبطة 
  . املالية للصندوق صولاالال ي تستثمر فيها  االقتصاديةاملؤسسات 
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 %981.6 هونغ كونغ

 %65.4 الصني 

 %103.3 كندا 

 %91.9 فرنسا

 %63.5 االمارات العربية املتحدة 

Sourse :https://www.ceicdata.com/en/indicator/ market-capitalization--nominal-gdp,consulté le 14/02/2018. 

نالحظ أن نسبة القيمة السوقية اىل الناتج الدايخلي اخلام لبورصة (5-5)من يخالل اجلدول السابق رقم 
ل على ضعف فرص االستثمار يف بورصة ذسواق املالية العاملية ،وهدا يمقارنة ببعض األ%1اجلزائر ضعيفة أقل من 

مخسة شركات تنشط يف قطاعات الصناعات  يف بورصة اجلزائر1ؤسسات املدرجة اجلزائر حيث تقدر عدد امل
 .الغدائية و الصيدالنية ،التأمينات و الصيدلة 

  أعلى عائد ممكن يف اطار مستوى معتدل من اهلدف من استثمار األصول املالية للصندوق هو حتقيق
 املخاطر .

 وتنويع اضافية و متجددة يف اطار مستوى خماطرة مقبوليتم استثمار األصول املالية من أجل حتقيق عوائد 
 2مبا فيها املخاطرة،حيث يتم تقدير معدل العائد ومستوى املخاطرة )تقلبات العائد ( الصندوق مصادر متويل

كبداية لعمل الصندوق يتم ،املكلفة باالستثمار  االدارة لكل استثمار من قبل الغري النظامية 3النظامية و املخاطرة 
-10على املدى املتوسط ) تجددعوائد أعلى على االستثمارات وبشكل محتقيق  هدف االستثمار من أجل

سنة (،ويف حالة جتاوز عوائد االستثمار و احتياطات الصندوق املبالغ االزمة لتحقيق هدف استقرار االقتصاد 15
 االديخار لصاحل األجيال القادمة على املدى الطويل . 4اجلزائري يتم االستثمار من أجل

                                                 
1
 http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe;consulté le 06/06/2018. 

.املخاطرة النظامية أو خماطرة السوق ترتبط بالظروف و التطورات االقتصادية و السياسات العامة الشاملة للنظام االقتصادي العاملية 2
  

  3املخاطرة االنظامية أو املخاطرة القابلة للتنويع ترتبط بظروف و العوامل اخلاصة باملنشأة .
.املعاشات  احلكومي االمجايل النروجيي صندوق صول املالية لصناديق الثروة السيادية لصاحل األجيال القادمة مثل هيئة أبوظيب لالستثمار و األاستثمار  4

  

http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe;consulté
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من أجل تنويع مصادر متويل  ومتجددة  االستثمار من أجل حتقيق عوائد أعلى 1هدفيف النموذج املقرتح 
هدف االستثمار لتحويل املوارد املالية االنتقال اىل كمرحلة أوىل مث الصندوق باإلضافة اىل حتقيق هدف االستقرار  

يعتمد على الظروف االقتصادية للبلد مبا فيها حتقيق اقتصاد متنوع و قوي  تجددة اىل أصول مستدامةالغري امل
 .ستوى املعيشي لألفراداملاحملروقات ومؤشرات اقتصادية كلية مالئمة وحتسن  قطاع يخارج 

 على أساس حمفظة مرجعية استثمارية . وختصيص األصول  للصندوق يتم استثمار املوارد املالية 

انشاء 2يتم تنفيذ السياسة االستثمارية لصندوق ضبط االيرادات و االستثمار )النموذج املقرتح (،من يخالل 
صول مالية متنوعة تتوزع على عدة أل،تضم أصناف  (Benchmark Portfolio)حمفظة استثمار مرجعية 

جمال  باإلضافة اىل حتديد ،لتقليل املخاطر نويع  احملفظة املرجعية ت ات اقتصادية و جغرافية حيث جيب قطاع
 .لالحنراف عن معدل العائد للمحفظة االستثمارية املرجعية 

  و الدولية استثمار اجلزء األكارب من املوارد املالية لصندوق ضبط االيرادات و االستثمار يف األسواق املالية
 . حتياطكا  جاهزة سيولة نقديةيف شكل باجلزء املتبقي االحتفاظ 

من أصوله وتوظيفها من أجل  %80اجلزء األكارب 3يف بداية عمل النموذج املقرتح للصندوق يتم  استثمار 
)سيولة يتم االحتفاظ به كاحتياط نقدي جاهز  %20زيادة العائد يف ظل مستوى خماطرة مقبول ،أما اجلزء املتبقي 

كارتفاع تكلفة االقرتاض اخلارجي يف األسواق املالية أو   قد تطرأ يف ظل ظروف يخاصة ملواجهة صعوبات نقدية (
من االحتياط النقدي يخيار أفضل و كمثال أو االقرتاض السحب حيث يعد صعوبة احلصول على سيولة نقدية 

بإقراض البنوك  4حيث قامت بعض صناديق الثروة السيادية2008 سنة على ذلك ظروف األزمة املالية العاملية
املتحققة من  عوائدل،أما بالنسبة لاحمللية لبلداهنا مثل صندوق الثروة الوطين الروسي و صندوق السيادي األسرتايل  

                                                 
جيال قيق عوائد اضافية ومتجددة و حتقيق االستقرار االيرادات يف نفس الوقت يعد مرحلة انتقالية قبل الوصول لتحقيق هدف االستثمار لصاحل االهدف االستثمار من أجال حت1

وكنتيجة حتمية لتجارب  ،الصندوقاحملروقات من منظور استشرايف  لعمل قطاع  القادمة جيب أن يرتافق مع سياسة اقتصادية ومالية هتدف اىل حتقيق اقتصاد قوي و متنوع يخارج
  . من صناديق استقرار اىل صناديق اديخار و تطوير  صناديق ثروة سيادية حققت تطور وانتقال يف أهداف صناديقها السيادية

2
معني ضمن جمال حمدد الحنراف عن املؤشر املرجعي أدىن أو أعلى بتفويض من وزارة املالية  بإنشاء احملفظة املرجعية االستثمارية ال ي حتقق معدل عائد  تقوم االدارة املكلفة باالستثمار 

ملرجعية، جيب أن تعكس  احملفظة املرجعية ،من أجل استثمار املوارد املالية للصندوق على أساس ختصيص األصول )قطاعي ،جغرايف ،تنويع األصول املالية ( احملدد من يخالل احملفظة ا
 ندوق. األهداف و السياسات االستثمارية للص

3
مت اعدادها على أساس تقدير يخاص بالطالبة الباحثة ،طبعا يف حالة التجسيد الفعلي للنموذج  ديخارالنسب املقرتحة اخلاصة باستثمار االصول املالية لصندوق ضبط االيرادات و اال 

 ،كما أن نسب استثمار األصول املالية و نسب االديخار ميكن تغيريها . الكةأرض الواقع يتم وضع النسب على أساس تقديرات مهنية  يخاصة باإلدارة واهليئة امل ىاملقرتح عل
4
 Hélène Raymond, , op.cit ,149-150. 
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يف %10منها يف حني يتم االحتفاظ بالباقي %90االستثمارات على أساس سنوي نقرتح أن يتم اعادة استثمار 
 . شكل سيولة نقدية جاهزة 

 المقترحة االستثمارية رجعية م:نموذج المحفظة ال المطلب الثاني

تناسب هدف حتقيق االستقرار ا املطلب حنن بصدد اقرتاح حمفظة مرجعية استثمارية للنموذج املقرتح ذيف ه
 portfolio theory) ملرتبطة بنظرية احملفظة ملاركويتزا اىل استخدام املفاهيم  باإلضافة ،للصندوق و االستثمار 

،وفيما يلي االقرتاحات اخلاصة بتكوين احملفظة املرجعية من يخالل التنويع املدروس ألجل ختفيض  خماطرة احملفظة (
 االستثمارية للنموذج املقرتح:

 قواعد و أسس انشاء محفظة مرجعية استثمارية للنموذج المقترح :-1

انشاء احملفظة املرجعية االستثمارية للنموذج املقرتح لصندوق الثروة السيادي أسس قواعد و بالنسبة ل
اىل نتائج املقارنة بني جتارب صناديق الثروة السيادية  باإلضافة،اعتمدنا على نتائج بعض الدراسات االقتصادية ،

تكزنا عليها يف دراستنا ألجل سنغافورة والصني ( ،وفيما يلي النقاط األساسية ال ي ار ،أبوظيب ، النرويجالرائدة )
 وضع احملفظة املرجعية االستثمارية املقرتحة :

يف النموذج املقرتح حددنا هدفني أساسيني حتقيق االستقرار واالستثمار  أهداف انشاء صندوق الثروة السيادي:-
ية ذات عوائد مرتفعة  يكون متوازن من يخالل االستثمار يف أصول مالوبالتايل ختصيص األصول يف احملفظة املرجعية 

وخماطرة مرتفعة على املدى الطويل  مثل األسهم و املشتقات املالية و االستثمار يف أصول مالية ذات عوائد 
 . ذات التصنيف االئتماين العايل  مثل السندات احلكوميةحمدودة وخماطرة مضمونة 

االلتزامات املالية هلذه الصناديق سواء كانت طارئة أو أي أن طبيعة تديخل الصندوق يف السياسة العامة للدولة :-
ة  حتدد سياسات االستثمار وبالتايل ختصيص األصول )أي وزن وفئة األصل املايل دايخل احملفظة املرجعية تثاب

سوق (،وباعتبار أن االلتزامات املالية لصندوق الثروة السيادي املقرتح تعتارب طارئة اثر تقلبات أسعار البرتول يف ال
املالية الدولية جيب أن يتم استثمار  جزء من احملفظة املرجعية يف أصول مالية سريعة السيولة مثل )سندات اخلزينة 

 .أي االستثمار من أجل السيولة ( لليلة واحدة  مريكيةألا
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مصدر متويل الصندوق)سلعي أو غري سلعي ( ميثل حمدد أساسي يف نوع و طبيعة   :الصندوق مصدر متويل -
،ففي حالة النموذج املقرتح لصندوق الثروة السيادي نقرتح القطاعات االقتصادية ال ي يتم استهدافها أو استثنائها 

 أن ال يتم االستثمار يف قطاع الصناعات البرتولية .

هدف التنويع يخارج قطاع احملروقات :مبا أن اجلزائر تسعى اىل تنويع اقتصادها يخارج قطاع احملروقات ،ميكن -
يخارج قطاع  القطاعات املرتبطة بالتنويع االقتصاديتوجيه واستخدام صندوق الثروة السيادي حنو االستثمار يف 

 االقتصادات و املؤسسات ال ي متلك امللكية وبالتايل جيب أن تضم احملفظة املرجعية استثمارات يف احملروقات
 الصناعة . لالفكرية و امليزات التنافسية هبدف نقل اخلاربة و املعرفة لتطوير القطاعات االقتصادية يخاصة يف جما

العامالن مهمان عند انشاء احملفظة املرجعية 1يعتاربان هذان :عامل اخلاربة و التجربة لصناديق الثروة السيادية -
 .GIC   2،كمثال عن ذلك جتربة شركة االستثمار احلكومة لسنغافورة رية لصناديق الثروة السياديةاالستثما

ظهور فرص استثمارية جديدة أو األسواق املالية الدولية وامكانية و أداء الظروف االقتصادية الدولية :ظروف -
،جيب أيخذها بعني االعتبار 2008األزمة االقتصادية العاملية لسنة  3حدوث أزمات عاملية اقتصادية مثلامكانية 

 .عند انشاء احملفظة املرجعية 

 االقتراحات الخاصة بتكوين المحفظة المرجعية االستثمارية للنموذج المقترح :-2

املقرتح بشكل مفصل على االقرتاحات اخلاصة بتكوين احملفظة املرجعية االستثمارية للنموذج فيما يلي 
 أساس أنواع األصول املالية ،التوزيع اجلغرايف و أنواع القطاعات االقتصادية : 

 فئات األصول المالية  -2-1

 

                                                 
مت  لعدة سنوات وهذا مااخلاربة و تراكم التجربة حيث قامت العديد من صناديق الثروة السيادية بتطوير اسرتاتيجياهتا االستثمارية و بالتايل احملفظة املرجعية االستثمارية نتيجة عامل 1

 . GIC تسجيله عند قيامنا بدراسة جتارب صناديق ثروة سيادية رائجة لدول مثل شركة االستثمار احلكومية السنغافورية 
من أجل حتقيق سيولة مالية ،ابتداءا من  اطار االستثمار لشركة االستثمار احلكومية السنغافورية مر بثالثة  مراحل أساسية :ألول عقدين من الزمن مت استثمار األصول بشكل حمافظ2

األسواق اخلاصة ،ابتداءا من مت التعرض ملزيد من املخاطر وقلت احلاجة اىل حتقيق سيولة مالية من يخالل االستثمار وتنويع من يخالل االستثمار يف األسواق الناشئة و 2000سنة
 من يخالل االستثمار يف األسواق العامة ،األسهم اخلاصة و العقارات . ر أساسية اطار االستثمار للشركة يتكون من ثالثة عناص 2013أفريل أصبح 01

3
فرصة أمام صناديق الثروة السيادية الستثمار أشهر ثرواهتا يف أكارب املؤسسات املالية الدولية ،ومع تفاقم األوضاع املالية 2007حيث يف البداية أتاحت أزمة الرهن العقاري هناية سنة  

تصاداهتا احمللية ،و توفري السيولة قامت هذه الصناديق السيادية بتغيري اسرتاتيجياهتا االستثمارية و التوجه حنو األسواق املالية احمللية ألجل ختفيف حدة األزمة على اق2008ة العاملية سن
 املالية الهم املؤسسات و القطا عات االقتصادية املتواجدة يف البلدان املالكة هلده الصناديق . 
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 ات األصول المالية للمحفظة المرجعية الخاصة بالنموذج المقترح ئ:يمثل توزيع ف (6-5)جدول

 فئات األصول المالية
 الماليةوزن كل أصل في المحفظة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 %40 %30 األسهم العامة

 %10 %5 األسهم اخلاصة

 %40 %30 السندات

 %20 %15 العقارات

%5 %0 املشتقات املالية   

%5 %0 نقد و سيولة  
 المصدر :من اعداد الطالبة .

الذي يصنف أسواق  FTES RUSSEL1 نقرتح أن يتم تشكيل حمفظة األسهم على أساس مؤشر األسهم :-
،حيث يتم ختصيص من  الناشئة الثانوية سواق األتقدمة ،املناشئة السواق األتطورة ،املأسواق األسهم األسهم اىل 

استثمارات يف أسواق  %80اىل%60 هاللمحفظة يف األسهم ، من الكلية  من االستثمارات املالية%40اىل 35%
كاستثمارات يف أسواق األسهم الناشئة مبا فيها املتقدمة و 2استثمارات  %40اىل %20سهم املتقدمة ،ومن األ

 الثانوية .

املتواجدة يف األسواق املالية املتقدمة أو وذلك من يخالل االستثمار يف صناديق األسهم اخلاصة األسهم اخلاصة :-
 الناشئة .

  من االستثمارات الكلية للمحفظة %40اىل %30من نقرتح أن متثل نسبة االستثمار يف السندات  السندات:-
،مبا فيها السندات احلكومية وسندات الشركات حيث يتم حيث متثل السندات أصل مايل قليل اخلطورة ، املرجعية 

من قبل الوكاالت املتخصصة يف التصنيف االئتماين للسندات مثل االعتماد على مؤشرات تقييم السندات 
standards and poor وmoody s  وfitsh  

                                                 
1
 http://www.ftserussell.com/files/research/indexing-world-2018,consulte le 23/02/2018. 

2
 Indexing the world,FTSE RUSSEL,article ,January 2018,p04. 

http://www.ftserussell.com/files/research/indexing-world-2018,consulte
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صناديق وذلك من يخالل االستثمار يف العقارت بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر من يخالل العقارات :-
 اخلاصة بإدارة العقارات .

 Organizedللمشتقات املالية سواق املنظمة االستثمار بشكل مباشر من يخالل األاملشتقات املالية :-

Derivatives  Market مثل على نطاق واسع املشتقات املالية  1تتعامل بعقود أو من يخالل الصناديق ال ي
وفيما يلي جدول ميثل أكارب األسواق املنظمة للمشتقات املالية من حيث ، hedging fundصناديق التحوط 2

 .2012 حجم التداول للفرتة لسنة

 .2012:أكبر خمسة أسواق منظمة للمشتقات المالية من حيث عدد عقود المشتقات المالية المتداولة لسنة  (7-5)جدول رقم

 (2012ديسمبر –حجم تداول العقود )جانفي  السوق المالي الترتيب

1 CME group 2.890.036.506 

2 Eurex 2.291.465.606 

3 National Stock of India  2.010.493.487 

4 NYSE Euronext 1.951.376.420 

5 Korea Exchange  1.835.617.727 

Source  :Exchange traded -derivatives ,charted institute for securities et investments , educational work book, edition 19,june 
2013,p07.  

 التوزيع الجغرافي : -2-2

،حيث أيخذنا بعني االعتبار متركز كل من  الستثمارات احملفظة املرجعية كالتايلنقرتح أن يتم التوزيع اجلغرايف  
 : األسواق املتطورة و األسواق الناشئة يف كل منطقة جغرافية  

 

                                                 
1
عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة  ت استثمارية )أوراق مالية ،عمالت ...(لينشأااملالية على أهنا عقود فرعية تبىن أو تشتق  من عقود أساسية ألدو تعرف املشتقات  

 قود األجلة و العقود املستقبلية .،املقايضات ،الع تمن أهم عقود املشتقات املالية لدينا :عقود اخليارايطلق عليه باهلندسة املالية  وذلك يف نطاق ما
2
تتناسب  مع  اسرتاتيجياتمن يخالل وضع يف ظل أي ظرف سوقي، صناديق التحوط متثل احدى أدوات االستثمار البديلة حيت تسعى هذه األيخرية اىل حتقيق عوائد اجيابية  

 يخرية التحوط  و تسهيل عملية نقل و توزيع املخاطر  .وذلك من يخالل االستثمار يف عقود املشتقات املالية حيت تتيح هذه األ ظروف السوق
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 :توزيع المحفظة المرجعية جغرافيا للنموذج المقترح الجديد (8-5رقم ) جدول

 نسبة توزيع المحفظة المرجعية  المناطق الجغرافية 

 األحد األعلى  الحد األدنى 

 %35 %30 أمريكا الشمالية 

 %45 %30 أوروبا 

 %25 %20 أسيا و أسرتاليا

 %10 %5 منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا

 املصدر :من اعداد الطالبة .             

فيها أهم األسواق املالية املتقدمة  تتمركزمريكية وكندا( و أوروبا أمريكا الشمالية )الواليات املتحدة األمنطقة -
 استثمارات يف مشال أمريكا و أوروبا .%80اىل%60لذلك قمنا بتخصيص من 

املتطورة :ترتكز فيها معظم األسواق الناشئة املتقدمة و الثانوية ماعدا بعض األسواق املالية منطقة أسيا و أسرتاليا -
من الوزن الكلي للمحفظة كاستثمارات يف هذه %25اىل %20كسنغافورة و أسرتاليا لذلك قمنا بتخصيص من 1

 . املنطقة

 كحد أدىن %5وقد مت ختصيص من ناشئة ثانوية  2منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا : تتميز بأهنا أسواق–

 من االستثمارات الكلية للمحفظة. يف هذه املنطقة  كاستثمارات كحد أعلى %10اىل 

 

 

 

                                                 
1
 .  FTSSE RUSSELحسب مؤشر  السوق املايل لسنغافورة و أسرتاليا تعتارب أسواق مالية متقدمة 

2 مثل الكويت .ثانوية أسواق ناشئة 
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 : القطاعات االقتصادية-2-3

 التنويع من يخالل توزيع االستثمارات على عدة قطاعات اقتصادية ،حيث نقرتح ما يلي : يتم 

املرتبطة بقطاع الصناعة النفطية ،باعتبار أن املصدر األساسي لتمويل الصندوق  1االستثمار يف املؤسسات جتنب-
يخطر تقلبات أسعار النفط على كل من 2هو ايرادات اجلباية البرتولية وذلك من أجل حتقيق التنويع و جتنب 

القطاعات املرتبطة بقطاع النفط و فوائض اجلباية البرتولية احملولة اىل الصندوق   ،وفيما يلي جدول ميثل تأثر 
 .2014أسعار أسهم أهم الشركات النفطية يخالل صدمة اخنفاض أسعار البرتول املسجلة منذ سنة 

 .2014لنفطية خالل صدمة انخفاض  أسعار البترول المسجلة منذ سنة :أسعار أسهم الشركات ا (9-5)جدول رقم

شركات متكاملة تنشط في استخراج النفط و انتاج 
 المنتجات النهائية  للبترول 

شركات تنشط في استخراج النفط بشكل 
 مباشر 

شركات تنشط  في انتاج المنتجات 
 النهائية للنفط

Exxon Mobile 

-8.2% 

Transocean 

-53.4% 

Valero 

+6.01% 
Chevron 

-13.63% 

Diamond Offshore 

-28.00% 

Tesoro 

+36.21% 
British Petroleum 

-12.21% 

Patterson-UTI Energy 

-47.02% 

Phillips 66 

-8.56% 
Total SA 

-17.08% 
Nabors Industries -52.38% 

Marathon Oil 

+14.55% 
Phillips 66 

-8.57% 

Anadarko Petroleum 

-23.58% 

Alon USA Energy 

-8.08% 

Source: Reuters, Data as of 2/9/2015,consulte le 23/02/2018. 

                                                 
املنتجات النهائية  باالستكشاف وانتاج النفط اخلام ،املؤسسات النفطية املصب ال ي تقوم بتكرراملؤسسات املرتبطة بقطاع الصناعة النفطية مبا فيها املؤسسات النفطية املنبع ال ي تقوم 1

  و توزيعها مثل البنزين و الوقود.
رتباط بني مصدر األساسي لتمويل االقتصادية املرتبطة بالصناعات البرتولية وايرادات اجلباية البرتولية يف نفس االجتاه، حيث أن معامل اال ؤسسات هذه احلالة تتقلب عوائد امليف2

  .    موجب و قوي  االقتصادية النفطية ؤسساتالصندوق وعوائد امل
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 ميكن مالحظة تأثري اخنفاض أسعار البرتول على أداء و عوائد الشركات ال ي(9-5)رقم من يخالل اجلدول 
ر أسهم هذه الشركات ، يخصوصا الشركات ال ي تنشط امن يخالل اخنفاض أسعتنشط يف قطاع الصناعة النفطية 

 يف انتاج و استخراج النفط بشكل مباشر . 

