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 -املستخهص:
تخددددصناديددددسياديناددددددهيادمناااونت اددددمنتددددصنااةافناددهيتددددمنا وايدددديادمن دددد ناد ودددد ناد ي دددد نةادادددد ننننننن

تدددداهصت ينادخصددددصنتدددصناددددصةاندا ههدددينادددد ابنةا دددصا نتاخدددصاونتيددد ن ددد نتيددد  منت ههددديناداساهدددمننننننن

اداددددداصاتم ناجنت لددددصنادخصدددددصنتددددصناددددد ةاالنةا  ددددصا نادا ددددا يمنادادددد نتدددد الناديددددسياديناددددددهيادمنننننننن

هدددمنادادددداصاتم نة ددد نتهصتدددمن دددفظنا  دددصا نادا ي تدددمنح ددد نتيددديا ناد ددد ةافنادااخدددصاونننننننننااف ددد لناداسا

ادسفطهدددمنةدهددد نادسفطهدددمنةادخادددانح ددد نتساها دددينحدددصند ددددينا تدددا اي ناددددف ندخدددصنتدددصنا ددد نا   دددطمننننننننننن

ا وايدددديادمندا ههدددديناداساهددددمنا وايدددديادمنةاداساهددددمناداددددداصاتمنح دددد ناداددددص نادط دددددا نا  دددد ن ددددفظننننن

دا دهدددصناددددص انةادسددديتانادا  ددد نا لاددديد  ن اددددانحدددصنات ي هدددمناتددداهصات يننننناديدددسيادينتيددديا نا ددد  ن

 ددد نت ههددديناليددددمنا تددداه ا ناداددديد نةتا ددددانح دددانادا ا  دددمنادخيتدددمن ددد ناد  دددصا نجافنا وايدددياافنننننننننننن

اد دخهدددمناداددد نتخاادددصنح ددد ناددددسفلنايددد  ظن رهددددهمن ددد نت ددد دصنا دددد ااافنادخيتدددمنة ددد نتا ددددانا  فدددي نننن

اديناددددهيادمناتدداصاتمنتيدهددمند ددفظناد  ددصا نتاددخ ين دد نتدداتصنتددصنادا هدد افنادادد نننننننننننادخدديل ناجنتدد   ناديددسينن

نألتخي نادسفلن  نادد  نادخيداهمن.ت يان

ن

Abstract 

Sovereign wealth  funds are an important instrument of economic policy at the 

present time and used by many countries to achieve multiple purposes and 

objectives in the interest of achieving sustainable development, as there are 

many links and common goals linking the sovereign funds to the concept of 

sustainable development, The multi-oil and non-oil wealth and work on its 

development through investment, which is one of the most important economic 

activities to achieve economic development and sustainable development in the 

long term, as these funds other sources of income and GDP As well as the 

possibility of using them to achieve financial stability and finance the budget 

deficit in oil-dependent rent-dependent countries mainly in the composition of 

public revenues and in financing public expenditure. Sovereign funds provide 

financial sustainability for these countries, For oil prices in the global market.                                                             ن
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 املقذمت
   ددد ناديدددسيادينادددددهيادمن فدددد ينااددديند دددينتدددصنا اهدددمنتاااددددصون ددد ناد وددد ناد ي ددد نة تدددهايند دددصةاننن

إجنتا دددان دددفظناديدددسيادين ددد دانناد دخهدددمنجافنا وايدددياافندهددد نادادددداه وناداخاادددصونح ددد نتددد  اناددددسفل ن

لصددددصاانتدددصنا دددد يانااا ونادصةددددمندا ا ا ددددينادايدهدددمنةاداددد ندا ددددصنا نت ل  دددينايد دددد انةاد هفهدددمنادادددد نننننننن

ت ا دددينااددديندهدددصلنتيددد  مناد  دددصنة د يتدددانةح دددد نة دددينادتددد ة ناداخي دددانتددد ا نيي ددد نألددددد ابنننننننننننن

اداسا دددددمنح دددد ناداددددص نا تددددا اي ناةنا الافدددديونا ددددينيا لدددد اافنتيدهددددمنتددددص  ونتددددص ان دددد نادخا هدددديفن

اد خهدددصنةاداددد نتيددد ن ددد نتيددد  مناد  دددصنداا ددددانادس ددديديفنا وايددديادمنيي دددمن اددددانحدددصنتددديندددد انادددد ننن

ادصةدددددمنتددددصنتدددد ا ا نح دددد ن دددد  نا تددددا اته هيفنادادددد نتاددددخ يناد  ددددصا ن دددديال مناد دددد ةونتددددصنالدددداننن

نا تافياونادهي  نتصن فظنادا ا ان  نت يانادس يطنا واييا ن.

 -مشكهت انبحث :
اد  دددصا نجافنا وايدددياافناد دخهدددمناداددد نتخاادددصنح ددد ناددددسفلنايددد  ون رهددددهمن ددد نت ددد دصنا دددد ااافنننننننننن

ادخيتدددمنة ددد نت ددد دصنادسددديتانادا  ددد نا لاددديد نت ددد  نح  ددداند اه  ددديفنادصة ددددمناداددد نت يدددانألتدددخي ننن

مناددددسفلن ددد ناددددد  نادسفطهدددمنادخيداهدددمن نتادددينددددنف نتددد  يانح ددد نتددددي نا  فدددي نادخددديلنةح ددد نتددددي ناداساهدددن

ناداداصاتمنح  ناداص نادط دان.

