
 االقتصاد دعم في السيادي مصر صندوق سينجح هل

 الدكتور عادل عامر

 التً االقتصادي االصالح برنامج ودعم االقتصاد إلنقاذ بناءة خطوة السٌادي مصر صندوق ان

 أو الدولة أصول بٌع إلى ٌهدف ال انه حٌث للدولة العاملة الموازنة عجز وخفض الحكومة تقوده

 إلى باإلضافة المستغلة غٌر والثروات األصول هذه من االستفادة لتعظٌم ٌسعى بل خصخصتها،

  الصندوق سٌكون كما الدولة أرباح ومصادر الموارد تنوع

 هذه تواجه حٌن فً الخاص، والقطاع الحكومة بٌن الشراكة فً المهمة اآللٌات إحدى بمثابة

 نظام فً البالد منها اكتوت التً الفساد بممارسات متذرعة القرار لهذا مناهضة اصواتا الخطوة

 بدال للدولة الرأسمالٌة االصول فً تفرط ان شأنها من الخطوة هذه وان السابق فً الخصخصة

 وزٌادتها، تنمٌتها من

 موجودة غٌر الفوائض إلدارة سٌادي صندوق أي إلنشاء المالٌة الظروف ان البعض اعتبر كما

 الكبٌرة المالٌة الفوائض من تموٌلها ٌتم الصنادٌق هذه ان اعتبار على مصر فً األساس من

 فً الكبٌر العجز من االصل فً تعانً ومصر لهاـ المملوكة والشركات الدولة تحققها التً

 العام. الدٌن معدل وارتفاع التجاري المٌزان

 انشاء فً الحكومة ودخول المستغلة الغٌر الثروات الستغالل للغاٌة هامة خطوة هً

 وسٌوفر القادمة لألجٌال ضخم مادي عائد سٌحقق وذلك االجل طوٌل واالستثمار المشروعات

 0202 مصر رؤٌة لتنفٌذ الراهن الوقت فً القرار هذا اتخاذ وتم للمصرٌٌن، جدٌدة عمل فرص

 .المستدامة التنمٌة الستراتٌجٌة

 التً المشروعات لمعرفة العربٌة، الصنادٌق مع ٌتواصل سوف السٌادي مصر صندوق فإن

 االقتصادٌة مصر توجهات مع فٌها االستثمار ٌرٌدون التً التخصصات هذه ومقارنة تناسبهم

 .بها االستثمار الصندوق ٌبدأ التً المشروعات نوعٌة على واالستقرار

 من ومتنامٌة كبٌرة مجموعة تمثل السٌادٌة الثروة صنادٌق السٌادي مصر صندوق خصوصٌة

 للبلدان مملوكة البداٌة فً كانت الصنادٌق تلك معظم أن كما العالم، مستوى على المدخرات

 على الثروات تلك من العائد تعظٌم إلى تسعى والتً المتجددة غٌر الطبٌعٌة للموارد المصدرة

 باستثمار قامت قد الصنادٌق تلك أن متابعة األجٌال، بٌن الثروات نقل ذلك فً بما الطوٌل األمد

 األخٌرة اآلونة فً وتم خارجٌة مالٌة استثمار أدوات فً الطبٌعٌة الثروات من العوائد تلك

 تلك أمثلة ومن السٌادٌة، الصنادٌق والٌة من كجزء المحلً االستثمار إدراج نحو اتجاه ظهور

 المالٌزي، «ناسٌونال خازانة»و البرازٌل، فً السٌادي الصندوق القائمة الصنادٌق

 ذلك فى مستخدمة مالٌة، أهداف لتحقٌق إداراتها أو توظٌفها تتولى أو باألصول تحتفظ وهى 

 فإن الدولٌة العمل مجموعة لتعرٌف ووفقا" األجنبٌة المالٌة األصول فى استثمارٌة استراتٌجٌات

 النقدٌة، السلطات تدٌرها التى األجنبٌة النقد احتٌاطات أصول تتضمن ال السٌادٌة الصنادٌق

  النقدٌة بالسٌاسات الخاصة التقلٌدٌة لألغراض المركزٌة، البنوك فى ممثلة

 وحسب العام القطاع لموظفى والمعاشات التأمٌنات وصنادٌق المدفوعات مٌزان أداء وضبط

 الحكومات تمتلكها استثمار صنادٌق بأنها السٌادٌة الثروة صنادٌق تعّرف الدولً النقد صندوق