االستثمار يف القطاعات االقتصادية ال ي ختدم هدف التنويع االقتصادي للجزائر يخارج قطاع احملروقات مثل -
القطاعات املرتبطة 1الفندقة ،قطاع اخلدمات املالية )البنوك و املصارف (،قطاع الصناعات ،قطاع السياحة و 

 .و التكنولوجيا العالية العلمية بالبحوث 

مستوى اخلطر من ختفيض يف قطاع العقارات و البنية التحتية من أجل حتسني مستوى العوائد و  2االستثمار-
حبيث يشكل االستثمار يف  يخالل االستثمار يف العقارات املدرجة يف البورصة أو صناديق يخاصة إلدارة العقارات

 . قطاع العقارات وزن معني يف احملفظة االستثمارية املرجعية 

 حمفظة العمالت :-2-4

نقرتح أن يتم استثمار و تسيري  األصول املالية لصناديق الثروة السيادية باستخدام العمالت األساسية 
 .نظرا لوزن الكبري هلذه العمالت يف التبادالت التجارية اجلزائرية يف اخلارج  وروالدوالر األمريكي ،األ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. االستثمار يف املؤسسات و االقتصاديات ال ي متلك امللكية الفكرية وامليزة التنافسية 1

  
عوائد قطاع العقارات متثل حتوط طبيعي كما  هذه الصناديق حنو قطاع العقارات ألن من يخالل عرض جتارب صناديق ثروة سيادية يف املطلب الثاين ،مت ختصيص جزء من استثمارات2

  تعتارب أصل حقيقي و أمن،يخصوصا االستثمار يف قطاع العقارات املباشرة.
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 نموذج تطبيقي للمحفظة المرجعية االستثمارية المقترحة  المبحث الثالث :

للنموذج اجلديد املقرتح لصندوق  سنقوم بايختيار حمفظة مرجعية استثمارية كفؤة يف هذا اجلزء من الدراسة     
 حملفظة مرجعية مقرتحة من طرفنا، 1على أساس منوذجمن بني جمموعة احملافظ املتاحة الثروة السيادي اجلزائري 

،حيث سنوضح البيانات ومنهجية الدراسة يف The Efficient Frontier Theoremباستخدام نظرية احلد الكفؤ 

 . ، ومن يخالل املطلب الثاين ىسنقوم بتفسري نتائج الدراسة التطبيقية  املطلب األول

 المطلب األول :البيانات و المنهجية .

،كيفية مجع مؤشرات األسواق املالية اجلوانب املتعلقة بالدراسة املتمثلة يف عينة يف هذا املطلب سنوضح 
املستخدمة حلساب العائد البيانات من جهة واملنهجية املستخدمة من يخالل التطرق اىل األدوات االحصائية 

 املتوقع و االحنراف املعياري لكل حمفظة .

 اختيارعينة الدراسة وجمع البيانات :-1

،تتوزع جغرافيا حول أربعة مناطق كالتايل  مشال أمريكا ،جنوب  ةق مالياسو أ 09يتكون جمتمع الدراسة من -
حيث أيخذنا بعني االعتبار أمهية التنويع اجلغرايف عند ايختيار و تشكيل احملفظة من جهة  أمريكا ،أوروبا و أسيا،

 اىل أسواق متطورة وأسواق ناشئة .،وتصنيف األسواق املالية 

أسواق أسهم متطورة ،  06هم األسواق املالية حمل الدراسة من بينها  لقد قمنا بايختيار املؤشرات العامة ألس-
 وفيما يلي اجلدول ميثل مؤشرات عينة الدراسة كالتايل :سوق ناشئة ثانوية ،01أسواق ناشئة متقدمة ،و02

 

 

 

 
                                                 

،أسواق األسهم الناشئة املتقدمة ،وأسواق االسهم الناشئة نشري اىل أنه يف هذه الدراسة قمنا باقرتاح حمفظة مرجعية استثمارية تتنوع ما بني االستثمار يف أسواق األسهم املتطورة 1
،بناءا على تفضيالت استثمارية يخاصة ومقرتحة  من طرفنا أيضا للنموذج FTSE RUSSELLحيث قمنا بتحديد األوزان ،وطبيعة األسواق املالية على أساس مؤشر  الثانوية ،

 اليها يف املبحث الثاين من يخالل الفصل اخلامس.املقرتح لصندوق الثروة السيادي اجلزائري وال ي تطرقنا 
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 ( :األسواق المالية و مؤشرات عينة الدراسة .10-5الجدول رقم)

 األساسية للمؤشرالعملة  المؤشر  السوق المالي 

 FTSE RUSSELمؤشر األسواق املتطورة حسب 

 EURاألورو CAC40 فرنسا-بورصة باريس 

Standard &poors500- الواليات املتحدة األمريكية S&P500  الدوالر األمريكيUSD 

 JPYالني الياباين  Nikkei 225 اليابان-طوكيو  بورصة

 USAالدوالر األمريكي   NASDAQ الواليات املتحدة األمريكية –سوق ناسداك الوطين 

 HKDدوالر هونغ كونغ Hang Sang الصني-هونغ كونغ بورصة

 EURاألورو DAX أملانيا-بورصة فرانكفورت 

 FTSE RUSSELحسب مؤشر  األسواق الناشئة املتقدمة

 BRLالريال الاربازيلي Bovespa الاربازيل-بورصة سان باولو

 MYRاملاليزي الرينجيت KLSE ماليزيا-كواال المبوربورصة  

 FTSE RUSSEL األسواق الناشئة الثانوية

    CNYاليوان الصيين  SSE composite الصني –بورصة شنغهاي 

 .24/05/2018عليه بتارخ  ،اطلعhttps://finance.yahoo.comموقع   على  اعتمادا،المصدر :من اعداد الطالبة 

مشاهدة 106 ، لدينا حمل الدراسة بالنسبة للبيانات التارخيية لألسهم ،أي أسعار االغالق األسبوعية  للمؤشرات-
 : (أنظر اىل قائمة املالحق )حتصلنا عليها من يخالل املوقع التايل لكل ِمؤشر سوق مايل

https://finance.yahoo.com- 

-28/03/2016) للفرتة  حمل الدراسةفرتة الدراسة تغطي أسعار االغالق ملؤشرات األسواق املالية -

28/03/2018) . 

https://finance.yahoo.com،اطلع
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 المنهجية و األدوات المستخدمة :-2

،نقوم حبساب عائد وخماطرة احملفظة باالعتماد على األدوات من أجل ايختيار احملفظة الكفؤة املناسبة 
 :eviews 7وبرنامج exelباستخدام برنامج االحصائية التالية 

 :return of individual assetمعدل العائد املتحقق للموجود الفردي -

𝑅𝐽 =
𝑃1 − 𝑃0

𝑃𝑂
 

 :Expected rate of return معدل العائد املتوقع للموجود الفردي-

ERJ  =  ∑ RJ

n

j=1

N⁄  

 :Risk of Individual Asset خماطرة املوجود الفردي-

يعد مقياس مطلق للمخاطرة نستخدمه حلساب  standard deviationاالحنراف املعياريب تقاس املخاطرة
 وحيسب كالتايل :خماطرة مؤشرات األسواق املالية 

σRj
= √∑ (RJ − ERJ)

2
n − 1⁄

n

j=1

 

، ويعد مقاس coefficient of  variationالتباينمقياس احصائي أيخر الذي هو معامل أو من يخالل 
نسيب للمخاطرة نستخدمه حلساب خماطرة احملفظة املالية ،باعتبار أنه مقياس أدق حلساب املخاطرة ،وتعطى صيغة 

 حساهبا كالتايل :  

𝐶𝑉 𝑅𝐽 = 𝜎𝑅𝐽/𝐸𝑅𝐽 

 : covariance between two asset التباين املشرتك بني أصلني-

COV(J, I) = ∑[(RJ − E(R)J)(RI − E(R)I)] /N − 1 

 

 : correlation between two asset بني أصلني معامل االرتباط-
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𝑟𝑅𝐽, 𝑅𝐼 = 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝐽, 𝑅𝐼)/(𝜎𝑅𝐽)(𝜎𝑅𝐼) 

 :portfolio expected rate of return معدل العائد املتوقع للمحفظة-

𝐸𝑅𝑝 = ∑ 𝑊𝐽𝐸𝑅𝐽

𝑛

𝐽=1

 

 

 :portfolio Riskخماطرة احملفظة -

𝜎𝑝 = √𝑤1
2𝜎1

2 + 𝑤2
2𝜎2

2 + 2𝑤1𝑤2(𝑟1.2𝜎1𝜎2) 

 

 ة .يالمطلب الثاني :تفسير نتائج الدراسة التطبيق

ة املتعلقة بعائد و خماطرة كل من يمن يخالل هذا املطلب سنقوم بعرض وتفسري نتائج الدراسة التطبيق
نتائج العائد املتوقع اجلدول التايل ميثل  وفيما يلي لدينا مؤشرات األسواق املالية واحملافظ االستثمارية املشكلة ، 

 بالعملة األساسية لكل مؤشر.   وخماطرة )االحنراف املعياري (

 . بالعملة األساسية لمؤشر كل سوق مالي    مخاطرة االستثمارو  العائد المتوقع : (11-5رقم ) جدول

 Rσاالنحراف المعياري   ERالعائد المتوقع مؤشر السوق المالي 

CAC40 0,001921 
 

0,020134 

S&P500 0,002441 
 

0,014735 
 

Nikkei 225 0,08003 
 

0,876697 
 

NASDAQ  0,00365991 
 

0,01818979 
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HKSE 0,00394331 
 

0,0220271 
 

DAX 0,00199771 
 

0,02078414 
 

Bovespa 0,00536235 
 

0,02502488 
 

KLSE 0,00379167 
 

0,02401229 
 

SSE  0,00063597 
 

0,01801014 
 

 Eviews7(رقم ،باستخدام برنامج أنظر اىل املالحق) بيانات أسعار االغالق األسبوعية للمؤشرات اخلتارةمن اعداد الطالبة اعتمادا على  المصدر :

نالحظ أن أعلى عائد متوقع على االستثمار مت تسجيله على مستوى (11-5)من يخالل نتائج اجلدول رقم     
يف حني مت تسجيل أقل عائد ،0.876697خماطرة مرتفعة تقدر بظل يف  %8مبقدارNikkei225مؤشر الياباين 

 .0.02013يف ظل خماطرة تقدر ب %0.19مبقدار،CAC40 متوقع على مستوى مؤشر
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 وفيما يلي جدول ميثل معامالت االرتباط بني مؤشرات األسواق املالية .

 . :معامالت االرتباط بين مؤشرات األسواق المالية(12-5)جدول رقم 

BOVESPA CAC40 DAX HKSE KLSE NASDAQ NIKKEI250 S&P500 SSE  

1 0.39 0.31 0.53 0.045 0.36 0.039 0.34 0.40 BOVESPA 

0.39 1 0.89 0.54 0.088 0.67 -0.035 0.68 0.33 CAC40 

0.31 0.89 1 0.49 0.15 0.61 -0.043 0.64 0.29 DAX 

0.53 0.54 0.49 1 0.18 0.55 0.040 0.53 0.65 HKSE 

0.045 0.088 0.15 0.18 1 0.10 0.047 0.14 0.051 KLSE 

0.36 0.67 0.61 0.55 0.10 1 -0.047 0.92 0.44 NASDAQ 

0.039 -0.035 -0.043 0.040 0.047 -0.047 1 -0.024 0.019 NIKKEI250 

0.34 0.68 0.64 0.53 0.14 0.92 -0.024 1 0.51 S&P500 

0.40 0.33 0.29 0.65 0.051 0.44 0.019 0.51 1 SSE 
 .Eviews7(رقم ،باستخدام برنامج املالحق قائمة أنظر اىل) بيانات أسعار االغالق األسبوعية للمؤشرات اخلتارةمن اعداد الطالبة اعتمادا على  المصدر :

 نالحظ أن :(12-5)من يخالل اجلدول رقم 

 وهذا0.92  ب يقدر NASDAQومؤشر  S&P500بني مؤشر  مت تسجيل ارتباط موجب و قوي جدا -

 راجع اىل أن كال املؤشرين ميثالن حالة السوق املايل األمريكي .

ويرجع هذا اىل أن كال 0.89يقدر ب DAX وCAC40 تسجيل ارتباط قوي وموجب بني كل من مؤشر-
 )االحتاد االورويب (.املؤشرين ميثالن بلدين ينتميان اىل نفس املوقع اجلغرايف ،أي ميثالن االقتصاديات األوروبية 

ويرجع ،0.65 ب يقدر معامل االرتباط،HKSE ومؤشر SSEتسجيل ارتباط قوي موجب بني كل من مؤشر -
 .حيث تعتارب هونغ كونغ منطقة ادارية تابعة جلمهورية الصني الشعبية  بلد واحد1أن املؤشرين ميثالناىل هذا 

ة األوروبية و قوي بني املؤشرات ال ي متثل األسواق املتطور  طبيعة األسواق املالية سجلنا ارتباطأما على مستوى -
 0,67يقدر معامل االرتباط ب CAC40    و NASDAQمثل كل من مؤشر  األمريكية األسواق املتطورة 

 وبدرجة أقل بني األسواق األسيوية، 0.64 يقدر معامل االرتباط بDAX   وS&P500   مؤشر كل منو 
                                                 

 ةالصيين ،حيث أن املدينأعيد ملكية مدينة هونغ كونغ اىل مجهورية الصني الشعبية ،رغم ذلك فان هونغ كونغ تتمتع باستقاللية عالية ونظام سياسي خمتلف عن الارب  1997يف سنة 1
االقتصادي خيتلف عن اء العالقات الدبلوماسية الدولية و البنية العسكرية ،تعد من أكارب املراكز املالية العاملية كما أن نظامها حتوز درجة من االستقاللية يف كل جوانب الدولة باستثن

 النظام االقتصادي الصيين حيث يعتارب اقتصاد رأمسايل حر .  
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يقدر معامل حيث  CAC40 و HKSEمثل مؤشر املتطورة وكل من األسواق األمريكية و األوروبية  املتطورة
 .0.53 ب يقدر معامل االرتباط حيثS&P500 و HKSEومؤشر كل من 0.54االرتباط ب

ضعيف بني هذا املؤشر وكل من سالب يشكل االستثناء حيث مت تسجيل ارتباط  Nikkei250املؤشر الياباين -
 Nikkei250،وارتباط موجب ضعيف بني هذا املؤشراألوروبية و األمريكية  طورةاألسواق املتمؤشرات 

 و األسواق الناشئة الثانوية . املتقدمة الناشئة ؤشرات ال ي متثل كل من األسواقاملو 

ال ي ال تنتمي اىل نفس التصنيف  ألسواق املالية ؤشرات امبني  ضعيفةكما مت تسجيل معامالت ارتباط -
يقدر معامل االرتباط DAXومؤشر BOVESPA(مثل مؤشر  املتقدمة و األسواق املتطورة  األسواق الناشئة)

يقدر  حيثSSE و KLSE مؤشر كل من)األسواق الناشئة املتقدمة و األسواق الناشئة الثانوية (مثل و،0.31ب
 .   0.019معامل االرتباط ب

سنأيخذ بعني االعتبار عامل وبالتايل عند تشكيل احملفظة املرجعية لنموذج صندوق الثروة السيادي املقرتح 
التنويع اجلغرايف )الدويل(،باإلضافة اىل تنويع االستثمار يف اقتصاديات متنوعة وذلك من يخالل األيخذ بعني 

 ة ،أسواق ناشئة متقدمة و أسواق ناشئة ثانوية .االعتبار  طبيعة  األسواق املالية حسب تصنيفها اىل أسواق متطور 

 التباين املشرتك بني مؤشرات األسواق املالية .–وفيما يلي اجلدول التايل ميثل مصفوفة التباين 

 . محل الدراسة بين مؤشرات األسواق الماليةالتباين المشترك –:مصفوفة التباين (13-5)جدول رقم 

BOVES

PA 

CAC40 DAX HKSE KLSE NASDAQ NIKKEI S_&P500 SSE  

0.000626

2446242

75158 

0.00019658

421382109

83 

0.00016622

086299084

7 

0.00029630

536533180

7 

2.752878

7418143

61e-05 

0.00016420

194969636

96 

0.00086974

324859848

21 

0.00012823

146612473

48 

0.000184

7374635

238582 

BOVES

PA 

0.000196

5842138

210983 

0.00040538

900970978

89 

0.00037312

127831291

74 

0.00024002

874641491

32 

4.264934

0763282

17e-05 

0.00024669

964341941

55 

-

0.00063259

551794078

69 

0.00020335

313227970

55 

0.000121

7050571

914084 

CAC40 

0.000166

2208629

90847 

0.00037312

127831291

74 

0.00043198

054903374

81 

0.00022463

485351491

77 

7.763608

8611452

23e-05 

0.00023276

770689059

33 

-

0.00080166

681251373

06 

0.00019642

001752240

19 

0.000109

0862660

559507 

DAX 

0.000296

3053653

31807 

0.00024002

874641491

32 

0.00022463

485351491

77 

0.00048519

317869210

59 

9.818817

8043171

41e-05 

0.00022232

909541683

31 

0.00078625

350003978

03 

0.00017505

771738895

09 

0.000259

2729585

320258 

HKSE 

2.752878

7418143

4.26493407

6328217e-

7.76360886

1145223e-

9.81881780

4317141e-

0.000576

5899310

4.63514188

383876e-05 

0.00100682

912296810

5.05599026

4724398e-

2.220979

3994953

KLSE 
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61e-05 05 05 05 544826 3 05 94e-05 

0.000164

2019496

963696 

0.00024669

964341941

55 

0.00023276

770689059

33 

0.00022232

909541683

31 

4.635141

8838387

6e-05 

0.00033086

857113276

84 

-

0.00075572

780104450

53 

0.00024687

963405847

78 

0.000145

9354020

819471 

NASDA

Q 

0.000869

7432485

984821 

-

0.00063259

551794078

69 

-

0.00080166

681251373

06 

0.00078625

350003978

03 

0.001006

8291229

68103 

-

0.00075572

780104450

53 

0.76859761

6873625 

-

0.00031285

125757251

09 

0.000311

9019076

092853 

NIKKEI 

250 

0.000128

2314661

247348 

0.00020335

313227970

55 

0.00019642

001752240

19 

0.00017505

771738895

09 

5.055990

2647243

98e-05 

0.00024687

963405847

78 

-

0.00031285

125757251

09 

0.00021712

968983051

31 

0.000136

3769542

978343 

S&P500 

0.000184

7374635

238582 

0.00012170

505719140

84 

0.00010908

626605595

07 

0.00025927

295853202

58 

2.220979

3994953

94e-05 

0.00014593

540208194

71 

0.00031190

190760928

53 

0.00013637

695429783

43 

0.000324

3650016

724978 

SSE 

 Eviews7(رقم ،باستخدام برنامج أنظر اىل املالحق) بيانات أسعار االغالق األسبوعية للمؤشرات اخلتارةاملصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على 

 

 .Efficient portfolio selectionوفقا لنموذج ماركويتز اختيار المحفظة الكفؤة -1-2

من احملافظ املتاحة ال ي ميكن بناؤوها على أساس احملفظة املرجعية يف هذا اجلزء سنقوم بتشكيل جمموعة 
األسهم املتطورة أسواق %60كالتايل   حيث  اقرتحنا أن يتم االستثمار يف احملفظة املرجعية،املقرتحة 

حالة الكفؤة يف ايختيار احملفظة املرجعية نقوم بو أسواق ناشئة ثانوية ،%10األسواق الناشئة املتقدمة،و30%،
تعظيم املنفعة أي أعلى عائد متوقع للمحفظة ويف حالة تفضيل ختفيض املخاطرة أي احملفظة ال ي حتقق لنا  تفضيل

وفيما ،The Efficient Frontier Theoremباستخدام نظرية احلد الكفؤ ملاركويتز  خماطرة منخفضة وذلك
 لكل حمفظة العائد املتوقع و االحنراف املعياري ،املمكن تشكيلها املتاحة  يلي اجلدول التايل ميثل جمموعة احملافظ

 بالعملة األساسية لكل مؤشر .
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 الممكن تشكيلها، العائد المتوقع و االنحراف المعياري لكل محفظة بالعملة األساسية لكل مؤشر يمثل مجموعة المحافظ المتاحة  :(14-5)جدول 

العائد المتوقع  المحافظ المتاحة  الرمز
ERp 

االنحراف 
 Pσالمعياري 

 معامل التباين

CV 

A 60%CAC40+30%BOVESPA+10%SSE 0.002824 0.017378 6.15% 
 

B 60%S&P500+30%BOVESPA+10%SSE 0.003136 0.014525 4.63% 
 

C 60%DAX+30%BOVESPA+10%SSE 0.002872 0.017291 6.02% 

D 60%HKSE+30%BOVESPA+10%SSE 0.004036 0.019570 4.84% 

E 60%NASDAQ+30%BOVESPA+10%SSE 0.003868 0.016309 4.21% 

F 60%Nikkei+30%BOVESPA+10%SSE 0.04969 0.526418 10.59% 

G 60%CAC40+30%KLSE+10%SSE 0.002353 0.015231 6.47% 

H 60% S&P500+30%KLSE+10%SSE 0.002665 0.013 6.5% 

I 60% DAX +30%KLSE+10%SSE 0.002401 0.015959 6.64% 

J 60% HKSE +30%KLSE+10%SSE 0.003565 0.017262 4.84% 

K 60% NASDAQ +30%KLSE+10%SSE 0.003397 0.018973 5.58% 

L 60% Nikkei +30%KLSE+10%SSE 0.049219 0.526451 %10.69 

 .exel(،باستخدام برنامج 10-5املصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدول رقم )
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 :(14-5)من يخالل اجلدول رقم   

احملفظة املرجعية 1وفق  ال ي من املمكن بناؤوها  جملموعة احملافظ املتاحةلدينا نتائج العائد املتوقع و املخاطرة 
ومن أجل ايختيار حمفظة من عينة مؤشرات األسواق املالية حمل الدراسة ، 12قمنا بتشكيل حيث  ، املقرتحة 