 -فرضيت انبحث :
دسط ددديناد  دددرنتدددصن   دددهمنتفيا دددينا ناتددداهصالناديدددسيادينادددددهيادمن ددد نت ههددديناداساهدددمنادادددداصاتمننننننننننن

اتدد ن دد نديدددمنا  اهددمند ا ي تددمنح دد نتيدديا ناد دد ةونةتساها ددينحددصند دددينا تددا اي نايد دد انادددف نننننننننننن

نمنتصنح ارصن فظنا تا اي افن.د هيناتافياوناد هاناد يد نةا لهيانادهيات

 -اهميت انبحث : 
تا ددددصنا اهدددمناد  دددرن ددد نتخ  دددمنادس ددديطنا تدددا اي  ناددددف ندا دددصنا نتهددد لناددداناديدددسيادينادددددهيادمنننننننن

ةادددددف نددددداناة نت دددد ن دددد نت  هدددد نا يددددي ناد  ددددصنةاليدددد انادادددد ا  نا وايدددديا نةتخدددد د نادافاددددف نننننن

ناد ي انتصناليدمنحصلنا تاه ا نا واييا ن.

  -: هذف انبحث
د دددص ناد  دددرنادددد نتخ  دددمنا اةا نةاد ةدددير نا د ياهدددمنادااخدددصاوناداددد نتهددد لنا ددديناديدددسيادينادددددهيادمنننن

ن  نت ههيناداساهمناداداصاتمن.

 اجلاوب انىظري نهصىاديق انسياديت -املبحث االول :
 ٚ اٌزعبسٌف اٌخبفخ ثقٕبدٌك اٌثشٚح اٌغٍبدٌخ.أاٌّفبٍُ٘  -ٚال5أ

ةنتف د لنتافدينننأادا نت ا نايديسياديناددهيادم نةد صن ند لصنتخ د نن دفيفةاداخ سيكناد  ه نتصنادافي ه ن

(ن2005)ن ناداخ  نح ه ينيايط حن  نحيلَتنأجن دخ  نحصناديسياديناددهيادمن)د   انالصدرنادا  دص(ناح ه

تصنو انا ص دان ا ا   
()

ن  د  نَتدننُا نتصن دانا اتمنددانحدصن دفظناديدسيادينةتدجنجدد نت لدصنتخدي د ننننننننن

ةادادديناداستادديفنةادانتددديفنا وايدديادمننننن ح  دد ينتددصنو ددانادخ اددي نةادا ااددهصنايد ددا نا وايدديا نننننن

ةيانتخ د ندخ د نحدصن  د ناد  دمناداخسهدمند دفظناديدسيادينننننننن ادخيداهم
(1)

حد بند دفظنادافدي ه نننننددات ن نة هادينن

نن-ةاداخي د :

ت لد اافناتدا اي دمننن"ن د نح دي ونحدصننننرعشٌف فٕذٚق إٌمدذ اٌدذًٌٚ ٌقدٕبدٌك اٌثدشٚح اٌغدٍبدٌخ      .1

نتياخمند صةدمناد  بنتس ينادا ي تمنح  نتييا ناد  ةافنادااخصاونةتساها ينح  ناداص نادط دا".

                                                           
(

اداس   ون  نادا  من(ن  ن  ه ناواييا ن ةت نح  نتصن دانتهيدمندانحصناديسياديناددهيادمناخس ا نتصن)د اانف ةوناألت (ن

 اداي  همنادا يادمناد ةتهم ن ادانحصنتهصدامنددتا ي ونا واييادمنحصنا تا اي افنا واييادمن ت اانده  تا.

(
1
(ن  ص نتخصن  هص نادخدومناهصناتا اي افن سياديناد  ةوناددهيادمنةادا ه افن  نأتخي نات  ناد  ييفنادادا ا ن ه ي ن تيدمن

.10-9 نص2013ِإد نت  سني همناإلاا ونةا واييا نليتخمنادا  ا ناددسمنتيلداه نتهصتمن  
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 د اننأ د  نة د نتا د  نتدصنننننأل دمنننٌاّددنأةنأ د ااننأل فظناديسيادينتا  يمنتصنو انادصةدمنةددهسنتدصنو داناننن

 دد  نت ددانادانتددديفنننألا اي دمناةنا ل دداونا تددنأ ا دد  نا تدد   ناددددسصاف( نننأل)انتيدهددمنتاخددصاونت ددانن

لاناتدا اي  ينة دفظنننأ هي يفنتصد ن  ار نتيدهمند صةدمنتصنةاد  ييفناداياخمند صةدم نياينةدا صنة ف ينَي

ت  نةاددسصاف نة  ندهد نايدتدي  وناد صددصوناداننننألا تا اي افنتخصناا هي افنادصة  افنيي تا اي ن  نا

تصننٌدخّصلهيانادهياتمنادف نأليت ناد  د ناااتهسن سصة ناا ي نا(نحسصتينو1953دخ انتي ده يناد نادخيلن)

اوصلناديسياديناددهيادم نةد س يناصأفنتس لنا  ان خيانتن  انةايدا صدصنتسدفنا  تدمنادايدهدمنادخيداهدمندخديلنننننن

 تددمنتددصن دددانننأل(نةادددصة ناد  هدد نادددف نويتدد ناددان ددفظناديددسيادين دد ناداهفهدد نتددصنالددصظن ددفظنانننننننن2008)

ة ادينةاد  دديفناداا دصونا ت د هدم نننننأ  نادخصددصنتدصناد سد كنةادانتدديفنادايدهدمنادااخ د ون د نننننننناتا اي ات ين

 Morgan دد نادانتددديفنادايدهددمنادخيداهددمنت ددانتنتدددمنت  دددي نتدداي   ن)أ نتدددا ا ن دد نأةاتدداطيح ن

Stanly)ن ( ةته دددداندهدددسMerrill Lynchنةتنتدن )ة ن ـــــــــــدددـ ندــــــــدددـمنتاــــــدددـ(City 

Crop)
(2)

ن.