 استثمار فى السٌادٌة الصنادٌق دور وٌركز األجنبٌة المالٌة األصول فً االستثمار وتشمل



 من المحلٌة العملة قٌمة على تحافظ مرتفعة مالٌة عوائد ٌحقق بما للدولة المالٌة الفوائض

 بتقلبات المتخصصٌن بٌن ٌعرف ما أو األسعار فً العام االرتفاع نتٌجة الزمن، عبر التراجع

 للدول مملوكة صنادٌق بمثابة السٌادٌة الثروة صنادٌق وتعد الزمن عبر التضخم معدالت

 فهً ضخمة، استثمارات على وتشتمل والسندات، واألسهم األراضً مثل أصول من وتتكون

 السٌادٌة الثروة صنادٌق أصول وتقدر المالٌة الفوائض ذات للدول االستثماري الذراع بمثابة

 التقاعد صندوق ٌتصدرها صندوقا 87 على موزعة دوالر ترٌلٌونات 8877 بنحو العالم حول

 ٌولٌو شهر خالل النواب مجلس وبموافقة عالمٌا األولى المرتبة فً النروٌجً، الحكومً

 ، المستغلة غٌر األصول إلدارة" مصر صندوق" إنشاء قانون مشروع على الماضً،

 الكبرى االقتصادٌة الدول بٌن متمٌزة مكانة عن بحًثا السٌادٌة، الصنادٌق عصر مصر دخلت 

 صندوق إنشاء على البرلمان وافق فقد دوالر ترٌلٌونات 8الـ  السٌادٌة صنادٌقها تجاوزت التً

 محافظة الرئٌسً مقره وٌكون مستقلة، اعتبارٌة شخصٌة له تكون" مصر صندوق" باسم سٌادي

 خارجها أو الجمهورٌة داخل مكاتب أو فروًعا له ٌُنشئ أن إدارته لمجلس وٌجوز القاهرة

 مستدام، بشكل الطبٌعٌة والموارد األصول من مصر ثروات تنمٌة إلى الصندوق، وٌهدف

  الشركات تأسٌس فً المساهمة خالل من القادمة لألجٌال الموارد هذه قٌمة لتعظٌم

 وغٌر المالٌة األوراق بأسواق المقٌدة المالٌة األوراق فً واالستثمار أموالها، رؤوس زٌادة أو

 واالقتراض البالد، خارج أو داخل المالٌة األوراق من وغٌرها الدٌن وأدوات بها المقٌدة

 أدوات من وغٌرها التموٌل وصكوك السندات وإصدار االئتمانٌة التسهٌالت على والحصول

 بها، واالنتفاع والمنقولة الثابتة األصول واستغالل واستئجار، وتأجٌر وبٌع وشراء الدٌن

 الغٌر مع فٌها ٌساهم أو لكهاٌم التً والشركات االستثمار صنادٌق ضمان أو وإقراض

 تأسٌس ذلك فً بما واالستثمارٌة، االقتصادٌة األنشطة كافة فً المشاركة فً الحق وللصندوق

 فً تم وقد. والخارج مصر فً األخرى الدٌن وأدوات المالٌة األدوات فً واالستثمار الشركات

 أصول إلدارة لالستفادة السٌادي الصندوق إدارة مجلس تشكٌل ٌتم أن على القانون فً النص

 أعضاء اإلدارة مجلس وسٌضم المتنوعة، الخبرات من كبٌر عدد وجود تضمن بطرٌقة الدولة

  االقتصادٌة بالتنمٌة المعنٌة الوزارات من وزارات 0 عن وممثلٌن الخبرة، ذوي من

 المدٌر تعٌٌن فً اإلدارة لمجلس الحق منح وتم واالستثمار، والمالٌة التخطٌط وزارات وهً

 مجلس رئٌس بخالف وذلك القضاء، وأمام الغٌر مع معامالته فً ٌمثله والذي للصندوق التنفٌذي

 تحقٌق ٌُكفل الذي النحو على اإلدارة مجلس اختصاصات تحدٌد تم كما التنفٌذي، غٌر اإلدارة