 Efficient Portfolioسنستخدم منوذج ماركويتز اليختيار احملفظة الكفؤة  احملفظة الكفؤة املناسبة
Selection   ، املتاحة ال ي حتقق الشرطني التاليني :حيث سنختار احملفظة الكفؤة من اجملموعة 

 مستويات املخاطرة .الشرط األول :توفر أعلى عائد متوقع ملختلف -

 الشرط الثاين :توفر أدىن خماطرة ملختلف مستويات العائد املتوقع .-

كيفية ايختيار احملافظ الكفؤة من جمموعة احملافظ املتاحة وفيما يلي اجلدول التايل يوضح  
 كما يلي :   Efficient Portfolio Selectionباستخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

%أسواق ناشئة ثانوية .10،%أسواق ناشئة متقدمة 30%أسواق أسهم متطورة ،60احملفظة املرجعية املقرتحة تتكون من  1
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  : efficient portfolio selection(:اختيار المحافظ الكفؤة حسب نموذج ماركويتز 15-5الجدول رقم )

 طرةمستويات المخا1الشرط األول: أعلى عائد متوقع لمختلف 

 المحفظة الكفؤة  المحافظ المتاحة  مستىوى الخاطرة

 [0.002-0.003[ A.C.G.H.I C 

 [0.003-0.004 [ B.E.J.K E 

 [0.004-0.005 [ D D 

 [0.04-0.05 [ F.L F 

 مستويات العائد المتوقع 2الشرط الثاني :أدنى مخاطرة لمختلف

 المحفظة الكفؤة  المحافظ المتاحة  مستوى العائد المتوقع 

 [0.04-0.05 [ .B.D.E.J. E 

[0.06-0.07 [ A.C.G.H.I.K k 

[0.10-0.11 [ F.L F 

 المحافظ الكفؤة التي تحقق الشرطين معا حسب نظرية اختيار المحفظة لماركويتز

 المخاطرة  العائد  تركيبة المحفظة الكفؤة  رمز المحفظة

E 60%NASDAQ+30%BOVESPA+10%SSE 0.003868 4.21% 

F 60%Nikkei+30%BOVESPA+10%SSE 0.04969 10.59% 

 (.11-5اعتمادا على الجدول رقم )المصدر: من اعداد الطالبة 

 

 

 
                                                 

1
أننا أيخذنا كل األرقام بعد الفاصلة أي ستة أرقام بعني االعتبار ،من أجل حتديد الشرط األول املتعلق بايختيار أعلى عائد متوقع  حيثبالنسبة ملستويات املخاطرة قسمناها اىل فئات  

  لقياس خماطرة احملافظ املتاحة حيث يعتارب االحنراف املعياري مقياس وسيط حلساب معامل التباين.،كما استخدمنا معامل التباين ملختلف مستويات املخاطرة بشكل أفضل
،من أجل حتديد الشرط الثاين ،املتعلق بايختيار أدىن خماطرة ملختلف  أننا أيخذنا كل األرقام بعد الفاصلة بعني االعتبار حيثأيضا ال فئات  بالنسبة ملستويات العائد املتوقع قسمنا

2 مستويات العائد املتوقع .
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 :(15-5)رقم من يخالل اجلدول 

ؤشر بني م تتوزع ماحمفظتني احملفظة األوىل حيث منيز قمنا بايختيار احملافظ الكفؤة ال ي حتقق الشرطني معا،
NASDAQ  ومؤشر السوق املايل الاربازيليBOVESPA السوق الصينية  ومؤشرSSE  حتقق عائد على

أما احملفظة الثانية تتوزع ما بني املؤشر الياباين ،%6.15 ب يف ظل خماطرة تقدر%0.38 أي0.038 االستثمار
Nikkei 250  السوق املايل الاربازيلي ومؤشرBOVESPA السوق الصينية  ومؤشرSSE  حتقق عائد على

وفيما يلي الشكل التايل ميثل ،%10.59 يف ظل خماطرة مرتفعة تقدر ب %4.96أي 0.049االستثمار يقدر ب
 . واحلد الكفؤ  Efficient Portfolio Selection ايختيار احملفظة الكفؤة وفقا لنموذج ماركويتز

 efficient portfolio selection –Markowitz model:اختيار المحفظة الكفؤة وفقا لنموذج ماركويتز  (1-5)الشكل رقم

 

 (.15-5رقم )المصدر :من اعداد الطالبة اعتماد على الجدول 

 

للمحافظ واملخاطرة العائد املتوقع من االستثمار اجلدول السابق ال ي تتمثل يف ميثل نتائج  (1-5رقم )الشكل     
 theاملتاحة ،باإلضافة اىل احلد الكفؤ حيث قمنا باستخراجه و متثيله بيانيا اعتمادا على نظرية احلد الكفؤ 

efficient frontier theorm  من اجملموعة املتاحة ال ي حتقق  ال ي مفادها أن املستثمر خيتار احملفظة الكفؤة
 الشرطني التالني :

 ملختلف مستويات املخاطرة .توفر أعلى عائد متوقع -
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 توفر أدىن خماطرة ملختلف مستويات العائد املتوقع .-

نالحظ أن احملافظ ال ي تقع على احلد الكفؤ تعتارب حمافظ كفؤة ،حيث منيز   (1-5رقم ) من يخالل الشكل
عالية ،اجملموعة ،اجملموعة األوىل متثل احملافظ ذات معدالت العوائد العالية يف ظل خماطرة ففي وجود حمفظتني 

الثانية متثل احملافظ ذات معدالت العوائد املنخفضة يف ظل خماطرة منخفضة، وهي نفس النتائج ال ي حتصلنا عليها 
 :وبالتايل (15-5) من يخالل اجلدول السابق رقم

االستثمار يف احملفظة ال ي تقع يف أعلى املنحىن ال ي  تعظيم املنفعة )العائد( خنتار يف حالة ما اذا فضلنا 
السوق الصينية  ومؤشر BOVESPAالسوق املايل الاربازيلي ومؤشر  Nikkei 250تتوزع ما بني املؤشر الياباين 

SSE 10.59 يف ظل خماطرة مرتفعة تقدر ب %4.96أي 0.049حتقق عائد على االستثمار يقدر ب% . 

ومؤشر  NASDAQ مؤشر  بني خنتار احملفظة ال ي تتوزع ما احملفظةماذا فضلنا ختفيض خماطرة يف حالة 
 أي0.038 حتقق عائد على االستثمارال ي  SSEالسوق الصينية  ومؤشر BOVESPAالسوق املايل الاربازيلي 

 .%6.15 ب يف ظل خماطرة تقدر0.38%
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 :الفصل الخامس خالصة 

نعتارب أن اعادة النظر يف طريقة تسيري عمل صندوق ضبط االيرادات اجلزائري يخطوة ضرورية و ملحة  
منوذج جديد لصندوق ضبط االيرادات، وذلك من يخالل تقدمي  بتقدمي،لذلك قمنا من يخالل هذا الفصل 

االقتصاد اجلزائري ،أما اقرتاحات حول كيفية استخدام املوارد املالية للصندوق بشكل فعال و لصاحل دعم وتطوير 
يف جانب جتنب تأثري تقلبات سعر النفط على االقتصاد اجلزائري اقرتحنا أن يتم استثمار املوارد املالية للصندوق 

وذلك   Positive Abnormal Returnمن يخالل األسواق املالية اخلارجية لتحقيق عوائد غري اعتيادية اجيابية 
 .ثمارية مناسبة من يخالل اعداد حمفظة مرجعية است

طبعا جيب أن نشري اىل أن هذه املقرتحات اخلاصة بكيفية تسيري األصول املالية للصندوق و ادارهتا ،جيب  
يسمح بتنظيم  الذي أن ترتافق  مع وضع اطار قانوين وهيكل مؤسسايت مناسب)االستفادة من جتربة النرويج مثال ( 

كيفية عمل وتسيري الصندوق الذي حنن بصدد اقرتاحه هذا من جهة ومن جهة أيخرى يعكس مستوى عال من 
 احلوكمة و الشفافية ،باإلضافة اىل ضرورة توفر ارادة قوية لدى صناع القرار يف اجلزائر .
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 (الواقع و األفاق)تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري : ثانيالجزء ال

 :ثانيالجزء ال خاتمة

ثاين املتعلق بدراسة وتقييم صندوق ضبط االيرادات نتائج املتوصل اليها يف اجلزء الالميكن أن نلخص أهم 
 يلي: كمااجلزائري  

صندوق ضبط االيرادات اجلزائري يعتمد على مصدر وحيد يتمثل يف فوائض اجلباية البرتولية ،حيث تتحدد 
أسعار البرتول يف األسواق املالية وفق قوى العرض و الطلب ،وبالتايل تقلبات أسعار البرتول تؤثر بشكل كبري على 

-2014وهذا ما مت بالفعل تسجيله خالل الفرتة الوضعية املالية و تطور أصول صندوق ضبط االيرادات اجلزائري ،
حيث اخنفض حجم الفوائض املالية احملولة ، سواق املالية الدوليةاليت متيزت باخنفاض أسعار البرتول يف األ 2017

لذلك نرى أنه من الضروري أن يتم استثمار األصول املالية خالل هذه الفرتة ، %90اىل الصندوق بأكثر من 
ل حمافظ استثمار مرجعية من أجل تعظيم العائد على االستثمار يف ظل حجم خماطرة مدروس للصندوق من خال

 خارج قطاع احملروقات . تصادي،وتوجيهه حنو االستثمار يف القطاعات املرتبطة بالتنويع االق

و ختفيض  صندوق ضبط االيرادات مل ينجح يف حتقيق األهداف املسطرة له و املتعلقة بتمويل العجز املوازين
واضطرار احلكومة اجلزائرية  2018املديونية ،يتضح ذلك من خالل نضوب املوارد املالية  للصندوق ابتداء من سنة 

 والتمويل الغري التقليدي ابتداءا من سنة، 2016 اللجوء اىل مصادر متويل أخرى مثل القرض السندي سنة
م استخدام املوارد املالية لصندوق ضبط االيرادات بشكل من أجل تغطية العجز املوازين لذلك اقرتحنا أن يت2018

و اليت تطرقنا اليها لتغطية نفقات املتعلقة بالتجهيز  قانوين و مدروس وفق ألية االقرتاض أو السحب بشكل مباشر
 . بالتفصيل يف الفصل اخلامس 
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 الخاتمة :

صناديق الثروة السيادية تشكل قضايا مهمة سواء بالنسبة للبلدان املالكة هلا فيما يتعلق بإدارة األصول 
دعم دور هذه الصناديق يف و سياسات االقتصاد الكلي ل يف االطار العام وكيفية توظيفها،املالية هلذه األخرية 

لدول املستقبلة الستثمارات صناديق الثروة سوا  ابالنسبة ألكما تشكل قضايا هامة احمللية ، اقتصاداهتاوتطوير 
)قدر نظرا حلجم األصول املالية اليت تديرها دويل بشكل عام السيادية بشكل خاص ودورها يف النظام املايل ال

 (2018تريليون دوالر أمريكي يف هناية مارس  7.45اليت تديرها صناديق الثروة السيادية ب 1حجم األصول املالية 
وهذا ما مت تسجيله خالل األزمة املالية العاملية لسنة  باعتبار أهنا كيانات مالية فاعلة يف األسوا  املالية الدوليةو 

 ،حيث برزت كمنقذ من خالل توفريها السيولة املالية ألهم و أكرب املؤسسات املالية الغربية . 2008

خصوصا يف ظل اجلدل نسبة للباحثني االقتصاديني مهم بال موضوعصناديق الثروة السيادية شكلت أيضا 
أن أهم و أول البحوث األكادميية حول صناديق الثروة السيادية ،حيث دورها يف النظام املايل الدويل القائم حول 
دراسة تأثري هذه الصناديق على املؤسسات و األسوا  املالية املستقبلة الستثماراهتا ،ومن هذا املنطلق ركزت على 

املؤسساتيني واليت تشكل أداة استثمار حكومية  ينتأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذه الفئة من املستثمر 
من خالل حمافظ استثمار   عوائد مالية اضافية عن طريق استثمار األصول املالية اليت تديرها هتدف اىل حتقيق 

منذ  يصندو  ضبط االيرادات اجلزائر أداء و تطور  عن طريق األسوا  املالية الدولية ،كما قمنا بدراسةمرجعية 
صندو  ثروة سيادي يدير أموال عامة يتم  أنهباعتبار  2018-2017اىل غاية الفرت احلالية 2000انشاءه سنة 

  .انفاقها حمليا بدال من استثمارها من أجل حتقيق عوائد مالية

اجلزء األول من الدراسة يتمحور حول صناديق الثروة السيادية بشكل عام  جزئني اعتمدنا خطة مكونة من
فصول حيث أننا يف الفصل األول استعرضنا  ثالثة و استثمارهتا يف األسوا  الدولية حيث استعرضناه من خالل

تعراض االطار النظري لصناديق الثروة السيادية وواقعها ،حوكمة و شفافية هذه الصناديق ،باإلضافة اىل اس
يف الفصل ، الدوليةيف األسوا  املالية  ااستثماراهتمسامهتها يف النظام املايل الدويل  من خالل تسليط الضوء على 

االطار النظري املتعلق باألسوا  املالية وكيفية ختصيص األصول و االستثمار يف احملفظة املالية من الثاين استعرضنا 
جتارب لصناديق ثروة سيادية استعراض ،أما يف الفصل الثالث قمنا بعرض  ديثةخالل  التطر  اىل نظرية احملفظة احل

يف االمارات العربية ADIAوهيئة أبوظيب لالستثمار  GPFGنفطية جتربة الصندو  احلكومي االمجايل النروجيي 
و  GICشركة االستثمار السنغافورية وذلك من خالل عرض جتربة  املتحدة ،وصناديق ثروة سيادية غري نفطية 

بإجراء مقارنة بني  قمناكما ،CICيف سنغافورة و وشركة االستثمار الصينية القابضة Temasekشركة متاسك 
 جتارب هذه الصناديق 

                                                           
1
 http://docs.preqin.com/reports/The-2018-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Sample-Pages.pdf,consulte le 

01/09/2018. 

http://docs.preqin.com/reports/The-2018-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Sample-Pages.pdf,consulte
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اجلزء الثاين من الدراسة وهو اجلزء التطبيقي يهدف اىل دراسة و تقييم جتربة صندو  ضبط االيرادات 
جتربة صندو  ضبط االيرادات  بعرض قمنا  الفصل الرابع اجلزائري و الذي استعرضناه من خالل فصلني كالتايل 

مدى فعالية هذه ، و همن خالل اجراء تقييم مفصل عل أساس مصدر متويله و طبيعة استخدامات اجلزائري
،أما يف الفصل  األهداف و املهام املرسومة له من الناحية االقتصادية و مسامهتها يف حتقيق دفع لالقتصاد الوطين

األصول املالية لصندو  ضبط تقدمي اقرتاحات ختص كيفية تسيري واستثمار األخري قمنا بتقدمي اخلامس و 
االيرادات اجلزائري ،حيث ركزنا على سياسة االستثمار وختصيص األصول يف احملفظة املرجعية ،وذلك انطالقا من 

 .اليت توصلنا اليها سابقاجتارب الصناديق السيادية الرائدة ونتائج تقييم الصندو  
على األهداف املتوخاة من الدراسة وحماولة لإلجابة على االشكالية توصلنا اىل النتائج  بناءانتائج الدراسة :-1

 التالية 
اليت تنشأ نتيجة الفوائض عبارة عن أجهزة استثمار حكومية ،تقوم بإدارة أموال عامة صناديق الثروة السيادية -

أجل حتقيق أهداف اقتصادية حمددة من طرف  املالية احملققة يف ميزان املدفوعات أو املوازنة العامة للدولة من
حلكومات  هذه األصول املالية يف األسوا  املالية احمللية استثماراحلكومات املالكة هلذه الصناديق ،حيث يتم 

 .اخلارجية من خالل حمافظ استثمار مرجعية األسوا  املالية أو  بلداهنا األصلية
قد اليت لفروقات نظرا الختالفات و ااخلصائص بشكل عام متثل جمموعة غري متجانسة صناديق الثروة السيادية -

نفطي عدة مستويات ميكن أن منيز منها مصادر متويل الصندو   ىمتيز صندو  ثروة سيادي عن أخر ،وذلك عل
ة االلتزامات املالية طبيع، ا واليت تتمايز ما بني االدخار و االستثمار من انشائهاألساسية  فاهد،األأو غري نفطي 

باإلضافة اىل االطار املؤسسايت و القانوين الذي حيدد   هلذه الصناديق سواء كانت ثابتة ،متنوعة ،أو مفتوحة ،
 كيفية تسيري هذه الوحدات االستثمارية .

وضعها من قبل ( اليت مت مبادئ سانتياغواملبادئ و املمارسات العامة)التزام صناديق الثروة السيادية مبضمون  ان  -
وهناك عدد كبري من صناديق  ال يزال متفاوتا، 2018جمموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية منذ سنة

 ،الثروة السيادية لديها ترتيبات احلوكمة وسياسات اإلفصاح املايل اليت تتماشى مع املعايري اليت وضعتها هذه املبادئ
وعلى األخص يف منطقة اخلليج، ال تزال حباجة إىل زيادة تعزيز سياسات ويف الوقت نفسه العديد من الصناديق 

 .االفصاح املايل اخلاصة هبم
حيث مت تقدير األصول املالية اليت صناديق الثروة السيادية مستثمر مؤسسايت مهم على الساحة املالية الدولية ،-

 Perquinل تقريرحسب أخر 2018تريليون دوالر أمريكي يف هناية مارس 7.45ه الوحدات حبوايل تديرها هذ
sovereing wealth fund review، قد تباطأت خالل السنتني األخريتني  ةرغم أن وترية منو هذه األخري

خصوصا بالنسبة لصناديق الثروة السيادية النفطية لبعض دول الشر  األوسط ومشال أفريقيا وهذا راجع اىل 
يف عجز املوازنات احمللية من أجل تغطية هذه الصناديق  السحوبات املالية الكبرية مناخنفاض أسعار البرتول و 
 .ناديق البلدان املالكة هلذه الص
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مسامهتها يف مر فاعل ومؤثر يف النظام املايل الدويل و يتضح ذلك جليا من خالل ثصناديق الثروة السيادية مست-
باإلضافة اىل تدخالت ، 2008متويل أكرب املؤسسات املالية الغربية خالل بداية األزمة املالية العاملية األخرية لسنة 

بني تدخالت صناديق الثروة السيادية يف  واليت تباينت مابني ، املالكة هلاالبلدان   يف أسوا  هذه الصناديق
 .ؤسسات أخرى غري مصرفية مو لتمويل البنوك أأو كمقرضني أسواقها احمللية كمسامهني 

االستثمار يف األسوا  األجنبية لالقتصاديات املتقدمة، قد يرجع  ستهدفتبشكل عام صناديق الثروة السيادية  -
حيث هتدف اىل احلفاظ على الثروة من ،ذلك اىل طبيعة صناديق الثروة السيادية كمستثمر على املدى الطويل 

ر فرص جيال القادمة وتنويع استثماراهتا  على املستوى العاملي وذلك من خالل األسوا  األجنبية اليت توفأجل األ
تستثمر يف األسوا  اخلارجية ، ميكن القول أن هذه الصناديق أفضل وأكرب  هلذه الصناديق مقارنة بأسواقها احمللية

 يف األوقات اجليدة و تستثمر يف أسواقها احمللية عندما تتطلب االقتصاديات احمللية الدعم من قبل هذه األخرية .

السيادية أداة استثمار حكومية تستثمر أصوهلا املالية من خالل صناديق الثروة من خالل ما سبق نستنتج أن -
وبالتايل ندعم صحة الفرضية األوىل ،من أجل حتقيق عوائد أعلى على استثماراهتا، استثمارية مرجعية حمافظ 

يف السو  األهداف اليت تقود قرارات ادارة احملافظ املالية لصناديق الثروة السيادية  ،حيث أناملدرجة يف الدراسة 
حتددها حكومات الدول املالكة هلذه الصناديق حبيث تتماشى مع السياسات و االهداف   املالية الدولية

 االقتصادية الكلية اليت تسعى اىل حتقيقها. 
دليل أو منهجية تتيح للمستثمر اختيار أفضل األورا  املالية  على أهنااملالية  ويعرف مفهوم تسيري احملفظة -

من أجل حتقيق عائد متوقع يف ظل مستوى خماطرة معني ،حيث يعترب قرار اسرتاتيجي يتم اختاذه من قبل املتوافرة 
 مدراء احملافظ.