ح ددي ونحددصنن" دد ناٌغددٍبدٌخ( ٌٍقددٕبدٌك (OECDرعشٌددف ِٕةّددخ اٌزعددبْٚ االلزقددبدي ٚاٌزٍّٕددخ  .2

ةنده نت ي  ونتصند  ناد   تمندا ههينأ  انادايدهمنةاداصا وناط دهمنت ي  ونألت ا حمنتصنا

ةنأةن دديا افنادادد ا انادط هخهددمنألس دد نأل ددصا ناوايدديادمنةاداا دددمنإتددينايالاهيدهدديفناديدد  ناأ

   أدمنت ا انأةنأد ااافنادخيتمند صةدمنإلا
(3)

" 

3.   ً (Morgan Stanley) رعشٌف ِؤعغخ ِٛسغدبْ عدزبٍٔ

 ديننّ اح  ا دين"اننٌٍقدٕبدٌك اٌغدٍبدٌخ   

لانةد ديننألت ةهف ين  ناتا اي افند د مناناّ ح ي ونحصنت ل اافنتيدهمنتخ اند صةانجافناددهياونٌد

ادهص ونح  نت ااناداهيد نا تا اي دمنادخيدهم
(4)

 ."ن

" دد ن ددسياديناتددا اي دمنال  تهددمننSWF)رعشٌددف اٌّعٙددذ اٌددذًٌٚ ٌقددٕبدٌك اٌثددشٚح اٌغددٍبدٌخ )   .4

 دد  نةتادد انحددصنأل دد انادايدهددمناألتا دد  نتددصنت لدد اافنتيدهددمنتاس حددمنييألتدد  نةاددددسصافنةا

تصن دير نننةأةنتهاا ناداص  حيفنأةنادا ا  منادخيتمنأد دينادفير ناداا هين  نادهطيثنادهيصن

د اانادااات نتصنتيصد نادد جنةتها  نحصناههمنتنتدديفنادصةددمنييد سد نادا يدا ناددف نددصد نننننننإلا

 ددصا ناددهيتددمنادسهصدددمنةتها دد نحددصن ددسياديناداهيحددصنةاد دد ييفنننننننأاالاهيدهدديفنالس هددمندا ههدديننن

 ا واييادم"ن.

اهدصننةتده منتيدهدمنننن دينَ اح   دين"انن( ٌٍقدٕبدٌك اٌغدٍبدٌخ  (Deutsch bankرعشٌف اٌجٕده االٌّدبًٔ    .5

ةنتصن دانادفير نادايد نادا لد انددص ناد سد ننننأادصةدمنتس انتصنادده دمناداا ههمن  نادهطيثنادخيلن

ادا يا 
(5)

 ".ن

 د اننأ دي"ننَ اانعشفٙدب ٓ ( ِٓ ِعٙذ االلزقبداد اٌذٌٍٚخ فً ٚاؽدٕغ (Edwin Trumanرعشٌف .6

اوايددديادمنةتيدهدددمن دددصا نأدا ههددديننخا  يتدددداناا ت ددديند    تدددمإاةدهدددمناةنت  هدددمنتخددد انت  ها دددينة

تاخصاو
(6)

" 

نأَ  دين"لاهدجنن ت د نااف د لند يدسيادينادددهيادمنح د نننننننْ أتصن دانتينت  حندسينتصن فظناداخدي د نتا دصنننن

لس هددمنةت دداانتها دد ننألا  دد  أل دد اان دد نادددصةانانأل  ددطمنا تددا اي دمنادادد نتهدد لنا ددينادددصةانةدددهسناننألا

ةاجة دديفنادهاا ددمنةادخهددي افنةاداادديل نةتهدد لنا ددفظننادا لدد اافنت ددانا تدد  نةاددددسصافنةاد اارددجنادسهصدددمنن

ن".ي  ا نو ا هصنادصةانادااهفمن تا اي ات إادااي تيفنت  ن

                                                           
2
) .(نادا ت حمناد  ونةد ه هصدي  

(1)
 Simone Mezzacapo , The so – called " Sovereign Wealth Fund " regulatory issues Financial 

stability and prudential supervision , Economic paper, No 378,2009, p4.  

(نت  دي نأتايدس :ن  نتنتدمن صتيفنتيدهمنةاتا اي دمنات د همنتاخصاوناد سدهيفنٌتخّصنتصنأي  نادانتديفناداي  همن  ناد  ديفن(

اد نت ة ن.ن60ت ا نةدخاان ه ينن1300اةدمنةدصد يناي  نتصنن42اداا صونةادخيد  نتهجن  نتصدسمن ه د  ك نتخاان  ن  

(
2
) James Seward And others , Sovereign Wealth Funds in East Asia , The Report o   World Bank , 

92932 ,2014 , p1-2. 
5
(نا ن  هحن  ها ن"ناة ن سياديناد  ةوناددهيادمن  نتا داناوايياافنادصةانادسفطهم" نأد ةالمنايا  اظنتهصتمنإد ني همنادخ  لن(

.100-98صن 2011ا واييادمنةح  لناداهده  نليتخمناد اار  ن  
6
) .4 نصن2009تيلصنح صناهللناداسه  ن سياديناد  ةوناددهيادمنةاة  ين  نإاا ونادف ار نادسفطهم نت اه نادطيومنادخ ا  ناه ةف ن(ن  
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 د اثننأ فظنادافي ه نةاداخي د نت لصنحصونتايفنة ييرصند فظناديسيادينتاها ينحصناههدمننن ادانحصن

ادا ل اافنادايدهم
(7)

ن-ا  انتهاي نة  :ده ينإ نةادا ندا صنتخ  ا ينتصن داناداط  ن

    .أ  ينت   نت  نادصةان هلنةدهسند  منأ نأ(نsovereign  ينتااهانايددهياون)إ .1

 تااهانا   نال  ناداخ ةبنادسهص . .2

 ده نتدنةدمنحصنادصد  . .3

 . د ينادهص ونح  نت اانتهيد نا تا اي .4

 لا.ألاتا اي ات يند د منا .5

 ٔؾبء اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخإِجشساد  -ثبٍٔب5

 ناداد  انادسفطد ن د نتد  ان دخد نةتد  اندهد ننننننننأنإْج نخٍدبي ألرٛصٌع عٛائدذ اٌثدشٚح إٌفغٍدخ ثدٍٓ ا    عذاٌخ  .1

د دد  نديلهدديانادهياتددمن يدده ن د ن ددفانادادد  اندا دددصنا دد اناتددا اي افنتيددص  ينننْ أتا دصانةدهاادد نن