 فٌها ٌساهم التً الشركات أو الصنادٌق تخضع أن على أٌضا النص تم وقد الصندوق أهداف

 مشاركة نسبة فٌها تختلف كٌانات أنها باعتبار والرسوم الضرائب أنواع لكافة الصندوق

 اإلعفاءات أن عن فضاًل  الضرٌبً، االلتزام من إلعفائها مبرر ٌوجد ال بحٌث الصندوق

  لالستثمار الجاذب األساس الحافز َتُعد لم الضرٌبٌة

 واضح وإداري تشرٌعً نظام وكذا والناضج الواسع السوق مثل أخرى عوامل توجد وإنما

 السٌادي الصندوق لتأسٌس المدى بعٌدة األهداف من 0202 مصر رؤٌة أهداف تحقٌق ومستقر

 مقبلة، أجٌاال تحمى التً الحٌاة وجوانب مجاالت كل فً ،0202 مصر رؤٌة أهداف تحقٌق ،

 وتوفٌر التحتٌة البنٌة مشروعات من العدٌد بتنفٌذ السٌادٌة الصنادٌق فٌه تساهم ما خالل من

 غٌر اولٌة لتقدٌرات ووفقا والسندات األسهم أسعار وتحرٌك الموازنة، عجز وسد عمل فرص

 تشمل ، احٌانا بالضٌاع مهددة سٌادٌة أصول قٌمة ، جنٌه ترٌلٌون من اكثر هناك رسمٌة

 التابعة والمؤسسات والهٌئات الشركات تملكها ، وعتٌقة تارٌخٌة ومبان   فضاء أراض   و عقارات



 ذلك ومع واإلهمال، النسٌان فترة لطول البعض قبل من للتعدي مطمعا أصبح منها كثٌر للدولة،

 الحاد المالً النقص لتعوٌض ومنقذ منفذ عن دائماً  وتبحث الٌد ذات ضٌق من الدولة تعانى

 القطاع ٌحققه ما عكس منها، المأمول العائد تحقق ال الدولة فٌها تدخل متعددة ونشاطات شركات

 هناك وكانت إدارٌة ثورة إلى حاجة فً جمٌعا أنها والحل القطاعات نفس فً العامل الخاص

 أعلى وتحقٌق للدولة المملوكة األصول تلك استغالل ٌمكن كٌف عن"  وقتٌة"  تقلٌدٌة حلوال

 الموافقة تمت وأخٌرا ، المجال هذا فً سبقتنا التً الدولٌة التجارب من واالستفادة منها، العوائد

  ،السٌادي مصر صندوق بإنشاء ٌقضى الذى القانون على

 الحكومٌة الشركات من لعدد حصص لطرح موازٌة خطة مع تزامنا ٌأتً الذي الصندوق وهو

 واألسهم األراضً من األساس فً تتكون الصندوق وأصول المقبلة الفترة خالل بالبورصة

 االقتصادٌة األنشطة بكل المشاركة فً الحق وله أخرى، استثمارٌة أجهزة أو والسندات

 الدٌن وأدوات المالٌة األدوات فً واالستثمار الشركات تأسٌس ذلك فً بما واالستثمارٌة،

 والموارد األصول من مصر ثروات تنمٌة إلى الصندوق وٌهدف والخارج مصر فً األخرى

 المقبلة، لألجٌال الموارد هذه قٌمة لتعظٌم مستدام، بشكل الطبٌعٌة

 األوراق فً واالستثمار أموالها، رؤوس زٌادة أو الشركات تأسٌس فً المساهمة خالل من 

 األوراق من وغٌرها الدٌن وأدوات بها المقٌدة وغٌر المالٌة األوراق بأسواق المقٌدة المالٌة

 وإصدار االئتمانٌة التسهٌالت على والحصول واالقتراض البالد، خارج أو داخل المالٌة

 واستغالل واستئجار وتأجٌر وبٌع وشراء الدٌن، أدوات من وغٌرها التموٌل وصكوك السندات

 والشركات االستثمار صنادٌق ضمان أو وإقراض بها، واالنتفاع والمنقولة الثابتة األصول

 أهم السٌادي الصندوق على االعتراضات الغٌر مع فٌها ٌساهم أو ٌملكها التً التابعة

 ، السٌادي صندوق إنشاء على االعتراضات

 من المزٌد ٌعنً موازناته فً عجزا وٌسجل مالٌة فوائض لدٌه لٌس بلد فً فً ٌنجح لن إنه 

 السنوات خالل االقتراض فً كبٌر بشكل توسعت التً للبالد، المالٌة السٌولة توفٌر وٌعد الدٌون

 لٌس بلد فً سٌادي صندوق إنشاء أن إذ المقترح؛ الصندوق إلى بالنسبة األكبر التحدي الماضٌة،

 سٌسدد القانون، فبحسب الدٌون من المزٌد ٌعنً موازناته، فً عجزا وٌسجل مالٌة فوائض لدٌه