دورا مهما يف Harry Markowitz 1952هاري ماركويتز اليت قدمها  MPTاحملفظة احلديثة  أدت نظريةلقد -
مبوجب  ،حيث أنه لرشيد اىل اختيار التوليفة املثلىتفسري العالقة بني املخاطرة و العائد ،حيث يسعى املستثمر ا

،كما  هذه النظرية ليس املهم ارتفاع أو اخنفاض العائد من موجود معني بل املهم هو العائد من احملفظة و خماطرهتا 
كما مت التطر  اىل أثر التنويع املدروس يف ختفيض املخاطرة وذلك من خالل تقدميه نظرية احملفظة الكفؤة ،وهي 

 .أعلى عائد ممكن ألي مستوى من املخاطرةو احملفظة اليت حتقق أدىن خماطرة ممكنة ألي مستوى من العائد 

 األصول ومنوذجCAMP (الرأمسالية )األصول املوجودات تسعري نظرية من  كل بني اجلوهري و ساسياأل الفر     -
 نظرا التطبيق صعب يعد أنه االCAMP منوذج مع مقارنة املرونة ميزة له APT منوذج أن يتضح، APT  املرجحة
 و الكفؤ التنويع على يركز CAMP منوذج ان حني يف ،  النموذج (يف )العوامل املتغريات حتديد يف صعوبة توجد ألنه
 . النظامية املخاطر يهمل وبالتايل الساذج التنويع APT ،يستخدم النظامية الغري املخاطر يهمل
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وهيئة أبوظيب لالستثمار  GPFGالصندو  احلكومي االمجايل النروجيي من خالل املقارنة بني جتارب كل من  -
ADIA يف االمارات العربية املتحدة ،وصناديق ثروة سيادية غري نفطية )غري سلعية (اليت تعتمد يف مصادر متويلها

يف سنغافورة و TEMASEKو  GICعلى فوائض االحتياطات األجنبية الرمسية وذلك من خالل عرض جتربة 
خيتلف  و بالتايل اطار االستثمار  ختصيص األصول يف احملفظة املرجعيةأن  ،وجدناCICوشركة االستثمار الصينية 

من صندو  ثروة سيادي اىل أخر ،وهذا يرجع اىل اختالف تفضيالت االستثمار ملالكي صناديق الثروة السيادية 
املتمثلني يف حكومات الدول  ،حيث أن هذه التفضيالت االستثمارية ميكن ارجاعها اىل العوامل التالية املصدر 

 اهلدف من انشاء صناديق الثروة السيادية و عامل اخلربة  .األساسي لتمويل الصندو  ،
كلما كان وضع الدولة أو البلد من خالل املقارنة أيضا بني جتارب صناديق الثروة السيادية الرائدة وجدنا أنه   -

 مؤشرات احلوكمة العاملية جيد كلما انعكس بنفس القدر على مستوى شفافية صناديق الثروة السيادية اليت حسب
طبيعة االطار ،كما أن مستويات الشفافية و احلوكمة تتباين من صندو  اىل أخر ،وقد أرجعنا هذا اىل متلكها

 .القانوين و املؤسسايت اليت حيكم تسيري هذه الصناديق
يعترب قطاع احملروقات القطاع الرائد و املوجه لالقتصاد اجلزائري ،ويتضح ذلك من خالل اخنفاض سعر النفط -

،حيث أثر على الوضعية املالية 2014املسجل على مستوى األسوا  املالية الدولية املسجل منذ منتصف جوان 
 الل و الضعف اهليكلي لالقتصاد اجلزائري .العامة ،احلسابات اخلارجية و االقتصاد بشكل عام ،مما يعكس االخت

كأداة ملواجهة تقلبات أسعار البرتول   2000صندو  ضبط االيرادات اجلزائري سنة  بإنشاءقامت اجلزائر -
وامتصاص الصدمات اخلارجية االجيابية الرتفاع األسعار من خالل حتويل فوائض املالية العامة اىل الصندو  ،و 

 اض األسعار من خالل متويل عجز اخلزينة و املوازنة العامة للدولة .الصدمات السلبية الخنف
صندو  ضبط االيرادات اجلزائري يصنف على أنه صندو  ثروة سيادي سلعي ،ميول من خالل فوائض ايرادات -

وايرادات اجلباية n اجلباية البرتولية احملققة من خالل الفر  بني ايرادات اجلباية البرتولية احملققة فعال لسنة مالية معينة
 .nالبرتولية املقدرة حسب قانون املالية لنفس السنة 

السعر املرجعي لربميل النفط يتحدد من خالل قانون املالية ،وخيضع للمراجعة من طرف السلطات املالية ،وفقا -
ميل النفط اىل حيث تقرر رفع السعر املرجعي لرب ،لظروف اقتصادية عاملية تتمثل أساسا يف تقلبات أسعار النفط 

وذلك يف ظل االخنفاض املتواصل ألسعار النفط املسجل ، 2016دوالر أمريكي من خالل قانون املالية لسنة 50
 .2014 على مستوى األسوا  املالية الدولية منذ منتصف جوان

تدعم صحة الفرضية ،من املبحث الثاين للفصل الرابع  يننتائج الدراسة القياسية املتوصل اليها يف املطلب الثا-
وتطور األصول املالية على وضعية يف األسوا  املالية الدولية تؤثر ر البرتول اسعتقلبات أالثانية اليت مفادها أن 

دوالر أمريكي يؤدي اىل ارتفاع فوائض 1اجلزائري، حيث أن ارتفاع سعر البرتول ب صندو  ضبط االيراداتل
مليون دوالر أمريكي بافرتاض ثبات العوامل األخرى و العكس صحيح 423باجلباية البرتولية احملولة اىل الصندو  

دوالر أمريكي يؤدي اىل اخنفاض فوائض اجلباية البرتولية احملولة 1،كما أن ارتفاع السعر املرجعي لربميل النفط ب
 مليون دوالر أمريكي.786اىل الصندو  ب
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توصل اليها يف  املطلب الثالث من املبحث الثاين للفصل كإجابة عن الفرضية الثالثة من خالل نتائج الدراسة امل-
صندو  ضبط االيرادات اجلزائري جنح الرابع ،ننفي صحة الفرضية الثالثة املدرجة يف هذه الدراسة اليت مفادها أن 

املسطرة له و املتمثلة يف متويل العجز املوازين و ختفيض املديونية  حيث أن صندو  ضبط يف حتقيق األهداف 
ه باعتباره أداة لتحقيق االستقرار يتضح من خالل نضوب االيرادات اجلزائري مل يتمكن من أداء الدور املنوط ب

اللجوء اىل مصادر أخرى مثل اجلزائرية و اضطرار احلكومة ، 2018املوارد املالية هلذا الصندو  ابتداءا من سنة 
 من أجل تغطية عجز اخلزينة العمومية  2018من سنة  والتمويل الغري التقليدي ابتداءا2016القرض السندي سنة 

 
و املتمثلة يف نضوب املوارد املالية هلذا الصندو  ابتداءا اجلزائري الوضعية املالية احلالية لصندو  ضبط االيرادات -

منذ انشاءه سنة الطريقة اليت مت هبا تسيري الصندو  تعد نتيجة حتمية ومتوقعة يف ظل  2018من بداية سنة 
وقد نادى العديد من اخلرباء و الباحثني االقتصاديني و بالتايل هذه النتائج تثبت صحة الفرضية الرابعة ،، 2000

بشكل يسمح  له القيام بدور فعال لصاحل دعم و تطوير اىل ادخال تعديالت على كيفية تسيري الصندو  
تتعلق بكيفية تسيري واستثمار  األصول املالية هلذا اقرتاحات  االقتصاد اجلزائري ، ومن هذا املنطلق قمنا بتقدمي

األخري وكيفية استخدام املوارد املالية للصندو  بشكل فعال، انطالقا من تقييمنا لتجربة صندو  ضبط االيرادات 
 اجلزائري وجتارب لصناديق رائدة تطرقنا اليها يف هذه الدراسة .

سياسة و اطار االستثمار  من خالل االقرتاحات املقدمة لتعديل صندو  ضبط االيرادات اجلزائري ركزنا على -
 كالتايل :

o   مالية متنوعة  تيعد صندو  ثروة سيادية ذو التزامااملقدم يف هذه الدراسة النموذج املقرتح للصندو
(mixed liability fund)، املقرتح هو صندو  ضبط االيرادات و و بالتايل الشكل اجلديد للنموذج

 fonds de régulation des recettes et l’investissementاجلزائري  االستثمار
algérienne(FRRIA)    

o  يتم استثمار  األصول املالية للصندو  من خالل األسوا  املالية اخلارجية فقط وذلك لتوافر فرص أكرب و
 . السو  املايل احمللي )بورصة اجلزائر (أفضل لالستثمار مقارنة باالستثمار يف

o  يتم استثمار األصول املالية من أجل حتقيق عوائد اضافية و متجددة يف اطار مستوى خماطرة مقبول وتنويع
مصادر متويل الصندو ، كبداية لعمل الصندو  يتم االستثمار من أجل هدف حتقيق عوائد أعلى على 

سنة (،ويف حالة جتاوز عوائد االستثمار و 15-10املتوسط ) االستثمارات وبشكل متجدد على املدى
احتياطات الصندو  املبالغ االزمة لتحقيق هدف استقرار االقتصاد اجلزائري يتم االستثمار من أجل االدخار 

 لصاحل األجيال القادمة على املدى الطويل .
o  نشاء ايتم تنفيذ السياسة االستثمارية لصندو  ضبط االيرادات و االستثمار )النموذج املقرتح (،من خالل

،تضم أصناف ألصول مالية متنوعة تتوزع على عدة  (benchmark portfolio)حمفظة استثمار مرجعية 
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ر، باإلضافة اىل حتديد جمال قطاعات اقتصادية و جغرافية حيث جيب  تنويع  احملفظة املرجعية  لتقليل املخاط
 .لالحنراف عن معدل العائد للمحفظة االستثمارية املرجعية

o  مبا أن اجلزائر تسعى اىل تنويع اقتصادها خارج قطاع احملروقات ،ميكن توجيه واستخدام صندو  الثروة
وبالتايل جيب أن  ،خارج قطاع احملروقات السيادي حنو االستثمار يف القطاعات املرتبطة بالتنويع االقتصادي

تضم احملفظة املرجعية استثمارات يف االقتصادات و املؤسسات اليت متلك امللكية الفكرية و امليزات التنافسية 
 هبدف نقل اخلربة و املعرفة لتطوير القطاعات االقتصادية خاصة يف جمال الصناعة.

 
احات حول صندو  الثروة السيادي من النتائج املتوصل اليها ،سنقدم بعض االقرت  اانطالقالتوصيات :-2

 اجلزائري كالتايل 
اعادة النظر يف كيفية تسيري و استثمار األصول املالية لصندو  ضبط االيرادات اجلزائري ،وطريقة توظيفه ضرورة -

يف السياسات االقتصادية أجل حتقيق مزايا لصاحل االقتصاد اجلزائري، وذلك من خالل االستفادة جتارب صناديق 
 ثروة سيادية رائدة على الساحة املالية الدولية ،مع األخذ بعني االعتبار خصائص ومميزات االقتصاد اجلزائري   .

وضع اطار عام لسياسة االستثمار ينظم كيفية ختصيص األصول املالية و ادارهتا من خالل حمفظة مرجعية يف ظل -
خارج قطاع احملروقات االقتصادي استثمارية ترتكز على االستثمار يف قطاعات مرتبطة بالتنويع  ةاسرتاتيجي

 ،باإلضافة اىل االستثمار يف االقتصاديات و املؤسسات اليت متلك امليزة الفكرية و غريها .

قطاعات و استخدام مدراء خارجيني إلدارة االستثمار ،من خالل منح تفويض ملدراء ذوي خربة يف بعض ال-
 . وطنيةمهارات   بناءاألسوا  ،وذلك من أجل االستفادة من اخلربة و 

تعزيز احلوكمة و املساءلة من خالل تنظيم االطار القانوين املنظم لعمل وسري صندو  ضبط االيرادات اجلزائري  -
و  )جتربة الصندو  احلكومي تفويض للبنك املركزي إلدارة األصول املالية للصند،من خالل قيام وزارة املالية مبنح 

 االمجال النروجيي (.

تنظيم عملية السحب أو االقتطاعات املالية من الصندو  ،جيب أن تتم بأمر تنفيذي من خالل قانون املالية -
وذلك لضمان السري احلسن لعمل الصندو  ،وضمان عدم تأثر السياسات االستثمارية بعمليات السحب 

 املتكرر.

يلية إلدارة جزء من األصول املالية يف مناطق جغرافية خمتلفة ،كمثال على ذلك جتربة شركة انشاء مكاتب متث-
 مكاتب متثيلية .10االستثمار احلكومية السنغافورية اليت هلا تواجد عاملي من خالل 
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الدخول يف شراكة استثمارية سواء مع صناديق ثروة سيادية أخرى أو مع مستثمرين أخرين ،حيث مثلت حجم -
على التوايل سنة %58و%53و عدد عقود الشراكة الثنائية لصناديق الثروة السيادية مع أطراف أخرى حوايل 

 .خاطرهارات و كفاءات املسريين ، التعلم من الشركاء ،تغطية املمرفع ،وذلك من أجل  2016

الواعدة وذات األمهية عترب دراسة وفهم توجهات صناديق الثروة السيادية من املوضوعات تأفاق الدراسة :-3
وتتبع أداء هذا النوع يف دراسة  صشاء مراكز حبثية تتخصن،وا الكربى ،خصوصا يف ظل االهتمام العاملي املتزايد هبا

من املستثمر السيادي ،وهلذا سنطرح بعض اجلوانب املتعلقة بصناديق الثروة السيادية اليت مل نتطر  اليها يف 
 دراستنا كما يلي :

 الستثمارية  بني صناديق الثروة السيادية ومستثمرين أخرين .الشراكة ا-

 .صناديق الثروة السيادية و التنمية املستدامة -

 .حملافظ املالية لصناديق الثروة السيادية اأداء واملقارنة بني تقييم -

 استشراف أداء صناديق الثروة السيادية يف األسوا  املالية الدولية .-
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millions DA

Reliquat  année précédente 0 232 137 171 534 27 978 320 892 721 688 1 842 686 2 931 045 3 215 531 4 280 072 4 316 465 4 842 837 5 381 702 5 633 751 5 563 511 4 408 159 2 073 846

Fiscalité pétrolière LF 720 000 840 600 916 400 836 060 862 200 899 000 916 000 973 000 1 715 400 1 927 000 1 501 700 1 529 400 1 519 040 1 615 900 1 577 730 1 722 940 1 682 550

Fiscalité pétrolière recouvrée 1 173 237 964 464 942 904 1 284 974 1 485 699 2 267 836 2 714 000 2 711 848 4 003 559 2 327 675 2 820 010 3 829 720 4 054 349 3 678 131 3 388 050 2 275 132 1 781 100

Plus value sur fiscalité pétrolière 453 237 123 864 26 504 448 914 623 499 1 368 836 1 798 000 1 738 848 2 288 159 400 675 1 318 310 2 300 320 2 535 309 2 062 231 1 810 320 552 192 98 550

Avances Banque d'Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disponibilités FRR avant prélèvements 453 237 356 001 198 038 476 892 944 391 2 090 524 3 640 686 4 669 893 5 503 690 4 680 747 5 634 775 7 143 157 7 917 011 7 695 982 7 373 831 4 960 351 2 172 396

Principal dette publique prélève 221 100 184 467 170 060 156 000 222 703 247 838 618 111 314 455 465 437 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement avances Banque d'Algérie 0 0 0 0 0 0 0 607 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Principal dette publique à prélever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financement du déficit du Trésor* 0 0 0 0 0 0 91 530 531 952 758 180 364 282 791 938 1 761 455 2 283 260 2 132 471 2 965 672 2 886 505 1 387 938

Total des prélèvements 221 100 184 467 170 060 156 000 222 703 247 838 709 641 1 454 363 1 223 617 364 282 791 938 1 761 455 2 283 260 2 132 471 2 965 672 2 886 505 1 387 938

Reliquat  après prélèvements 232 137 171 534 27 978 320 892 721 688 1 842 686 2 931 045 3 215 530 4 280 073 4 316 465 4 842 837 5 381 702 5 633 751 5 563 511 4 408 159 2 073 846 784 458

Source:DGT

(*)  Art 25 LFC 2006

Situation du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) 2000 - 2016



 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

                                    Mill ions DA

Recettes budgétaires 1 124 924 1 389 737 1 576 684 1 525 551 1 606 397 1 713 992 1 841 925 1 949 050 2 902 448 3 275 362 3 074 644 3 489 810 3 804 030 3 895 315 3 927 748 4 552 542 4 943 672

  Fiscalité pétrolière 720 000 840 600 916 400 836 060 862 200 899 000 916 000 973 000 1 715 400 1 927 000 1 501 700 1 529 400 1 519 040 1 615 900 1 577 730 1 722 940 1 682 550

  Ressources ordinaires 404 924 549 137 660 284 689 491 744 197 814 992 925 925 976 050 1 187 048 1 348 362 1 572 944 1 960 410 2 284 990 2 279 415 2 350 018 2 829 602 3 261 122

      Recettes fiscales 349 502 398 238 482 896 524 925 580 408 640 472 720 884 766 750 965 289 1 146 612 1 297 944 1 527 093 1 908 576 2 031 019 2 091 456 2 354 648 2 422 902

      Recettes ordinaires 15 407 43 706 74 639 57 289 42 133 35 077 44 430 75 372 113 899 67 580 64 390 78 910 77 876 83 700 75 984 247 481 171 245

      Recettes d'ordre, dons et legs 56 83 20 61 21 122 61 31

      Recettes exeptionnelles 40 015 107 193 102 749 107 277 121 656 139 443 160 611 133 928 107 860 134 114 210 527 354 387 298 477 164 675 182 456 227 412 666 944

Dépenses budgétaires 1 178 122 1 321 028 1 550 646 1 690 175 1 891 769 2 052 037 2 453 014 3 108 569 4 191 051 4 246 334 4 466 940 5 853 569 7 058 173 6 024 131 6 995 769 7 656 331 7 383 649

      Fonctionnement 856 193 963 633 1 097 716 1 122 761 1 251 055 1 245 132 1 437 870 1 673 931 2 217 775 2 300 023 2 659 078 3 879 206 4 782 634 4 131 536 4 494 327 4 617 009 4 591 437

      Equipement 321 929 357 395 452 930 567 414 640 714 806 905 1 015 144 1 434 638 1 973 276 1 946 311 1 807 862 1 974 363 2 275 539 1 892 595 2 501 442 3 039 322 2 792 212

Solde budgétaire -53 198 68 709 26 038 -164 624 -285 372 -338 045 -611 089 -1 159 519 -1 288 603 -970 972 -1 392 296 -2 363 759 -3 254 143 -2 128 816 -3 068 021 -3 103 789 -2 439 977

Solde des comptes d'affectation (hors FRR) -659 -19 999 -11 214 186 948 109 870 -128 957 -4 076 18 875 31 226 -4 277 34 686 24 077 74 614 53 352 -27 723 60 670 66 050

Solde des opérations budgétaires -53 857 48 710 14 824 22 324 -175 502 -467 002 -615 165 -1 140 644 -1 257 377 -975 249 -1 357 610 -2 339 682 -3 179 529 -2 075 464 -3 095 744 -3 043 119 -2 373 927

Interventions du Trésor -524 6 516 -30 889 -32 580 -11 810 -5 163 -32 145 -141 310 -123 781 -138 452 -138 866 -129 165 -66 668 -130 481 -90 250 -129 221 -111 858

Solde global du Trésor (hors FRR) -54 381 55 226 -16 065 -10 256 -187 312 -472 165 -647 310 -1 281 954 -1 381 158 -1 113 701 -1 496 476 -2 468 847 -3 246 197 -2 205 945 -3 185 994 -3 172 340 -2 485 785

Financement 54 381 -55 226 16 065 10 256 187 312 472 165 647 310 1 281 954 1 381 158 1 113 701 1 496 476 2 468 847 3 246 197 2 205 945 3 185 994 3 172 340 2 485 785

    Financement bancaire -175 344 -136 962 58 129 31 231 -287 500 118 745 -76 202 -275 389 -346 373 93 460 30 146 -19 829 51 546 -165 461 18 676 152 546 232 519

    Financement non bancaire 105 680 85 335 32 827 -86 034 57 726 221 298 172 573 213 650 508 146 655 258 674 339 727 998 913 836 241 112 204 084 136 614 205 412

    Fonds de régulation des recettes (FRR) 221 100 106 974 0 156 000 470 256 247 838 709 641 1 454 362 1 223 617 364 282 791 938 1 761 455 2 283 260 2 132 471 2 965 672 2 886 506 1 387 938

    Financement externe -97 055 -110 573 -74 891 -90 941 -53 170 -115 716 -158 702 -110 669 -4 232 701 53 -777 -2 445 -2 177 -2 438 -3 326 102 084

    Emprunt National 557 832

Source: DGT

Situation Résumée des Opérations du Trésor  SROT  2000-2016



 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indicateurs de recettes " Ratios (%)"

Recettes budgétaires/PIB 27,3 32,9 34,9 29,0 26,1 22,7 21,7 20,8 26,3 32,9 25,6 23,9 23,5 23,4 22,8 27,4 28,9

Ressources ordinaires/PIB HH 16,2 19,7 21,7 20,4 19,4 19,4 20,0 18,5 19,6 19,7 20,1 21,0 21,4 19,5 18,7 21,0 22,6

Recettes fiscales/Totales Recettes 31,1 28,7 30,6 34,4 36,1 37,4 39,1 39,3 33,3 35,0 42,2 43,8 50,2 52,1 53,2 51,7 49,0

Recettes fiscales/PIB HH 13,9 14,3 15,9 15,5 15,2 15,2 15,6 14,6 16,0 16,7 16,6 16,3 17,9 17,4 16,6 17,5 16,8

Indicateurs de recettes " Variation annuelle (%)"

Recettes budgétaires 18,4 23,5 13,5 -3,2 5,3 6,7 7,5 5,8 48,9 12,8 -6,1 13,5 9,0 2,4 0,8 15,9 8,6

Fiscalité pétrolière budgétisée 28,5 16,8 9,0 -8,8 3,1 4,3 1,9 6,2 76,3 12,3 -22,1 1,8 -0,7 6,4 -2,4 9,2 -2,3

Ressources ordinaires 3,7 35,6 20,2 4,4 7,9 9,5 13,6 5,4 21,6 13,6 16,7 24,6 16,6 -0,2 3,1 20,4 15,3

Indicateurs de dépenses  " Ratios (%)"

Dépenses budgétaires/PIB 28,6 31,3 34,3 32,2 30,8 27,1 28,9 33,2 37,9 42,6 37,3 40,1 43,5 36,2 40,6 46,1 43,2

Fonctionnement/PIB 20,8 22,8 24,3 21,4 20,3 16,5 16,9 17,9 20,1 23,1 22,2 26,6 29,5 24,8 26,1 27,8 26,9

Equipement /PIB 7,8 8,5 10,0 10,8 10,4 10,7 11,9 15,3 17,9 19,5 15,1 13,5 14,0 11,4 14,5 18,3 16,3

Fonctionnement/dépenses budgétaires 72,7 72,9 70,8 66,4 66,1 60,7 58,6 53,8 52,9 54,2 59,5 66,3 67,8 68,6 64,2 60,3 62,2

Indicateurs de dépenses " Variation annuelle (%)"

Dépenses budgétaires 22,5 12,1 17,4 9,0 11,9 8,5 19,5 26,7 34,8 1,3 5,2 31,0 20,6 -14,7 16,1 9,4 -3,6

Fonctionnement 10,5 12,5 13,9 2,3 11,4 -0,5 15,5 16,4 32,5 3,7 15,6 45,9 23,3 -13,6 8,8 2,7 -0,6

Equipement 72,2 11,0 21,1 25,3 12,9 25,9 25,8 41,3 37,5 -1,4 -7,1 9,2 15,3 -16,8 32,2 21,5 -8,1

Autres indicateurs (%)

Solde budgétaire/PIB -1,3 1,6 0,6 -3,1 -4,6 -4,5 -7,2 -12,4 -11,7 -9,7 -11,6 -16,2 -20,1 -12,8 -17,8 -18,7 -14,3