دمنةادا ن  انادسفطهم نة فانتصناداا صنت هههانتصن دانا تا اي افنادا نته لنا يناديسياديناددهياألا

نْجإتخاانح  نتساهمنةت اي ناد  ةونادسفطهمنتصن دانادا اةاافنةادخ اردصنادايدهدمناداااتهدمنتدصنا تدا اي  نننننن

د ن دياوناتا اي ات يند  ي انح  ناداادصنتصنادخ ارصنةا  ادي نادايدهدمنننإد  ناديسياديناددهيادمنأتدخ ن

ت  دسدانااهيدهصن دد منننننّ ح د نجدد نةاددف نَتدننننةدخصن سصة ناا ي نا لهيانادهياتمناد د دا ن هد نت دياننننن 

ددد ااافناهددجنادددسفلنةادددف نددددا ا نإةادادد ن دد نايألتددي ننددد ااافناددددس دمندصةدددمناد  ددد إل%(نتددصنا10)

ت ل ااتانادايدهمن ي جناةدمناد  د نة هينداخ هايفنة ا ونادايدهمنادا نت   نح  ناديسصة 
(8)

 .نن

الهه نادخصددصنتدصناددصةان د ار نتيدهدمني هد وننننننننْجإ ناٌزٍّٕخاالعزثّبس ٚرًٌّٛ ِخزٍف ثشاِح ٚعٍبعبد  .2

ةانتدصننألادسيد نانن(ناة  ند   تهاناد االدصن د نن100د ن   )إتخي نادسفلنةادف نة انأ اه منا تفيثن

ةد ديت ينا تا اي نةاداساهمأ  نأ(نت س ينتصنت  دصن سيادينتهيادمنتصن2008حيلن)
(9)

 .ن

ن دصا ناداد ندا دصنت ههه دينا اتدطمنننننألان نة د نتدصناخد نننفعدعبس اٌقدش  أاالعزمشاس اٌّبًٌ ٚاعدزمشاس   .3

اةافناددهيتددمنأااونتددصنأاوايدديادمنا دد  نتاخددصاوني   ددينتا دداننا ددصاُ ن ادددانحددصناديددسياديناددددهيادم

ادايدهمنةادسهصدم
(10)

. 

 ا ديننأ نتدصننٌدبثٍخ اٌّزعذدح اٌزً رمذِٙب ٘زٖ اٌقٕبدٌك عٓ عشٌك اعدزثّبسارٙب إلا ٌزأثٍشاداٌّضاٌب ٚا .4

ةنتديندخد  نننأتد اانح د نا وايدياننننألتد اي ناننتدافه نتصن ددانته هدانننناليدمنا تاه ا نا واييا ت ههين

 ايلهمناههمنادهطيحيفنا واييادمنييديسيحمنةادا احدمننإ"تص  ننااف نادا بناد  دسص نةادف ندهيصناا

د " نةيدفد ننلادينإلادسديتانادا  د ناننني  نتدصنأل اه منا حااياناد   نح  نادسفلن  نت  دصناد ا نان ت د

تدخي ناديد  نةتخدص فننننألس هدمنادفيرادمنتدصناداه  ديفناداد نت دص ن د ننننننننألالايددمنادا لد اافنادايدهدمناننن

 هدد اناد يدد انح دد نادا س د لهددينادااهصتددمنتددصناد  ددصا نادااطدد  ونتددصن دددانا تددا اي افننننأادفيرددصو نة

  نت  ناد  صا نادا ي  ونةده نادا ي  وند فظناديسيادي
(ن11)

. 

اد  صا نادسفطهمنادا نتخي  نتدصناليددمنننن تهايدهانتخت نادصةانةإ نة  ن ص نتدخ ناٌذخًرٌٕٛع ِقبدس  .5

ادسدديتانادا  دد ننا  دداد فناد ه  هددمنادهطيحهددمن اه ددمنا حاادديانح دد نادددسفلنايدد  وني هدد ون دد نت دد دصننن

لادديد  نةت دديانح دد نجددد ناةانتسطهددمناده ددهانادخ ادد نادادد نت دد انحيرددصافنادددسفلن ه ددين ددد مني هدد وننإلا

                                                           
7
(نيايان  دينةأ  ة  نافي ناأل تمنادايدهمنادخيداهمنح  ن سياديناد  ةوناددهيادمن)ا اتمناليدمنادصةانادخ اهم( ناأل تمنادايدهمن(

.138 ص2011 نت ا منادا ااجنادخ ا ند س  نةادا  دج نحاي  ناأل ا  4داهمنةاّ  ي ناداداه  هم ناد ا نادخي  
8
)  ن2009 ناددسمن33(نت اصنإا ا ه ناددهي ناتاهصالنادخ ارصنادسفطهمن)اليدمناةدمناد  د ن( ناداخ صنادخ ا ند اهطهل ناد  د  نادخصان

.18ص  
9
) اد  ةوناددهيادمنياااوندادهه نتصا هانادسفلن  نادصةانادخ اهم نت  منادص اتيفنا لاايحهمنةاإل دي هم ن(نا ن  هحن  ها ن خيدهمن سيادين

.82 نص2010 ناددسمن4اد اار  نادخصان  

(
10
(ناليت نأته نت  ا  نادااه ن  ناةانت  سناداخية ناده ه  نةاة ن سيادينادسفلن  نا تاه ا نا واييا  ناداخ صنادخ ا ن

.26 نصن2007 ناددسمن702 د  نادخصاند اهطهل ناد   
11

) .102(نا ن  هحن  ها نتيص نتياي نصن  
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  دي ناديدسيادينننإلايد  نةادا نةلدصفن د ن  د وننننإل%(نتصنادسيتانادا   نا60%_40ا اة نتيناهصن)ت

اددهيادمنةتهيتيت ينا تا اي دمناد ته مناداسيت مند اس دجنةت تهجنادهيحصونا واييادم
(12)

. 