 عند للدولة العامة الخزانة من( دوالر ملٌون 65) جنٌه ملٌار نحو المصدر المال رأس من

 من سنوات ثالث خالل الصندوق استثمار فرص لخطط وفقا الباقً ٌسدد أن على التأسٌس،

 إدارة حٌث من األخرى، السٌادٌة الصنادٌق عن سٌختلف السٌادي والصندوق التأسٌس تارٌخ

 ، المصرٌة الحالة فً تتوافر ال والتً المالٌة، الفوائض

 الثروات تصدٌر عوائد أو المدفوعات مٌزان فوائض استثمار فً تنحصر وظٌفتها ان كما 

 والسٌما الموردٌن، هذٌن فً فائضا مصر فً والٌوج والذهب، البترول مثل الناضبة المعدنٌة

  المحلٌة األسواق فً فقط ولٌس األجنبٌة األسواق فً أموالها تستثمر السٌادٌة الصنادٌق أن

 فً المتنوعة االقتصادٌة والهٌئات الوزارات بٌن المقاصة، بدور ٌقوم أن ٌمكن الصندوق أن كما

 الزراعة وزارة إلى إسنادها ٌتم األوقاف، وزارة بحوزة التً الزراعٌة األراضً فمثال مصر،

  وأٌضا.

 وتحقٌق العامة األصول تعظٌم فً المتمثل القانون، فً الوارد الصندوق تأسٌس من الهدف

 المحددة األهداف مع عادة ٌتفق وال العمومٌة، شدٌد هدف هو“ القادمة، لألجٌال المستدامة التنمٌة

 بٌن التوازن نقطة هً وما للصندوق، محددة أهدافا ٌضع لم القانون إن كما السٌادٌة للصنادٌق



 أصول فً االستثمار إلى تتجه السٌادٌة الصنادٌق أغلب ان كما التنمٌة، وخدمة األرباح تحقٌق

 مزاٌا موجودة كانت إن مباشرة وغٌر محدودة التنمٌة على آثارها وبالتالً“ الحدود، خارج مالٌة

 السٌادي مصر صندوق

 لتعظٌم الصندوق ٌسعى بالعكس بل خصخصتها، أو الدولة أصول بٌع إلى ٌهدف ال- 1 

 أرباح ومصادر الموارد تنوع إلى باإلضافة المستغلة، غٌر الدولة وثروات أصول من االستفادة

 للدولة العامة الموازنة عجز خفض فً تصب التً الدولة

 الخاص والقطاع الحكومة بٌن الشراكة فً المهمة اآللٌات إحدى بمثابة الصندوق سٌكون- 0 

 االقتصادي اإلصالح برنامج ودعم للدولة المملوكة األصول من العائد تعظٌم بهدف

 ٌحتاجها التً القومٌة للمشروعات الالزم التموٌل توفٌر الصندوق من العائد ٌدعم سوف- 0 

  والزراعة والصحة، والتعلٌم، األساسٌة، البنٌة فً كاالستثمار المصرٌة السوق

 على الحفاظ خالل من 0202 مصر رؤٌة أهداف وتحقٌق التنمٌة، استدامة أًٌضا ٌضمن - 4

 وتعظٌم المقبلة، لألجٌال المتوقع العائد من ٌزٌد بما األمد، طوٌلة واستثمارات اقتصادٌة موارد

 والغاز كالبترول المتجددة غٌر االقتصادٌة الموارد نفدت وإن حتى الثروة، من الفرد نصٌب

 الطبٌعً

 أصول إدارة خضوع خالل من والشفافٌة الحوكمة معاٌٌر تطبٌق السٌادي الصندوق ٌدعم- 6 

 أحدهما حسابات مراقبا الصندوق حسابات مراجعة ٌتولى إذ المالٌة، الرقابة لقوانٌن الصندوق

  للمحاسبات، المركزي الجهاز من

 المالٌة، للرقابة العامة الهٌئة أو المصري المركزي البنك لدى المقٌدٌن المراقبٌن من واآلخر

 المالٌة القوائم وتعرض السنوٌة، وربع السنوٌة المالٌة القوائم بمراجعة الحسابات مراقبا وٌقوم

 للعام وخطته الصندوق نشاط عن تفصٌلً سنوي وتقرٌر الحسابات مراقب وتقرٌر السنوٌة

 ثالثة خالل الجمهورٌة رئٌس على لعرضها تمهًٌدا للصندوق، العمومٌة الجمعٌة على التالً

 المالٌة السنة انتهاء من أشهر