Solde global du Trésor (hors FRR)/PIB (%) -1,3 1,3 -0,4 -0,2 -3,0 -6,2 -7,6 -13,7 -12,5 -11,2 -12,5 -16,9 -20,0 -13,2 -18,5 -19,1 -14,6

Indicateurs associés à la Situation des Opération du Trésor 2000 - 2016
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Nikkei 225 (^N225) 

Osaka - Osaka Delayed Price. Currency in JPY 

Add to watchlist 

 
 

Date Open High Low Close* Adj Close** Volume 

Mar 26, 2018 20,423.37 21,317.32 20,347.49 21,159.08 21,159.08 366,400 

Mar 19, 2018 21,537.90 21,659.04 20,559.61 20,617.86 20,617.86 337,400 

Mar 12, 2018 21,826.10 21,971.16 21,555.49 21,676.51 21,676.51 344,700 

Mar 05, 2018 21,047.81 21,884.45 20,937.26 21,469.20 21,469.20 433,200 

Feb 26, 2018 22,134.64 22,502.05 21,088.96 21,181.64 21,181.64 415,100 

Feb 19, 2018 21,903.66 22,152.85 21,626.85 21,892.78 21,892.78 355,800 

Feb 12, 2018 21,633.34 21,866.37 20,950.15 21,720.25 21,720.25 382,800 

Feb 05, 2018 22,921.16 22,967.69 21,078.71 21,382.62 21,382.62 673,500 

Jan 29, 2018 23,707.14 23,787.23 23,092.85 23,274.53 23,274.53 457,800 

Jan 22, 2018 23,797.84 24,129.34 23,592.28 23,631.88 23,631.88 387,200 

Jan 15, 2018 23,827.98 24,084.42 23,685.02 23,808.06 23,808.06 397,300 

Jan 08, 2018 23,948.97 23,952.61 23,588.07 23,653.82 23,653.82 360,300 

Jan 01, 2018 23,073.73 23,730.47 23,065.20 23,714.53 23,714.53 204,100 

Dec 25, 2017 22,909.41 22,954.45 22,736.43 22,764.94 22,764.94 233,500 

Dec 18, 2017 22,770.44 22,990.42 22,728.06 22,902.76 22,902.76 398,900 

Dec 11, 2017 22,894.30 22,994.33 22,478.32 22,553.22 22,553.22 431,500 

Dec 04, 2017 22,843.53 22,864.33 22,119.21 22,811.08 22,811.08 428,500 

Nov 27, 2017 22,657.08 22,994.31 22,363.94 22,819.03 22,819.03 464,500 

Nov 20, 2017 22,279.98 22,677.34 22,215.07 22,550.85 22,550.85 293,700 

Nov 13, 2017 22,607.56 22,757.40 21,972.34 22,396.80 22,396.80 507,500 

Nov 06, 2017 22,612.96 23,382.15 22,435.34 22,681.42 22,681.42 586,900 

Oct 30, 2017 22,047.95 22,540.25 21,840.07 22,539.12 22,539.12 456,300 

Oct 23, 2017 21,709.30 22,016.50 21,614.51 22,008.45 22,008.45 500,600 

Oct 16, 2017 21,221.27 21,503.85 21,187.93 21,457.64 21,457.64 437,700 

Oct 09, 2017 20,680.54 21,211.29 20,663.08 21,155.18 21,155.18 349,400 

Oct 02, 2017 20,400.51 20,721.15 20,363.28 20,690.71 20,690.71 347,100 

Sep 25, 2017 20,439.43 20,454.29 20,213.66 20,356.28 20,356.28 410,500 

Sep 18, 2017 20,128.18 20,481.27 20,122.00 20,296.45 20,296.45 432,600 

Sep 11, 2017 19,441.39 19,933.40 19,437.14 19,909.50 19,909.50 458,700 

Sep 04, 2017 19,615.96 19,628.40 19,239.52 19,274.82 19,274.82 426,300 

Aug 28, 2017 19,502.23 19,735.96 19,280.02 19,691.47 19,691.47 413,600 

Aug 21, 2017 19,509.53 19,561.32 19,351.92 19,452.61 19,452.61 370,400 

Aug 14, 2017 19,545.58 19,824.12 19,433.09 19,470.41 19,470.41 435,600 

Aug 07, 2017 20,059.29 20,085.90 19,660.22 19,729.74 19,729.74 364,300 

Jul 31, 2017 19,933.45 20,113.73 19,891.90 19,952.33 19,952.33 511,800 

Jul 24, 2017 19,973.67 20,176.39 19,901.88 19,959.84 19,959.84 435,300 

Jul 17, 2017 20,074.41 20,157.11 19,943.14 20,099.75 20,099.75 334,100 

Jul 10, 2017 20,070.44 20,200.88 20,023.03 20,118.86 20,118.86 418,000 

Jul 03, 2017 20,056.32 20,197.16 19,856.65 19,929.09 19,929.09 462,900 

Jun 26, 2017 20,132.81 20,266.59 19,946.51 20,033.43 20,033.43 518,200 

Jun 19, 2017 19,974.30 20,318.11 19,949.88 20,132.67 20,132.67 439,000 

Jun 12, 2017 19,920.77 20,015.16 19,755.34 19,943.26 19,943.26 544,500 

Jun 05, 2017 20,135.42 20,224.54 19,896.35 20,013.26 20,013.26 570,900 

May 29, 2017 19,697.18 20,239.81 19,570.13 20,177.28 20,177.28 518,900 

May 22, 2017 19,670.48 19,850.93 19,585.54 19,686.84 19,686.84 442,800 

May 15, 2017 19,753.46 19,998.49 19,449.73 19,590.76 19,590.76 628,800 

May 08, 2017 19,709.01 19,989.94 19,705.13 19,883.90 19,883.90 674,400 

May 01, 2017 19,154.03 19,464.30 19,144.62 19,445.70 19,445.70 219,200 

Apr 24, 2017 18,890.38 19,289.43 18,840.13 19,196.74 19,196.74 580,000 

Apr 17, 2017 18,239.84 18,648.28 18,224.68 18,620.75 18,620.75 444,200 

Apr 10, 2017 18,800.22 18,850.80 18,285.73 18,335.63 18,335.63 456,400 

Apr 03, 2017 18,988.00 19,068.62 18,517.43 18,664.63 18,664.63 697,900 

Mar 27, 2017 18,985.59 19,251.30 18,909.26 18,909.26 18,909.26 631,900 

Mar 20, 2017 19,510.89 19,547.51 18,973.75 19,262.53 19,262.53 487,000 

Mar 13, 2017 19,545.74 19,656.48 19,454.17 19,521.59 19,521.59 591,200 

Mar 06, 2017 19,409.18 19,623.72 19,198.78 19,604.61 19,604.61 546,400 

Feb 27, 2017 19,130.51 19,668.01 18,995.55 19,469.17 19,469.17 646,600 

Feb 20, 2017 19,161.33 19,419.22 19,115.11 19,283.54 19,283.54 646,000 

Feb 13, 2017 19,513.78 19,519.44 19,173.53 19,234.62 19,234.62 684,900 

Feb 06, 2017 19,069.72 19,395.99 18,805.32 19,378.93 19,378.93 609,400 

Jan 30, 2017 19,371.28 19,390.97 18,830.89 18,918.20 18,918.20 640,600 

NASDAQ Composite (^IXIC) 

Nasdaq GIDS - Nasdaq GIDS Delayed Price. Currency in USD 

Add to watchlist 

 
 

Date Open High Low Close* 
Adj 

Close** 
Volume 

Mar 29, 2018 6,984.655 7,120.464 6,935.778 7,063.445 7,063.445 2,151,956,100 

Mar 26, 2018 7,125.200 7,255.540 6,901.070 7,063.450 7,063.450 9,725,220,000 

Mar 19, 2018 7,419.200 7,421.230 6,992.670 6,992.670 6,992.670 11,018,080,000 

Mar 12, 2018 7,581.040 7,637.270 7,463.190 7,481.990 7,481.990 11,886,280,000 

Mar 05, 2018 7,222.890 7,560.810 7,205.310 7,560.810 7,560.810 58,225,720,000 

Feb 26, 2018 7,373.300 7,438.090 7,084.830 7,257.870 7,257.870 11,172,700,000 

Feb 19, 2018 7,209.030 7,338.640 7,194.840 7,337.390 7,337.390 7,648,540,000 

Feb 12, 2018 6,936.680 7,303.260 6,879.690 7,239.470 7,239.470 10,399,080,000 

Feb 05, 2018 7,165.960 7,277.360 6,630.670 6,874.490 6,874.490 14,468,560,000 

Jan 29, 2018 7,484.470 7,500.610 7,238.180 7,240.950 7,240.950 11,554,350,000 

Jan 22, 2018 7,338.040 7,505.770 7,332.810 7,505.770 7,505.770 10,623,380,000 

Jan 15, 2018 7,307.190 7,336.380 7,205.930 7,336.380 7,336.380 8,638,700,000 

Jan 08, 2018 7,135.380 7,265.260 7,111.520 7,261.060 7,261.060 8,160,110,000 

Jan 01, 2018 6,937.650 7,137.040 6,924.080 7,136.560 7,136.560 8,201,500,000 

Dec 25, 2017 6,928.920 6,955.380 6,903.390 6,903.390 6,903.390 5,596,930,000 

Dec 18, 2017 6,980.400 7,003.890 6,935.420 6,959.960 6,959.960 9,444,840,000 

Dec 11, 2017 6,847.640 6,945.820 6,844.880 6,936.580 6,936.580 11,095,710,000 

Dec 04, 2017 6,897.130 6,899.230 6,734.130 6,840.080 6,840.080 10,142,120,000 

Nov 27, 2017 6,889.910 6,914.190 6,737.160 6,847.590 6,847.590 10,978,820,000 

Nov 20, 2017 6,789.280 6,890.020 6,779.490 6,889.160 6,889.160 6,121,150,000 

Nov 13, 2017 6,727.390 6,806.670 6,667.310 6,782.790 6,782.790 9,857,290,000 

Nov 06, 2017 6,763.300 6,795.520 6,687.280 6,750.940 6,750.940 10,691,880,000 

Oct 30, 2017 6,693.770 6,765.140 6,677.150 6,764.440 6,764.440 10,572,340,000 

Oct 23, 2017 6,641.570 6,708.130 6,517.930 6,701.260 6,701.260 10,354,490,000 

Oct 16, 2017 6,622.550 6,640.030 6,558.530 6,629.050 6,629.050 8,629,420,000 

Oct 09, 2017 6,597.370 6,616.580 6,561.780 6,605.800 6,605.800 8,877,000,000 

Oct 02, 2017 6,506.080 6,590.180 6,484.140 6,590.180 6,590.180 9,502,930,000 

Sep 25, 2017 6,403.110 6,497.980 6,343.960 6,495.960 6,495.960 9,826,840,000 

Sep 18, 2017 6,460.100 6,477.770 6,400.810 6,426.920 6,426.920 9,148,560,000 

Sep 11, 2017 6,411.180 6,464.270 6,410.710 6,448.470 6,448.470 10,136,760,000 

Sep 04, 2017 6,414.820 6,426.510 6,334.590 6,360.190 6,360.190 7,576,920,000 

Aug 28, 2017 6,286.010 6,449.650 6,228.730 6,435.330 6,435.330 8,282,150,000 

Aug 21, 2017 6,216.320 6,308.720 6,177.190 6,265.640 6,265.640 7,766,670,000 

Aug 14, 2017 6,306.110 6,374.560 6,193.380 6,216.530 6,216.530 9,089,160,000 

Aug 07, 2017 6,361.060 6,423.350 6,214.410 6,256.560 6,256.560 9,649,530,000 

Jul 31, 2017 6,394.690 6,396.590 6,313.430 6,351.560 6,351.560 9,829,040,000 

Jul 24, 2017 6,387.820 6,460.840 6,318.620 6,374.680 6,374.680 9,993,120,000 

Jul 17, 2017 6,320.350 6,398.260 6,291.070 6,387.750 6,387.750 8,799,320,000 

Jul 10, 2017 6,156.030 6,321.760 6,141.830 6,312.470 6,312.470 8,716,060,000 

Jul 03, 2017 6,173.290 6,177.360 6,081.960 6,153.080 6,153.080 6,662,910,000 

Jun 26, 2017 6,292.730 6,303.450 6,087.810 6,140.420 6,140.420 10,802,440,000 

Jun 19, 2017 6,196.850 6,269.370 6,186.940 6,265.250 6,265.250 13,277,490,000 

Jun 12, 2017 6,153.560 6,237.530 6,107.850 6,151.760 6,151.760 11,567,860,000 

Jun 05, 2017 6,305.470 6,341.700 6,137.680 6,207.920 6,207.920 10,732,610,000 

May 29, 

2017 
6,204.180 6,308.760 6,164.070 6,305.800 6,305.800 7,661,490,000 

May 22, 

2017 
6,098.250 6,217.340 6,097.240 6,210.190 6,210.190 8,436,870,000 

May 15, 

2017 
6,128.110 6,170.160 5,996.810 6,083.700 6,083.700 10,234,640,000 

May 08, 

2017 
6,100.660 6,133.000 6,075.680 6,121.230 6,121.230 9,707,070,000 

May 01, 

2017 
6,067.560 6,102.720 6,053.280 6,100.760 6,100.760 10,008,930,000 

Apr 24, 2017 5,979.960 6,074.040 5,970.250 6,047.610 6,047.610 9,498,070,000 

Apr 17, 2017 5,821.550 5,926.230 5,818.200 5,910.520 5,910.520 8,215,100,000 

Apr 10, 2017 5,883.430 5,907.850 5,805.150 5,805.150 5,805.150 6,692,550,000 

Apr 03, 2017 5,917.320 5,936.390 5,855.510 5,877.810 5,877.810 9,387,480,000 

Mar 27, 2017 5,776.330 5,927.810 5,769.390 5,911.740 5,911.740 8,836,870,000 

Mar 20, 2017 5,898.810 5,928.060 5,781.800 5,828.740 5,828.740 9,364,880,000 

Mar 13, 2017 5,863.480 5,912.610 5,831.880 5,901.000 5,901.000 10,366,310,000 

Mar 06, 2017 5,846.420 5,872.600 5,812.080 5,861.730 5,861.730 9,266,400,000 
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Jan 23, 2017 18,938.45 19,486.68 18,783.16 19,467.40 19,467.40 661,500 

Jan 16, 2017 19,219.13 19,255.41 18,650.33 19,137.91 19,137.91 653,700 

Jan 09, 2017 19,414.83 19,484.90 19,069.02 19,287.28 19,287.28 476,400 

Jan 02, 2017 19,298.68 19,615.40 19,277.93 19,454.33 19,454.33 417,100 

Dec 26, 2016 19,394.41 19,478.58 18,991.59 19,114.37 19,114.37 554,700 

Dec 19, 2016 19,345.84 19,592.90 19,307.14 19,427.67 19,427.67 469,400 

Dec 12, 2016 19,183.82 19,439.97 19,054.00 19,401.15 19,401.15 784,700 

Dec 05, 2016 18,349.92 19,042.48 18,227.39 18,996.37 18,996.37 844,700 

Nov 28, 2016 18,302.58 18,746.28 18,222.82 18,426.08 18,426.08 820,500 

Nov 21, 2016 18,038.09 18,482.94 18,007.79 18,381.22 18,381.22 571,900 

Nov 14, 2016 17,467.49 18,043.72 17,455.78 17,967.41 17,967.41 866,700 

Nov 07, 2016 17,126.03 17,621.73 16,111.81 17,374.79 17,374.79 969,700 

Oct 31, 2016 17,360.89 17,473.12 16,801.98 16,905.36 16,905.36 550,200 

Oct 24, 2016 17,216.56 17,461.03 17,162.21 17,446.41 17,446.41 569,700 

Oct 17, 2016 16,871.84 17,288.89 16,821.49 17,184.59 17,184.59 522,000 

Oct 10, 2016 16,936.31 17,074.46 16,727.78 16,856.37 16,856.37 448,400 

Oct 03, 2016 16,566.03 16,971.28 16,554.83 16,860.09 16,860.09 525,500 

Sep 26, 2016 16,707.45 16,756.43 16,285.41 16,449.84 16,449.84 619,300 

Sep 19, 2016 16,403.22 16,823.63 16,399.65 16,754.02 16,754.02 450,600 

Sep 12, 2016 16,748.36 16,802.00 16,359.78 16,519.29 16,519.29 572,200 

Sep 05, 2016 17,131.52 17,156.36 16,836.65 16,965.76 16,965.76 603,400 

Aug 29, 2016 16,631.06 16,946.49 16,616.65 16,925.68 16,925.68 615,600 

Aug 22, 2016 16,599.26 16,663.64 16,320.43 16,360.71 16,360.71 491,500 

Aug 15, 2016 16,866.89 16,932.11 16,452.62 16,545.82 16,545.82 563,400 

Aug 08, 2016 16,462.29 16,943.67 16,455.57 16,919.92 16,919.92 502,000 

Aug 01, 2016 16,415.31 16,677.49 15,921.04 16,254.45 16,254.45 750,800 

Jul 25, 2016 16,655.81 16,821.43 16,174.35 16,569.27 16,569.27 748,800 

Jul 18, 2016 16,612.09 16,938.96 16,514.66 16,627.25 16,627.25 487,700 

Jul 11, 2016 15,375.94 16,607.32 15,375.94 16,497.85 16,497.85 827,600 

Jul 04, 2016 15,554.04 15,805.31 15,106.52 15,106.98 15,106.98 632,900 

Jun 27, 2016 15,153.08 15,781.69 14,987.79 15,682.48 15,682.48 760,800 

Jun 20, 2016 15,839.06 16,389.17 14,864.01 14,952.02 14,952.02 738,400 

Jun 13, 2016 16,319.11 16,335.38 15,395.98 15,599.66 15,599.66 716,100 

Jun 06, 2016 16,373.32 16,830.92 16,322.64 16,601.36 16,601.36 613,800 

May 30, 2016 16,973.72 17,251.36 16,525.47 16,642.23 16,642.23 644,100 

May 23, 2016 16,671.28 16,957.56 16,417.84 16,834.84 16,834.84 567,400 

May 16, 2016 16,391.92 16,841.04 16,391.92 16,736.35 16,736.35 675,700 

May 09, 2016 16,226.57 16,814.64 16,159.31 16,412.21 16,412.21 739,100 

May 02, 2016 16,357.10 16,357.10 15,975.47 16,106.72 16,106.72 332,600 

Apr 25, 2016 17,613.56 17,613.56 16,652.74 16,666.05 16,666.05 707,200 

Apr 18, 2016 16,521.25 17,572.49 16,254.20 17,572.49 17,572.49 824,400 

Apr 11, 2016 15,761.57 16,928.67 15,525.49 16,848.03 16,848.03 744,400 

Apr 04, 2016 16,087.76 16,238.51 15,471.80 15,821.52 15,821.52 776,200 

Mar 28, 2016 17,078.03 17,078.03 16,113.01 16,164.16 16,164.16 467,100 

*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and 

splits. 
 

Feb 27, 2017 5,835.040 5,911.790 5,817.220 5,870.750 5,870.750 10,277,730,000 

Feb 20, 2017 5,850.200 5,867.890 5,800.550 5,845.310 5,845.310 7,370,390,000 

Feb 13, 2017 5,753.190 5,838.580 5,748.740 5,838.580 5,838.580 9,688,010,000 

Feb 06, 2017 5,656.950 5,743.430 5,649.390 5,734.130 5,734.130 9,392,290,000 

Jan 30, 2017 5,635.860 5,666.840 5,576.090 5,666.770 5,666.770 9,902,970,000 

Jan 23, 2017 5,546.640 5,669.610 5,522.690 5,660.780 5,660.780 8,906,500,000 

Jan 16, 2017 5,555.160 5,574.350 5,527.220 5,555.330 5,555.330 6,986,380,000 

Jan 09, 2017 5,527.580 5,584.260 5,496.820 5,574.120 5,574.120 9,043,580,000 

Jan 02, 2017 5,425.620 5,536.520 5,397.990 5,521.060 5,521.060 7,272,940,000 

Dec 26, 2016 5,470.760 5,512.370 5,371.890 5,383.120 5,383.120 5,354,300,000 

Dec 19, 2016 5,441.200 5,489.470 5,432.770 5,462.690 5,462.690 7,584,620,000 

Dec 12, 2016 5,428.220 5,486.750 5,394.420 5,437.160 5,437.160 11,341,080,000 

Dec 05, 2016 5,283.580 5,450.160 5,269.570 5,444.500 5,444.500 10,165,370,000 

Nov 28, 2016 5,387.920 5,403.860 5,238.210 5,255.650 5,255.650 9,592,730,000 

Nov 21, 2016 5,336.780 5,398.920 5,334.160 5,398.920 5,398.920 6,016,930,000 

Nov 14, 2016 5,246.330 5,346.800 5,192.050 5,321.510 5,321.510 10,523,200,000 

Nov 07, 2016 5,128.990 5,302.680 5,122.770 5,237.110 5,237.110 11,744,380,000 

Oct 31, 2016 5,205.090 5,206.710 5,034.410 5,046.370 5,046.370 9,814,630,000 

Oct 24, 2016 5,290.310 5,311.500 5,178.760 5,190.100 5,190.100 8,652,020,000 

Oct 17, 2016 5,213.690 5,264.270 5,196.030 5,257.400 5,257.400 7,836,950,000 

Oct 10, 2016 5,318.460 5,340.520 5,169.760 5,214.160 5,214.160 8,081,560,000 

Oct 03, 2016 5,300.290 5,330.810 5,266.800 5,292.400 5,292.400 8,367,060,000 

Sep 26, 2016 5,275.730 5,325.880 5,251.320 5,312.000 5,312.000 9,207,020,000 

Sep 19, 2016 5,263.550 5,342.880 5,222.910 5,305.750 5,305.750 9,129,430,000 

Sep 12, 2016 5,098.030 5,254.780 5,097.800 5,244.570 5,244.570 10,946,550,000 

Sep 05, 2016 5,260.000 5,287.610 5,125.910 5,125.910 5,125.910 7,704,880,000 

Aug 29, 2016 5,223.800 5,263.390 5,189.360 5,249.900 5,249.900 7,806,150,000 

Aug 22, 2016 5,231.460 5,275.740 5,191.860 5,218.920 5,218.920 7,924,990,000 

Aug 15, 2016 5,242.180 5,271.360 5,197.230 5,238.380 5,238.380 8,271,270,000 

Aug 08, 2016 5,223.540 5,238.540 5,193.800 5,232.890 5,232.890 7,953,300,000 

Aug 01, 2016 5,167.420 5,227.230 5,109.800 5,221.120 5,221.120 9,865,790,000 

Jul 25, 2016 5,096.990 5,175.810 5,082.660 5,162.130 5,162.130 9,954,480,000 

Jul 18, 2016 5,034.990 5,103.520 5,028.240 5,100.160 5,100.160 8,676,950,000 

Jul 11, 2016 4,976.540 5,045.180 4,976.540 5,029.590 5,029.590 8,487,020,000 

Jul 04, 2016 4,837.060 4,959.000 4,786.010 4,956.760 4,956.760 7,186,460,000 

Jun 27, 2016 4,664.430 4,880.170 4,574.250 4,862.570 4,862.570 10,766,600,000 

Jun 20, 2016 4,856.690 4,910.040 4,698.420 4,707.980 4,707.980 11,309,470,000 

Jun 13, 2016 4,868.510 4,894.850 4,778.780 4,800.340 4,800.340 10,100,200,000 

Jun 06, 2016 4,950.460 4,980.140 4,880.610 4,894.550 4,894.550 8,558,780,000 

May 30, 

2016 
4,938.480 4,971.360 4,909.210 4,942.520 4,942.520 7,509,330,000 

May 23, 

2016 
4,771.570 4,933.500 4,763.910 4,933.500 4,933.500 8,703,080,000 

May 16, 

2016 
4,728.860 4,791.250 4,678.380 4,769.560 4,769.560 9,377,250,000 

May 09, 

2016 
4,736.350 4,812.190 4,708.260 4,717.680 4,717.680 8,872,810,000 

May 02, 

2016 
4,786.550 4,821.570 4,684.280 4,736.160 4,736.160 9,564,750,000 

Apr 25, 2016 4,891.480 4,915.000 4,740.840 4,775.360 4,775.360 9,883,930,000 

Apr 18, 2016 4,919.360 4,969.320 4,872.020 4,906.230 4,906.230 9,054,970,000 

Apr 11, 2016 4,873.390 4,961.300 4,808.910 4,938.220 4,938.220 8,571,870,000 

Apr 04, 2016 4,911.210 4,921.510 4,831.490 4,850.690 4,850.690 8,691,280,000 

Mar 28, 2016 4,756.550 4,917.090 4,749.780 4,914.540 4,914.540 7,110,830,000 
 

HANG SENG INDEX (^HSI) 