 .ٔٛاع فٕبدٌك اٌثشٚح اٌغٍبدٌخ(أ) -ثبٌثب5

 ي نادد نجدد نننأ  ير ينياينإ  اثنتصناديسياديناددهيادمنالد ناد ص نتصنأدا صنادااههاناهصن ادمنن

ن- سصة نادسهصنادصةد نة  :

ايدسد مند   صا ناد دخهمنادا نتخااصننة تهاي  اثناديسياديناددهيادمنأ  نأة  نتصنن-:فٕبدٌك االعزمشاس .1

 فدي ننإلة د نتا ددانانننلاديد نإلي د نتدصنادسديتانادا  د ناننننألح  نادسفلناي  ون رهدهمن  نت د دصناد دا نانن

د  ناددصةانةايددفافناددصةاناد سهدمناديدا ا انادط هخهدمناداد نتا د نتيديا ننننننننننأة  ن سيادينت    يننادخيل 

حسددصنهصت ينتددخي نادددسفلنةتددداأادطيوددمن)ادددسفلنةاد ددي ( نتااهدداناي تفدديثنت ل اات ددينادايدهددمنحسددصنا تفدديثنن

 ين  ةطنادا ياانادا ي  نادصةد تهاان ه د ااافنادايدهمن  ناددس افنادا إلا هفيبناليه منا
(13)

 ن فظن

تددي ن دد نت ههددينا تدداه ا نادادديد ند ا ا  ددمنادخيتددمنةا وايدديانحسددصتينننننألاديددسياديند دد  ند  دد ينان

تد ا نادخيداهدمنادد  ننننألد ااافنادخيتمند صةدمن اه منتص  نةت الجناتخي ناددسفلن د ناننإلتسهف ناليه منا

نهصال   نألت ي نتاخصاو نة فاندا هينتدصن دداناتدانننألةااداه  يفنا واييادمنادا نت ياناهصناآلة من

 في نادخيلنةتا دانح انادا ا  منادخيتمإلت ااناديسصة ناددهيا نداا داناأ
(14)

 .نن

 د انادايدهدمندهد ننننأللدانةت  دداناننألدد نا تدا اي نادط ددانانننإة  ن سيادينتددخ ننن-:فٕبدٌك االدخبس .2

 دد يانأاتدداه ا انتددصن دددانت ةهف ددين دد نتها دد ننننني دد نأ دد انتيدهددمننأددد نإاداا ددصاون)ادددسفلنةاد ددي (ننن

لهددياناداها فددمنةاداددين دداي نتدد  ه ننألا تددا اي  ن ددص  ينت  دددجنادخ ارددصناداااتهددمنتددصنا تددا اي ناددهصنان

 د نادا ي تدمننننحصاادينددديننن ادا ا انادايدهمنادد تمن  ناداداه انتصن ددانتد اةاافن دفظنا تدا اي افنننن

 دياتانةندخاانح  أح  نتدا  نادص اناده ت ن
(15)

. 

ةنأ ددين"ت لدد اافنتيدهددمنت لددصنحددياونّ أةتدديندخسهسددينتددصن ددفانادسدد ثن دد نن-:ؽددشوبد اعددزثّبس االطزٍبعٍددبد .3

د ددافبنا دديندددص ناد سدد نادا يددا ن ددص  يناددد رهسن دد ناد يدد انح دد نادخيرددصنادادديد نا دد نادستدد نحددصنننننن

اداهيد نادا اا م
(16)

." 

تدد  ه ن)د دد  ند  دد ينإْجنن ةاداسا ددمند ددسفل اهددمند ددصةانادسيتهددمنألة دد ن دد نديدددمنان-:فددٕبدٌك اٌزٍّٕددخ .4

ادا ا انادايدهمنادد تمنداسفهفنادا ي دجنا واييادمنةا لاايحهمنةاح ناددهيتيفنا وايديادمندهطيحديفننن

 (.اإل ايجتخا ننْ أتخهسمنةادا نتصنادا ااان

ت ادمننند ن اي نتد  ه ناداد ا انادايدهدمند د د مننننإة  ن سيادينت ص نن-:فٕبدٌك اطزٍبعٍبد اٌغٛاسئ .5

 دد  نادطي رددمندهدد نننألداددينت ال ددمنا داااتدديفنادايدهددمناننأةن  دد نادا ااددجنة دد ن دد د منادااهيحددصدصننن

اداص لمن  نادا ا  منادخيتم
(17)

. 

 -5عٍىخش ٌٍقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ رجعب ٌّقبدس دخٍٙب أٌٚٛخذ رقٍٕف 

ةاد دي ( ند د  ننننة  ن سيادينت    ينادصةاناد سهمناديدا ا انادط هخهدمن)اددسفلنننن-:فٕبدٌك عٍبدٌخ ٔفغٍخ .1

تد ااننألتدصن ددانانن تي ن د نت ههدينا تداه ا ناداديد ند ا ا  دمنادخيتدمنةا وايديانننننننألةانةاألد   ينا

تااااناليه ا ينتجننتصنف تخااصن  نتا د  ينح  نادسفلنةنادا ند    يناديسصة ناددهيا  ن فظناديسيادي

تخي نادسفلأتخي نادسفلنةتسهف نتجنت الجنأ تفيثنا
(18)

. 
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(نت هاي  نح صناد  د  ناة ن سياديناد  ةوناددهيادمن  نت  هصناإلد ااافنادسفطهمنادخ اهمنتجناإل ي وند يدمنأا نة   ن تيدمن(

.23 نص2014ها  ناد اار  نتيلداه نتهصتمنإد ني همنادخ  لنا واييادمنةح  لنادادهه  نليتخمنت اصن   
13

)  ن16(نتت  نت اصن يدح ن سياديناد  ةوناددهيادمن)تههه ناةد نديسصة نتساهمنادخ ا ( نادا  منادخ اوهمند خ  لنا واييادم نادخصان