HKSE - HKSE Delayed Price. Currency in HKD 

Add to watchlist 

 
 

Date Open High Low Close* 
Adj 

Close** 
Volume 

Mar 29, 

2018 
30,154.18 30,252.95 29,819.63 30,093.38 30,093.38 - 

Mar 26, 

2018 
30,267.07 30,985.75 29,819.63 30,093.38 30,093.38 8,743,495,100 

Mar 19, 

2018 
31,370.47 31,978.14 29,930.23 30,309.29 30,309.29 11,122,750,300 

Mar 12, 

2018 
31,536.30 31,709.99 31,121.66 31,501.97 31,501.97 9,835,037,100 

Mar 05, 

2018 
30,524.26 30,996.21 29,852.42 30,996.21 30,996.21 9,685,425,800 

Feb 26, 31,528.29 31,798.98 30,453.82 30,583.45 30,583.45 12,084,499,700 

DAX PERFORMANCE-INDEX (^GDAXI) 

XETRA - XETRA Delayed Price. Currency in EUR 

 

Date Open High Low Close* Adj Close** Volume 

Mar 29, 

2018 
11,956.34 12,151.31 11,942.28 12,096.73 12,096.73 - 

Mar 26, 

2018 
11,919.64 11,984.50 11,726.62 11,787.26 11,787.26 99,857,900 

Mar 19, 

2018 
12,346.51 12,369.77 11,818.70 11,886.31 11,886.31 563,180,800 

Mar 12, 

2018 
12,453.30 12,459.90 12,162.47 12,389.58 12,389.58 692,389,800 

Mar 05, 

2018 
11,831.57 12,407.98 11,830.98 12,346.68 12,346.68 501,227,400 

Feb 26, 

2018 
12,566.05 12,601.46 11,877.66 11,913.71 11,913.71 495,720,300 

Feb 19, 

2018 
12,495.07 12,513.32 12,283.70 12,483.79 12,483.79 439,526,700 
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2018 

Feb 19, 

2018 
31,165.29 31,477.85 30,720.48 31,267.17 31,267.17 8,025,783,200 

Feb 12, 

2018 
29,713.08 31,145.10 29,459.63 31,115.43 31,115.43 10,003,928,400 

Feb 05, 

2018 
31,715.56 32,394.87 29,129.26 29,507.42 29,507.42 21,602,942,400 

Jan 29, 

2018 
33,335.48 33,484.08 32,321.42 32,601.78 32,601.78 15,436,960,800 

Jan 22, 

2018 
32,276.96 33,223.58 32,046.84 33,154.12 33,154.12 18,179,932,900 

Jan 15, 

2018 
31,702.56 32,254.89 31,265.25 32,254.89 32,254.89 16,408,574,800 

Jan 08, 

2018 
30,895.09 31,412.54 30,732.54 31,412.54 31,412.54 10,726,665,400 

Jan 01, 

2018 
30,028.29 30,911.01 30,028.29 30,814.64 30,814.64 10,011,302,300 

Dec 25, 

2017 
29,632.97 29,997.96 29,516.51 29,919.15 29,919.15 4,431,178,200 

Dec 18, 

2017 
28,923.53 29,578.01 28,821.19 29,578.01 29,578.01 7,303,373,700 

Dec 11, 

2017 
28,645.41 29,367.51 28,645.41 28,848.11 28,848.11 10,796,613,600 

Dec 04, 

2017 
28,951.19 29,343.78 28,134.93 28,639.85 28,639.85 9,198,537,400 

Nov 27, 

2017 
29,857.65 29,859.11 29,028.76 29,074.24 29,074.24 9,186,674,300 

Nov 20, 

2017 
29,227.08 30,199.69 29,089.58 29,866.32 29,866.32 10,195,850,900 

Nov 13, 

2017 
29,058.23 29,341.92 28,851.69 29,199.04 29,199.04 9,099,111,000 

Nov 06, 

2017 
28,616.35 29,237.85 28,137.77 29,120.92 29,120.92 9,824,919,700 

Oct 30, 

2017 
28,585.15 28,661.29 28,183.79 28,603.61 28,603.61 10,625,007,200 

Oct 23, 

2017 
28,557.80 28,557.80 28,098.83 28,438.85 28,438.85 8,098,891,200 

Oct 16, 

2017 
28,661.98 28,798.78 28,094.54 28,487.24 28,487.24 8,075,308,400 

Oct 09, 

2017 
28,440.17 28,625.66 28,260.20 28,476.43 28,476.43 8,204,587,800 

Oct 02, 

2017 
27,884.21 28,626.41 27,737.38 28,458.04 28,458.04 7,493,868,700 

Sep 25, 

2017 
27,851.54 27,851.54 27,300.37 27,554.30 27,554.30 8,930,715,200 

Sep 18, 

2017 
27,971.37 28,248.12 27,845.52 27,880.53 27,880.53 7,648,894,700 

Sep 11, 

2017 
27,877.69 28,071.54 27,514.04 27,807.59 27,807.59 7,946,737,400 

Sep 04, 

2017 
27,881.71 27,884.46 27,421.79 27,668.47 27,668.47 7,725,756,700 

Aug 28, 

2017 
27,905.59 28,127.90 27,638.73 27,953.16 27,953.16 11,429,668,400 

Aug 21, 

2017 
27,100.63 27,878.37 27,086.43 27,848.16 27,848.16 10,303,113,400 

Aug 14, 

2017 
27,091.77 27,624.52 26,951.92 27,047.57 27,047.57 9,410,313,200 

Aug 07, 

2017 
27,665.71 27,876.12 26,863.71 26,883.51 26,883.51 10,171,332,600 

Jul 31, 

2017 
27,048.45 27,747.35 27,045.41 27,562.68 27,562.68 9,285,833,800 

Jul 24, 

2017 
26,720.04 27,169.15 26,674.50 26,979.39 26,979.39 8,379,883,200 

Jul 17, 

2017 
26,572.92 26,794.18 26,353.83 26,706.09 26,706.09 7,967,334,400 

Jul 10, 

2017 
25,392.03 26,416.68 25,331.95 26,389.23 26,389.23 10,386,385,900 

Jul 03, 

2017 
25,654.77 25,838.27 25,199.86 25,340.85 25,340.85 8,750,235,200 

Jun 26, 

2017 
25,727.93 25,965.42 25,625.71 25,764.58 25,764.58 7,407,403,500 

Jun 19, 

2017 
25,736.20 26,043.10 25,575.98 25,670.05 25,670.05 6,924,114,800 

Jun 12, 

2017 
25,925.45 25,957.78 25,557.80 25,626.49 25,626.49 7,738,478,400 

Jun 05, 

2017 
25,976.36 26,090.33 25,801.84 26,030.29 26,030.29 9,829,024,100 

May 29, 

2017 
25,672.40 25,973.00 25,579.15 25,924.05 25,924.05 8,082,891,000 

May 22, 

2017 
25,318.29 25,724.40 25,201.34 25,639.27 25,639.27 7,923,725,600 

May 15, 

2017 
25,233.31 25,413.35 25,025.05 25,174.87 25,174.87 8,512,818,300 

Feb 12, 

2018 
12,238.63 12,484.12 12,075.21 12,451.96 12,451.96 561,504,400 

Feb 05, 

2018 
12,687.79 12,752.60 12,003.36 12,107.48 12,107.48 802,070,600 

Jan 29, 2018 13,358.90 13,370.02 12,782.07 12,785.16 12,785.16 569,577,100 

Jan 22, 2018 13,435.14 13,596.89 13,222.47 13,340.17 13,340.17 479,868,200 

Jan 15, 2018 13,244.37 13,445.47 13,137.51 13,434.45 13,434.45 430,063,200 

Jan 08, 2018 13,399.62 13,425.02 13,151.84 13,245.03 13,245.03 508,581,200 

Jan 01, 2018 12,897.69 13,332.80 12,745.15 13,319.64 13,319.64 384,613,000 

Dec 25, 

2017 
13,070.19 13,128.74 12,911.73 12,917.64 12,917.64 129,998,300 

Dec 18, 

2017 
13,211.63 13,338.91 13,013.63 13,072.79 13,072.79 370,621,400 

Dec 11, 

2017 
13,181.85 13,192.42 13,008.07 13,103.56 13,103.56 572,324,300 

Dec 04, 

2017 
13,038.77 13,240.92 12,864.68 13,153.70 13,153.70 432,398,200 

Nov 27, 

2017 
13,036.74 13,196.15 12,810.13 12,861.49 12,861.49 463,901,700 

Nov 20, 

2017 
12,932.81 13,209.01 12,921.15 13,059.84 13,059.84 404,451,200 

Nov 13, 

2017 
13,150.78 13,163.94 12,847.88 12,993.73 12,993.73 526,232,800 

Nov 06, 

2017 
13,459.42 13,525.56 13,111.65 13,127.47 13,127.47 535,039,500 

Oct 30, 2017 13,227.85 13,505.01 13,214.60 13,478.86 13,478.86 377,173,900 

Oct 23, 2017 13,014.57 13,249.03 12,931.22 13,217.54 13,217.54 460,479,600 

Oct 16, 2017 13,017.18 13,094.76 12,911.58 12,991.28 12,991.28 347,505,900 

Oct 09, 2017 12,975.86 13,036.74 12,909.28 12,991.87 12,991.87 341,394,700 

Oct 02, 2017 12,866.27 12,993.53 12,849.59 12,955.94 12,955.94 339,466,800 

Sep 25, 

2017 
12,573.35 12,828.86 12,551.87 12,828.86 12,828.86 421,428,100 

Sep 18, 

2017 
12,593.55 12,646.56 12,518.22 12,592.35 12,592.35 411,538,700 

Sep 11, 

2017 
12,381.52 12,565.85 12,381.33 12,518.81 12,518.81 516,835,400 

Sep 04, 

2017 
12,051.80 12,363.60 12,050.53 12,303.98 12,303.98 347,475,400 

Aug 28, 

2017 
12,105.49 12,191.23 11,868.84 12,142.64 12,142.64 341,767,100 

Aug 21, 

2017 
12,105.72 12,269.92 12,021.70 12,167.94 12,167.94 320,873,500 

Aug 14, 

2017 
12,100.17 12,301.40 12,080.74 12,165.19 12,165.19 364,675,300 

Aug 07, 

2017 
12,305.74 12,336.00 11,934.92 12,014.06 12,014.06 435,707,200 

Jul 31, 2017 12,141.53 12,321.98 12,092.06 12,297.72 12,297.72 433,857,000 

Jul 24, 2017 12,228.63 12,341.03 12,098.57 12,162.70 12,162.70 347,513,900 

Jul 17, 2017 12,652.37 12,656.13 12,190.89 12,240.06 12,240.06 452,123,900 

Jul 10, 2017 12,464.96 12,676.52 12,406.20 12,631.72 12,631.72 386,199,200 

Jul 03, 2017 12,396.34 12,496.82 12,316.43 12,388.68 12,388.68 415,623,300 

Jun 26, 2017 12,783.89 12,841.31 12,319.00 12,325.12 12,325.12 498,179,000 

Jun 19, 2017 12,849.99 12,951.54 12,677.40 12,733.41 12,733.41 374,727,800 

Jun 12, 2017 12,760.39 12,921.17 12,620.90 12,752.73 12,752.73 609,241,100 

Jun 05, 2017 12,768.46 12,821.03 12,640.52 12,815.72 12,815.72 392,935,100 

May 29, 

2017 
12,588.80 12,878.59 12,567.22 12,822.94 12,822.94 421,265,900 

May 22, 

2017 
12,664.97 12,703.74 12,529.51 12,602.18 12,602.18 363,873,700 

May 15, 

2017 
12,824.05 12,841.66 12,489.95 12,638.69 12,638.69 506,129,300 

May 08, 

2017 
12,758.48 12,783.23 12,659.70 12,770.41 12,770.41 518,744,400 

May 01, 

2017 
12,478.46 12,718.66 12,433.51 12,716.89 12,716.89 371,504,300 

Apr 24, 

2017 
12,296.56 12,486.29 12,289.37 12,438.01 12,438.01 568,208,600 

Apr 17, 

2017 
12,135.61 12,162.47 11,941.57 12,048.57 12,048.57 359,559,700 

Apr 10, 

2017 
12,244.50 12,246.88 12,049.93 12,109.00 12,109.00 286,131,100 

Apr 03, 

2017 
12,368.82 12,375.58 12,119.04 12,225.06 12,225.06 430,776,000 

Mar 27, 

2017 
11,957.65 12,313.29 11,916.07 12,312.87 12,312.87 476,013,300 

Mar 20, 

2017 
12,050.81 12,111.24 11,850.27 12,064.27 12,064.27 522,529,800 

Mar 13, 

2017 
11,954.80 12,156.44 11,930.38 12,095.24 12,095.24 588,974,500 
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May 08, 

2017 
24,604.29 25,211.28 24,476.20 25,156.34 25,156.34 8,096,604,000 

May 01, 

2017 
24,773.80 24,773.80 24,358.72 24,476.35 24,476.35 5,390,161,800 

Apr 24, 

2017 
24,185.76 24,717.44 23,958.18 24,615.13 24,615.13 7,636,119,200 

Apr 17, 

2017 
24,268.17 24,276.31 23,723.87 24,042.02 24,042.02 5,979,909,900 

Apr 10, 

2017 
24,302.01 24,378.38 23,994.13 24,261.66 24,261.66 5,866,179,200 

Apr 03, 

2017 
24,236.56 24,400.80 23,982.40 24,267.30 24,267.30 8,382,052,200 

Mar 27, 

2017 
24,235.69 24,470.66 24,105.38 24,111.59 24,111.59 8,573,612,800 

Mar 20, 

2017 
24,312.57 24,656.65 24,207.10 24,358.27 24,358.27 9,488,174,700 

Mar 13, 

2017 
23,643.30 24,385.81 23,567.93 24,309.93 24,309.93 10,315,180,700 

Mar 06, 

2017 
23,600.49 23,816.23 23,438.86 23,568.67 23,568.67 7,863,989,600 

Feb 27, 

2017 
23,941.81 24,080.87 23,511.60 23,552.72 23,552.72 9,541,879,900 

Feb 20, 

2017 
24,066.00 24,216.53 23,909.15 23,965.70 23,965.70 9,638,665,400 

Feb 13, 

2017 
23,664.53 24,161.39 23,614.47 24,033.74 24,033.74 13,900,647,200 

Feb 06, 

2017 
23,239.29 23,718.47 23,149.70 23,574.98 23,574.98 10,448,583,100 

Jan 30, 

2017 
23,211.88 23,439.02 22,997.46 23,129.21 23,129.21 3,842,115,600 

Jan 23, 

2017 
22,926.30 23,397.09 22,861.29 23,360.78 23,360.78 6,351,556,300 

Jan 16, 

2017 
22,895.36 23,151.75 22,657.35 22,885.91 22,885.91 6,403,922,600 

Jan 09, 

2017 
22,561.11 22,971.49 22,476.35 22,937.38 22,937.38 7,106,660,300 

Jan 02, 

2017 
21,993.36 22,605.66 21,883.82 22,503.01 22,503.01 5,960,676,600 

Dec 26, 

2016 
21,562.70 22,069.62 21,488.82 22,000.56 22,000.56 6,445,058,500 

Dec 19, 

2016 
21,945.84 21,955.94 21,491.83 21,574.76 21,574.76 7,042,659,800 

Dec 12, 

2016 
22,860.27 22,863.61 21,965.68 22,020.75 22,020.75 9,964,277,500 

Dec 05, 

2016 
22,580.75 23,076.24 22,375.28 22,760.98 22,760.98 7,285,969,400 

Nov 28, 

2016 
22,738.94 23,012.28 22,559.20 22,564.82 22,564.82 10,172,932,100 

Nov 21, 

2016 
22,313.04 22,804.26 22,227.80 22,723.45 22,723.45 7,509,451,600 

Nov 14, 

2016 
22,344.23 22,499.39 22,114.02 22,344.21 22,344.21 7,465,553,000 

Nov 07, 

2016 
22,682.71 23,048.32 21,957.71 22,531.09 22,531.09 9,640,882,100 

Oct 31, 

2016 
22,845.82 23,268.05 22,587.59 22,642.62 22,642.62 6,037,515,900 

Oct 24, 

2016 
23,431.63 23,631.34 22,847.73 22,954.81 22,954.81 6,784,023,300 

Oct 17, 

2016 
23,164.54 23,500.82 22,978.01 23,374.40 23,374.40 4,645,936,200 

Oct 10, 

2016 
24,013.84 24,064.50 23,006.12 23,233.31 23,233.31 7,455,234,200 

Oct 03, 

2016 
23,652.83 24,004.09 23,500.71 23,851.82 23,851.82 6,125,458,300 

Sep 26, 

2016 
23,554.83 23,828.60 23,239.36 23,297.15 23,297.15 8,274,435,300 

Sep 19, 

2016 
23,486.62 24,058.65 23,394.95 23,686.48 23,686.48 9,368,568,900 

Sep 12, 

2016 
23,596.03 23,652.41 23,155.73 23,335.59 23,335.59 7,323,762,600 

Sep 05, 

2016 
23,576.31 24,364.00 23,530.36 24,099.70 24,099.70 10,144,376,700 

Aug 29, 

2016 
22,904.20 23,306.48 22,762.73 23,266.70 23,266.70 9,340,679,500 

Aug 22, 

2016 
22,941.53 23,036.07 22,702.61 22,909.54 22,909.54 8,192,925,400 

Aug 15, 

2016 
22,765.23 23,193.90 22,765.23 22,937.22 22,937.22 11,007,119,000 

Aug 08, 

2016 
22,324.18 22,816.75 22,260.07 22,766.91 22,766.91 8,952,710,200 

Aug 01, 

2016 
22,027.65 22,260.95 21,725.38 22,146.09 22,146.09 5,684,830,600 

Jul 25, 22,071.77 22,300.51 21,830.46 21,891.37 21,891.37 8,443,288,300 

Mar 06, 

2017 
11,956.81 12,067.07 11,917.78 11,963.18 11,963.18 479,066,800 

Feb 27, 

2017 
11,858.14 12,082.59 11,780.83 12,027.36 12,027.36 420,241,900 

Feb 20, 

2017 
11,831.71 12,031.11 11,722.35 11,804.03 11,804.03 390,531,900 

Feb 13, 

2017 
11,697.99 11,848.04 11,684.91 11,757.02 11,757.02 397,365,900 

Feb 06, 

2017 
11,628.03 11,711.55 11,479.78 11,666.97 11,666.97 441,417,000 

Jan 30, 2017 11,786.31 11,792.33 11,535.31 11,651.49 11,651.49 445,010,700 

Jan 23, 2017 11,545.97 11,893.08 11,508.83 11,814.27 11,814.27 438,553,500 

Jan 16, 2017 11,537.45 11,644.88 11,425.14 11,630.13 11,630.13 426,096,700 

Jan 09, 2017 11,606.89 11,692.27 11,491.87 11,629.18 11,629.18 441,675,600 

Jan 02, 2017 11,426.38 11,637.37 11,414.82 11,599.01 11,599.01 360,053,000 

Dec 26, 

2016 
11,457.91 11,481.66 11,404.82 11,481.06 11,481.06 159,954,600 

Dec 19, 

2016 
11,384.03 11,480.18 11,380.12 11,449.93 11,449.93 322,488,700 

Dec 12, 

2016 
11,198.42 11,451.57 11,141.86 11,404.01 11,404.01 598,608,500 

Dec 05, 

2016 
10,494.64 11,231.69 10,493.62 11,203.63 11,203.63 278,665,000 

Nov 28, 

2016 
10,655.92 10,691.67 10,402.59 10,513.35 10,513.35 - 

Nov 21, 

2016 
10,697.95 10,767.73 10,595.14 10,699.27 10,699.27 - 

Nov 14, 

2016 
10,750.62 10,802.39 10,604.32 10,664.56 10,664.56 - 

Nov 07, 

2016 
10,410.56 10,793.97 10,174.92 10,667.95 10,667.95 - 

Oct 31, 2016 10,658.67 10,730.48 10,212.53 10,259.13 10,259.13 - 

Oct 24, 2016 10,743.87 10,827.72 10,583.57 10,696.19 10,696.19 - 

Oct 17, 2016 10,544.69 10,748.41 10,491.28 10,710.73 10,710.73 88,963,500 

Oct 10, 2016 10,496.01 10,692.36 10,349.06 10,580.38 10,580.38 - 

Oct 03, 2016 10,492.97 10,646.72 10,465.35 10,490.86 10,490.86 - 

Sep 26, 

2016 
10,555.19 10,575.34 10,189.94 10,511.02 10,511.02 - 

Sep 19, 

2016 
10,349.87 10,705.40 10,326.75 10,626.97 10,626.97 - 

Sep 12, 

2016 
10,380.46 10,507.04 10,262.19 10,276.17 10,276.17 - 

Sep 05, 

2016 
10,712.17 10,780.42 10,539.31 10,573.44 10,573.44 - 

Aug 29, 

2016 
10,503.88 10,693.64 10,441.81 10,683.82 10,683.82 - 

Aug 22, 

2016 
10,528.88 10,656.25 10,443.48 10,587.77 10,587.77 - 

Aug 15, 

2016 
10,719.14 10,802.32 10,490.96 10,544.36 10,544.36 - 

Aug 08, 

2016 
10,407.50 10,742.84 10,403.47 10,713.43 10,713.43 - 

Aug 01, 

2016 
10,426.36 10,459.34 10,092.53 10,367.21 10,367.21 - 

Jul 25, 2016 10,155.20 10,381.90 10,125.22 10,337.50 10,337.50 - 

Jul 18, 2016 10,079.03 10,195.65 9,923.64 10,147.46 10,147.46 - 

Jul 11, 2016 9,744.80 10,109.86 9,690.18 10,066.90 10,066.90 - 

Jul 04, 2016 9,797.66 9,808.99 9,304.01 9,629.66 9,629.66 - 

Jun 27, 2016 9,516.92 9,806.47 9,214.10 9,776.12 9,776.12 - 

Jun 20, 2016 9,850.59 10,340.84 9,226.15 9,557.16 9,557.16 - 

Jun 13, 2016 9,715.78 9,755.23 9,432.87 9,631.36 9,631.36 - 

Jun 06, 2016 10,105.09 10,312.53 9,819.12 9,834.62 9,834.62 - 

May 30, 

2016 
10,293.43 10,365.24 10,040.87 10,103.26 10,103.26 - 

May 23, 

2016 
9,891.38 10,298.76 9,773.80 10,286.31 10,286.31 - 

May 16, 

2016 
10,016.79 10,080.31 9,773.72 9,916.02 9,916.02 - 

May 09, 

2016 
9,929.19 10,106.93 9,767.94 9,952.90 9,952.90 - 

May 02, 

2016 
10,091.17 10,153.90 9,737.00 9,869.95 9,869.95 - 

Apr 25, 

2016 
10,379.16 10,399.30 10,038.97 10,038.97 10,038.97 - 

Apr 18, 

2016 
9,933.70 10,474.38 9,920.90 10,373.49 10,373.49 - 

Apr 11, 

2016 
9,595.56 10,098.44 9,524.66 10,051.57 10,051.57 - 

Apr 04, 

2016 
9,789.77 9,907.05 9,484.75 9,622.26 9,622.26 - 
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2016 

Jul 18, 

2016 
21,656.88 22,118.22 21,612.60 21,964.27 21,964.27 6,734,142,600 

Jul 11, 

2016 
20,951.17 21,739.21 20,840.00 21,659.25 21,659.25 9,519,293,900 

Jul 04, 

2016 
20,967.47 21,166.02 20,304.39 20,564.17 20,564.17 7,017,092,700 

Jun 27, 

2016 
19,982.66 20,828.03 19,898.75 20,794.37 20,794.37 7,308,664,100 

Jun 20, 

2016 
20,425.06 21,034.18 19,662.70 20,259.13 20,259.13 10,627,820,400 

Jun 13, 

2016 
20,647.51 20,664.59 19,964.37 20,169.98 20,169.98 9,406,863,100 

Jun 06, 

2016 
20,971.13 21,352.37 20,840.95 21,042.64 21,042.64 6,398,514,400 

May 30, 

2016 
20,523.67 21,049.20 20,465.84 20,947.24 20,947.24 10,202,393,100 

May 23, 

2016 
19,788.13 20,620.15 19,712.67 20,576.77 20,576.77 7,259,817,800 

May 16, 

2016 
19,711.77 20,145.77 19,631.71 19,852.20 19,852.20 6,802,129,400 

May 09, 

2016 
20,279.90 20,347.76 19,594.61 19,719.29 19,719.29 7,017,045,500 

May 02, 

2016 
21,061.77 21,061.77 20,058.77 20,109.87 20,109.87 6,344,350,600 

Apr 25, 

2016 
21,408.56 21,654.07 21,023.77 21,067.05 21,067.05 7,081,301,600 

Apr 18, 

2016 
21,129.68 21,634.74 21,002.77 21,467.04 21,467.04 7,597,498,000 

Apr 11, 

2016 
20,255.84 21,511.08 20,240.69 21,316.47 21,316.47 8,199,595,700 

Apr 04, 

2016 
20,786.18 20,786.18 20,045.47 20,370.40 20,370.40 7,828,650,700 

Mar 28, 

2016 
20,545.44 20,872.55 20,455.41 20,498.92 20,498.92 5,473,270,200 

*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and 

splits. 
 

Mar 28, 

2016 
9,951.68 10,097.70 9,675.50 9,794.64 9,794.64 - 

*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and 

splits. 
 

 IBOVESPA (^BVSP) 

Sao Paolo - Sao Paolo Delayed Price. Currency in BRL 

Add to watchlist 

 
 

Date Open High Low Close* 
Adj 

Close** 
Volume 

Mar 29, 

2018 
83,874.1328 85,708.0078 83,874.1328 85,365.5625 85,365.5625 - 

Mar 26, 

2018 
84,377.0000 85,708.0000 82,889.0000 85,366.0000 85,366.0000 11,365,700 

Mar 19, 

2018 
84,886.0000 85,499.0000 83,678.0000 84,377.0000 84,377.0000 15,692,100 

Mar 12, 

2018 
86,386.0000 87,333.0000 84,525.0000 84,886.0000 84,886.0000 17,186,000 

Mar 05, 

2018 
85,292.0000 86,931.0000 84,397.0000 86,371.0000 86,371.0000 17,666,800 

Feb 26, 

2018 
87,296.0000 88,318.0000 83,897.0000 85,761.0000 85,761.0000 21,754,500 

Feb 19, 

2018 
84,525.0000 87,358.0000 84,261.0000 87,293.0000 87,293.0000 18,696,800 

Feb 11, 

2018 
80,901.0000 84,686.0000 80,901.0000 84,525.0000 84,525.0000 10,875,800 

Feb 04, 

2018 
84,040.0000 84,410.0000 79,690.0000 80,899.0000 80,899.0000 21,033,500 

Jan 28, 

2018 
85,531.0000 86,213.0000 83,804.0000 84,041.0000 84,041.0000 19,151,300 

Jan 21, 

2018 
81,220.0000 85,531.0000 80,524.0000 85,531.0000 85,531.0000 17,318,500 

Jan 14, 

2018 
79,349.0000 81,429.0000 79,349.0000 81,220.0000 81,220.0000 14,817,500 

Jan 07, 

2018 
79,070.0000 79,440.0000 78,164.0000 79,349.0000 79,349.0000 15,756,500 

Dec 31, 

2017 
76,403.0000 79,135.0000 76,403.0000 79,071.0000 79,071.0000 12,255,700 

Dec 24, 

2017 
75,187.0000 76,437.0000 74,924.0000 76,402.0000 76,402.0000 5,454,900 

Dec 17, 

2017 
72,621.0000 75,227.0000 72,347.0000 75,187.0000 75,187.0000 12,737,400 

Dec 10, 

2017 
72,775.0000 74,622.0000 71,798.0000 72,608.0000 72,608.0000 18,052,300 

Dec 03, 72,266.0000 74,166.0000 71,356.0000 72,732.0000 72,732.0000 15,397,600 

SSE Composite Index (000001.SS) 

Shanghai - Shanghai Delayed Price. Currency in CNY 

 

Date Open High Low Close* 
Adj 

Close** 
Volume 

Mar 26, 

2018 
3,117.3191 3,174.5090 3,091.4580 3,160.5310 3,160.5310 709,300 

Mar 19, 

2018 
3,264.9280 3,314.2090 3,110.6641 3,152.7610 3,152.7610 872,200 

Mar 12, 

2018 
3,319.2090 3,333.8750 3,269.2830 3,269.8821 3,269.8821 830,900 

Mar 05, 

2018 
3,255.8711 3,309.7151 3,236.7170 3,307.1660 3,307.1660 827,100 

Feb 26, 

2018 
3,307.2949 3,335.9861 3,228.5850 3,254.5281 3,254.5281 823,800 

Feb 19, 

2018 
3,188.2480 3,294.1340 3,171.3840 3,289.0239 3,289.0239 1,442,632,600 

Feb 12, 

2018 
3,128.3711 3,219.2170 3,113.6050 3,199.1589 3,199.1589 405,100 

Feb 05, 

2018 
3,411.6699 3,487.7209 3,062.7429 3,129.8511 3,129.8511 1,216,900 

Jan 29, 

2018 
3,563.6399 3,587.0320 3,388.8601 3,462.0811 3,462.0811 1,098,300 

Jan 22, 

2018 
3,476.9939 3,574.9050 3,475.6731 3,558.1289 3,558.1289 1,175,300 

Jan 15, 

2018 
3,428.9509 3,498.4341 3,401.9609 3,487.8640 3,487.8640 1,172,000 

Jan 08, 

2018 
3,391.5530 3,435.4241 3,384.5591 3,428.9409 3,428.9409 984,700 

Jan 01, 

2018 
3,314.0310 3,402.0691 3,314.0310 3,391.7500 3,391.7500 836,200 

Dec 25, 

2017 
3,296.2109 3,312.3000 3,263.7280 3,307.1721 3,307.1721 764,600 

Dec 18, 

2017 
3,268.0339 3,309.2229 3,254.1780 3,297.0630 3,297.0630 639,600 

Dec 11, 

2017 
3,290.4880 3,322.6741 3,259.3879 3,266.1370 3,266.1370 620,000 

Dec 04, 

2017 
3,310.3811 3,323.9961 3,254.6111 3,289.9919 3,289.9919 773,300 

Nov 27, 

2017 
3,346.6570 3,347.0510 3,300.7810 3,317.6169 3,317.6169 784,200 

Nov 20, 

2017 
3,361.3560 3,442.1780 3,328.3340 3,353.8210 3,353.8210 955,400 
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2017 

Nov 26, 

2017 
74,157.0000 74,989.0000 71,215.0000 72,264.0000 72,264.0000 17,832,800 

Nov 19, 

2017 
73,439.0000 75,073.0000 73,439.0000 74,157.0000 74,157.0000 11,017,300 

Nov 12, 

2017 
72,167.0000 73,632.0000 70,825.0000 73,437.0000 73,437.0000 13,226,600 

Nov 05, 

2017 
73,911.0000 74,481.0000 71,920.0000 72,166.0000 72,166.0000 18,039,000 

Oct 29, 

2017 
75,973.0000 75,973.0000 73,094.0000 73,915.0000 73,915.0000 15,412,300 

Oct 22, 

2017 
76,398.0000 77,061.0000 75,315.0000 75,976.0000 75,976.0000 14,968,600 

Oct 15, 

2017 
76,985.0000 77,382.0000 75,366.0000 76,391.0000 76,391.0000 14,158,600 

Oct 09, 

2017 
76,055.0000 77,319.0000 75,181.0000 76,990.0000 76,990.0000 12,806,100 

Oct 02, 

2017 
74,295.0000 78,024.0000 73,845.0000 76,055.0000 76,055.0000 16,555,600 

Sep 25, 

2017 
75,381.0000 75,470.0000 73,125.0000 74,294.0000 74,294.0000 16,940,000 

Sep 18, 

2017 
75,758.0000 76,420.0000 75,029.0000 75,390.0000 75,390.0000 16,384,600 

Sep 11, 

2017 
73,096.0000 75,820.0000 73,096.0000 75,757.0000 75,757.0000 18,118,400 

Sep 04, 

2017 
71,921.0000 73,646.0000 71,671.0000 73,079.0000 73,079.0000 13,585,500 

Aug 28, 

2017 
71,074.0000 72,217.0000 70,516.0000 71,923.0000 71,923.0000 15,260,300 

Aug 21, 

2017 
68,713.0000 71,506.0000 68,514.0000 71,074.0000 71,074.0000 15,423,200 

Aug 14, 

2017 
67,364.0000 68,950.0000 67,226.0000 68,715.0000 68,715.0000 15,460,500 

Aug 07, 

2017 
66,898.0000 68,500.0000 66,650.0000 67,359.0000 67,359.0000 14,329,900 

Jul 31, 

2017 
65,503.0000 67,277.0000 65,503.0000 66,898.0000 66,898.0000 14,142,300 

Jul 24, 

2017 
64,695.0000 65,873.0000 64,678.0000 65,497.0000 65,497.0000 10,924,300 

Jul 17, 

2017 
65,431.0000 65,604.0000 64,599.0000 64,684.0000 64,684.0000 11,469,900 

Jul 10, 

2017 
62,322.0000 65,624.0000 62,322.0000 65,436.0000 65,436.0000 14,740,300 

Jul 03, 

2017 
62,901.0000 63,485.0000 62,035.0000 62,322.0000 62,322.0000 12,139,800 

Jun 26, 

2017 
61,088.0000 63,038.0000 61,088.0000 62,900.0000 62,900.0000 14,197,700 

Jun 19, 

2017 
61,620.0000 62,272.0000 60,544.0000 61,087.0000 61,087.0000 15,887,100 

Jun 12, 

2017 
62,219.0000 62,475.0000 61,269.0000 61,626.0000 61,626.0000 14,912,200 

Jun 05, 

2017 
62,503.0000 63,637.0000 62,010.0000 62,211.0000 62,211.0000 14,109,600 

May 

29, 

2017 

64,055.0000 64,107.0000 62,161.0000 62,511.0000 62,511.0000 14,661,400 

May 

22, 

2017 

62,638.0000 64,170.0000 60,925.0000 64,085.0000 64,085.0000 22,600,900 

May 

15, 

2017 

68,227.0000 68,792.0000 60,315.0000 62,639.0000 62,639.0000 27,447,400 

May 

08, 

2017 

65,705.0000 68,429.0000 65,295.0000 68,222.0000 68,222.0000 14,821,700 

May 

01, 

2017 

65,404.0000 66,877.0000 64,721.0000 65,710.0000 65,710.0000 13,483,300 

Apr 24, 

2017 
63,761.0000 65,436.0000 63,761.0000 65,403.0000 65,403.0000 15,538,700 

Apr 17, 

2017 
62,828.0000 64,591.0000 62,828.0000 63,761.0000 63,761.0000 9,114,000 

Apr 10, 

2017 
64,593.0000 64,928.0000 62,826.0000 62,826.0000 62,826.0000 13,628,800 

Apr 03, 

2017 
64,989.0000 66,211.0000 63,762.0000 64,593.0000 64,593.0000 13,654,100 

Mar 27, 

2017 
63,829.0000 65,775.0000 63,030.0000 64,984.0000 64,984.0000 14,470,000 

Mar 20, 

2017 
64,232.0000 65,136.0000 62,496.0000 63,854.0000 63,854.0000 17,396,000 

Mar 13, 

2017 
64,674.0000 66,554.0000 64,152.0000 64,210.0000 64,210.0000 16,803,100 

Mar 06, 66,786.0000 66,892.0000 64,203.0000 64,675.0000 64,675.0000 16,897,100 

Nov 13, 

2017 
3,435.1841 3,450.4951 3,373.2959 3,382.9080 3,382.9080 976,900 

Nov 06, 

2017 
3,369.6851 3,438.7920 3,356.5339 3,432.6731 3,432.6731 878,600 

Oct 30, 

2017 
3,413.8679 3,419.7319 3,347.3601 3,371.7439 3,371.7439 882,000 

Oct 23, 

2017 
3,382.2800 3,421.1030 3,374.1250 3,416.8120 3,416.8120 747,900 

Oct 16, 

2017 
3,393.2061 3,400.5110 3,359.6279 3,378.6479 3,378.6479 742,600 

Oct 09, 

2017 
3,403.2461 3,410.1699 3,358.7949 3,390.5229 3,390.5229 854,400 

Oct 02, 

2017 
- - - - - - 

Sep 25, 

2017 
3,344.5891 3,357.0149 3,332.5991 3,348.9431 3,348.9431 739,600 

Sep 18, 

2017 
3,352.5129 3,377.8840 3,334.9851 3,352.5291 3,352.5291 950,200 

Sep 11, 

2017 
3,365.3511 3,391.6440 3,345.3279 3,353.6189 3,353.6189 1,127,600 

Sep 04, 

2017 
3,369.7190 3,391.0110 3,353.6880 3,365.2429 3,365.2429 1,124,600 

Aug 28, 

2017 
3,336.1260 3,381.9250 3,336.1260 3,367.1189 3,367.1189 1,240,800 

Aug 21, 

2017 
3,274.5811 3,331.9150 3,266.3589 3,331.5220 3,331.5220 921,700 

Aug 14, 

2017 
3,206.0439 3,275.0759 3,206.0439 3,268.7241 3,268.7241 944,200 

Aug 07, 

2017 
3,257.6699 3,285.4829 3,200.7480 3,208.5410 3,208.5410 1,222,500 

Jul 31, 

2017 
3,252.7520 3,305.4309 3,251.1941 3,262.0811 3,262.0811 1,259,100 

Jul 24, 

2017 
3,230.8979 3,264.8479 3,220.6370 3,253.2400 3,253.2400 1,062,900 

Jul 17, 

2017 
3,219.7910 3,247.7119 3,139.5039 3,237.9819 3,237.9819 1,167,300 

Jul 10, 

2017 
3,208.4629 3,226.9080 3,177.9351 3,222.4170 3,222.4170 929,000 

Jul 03, 

2017 
3,191.9980 3,219.5229 3,174.3140 3,217.9570 3,217.9570 782,200 

Jun 26, 

2017 
3,157.0020 3,193.4609 3,156.9771 3,192.4270 3,192.4270 718,600 

Jun 19, 

2017 
3,122.1580 3,186.9819 3,118.0950 3,157.8730 3,157.8730 758,900 

Jun 12, 

2017 
3,149.5271 3,164.9500 3,117.0840 3,123.1660 3,123.1660 690,000 

Jun 05, 

2017 
3,102.1101 3,165.9199 3,078.7871 3,158.3999 3,158.3999 731,600 

May 29, 

2017 
3,125.3250 3,143.2791 3,081.8491 3,105.5400 3,105.5400 458,500 

May 22, 

2017 
3,087.1709 3,120.6631 3,022.3030 3,110.0591 3,110.0591 819,100 

May 15, 

2017 
3,085.9319 3,119.5820 3,060.5339 3,090.6311 3,090.6311 756,400 

May 08, 

2017 
3,090.0649 3,093.4519 3,016.5310 3,083.5129 3,083.5129 827,400 

May 01, 

2017 
3,147.2280 3,154.7810 3,092.0920 3,103.0381 3,103.0381 672,200 

Apr 24, 

2017 
3,164.2480 3,164.2480 3,097.3330 3,154.6580 3,154.6580 884,300 

Apr 17, 

2017 
3,229.9490 3,229.9490 3,147.0659 3,173.1509 3,173.1509 970,300 

Apr 10, 

2017 
3,285.4590 3,290.3889 3,238.8960 3,244.4829 3,244.4829 1,198,800 

Apr 03, 

2017 
3,235.6599 3,295.1870 3,233.2371 3,286.6160 3,286.6160 729,700 

Mar 27, 

2017 
3,268.9241 3,283.2390 3,195.8521 3,222.5139 3,222.5139 1,023,200 

Mar 20, 

2017 
3,241.1101 3,275.2070 3,221.9341 3,269.4451 3,269.4451 935,700 

Mar 13, 

2017 
3,209.4490 3,274.1899 3,193.1570 3,237.4470 3,237.4470 844,700 

Mar 06, 

2017 
3,217.3350 3,245.3040 3,205.2791 3,212.7600 3,212.7600 785,000 

Feb 27, 

2017 
3,249.1951 3,259.9780 3,206.6130 3,218.3120 3,218.3120 862,800 

Feb 20, 

2017 
3,198.9629 3,264.0820 3,198.9629 3,253.4331 3,253.4331 1,047,000 

Feb 13, 

2017 
3,198.9951 3,238.3960 3,198.9951 3,202.0759 3,202.0759 1,093,700 

Feb 06, 

2017 
3,143.0930 3,205.0491 3,132.0330 3,196.6990 3,196.6990 831,300 

Jan 30, 3,160.0820 3,162.6770 3,136.0129 3,140.1699 3,140.1699 92,200 
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2017 