.3 نص2008  
14

) .138(نيايان  دي نتيص نتياي نصن  
15

) -2 نص2013 ن4177خيدا  نت ياناد  ا ناداااص  نادخصان(نحص ي نح ي نح   ناديسياديناددهيادمنةا اها ين  نادستيلنادايد ناد

3.  
16

)  ن2012 ناددسمن11(ن ااثنااةانةت اصن يل  ناديسياديناددهيادمنةاة  ين  نا واييانادخيدا  نت  منآاا ناد   م نادخصان

.198ص  
17

) .139ن–ن138(نيايان  دي نتيص نتياي نصن  
18

) .17-16(نتيلصنح صناهلل نتيص نتياي نصن  
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ن د  ندهد ناددسفلنننأة  ن سيادينتخااصن د نتا د  دينح د نتيديا نتيدهدمننننننن-:عٍبدٌخ غٍش ٔفغٍخفٕبدٌك  .2

ةتصنتييا نتاخصاونتس ينادفير نادايد ناداا هين  نادا ا  منادخيتم نحيرصنادهطيثنادهديصناددف نت دصنننن

 د ننندادينادفد ار نادايدهدمناداا ههدمننننأةنادخصدصنتصنادصةانح  نت  دصن سيادينتهيادمنييد اار نة   ددي ن

اد  دصا نادااهصتدمنةاداد نت دية فنت  د ننننننن تدهايناد ديايفناد ي دمند  س كنادا ياددمند خصددصنتدصناد  دصا نةنننن

ح ارصنادا ي ونادهي لهمند خ نادصةانةادا نت ية فن ادانحصن( ن2007(نت د   ناة  ن  نحيلن)7)

تسي دهمن  نت ديانادايدصد نننياين  نالياناةانات د يناددتهسهمنادا نتا  نتهاونن اليلمنا تا اي نادا   

ح  نتدا  نا ت ا نادخيداهم
(19)

. 

 -5اعزمالٌٍزٙب إٌى ٚفك دسخخ  اٌغٍبدٌخ عٍىخٍشا رقٕف اٌقٕبدٌك أٚ

ة دد ن ددسيادينتددصا نتددصنو دداناد سدد نادا يددا نةاد ه دديفناداددداه منننن-:فددٕبدٌك عددٍبدٌخ ِغددزمٍخ ٔغددجٍب  -1

 ايتاهددهمناده ا .   نادخيرصوند صةدمنةتهاجند  ويامناداداه منةتااهانألا

  ا ناد   تمنة فاند خ  ينإاا ونةإة  ناديسيادينادا نت   نت  نن-:فٕبدٌك عٍبدٌخ غٍش ِغزمٍخ -2

   ألده ن ي خمند  ويامنتصنو اناد  يفنا
(20)

ن.

 اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ. رغٛس -5ساثعب

ةت ل اات ينادايدهمنةت ل يت ديننحصاا ينأان  ن دياونا َّاداط  نادف نح  اان سياديناد  ةوناددهيادمنَتنّ إن

 دد  نادااخ هددمناخا  ددينألاخدد ناد  ا دد نان ادددانحددصنا تددا اي دم
(21)

(نيددي نحددصان ددفظنن1969 ن دد نحدديلن)

دد ن)ننإأ ااانحدصا يندهيدانننن(2007(نة د نحديلن)نن1999  نحيلن)نيا(ن سصةو21  حن)أف نن اديسيادينفدفم

(نت د دد  ناة  نالددد ناهي دديفن  دد ت ينن216)نا  دد ت اد ددين هددصنأينّتددأ ددفانتددصن يالهددمنادخددصا نننيا(ن ددسصةو44

دد ناةاناده دهانننإد  ن فظناديسيادينتخ انت  ها ينأةن (2007تنتدمنت  دي نتاي   ند   نتي  ندخيلن)

  ان فظناديسياديأادخ ا نادا نتاا  ن د مني ه ونتصن
(22)

ن.

داسا دمند دسفلن د نادفاد افنننننااند ناددصةنإد ااافنادسفطهمناد  ه وناد ا اونإلت    ن فظناديسياديناا ل نان

ةيفد نا د ااافنادايدهدمناد  هد وناداا ههدمند خصددصنتدصننننننن تخي نادسفلناد نتدا ديفنوهيتهمأادا نا تفخ ن ه ين

حد الناداد نت ا دين اه دمنننننألةانتصنا دفهمناد يد دمنةانألاد  صا ن اه منادس يطناداااهانادف نويت ناان دانادخهصنا

اد ةاجنا واييا نادخيدا 
(23)

ن.

تد نتاتهددان د نننننادددهيادمن د نادخديد ننننودصلناديدسياديننألهيانادهياتمند   دد ن د نتدصننننأل سصة ناا ي نانٌصدخن

ا تا اي ناد  داهم نةاخصنجد نويت ناةانت دان)تدس ي   ونةا تدي افننننناوةاداخ ة نايت ن هن(1953ادخيلن)

اداددخهسيفنننت ال دمنة د صفننناددد خهسيفنتدصنادهد  ناداي د  نننننت ال دمنةيسصا(ناا  دصن سيادينتهيادمن ددانن

ا   ين  نتاتهسن دسصة ناداهيحدصنادخديدا نادس ةد د نننننأة   نت ا حمنلصدصونتصناديسياديناددهيادمنيي ن

-2000ادفا وناداااصونتدصنحديلن)نننة  صفن  ناديسياديناددهيادمن  نادخيد  أتصننّص(نادف ندخ1990  نحيلن)

 ا دين د نتاتدهسنتنتددمناديدهصنددتدا اي نننننننأ(نة   نت ا حمنلصدصونتصناديسيادينادددهيادمنيدي ننن2007

داينتاتهسن ةتهيندا ا حدمنتدصناديدسيادينادددهيادمنتيداننننننأةن اة  نت هي (ن200 نتياندهص ناس  )أا 

اة  نت هي ن(150د ن   )إوهاا ين
(24)