Feb 27, 

2017 
66,661.0000 67,398.0000 65,594.0000 66,786.0000 66,786.0000 8,128,200 

Feb 20, 

2017 
67,756.0000 69,488.0000 66,452.0000 66,662.0000 66,662.0000 15,634,700 

Feb 12, 

2017 
66,125.0000 68,456.0000 66,125.0000 67,748.0000 67,748.0000 16,937,400 

Feb 05, 

2017 
64,957.0000 66,292.0000 63,740.0000 66,125.0000 66,125.0000 14,546,900 

Jan 29, 

2017 
66,025.0000 66,025.0000 64,163.0000 64,954.0000 64,954.0000 14,658,200 

Jan 22, 

2017 
64,519.0000 66,594.0000 64,500.0000 66,034.0000 66,034.0000 12,885,000 

Jan 15, 

2017 
63,652.0000 64,694.0000 63,456.0000 64,521.0000 64,521.0000 13,990,200 

Jan 08, 

2017 
61,680.0000 64,342.0000 61,307.0000 63,652.0000 63,652.0000 15,514,500 

Jan 01, 

2017 
60,227.0000 62,409.0000 59,371.0000 61,665.0000 61,665.0000 12,665,600 

Dec 25, 

2016 
57,941.0000 60,248.0000 57,941.0000 60,227.0000 60,227.0000 6,384,900 

Dec 18, 

2016 
58,390.0000 58,600.0000 56,829.0000 57,937.0000 57,937.0000 13,497,000 

Dec 11, 

2016 
60,517.0000 60,517.0000 57,575.0000 58,389.0000 58,389.0000 17,943,800 

Dec 04, 

2016 
60,322.0000 61,936.0000 59,396.0000 60,501.0000 60,501.0000 16,585,800 

Nov 27, 

2016 
61,559.0000 62,934.0000 58,092.0000 60,316.0000 60,316.0000 20,460,200 

Nov 20, 

2016 
59,963.0000 62,550.0000 59,963.0000 61,559.0000 61,559.0000 15,297,700 

Nov 13, 

2016 
59,183.0000 61,493.0000 58,322.0000 59,962.0000 59,962.0000 16,985,100 

Nov 06, 

2016 
61,601.0000 64,767.0000 58,921.0000 59,184.0000 59,184.0000 27,417,600 

Oct 30, 

2016 
64,312.0000 65,291.0000 61,491.0000 61,598.0000 61,598.0000 16,419,000 

Oct 23, 

2016 
64,141.0000 64,728.0000 63,084.0000 64,308.0000 64,308.0000 19,257,200 

Oct 16, 

2016 
61,768.0000 64,372.0000 61,719.0000 64,108.0000 64,108.0000 18,429,400 

Oct 10, 

2016 
61,130.0000 62,039.0000 60,243.0000 61,767.0000 61,767.0000 15,148,800 

Oct 03, 

2016 
58,370.0000 61,275.0000 58,367.0000 61,109.0000 61,109.0000 17,798,600 

Sep 26, 

2016 
58,697.0000 59,621.0000 57,411.0000 58,367.0000 58,367.0000 14,354,100 

Sep 19, 

2016 
57,083.0000 59,462.0000 57,083.0000 58,697.0000 58,697.0000 15,757,000 

Sep 12, 

2016 
57,998.0000 58,595.0000 56,459.0000 57,080.0000 57,080.0000 17,758,800 

Sep 05, 

2016 
59,616.0000 60,310.0000 57,961.0000 58,000.0000 58,000.0000 12,812,200 

Aug 29, 

2016 
57,717.0000 59,655.0000 57,506.0000 59,616.0000 59,616.0000 17,025,900 

Aug 22, 

2016 
59,080.0000 59,099.0000 57,259.0000 57,716.0000 57,716.0000 16,576,600 

Aug 15, 

2016 
58,316.0000 59,418.0000 58,081.0000 59,099.0000 59,099.0000 17,811,800 

Aug 08, 

2016 
57,655.0000 58,753.0000 56,735.0000 58,298.0000 58,298.0000 17,431,800 

Aug 01, 

2016 
57,309.0000 58,030.0000 55,696.0000 57,661.0000 57,661.0000 19,550,900 

Jul 25, 

2016 
57,006.0000 57,474.0000 55,993.0000 57,308.0000 57,308.0000 18,603,500 

Jul 18, 

2016 
55,573.0000 57,171.0000 55,355.0000 57,002.0000 57,002.0000 18,043,200 

Jul 11, 

2016 
53,143.0000 55,649.0000 53,143.0000 55,578.0000 55,578.0000 19,215,100 

Jul 04, 

2016 
52,241.0000 53,166.0000 50,825.0000 53,141.0000 53,141.0000 15,187,900 

Jun 27, 

2016 
50,106.0000 52,346.0000 48,954.0000 52,233.0000 52,233.0000 19,098,900 

Jun 20, 

2016 
49,539.0000 51,673.0000 49,539.0000 50,105.0000 50,105.0000 17,775,000 

Jun 13, 

2016 
49,419.0000 50,191.0000 48,067.0000 49,534.0000 49,534.0000 19,661,400 

Jun 06, 

2016 
50,627.0000 51,812.0000 49,421.0000 49,422.0000 49,422.0000 16,467,700 

May 

30, 

2016 

49,051.0000 50,634.0000 48,200.0000 50,619.0000 50,619.0000 17,117,200 

May 49,709.0000 50,357.0000 48,695.0000 49,051.0000 49,051.0000 12,736,100 

2017 

Jan 23, 

2017 
3,125.4209 3,163.1040 3,125.4209 3,159.1660 3,159.1660 484,700 

Jan 16, 

2017 
3,104.4919 3,125.6599 3,044.2910 3,123.1389 3,123.1389 772,200 

Jan 09, 

2017 
3,148.5320 3,174.5779 3,102.1631 3,112.7639 3,112.7639 835,100 

Jan 02, 

2017 
3,105.3091 3,172.0349 3,105.3091 3,154.3210 3,154.3210 667,900 

Dec 26, 

2016 
3,095.5791 3,127.8831 3,068.4150 3,103.6370 3,103.6370 543,100 

Dec 19, 

2016 
3,120.6960 3,143.1689 3,084.8000 3,110.1541 3,110.1541 832,300 

Dec 12, 

2016 
3,233.6660 3,245.0950 3,100.9131 3,122.9819 3,122.9819 1,016,300 

Dec 05, 

2016 
3,203.7839 3,244.8010 3,189.4851 3,232.8831 3,232.8831 924,400 

Nov 28, 

2016 
3,270.0471 3,301.2129 3,235.2771 3,243.8430 3,243.8430 1,343,400 

Nov 21, 

2016 
3,188.4961 3,262.8789 3,188.2800 3,261.9380 3,261.9380 1,208,500 

Nov 14, 

2016 
3,187.7090 3,221.4580 3,186.7959 3,192.8560 3,192.8560 1,216,300 

Nov 07, 

2016 
3,124.8921 3,202.7400 3,096.9470 3,196.0439 3,196.0439 1,166,400 

Oct 31, 

2016 
3,097.1880 3,141.3340 3,081.0720 3,125.3169 3,125.3169 915,100 

Oct 24, 

2016 
3,092.0471 3,137.0339 3,090.7859 3,104.2700 3,104.2700 975,400 

Oct 17, 

2016 
3,064.6909 3,101.8491 3,033.7529 3,090.9409 3,090.9409 876,300 

Oct 10, 

2016 
3,020.4570 3,066.1040 3,014.6201 3,063.8091 3,063.8091 780,100 

Oct 03, 

2016 
- - - - - - 

Sep 26, 

2016 
3,028.2429 3,028.2429 2,969.1321 3,004.7029 3,004.7029 585,100 

Sep 19, 

2016 
3,005.3230 3,054.4351 3,005.3230 3,033.8960 3,033.8960 618,700 

Sep 12, 

2016 
3,037.5071 3,040.9519 2,995.4160 3,002.8491 3,002.8491 474,800 

Sep 05, 

2016 
3,070.7070 3,105.6780 3,053.1870 3,078.8550 3,078.8550 811,500 

Aug 29, 

2016 
3,068.4600 3,088.7041 3,050.4919 3,067.3521 3,067.3521 731,900 

Aug 22, 

2016 
3,107.3811 3,112.7400 3,041.5049 3,070.3091 3,070.3091 816,200 

Aug 15, 

2016 
3,056.4839 3,140.4409 3,053.8711 3,108.1021 3,108.1021 1,213,400 

Aug 08, 

2016 
2,972.6250 3,051.0540 2,959.0481 3,050.6670 3,050.6670 820,500 

Aug 01, 

2016 
2,971.9490 2,991.6770 2,931.9629 2,976.6960 2,976.6960 679,800 

Jul 25, 

2016 
3,008.0940 3,057.4241 2,939.2271 2,979.3391 2,979.3391 921,800 

Jul 18, 

2016 
3,047.6370 3,058.3210 3,007.4570 3,012.8159 3,012.8159 796,900 

Jul 11, 

2016 
2,993.7490 3,069.0471 2,984.4209 3,054.2959 3,054.2959 1,090,600 

Jul 04, 

2016 
2,924.2930 3,024.1089 2,922.5200 2,988.0940 2,988.0940 1,061,300 

Jun 27, 

2016 
2,840.5591 2,944.9890 2,840.2771 2,932.4761 2,932.4761 819,500 

Jun 20, 

2016 
2,887.6360 2,919.3020 2,807.5979 2,854.2859 2,854.2859 758,500 

Jun 13, 

2016 
2,897.2729 2,911.1580 2,811.7810 2,885.1050 2,885.1050 801,200 

Jun 06, 

2016 
2,940.9939 2,945.9419 2,908.3669 2,927.1589 2,927.1589 418,000 

May 30, 

2016 
2,814.6509 2,945.5190 2,794.6609 2,938.6819 2,938.6819 841,700 

May 23, 

2016 
2,826.3120 2,848.0710 2,780.7629 2,821.0459 2,821.0459 560,100 

May 16, 

2016 
2,816.7749 2,860.3210 2,781.4170 2,825.4829 2,825.4829 598,900 

May 09, 

2016 
2,896.1621 2,896.1621 2,781.2361 2,827.1089 2,827.1089 687,600 

May 02, 

2016 
2,940.3921 3,004.4180 2,913.0359 2,913.2480 2,913.2480 685,700 

Apr 25, 

2016 
2,949.9729 2,976.0220 2,916.3740 2,938.3240 2,938.3240 622,500 

Apr 18, 

2016 
3,058.4629 3,058.4629 2,905.0491 2,959.2400 2,959.2400 949,500 
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23, 

2016 

May 

16, 

2016 

51,803.0000 52,305.0000 49,588.0000 49,723.0000 49,723.0000 18,633,100 

May 

09, 

2016 

51,717.0000 53,976.0000 49,908.0000 51,804.0000 51,804.0000 22,312,300 

May 

02, 

2016 

53,910.0000 54,113.0000 51,204.0000 51,718.0000 51,718.0000 18,391,500 

Apr 25, 

2016 
52,911.0000 54,978.0000 51,748.0000 53,911.0000 53,911.0000 21,652,400 

Apr 18, 

2016 
53,229.0000 54,054.0000 52,305.0000 52,908.0000 52,908.0000 18,233,000 

Apr 11, 

2016 
50,303.0000 53,844.0000 50,078.0000 53,228.0000 53,228.0000 26,114,000 

Apr 04, 

2016 
50,556.0000 50,556.0000 47,874.0000 50,293.0000 50,293.0000 19,020,200 

Mar 28, 

2016 
50,839.0000 52,262.0000 49,361.0000 50,562.0000 50,562.0000 17,194,000 

*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and 

splits. 
 

Apr 11, 

2016 
3,006.9089 3,097.1650 3,001.3149 3,078.1169 3,078.1169 1,110,500 

Apr 04, 

2016 
3,000.9380 3,062.3579 2,960.4600 2,984.9580 2,984.9580 897,800 

Mar 28, 

2016 
2,988.0100 3,023.4089 2,905.2510 3,009.5300 3,009.5300 1,022,300 

*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and 

splits. 

 

 

bursa Malaysia Berhad (1818.KL) 

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Delayed Price. Currency in MYR 

Add to watchlist 

 
 

Date Open High Low Close* Adj Close** Volume 

Jan 29, 2018 10.68 10.98 10.64 10.90 10.90 1,763,600 

Jan 22, 2018 10.60 10.90 10.54 10.60 10.60 3,229,000 

Jan 15, 2018 10.66 10.70 10.56 10.60 10.60 4,616,300 

Jan 08, 2018 10.68 10.88 10.54 10.60 10.60 5,657,600 

Jan 01, 2018 10.12 10.76 10.12 10.64 10.64 9,416,200 

Dec 25, 2017 9.97 10.18 9.82 10.12 10.12 7,184,500 

Dec 18, 2017 9.95 10.06 9.91 9.97 9.97 5,481,600 

Dec 11, 2017 9.60 10.14 9.58 9.95 9.95 1,550,400 

Dec 04, 2017 9.67 9.69 9.54 9.58 9.58 9,133,200 

Nov 27, 2017 9.55 9.91 9.55 9.68 9.68 6,165,900 

Nov 20, 2017 9.85 9.88 9.47 9.58 9.58 2,991,200 

Nov 13, 2017 9.88 9.98 9.75 9.82 9.82 1,129,900 

Nov 06, 2017 10.00 10.00 9.80 9.88 9.88 2,722,500 

Oct 30, 2017 9.85 10.02 9.84 10.00 10.00 2,827,600 

Oct 23, 2017 9.87 10.06 9.87 9.99 9.99 2,580,900 

Oct 16, 2017 9.95 10.16 9.75 9.75 9.75 2,304,400 

Oct 09, 2017 10.04 10.18 9.89 9.95 9.95 2,827,900 

Oct 02, 2017 9.99 10.10 9.93 10.10 10.10 3,703,000 

Sep 25, 2017 10.00 10.00 9.90 10.00 10.00 4,970,700 

Sep 18, 2017 10.02 10.14 9.95 9.98 9.98 2,621,300 

Sep 11, 2017 10.16 10.38 10.00 10.08 10.08 4,169,800 

Sep 04, 2017 10.30 10.42 9.65 10.42 10.42 3,916,600 

Aug 28, 2017 10.10 10.28 10.10 10.16 10.16 887,200 

Aug 21, 2017 10.20 10.24 10.08 10.12 10.12 5,445,900 

Aug 14, 2017 10.20 10.28 10.06 10.18 10.18 5,412,200 

Aug 08, 2017 0.2 Dividend 

Aug 07, 2017 10.50 10.60 10.04 10.20 10.01 6,574,400 

Jul 31, 2017 10.62 10.66 10.34 10.58 10.38 3,430,800 

Jul 24, 2017 10.08 10.76 10.02 10.62 10.42 3,646,200 

Jul 17, 2017 10.36 10.36 9.97 10.12 9.93 7,790,600 

Jul 10, 2017 10.42 10.50 10.26 10.28 10.08 6,727,000 

Jul 03, 2017 10.56 10.80 10.42 10.50 10.30 2,204,600 

Jun 26, 2017 10.40 10.60 10.32 10.60 10.40 793,800 

Jun 19, 2017 10.48 10.48 10.32 10.42 10.22 4,787,600 

Jun 12, 2017 10.52 10.56 10.38 10.48 10.28 4,164,000 

Jun 05, 2017 11.06 11.06 10.26 10.52 10.32 5,032,800 

May 29, 2017 10.92 11.14 10.56 11.06 10.85 6,098,500 

May 22, 2017 10.38 10.98 10.34 10.96 10.75 5,221,200 

May 15, 2017 10.18 10.40 9.95 10.38 10.18 5,324,900 

May 08, 2017 10.00 10.24 9.94 10.18 9.99 2,693,900 

May 01, 2017 10.26 10.38 9.96 10.00 9.81 1,440,900 

Apr 24, 2017 9.70 10.36 9.70 10.26 10.07 5,208,900 

Apr 17, 2017 9.59 9.80 9.44 9.70 9.52 6,941,000 
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Apr 10, 2017 9.58 9.75 9.51 9.51 9.33 2,324,200 

Apr 03, 2017 0.17 Dividend 

Apr 03, 2017 9.75 9.93 9.46 9.53 9.19 5,476,500 

Mar 27, 2017 9.77 9.97 9.66 9.78 9.43 7,439,400 

Mar 20, 2017 9.50 10.00 9.45 9.75 9.40 7,338,300 

Mar 13, 2017 9.05 9.77 9.05 9.50 9.16 13,858,200 

Mar 06, 2017 9.00 9.24 8.98 9.05 8.72 11,058,500 

Feb 27, 2017 9.00 9.15 8.70 9.09 8.76 6,108,400 

Feb 20, 2017 8.80 9.00 8.20 9.00 8.68 2,345,700 

Feb 13, 2017 8.72 8.82 8.72 8.81 8.49 11,474,200 

Feb 06, 2017 8.86 8.86 8.70 8.75 8.43 4,287,500 

Jan 30, 2017 8.89 8.90 8.81 8.86 8.54 970,400 

Jan 23, 2017 8.89 8.89 8.81 8.89 8.57 996,400 

Jan 16, 2017 8.88 8.89 8.81 8.87 8.55 1,386,700 

Jan 09, 2017 8.81 8.93 8.79 8.90 8.58 905,400 

Jan 02, 2017 8.85 8.89 8.76 8.88 8.56 1,162,700 

Dec 26, 2016 8.82 8.89 8.70 8.85 8.53 6,621,200 

Dec 19, 2016 8.85 8.90 8.76 8.82 8.50 4,647,300 

Dec 12, 2016 8.65 8.90 8.60 8.84 8.52 5,022,200 

Dec 05, 2016 8.48 8.69 8.47 8.65 8.34 2,326,800 

Nov 28, 2016 8.48 8.62 8.40 8.47 8.16 8,842,000 

Nov 21, 2016 8.55 8.55 8.47 8.48 8.17 2,811,000 

Nov 14, 2016 8.67 8.90 8.50 8.55 8.24 1,032,600 

Nov 07, 2016 8.55 8.88 8.53 8.70 8.39 1,282,700 

Oct 31, 2016 8.64 8.67 8.51 8.55 8.24 1,053,200 

Oct 24, 2016 8.82 9.00 8.55 8.70 8.39 1,669,800 

Oct 17, 2016 8.77 9.03 8.73 9.03 8.70 1,435,800 

Oct 10, 2016 8.99 8.99 8.74 8.76 8.44 1,390,200 

Oct 03, 2016 8.82 9.00 8.81 8.99 8.67 314,700 

Sep 26, 2016 8.74 9.10 8.68 8.82 8.50 1,678,000 

Sep 19, 2016 8.91 8.91 8.70 8.74 8.43 1,674,900 

Sep 12, 2016 8.79 8.99 8.70 8.91 8.59 990,300 

Sep 05, 2016 8.70 8.86 8.67 8.79 8.47 3,965,800 

Aug 29, 2016 8.87 8.88 8.65 8.70 8.39 1,855,600 

Aug 22, 2016 8.84 8.90 8.83 8.88 8.56 1,923,600 

Aug 15, 2016 9.18 9.20 8.81 8.83 8.51 700,600 

Aug 08, 2016 8.93 9.43 8.93 9.26 8.93 5,227,500 

Aug 05, 2016 0.17 Dividend 

Aug 01, 2016 8.62 9.04 8.62 9.00 8.51 3,597,000 

Jul 25, 2016 8.88 8.89 8.60 8.76 8.28 3,345,400 

Jul 18, 2016 8.87 8.95 8.65 8.89 8.41 6,121,500 

Jul 11, 2016 8.65 8.91 8.65 8.88 8.40 4,662,100 

Jul 04, 2016 8.54 8.70 8.54 8.60 8.13 408,000 

Jun 27, 2016 8.61 8.62 8.51 8.58 8.11 831,500 

Jun 20, 2016 8.60 8.79 8.55 8.61 8.14 187,300 

Jun 13, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

Jun 06, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

May 30, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

May 23, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

May 16, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

May 09, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

May 02, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

Apr 25, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

Apr 18, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

Apr 11, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

Apr 04, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 7.16 - 

Apr 01, 2016 0.18 Dividend 

Mar 28, 2016 7.57 7.57 7.57 7.57 6.99 - 

*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and 

splits 

 

 

 

 
 



 

 الملخص :

تهدف هذه الدراسة الى ابراز واقع صناديق الثروة السيادية على مستوى الساحة المالية الدولية وكيفية توظيفها من أجل دعم 

و تطوير اقتصاديات البلدان المالكة لها، باإلضافة الى دراسة وتقييم تجربة صندوق ضبط االيرادات الجزائري منذ انشاءه 

 .2018-2017الفترة الحالية الى غاية 2000سنة 

ن تقلبات أسعار البترول في األسواق المالية أأهم نتائج الدراسة المتوصل اليها تدعم صحة الفرضية الثانية التي مفادها 

الدولية تؤثر على وضعية و تطور األصول المالية لصندوق ضبط االيرادات الجزائري ،كما أن هذا األخير لم يتمكن من 

لمنوط به باعتباره أداة لتحقيق االستقرار االقتصادي ،لذلك نرى أنه من الضروري اعادة النظر في كيفية تسيير أداء الدور ا

استثمار األصول المالية للصندوق من و استثمار األصول المالية لصندوق ضبط االيرادات الجزائري ،وذلك من خالل 

 خالل تكوين محفظة استثمار مرجعية .

:صناديق الثروة السيادية ،ادارة المحافظ المالية ،االستثمار ،صندوق ضبط االيرادات الجزائري  الكلمات المفتاحية

 ،األسواق المالي الدولية .  

 

Résumé: 

 

Cette étude vise à mettre en évidence la réalité des fonds souverains au niveau de l'arène financière 

internationale et la façon de les utiliser afin de soutenir et de développer les économies de leurs pays 

propriétaires respectifs, ainsi que d'étudier et d'évaluer l'expérience  de Fonds Du Régulation Des 

Recettes Algérien(FRR) depuis sa création en 2000 jusqu'à la période actuelle 2017-2018. 

Les résultats les plus importants obtenus par l'étude confirme la validité de la deuxième hypothèse 

selon laquelle la volatilité des prix du pétrole sur les marchés financiers internationaux affectent le 

statut et le développement des actifs financiers du  FRR, et que ce dernier n'a pas été en mesure de 

remplir le rôle assigné comme un outil pour parvenir à la stabilité économique, nous voyons donc il est 

nécessaire d'ajuster les objectifs de FRR en investissant ses actifs financiers sur les marchés financiers 

mondiaux afin d'accroître ses rendements et de sécuriser ses ressources financières renouvelables en 

créant un portefeuille de référence (indice de référence) . 

 

Mots-clés: Fonds souverains, gestion de portefeuille, investissement, Fonds du régulation des 

recettes(FRR), marchés financiers internationaux. 

 

Abstract: 

 

This study aims to highlight the reality of sovereign wealth funds at the level of the international 

financial arena and how to employ them in order to support and develop the economies of their 

respective owners countries, as well as to study and evaluate the experience Algerian Revenue 

regulation fund (RRF) Fund since its inception in 2000 until the current period 2017-2018. 

The most important results reached by the study supports the validity of the second hypothesis that the 

volatility of oil prices in the international financial markets affect the status and development of the 

financial assets of the RRF, and that the latter was not able to perform the role assigned as a tool for 

achieving economic stability, so we see It is necessary adjusting its objectives by investing its 

financial assets in the international financial markets in order to increase returns and secure 

renewable financial resources by creating a reference portfolio (benchmark). 

Keywords: sovereign wealth funds, financial portfolio management, investment, Algerian Revenue 

regulation fund (RRF)  , international financial markets. 
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