 ناديسياديناددهيادمن د نادخديد نتدصننننّ أاد نن(1 و ن) نةد ه ناد صةان

ادييا ونحصناداخ صناددصةد ننن  ناد هي يفآل اافنادايدهمنا د نالهرنتيص ناداا دانةتسمنادااتهسنةادا 

ن.ديسياديناد  ةوناددهيادم

ن

                                                           
19

)  ن2009 ن6ادا هصنوص  ناديسياديناددهيادمنةاأل تمنادايدهمناد ا سم نت  مناوايياديفن ايانا  دههي نليتخمناد اار  نادخصان(نح صن

.3صن  
20

) .105(نا ن  هحن  ها نتيص نتياي نصن  
21

) مناليدمناد اار ( نت  من(نت ه نت  خنةيايانالاا ا ن سياديناد  ةوناددهيادمنةحدوا ينايأل تمنادايدهمنةا واييادمنادخيداهمن)ا ات

.271 نصن2015 ن37ت يانا اتيفناد   م نادخصان  
22

)  نصن2014(نالدصني د نالااو نادخ دامنادايدهمنةادسا نا واييا  نادط خمنا ةد  ناا ن في ند س  نةادا  دج نحاي  نا  ا  ن

48.  
23

) .4(نح صنادا هصنوص  نتيص نتياي نص  

(
24

) surendranath jory and others, the role of sovereign wealth fund in global financial 

intermediation,UK,2010,p591. 
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 (1دذٚي )اٌ

 ُ٘ اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ فً اٌعبٌُأ

 عذاد اٌجبطث ثبالعزّبد عٍىإاٌدذٚي ِٓ  -اٌّقذس5

 www.swfinstitute.org-اٌّٛلع 5 ٍىاٌّٛلع اٌشعًّ ٌٍقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ ِزٛفش ع 

د دد ننأفدد نتاتددهسنتستاددمنادا ددي ونادخيداهددمن دد نادادددخهسيفنتددصنادهدد  ناداي دد نةادادد نننننننننننإةح دد نن

 ناداددديانةادا دددي ونادصةدهدددمنادددهصنتها ددد نا دددصا نادخددديد نننننأادههددد اناداف ة دددمنح ددد نال يدددمن ننن
(25)

 ان نّ ددد

اديددسيادينادادد نتهددجن دد نتسطهددمناد دد  نا ةتددلنننننننن تددهايد يددسياديناددددهيادمنةننو ددديان ددفاناداطدد  ناا خدديانن

ان  ددد نا تدددا اي نادهدددي ل تا دددنْ أ ددد ن
(26)

 نتددديحص ين ددد نجدددد نحدددصلنتددد   ناد ه دددمناداسيتددد منددتدددا اي ننن

نيفدددنودددد ااافنادسفطهدددمنايددد  ونننإلحدددصلنودددص ت ينح ددد نااا ون  اراددد ينادايدهدددمنتدددصنانننننن اددددانحدددصن ه دددين

ألتددد ي نتاخ ددديناي هفددديبنديوا دددينا تددداهخياهمن
(27)

 نةيي ددد نةال دددمن دددفظنا تدددا اي افن ددد ناداا ددد ن ددد ننن

اتددداطيح نا نتددددا ا نتدددينننإجن  ددد  نةادانتدددديفنادايدهدددمنادخيداهدددمنجافنادخ اردددصنادا تفخدددمنناد ددد ييفناد 

%(نتدددددصنت اددددد ثناتدددددا اي ات ين ددددد ناددددددصةانادااهصتدددددمن75)ن دددددد اا
(28)

 نة دددددا  ن دددددفظنا تدددددا اي افن

ة دددد نت دددديانادطيوددددمننن ة دددد نوطدددديثنادخهددددي افنن تدددد  نةاددددددسصافنألتدددد ا ناأتها دددد نادا ددددي فنت ددددانن

همناد  دددد  ةادايددددي  نةادانتددددديفناديددددسيح
(29)

 نةت  حدددد ناتددددا اي افناديددددسياديناددددددهيادمنح دددد نن

داددددينأتددددهينةأ ةاددددينةاد  ددددديفناداا ددددصونا ت د هددددمنةا تفخدددد نننآتها دددد نادهطيحدددديفنا وايدددديادمن دددد نن

 دددد نادخصدددددصنتددددصنادانتددددديفنادايدهددددمنادخيداهددددمنت ددددانته ددددداندهددددس نةتددددا نيدددد ة  ننن  ددددد منتدددددي اا ي

ةاد  ددددديفنن ةأ ةاددددين تددددهيآ دددد ياناد هي هددددمنادايدهددددمناتددددا اي افناديددددسياديناددددددهيادمن دددد نننألةت  ددددحنا

ةالد ن د منتدي اا ين  نيانوطيثن(2008-1995 داناداصونتصنحيلن)ناداا صو
(30)

. 

ن

ن

                                                           
( (
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.4 نص2009أديانالايا نإاا وناديسياديناددهيادمنة سيادينادا  ط نليتخمنات ي ني همنا واييا ن  

(
26

.4(نح صنادا هصنوص  نتيص نتياي نص  
27

) .7(ن  ص نتخص نتيص نتياي نص  
28

) .199تياي نص(ن ااثنااةا نتيص ن  
29

) .49 نصن2012(ن ارصنح صنادهيدي ناداا دانادصةد  ناا ناألديلند س  نةادا  دج نحاي  ناأل ا  ن  

(
30

) Simone Mezzacapo, op cit, p 101-102 . 

اعُ فٕذٚق  اٌجٍذ

 اٌثشٚح اٌغٍبدي

ِٛخٛداد 

اٌقٕذٚق )اٌمٍّخ 

 ثبٌٍٍّبس ٚالس(

عٕخ 

 اٌزأعٍظ

 ِقذس اٌزًٌّٛ

فٕذٚق اٌزمبعذ  إٌشٌٚح

اٌحىًِٛ 

 اٌعبًٌّ

 عبئذاد إٌفظ 1441 338

ِؤعغخ  اٌقٍٓ

االعزثّبس 

 اٌقٍٍٕخ

 اٌزدبسح اٌخبسخٍخ 7112 31313

اعزثّبس  أحٍ٘ اإلِبساد

 اثٛظجً

 عبئذاد إٌفظ 1421 247

 عبئذاد إٌفظ --- 84315 ِٛخٛداد عبِب اٌغعٛدٌخ

االعزثّبس  أحٍ٘ اٌىٌٛذ

 اٌىٌٛزٍخ

 عبئذاد إٌفظ 1483 847

ؽشوخ اعزثّبس  اٌقٍٓ

SAFA 

 اٌزدبسح اٌخبسخٍخ 1442 525

االعزثّبس  أحٍ٘ ٘ٛٔىٛٔغ

 إٌمذٌخ

 اٌزدبسح اٌخبسخٍخ 1443 55715
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 (1ؾىً )اٌ

 (7113-1448اعزثّبسا د اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ فً اعٍب ٌٍّذح )

ن

ن
Simone Mezzacapo , The so – Called " Sovereign Wealth Fund " Regulatory 

Issues, Financial Stability And Prudential Supervision , Economic paper 378 

,2009, p102-103. 
 (7ؾىً )اٌ

 (7113-1448ٌٍّذح ) ٚسثبأاعزثّبساد اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ فً 

ن

ن
simone mezzacapo , the so – called " sovereign wealth fund " regulatory issues , 

financial stability and prudential supervision , economic paper, 378 ,2009, 

p102-103. 
 

 (3ؾىً )اٌ

 (7113_1448اعزثّبساد اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ فً اٌٛالٌبد اٌّزحذح االِشٌىٍخ ٌٍّذح )
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Simone 

mezzacapo , the so – called " sovereign wealth fund " regulatory issues, 

financial stability and prudential supervision, economic paper, 378, 2009, p103. 

 

 ففنأ(نةادا ن2000ياينا ااانحصاناديفهيفنا تا اي دمنادا نويت نا يناديسياديناددهيادمناص انتصنحيلن)

جنا د ننْإ( ن2008ةادا نا   نج ةت دين د نحديلن)ننننةحصا ي نايداييحصناداص د  ن  نوه ناديفهيفنا تا اي دم

(ن109لاديد نتهدصا ظن)ننإ(ن فهمناتدا اي دمنةاا  د ننن192حصاناديفهيفنا تا اي دمناداد  من  ن فانادخيلن)

 تمنادايدهمنادخيداهمنادا نالصف ن  ن فسنادخيلنةايدا صدصن د ناد ادجنا  هد نتدصنحديلننننننألانّ أنّ إت هي ناة   ن

 اي افناديسياديناددهيادمنتصنالهرنت الدجنحدصاناديدفهيفنا تدا اي دمنادادد  منننننن(ناف فنح  ناتا2008)

 دالددبنتاادددصنادس دديطنا تددا اي  ند يددسيادينننننْ أ( نةد ددصنا دد انحدديلندا ددصننن2010(نة)2009 دد نحدديلن)ن

-2000)نتصنحديلنناصولايد ن  نحصاناديفهيفنا تا اي دمناداد  من دانادإلاددهيادمنتصنالهرنا  تفيثنا

(نت هي ناة  نات د د ن1221لايد نتهصا ظن)إ(ن فهمنةاا   ن419دا نا  نحصا ين)(نةا2010
(31)

 نةدا دصنن

ن.(4)نت  هحنجد نتصن داناد  ا
 (5ؾىً )اٌ

 (7111-7111عذد ٚلٍُ اٌقفمبد االعزثّبسٌخ ٌٍقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ ٌٍّذح )
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) .ن26(ن  ص نتخص نتيص نتياي نص  
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ن
ننننتدخي نأتد  نننأ  ص نتخصن  هص نادخدومناهصناتا اي افن سياديناد  ةوناددهيادمنةادا ه افن  ن -ادايص :

دد نت  دسني هدمنا اا ونةا وايديا نليتخدمنادا  دا نننننننإاد  ييفناداددا ا ن ه دي ن تديدمنتيلدداه نتهصتدمنننننن

ن.25 نص2013

ن

ن

تصنتييا ناداا ددانح د ننننت ايان    نتيص ااأ  ينأ   ند يسياديناددهيادمن  نألةتصنل ا  ناداط  نا

(نةادا نح  د ناا تدمننن2008 تمنادايدهمنادخيداهمندخيلن)ألالهههمن فانادصة ن داناندَصّ ةَتن ادادا  نادصةد 

(نت هدددي ناة  نتدددصناتددد  ناد ددد ييفنةادايدددي  ننن65ادددد  صنادخهدددي  نح ددد نوهيت دددينا ددد ا نتدددينوهاادددان)ننن

داا ددصونا ت د هددمنة دد ناددفد نتا ددانحيتدداناتدداه ا نننةادانتددديفنادايدهددمنادااخ دد ون دد نأة اددينةاد  ددديفنانن

ديت ا نادايدهمنادخيداهمنح  نوهيت يناصة ناد تيدمنادايدهم
(32)

ن(2)ن نةدا صنت  هحنجد نتصن دداناد دصةانن

ن.ادف ند هصناتا اي افناديسياديناددهيادمن  نت ا حمنتصناد س كناد  اهمنادااخ  وناد  نا  تمنادايدهم
 (7دذٚي )اٌ

 (7113-7112اعزثّبساد فٕبدٌك اٌثشٚح اٌغٍبدٌخ فً اٌجٕٛن اٌغشثٍخ ٌٍّذح )طدُ 

طدُ االعزثّبس ٍٍِبس  اٌزبسٌخ خٕغٍخ اٌقٕذٚق اعُ اٌقٕذٚق خٕغٍخ اٌجٍذ اٌجٕه

 دٚالس

 7118 7112-2-78 عٕغبفٛسح رٍّبعه اٌٍّّىخ اٌّزحذح ثبس والط

 3113 7112-2-78 اٌقٍٓ ثٕه اٌزٍّٕخ اٌقًٍٕ اٌٍّّىخ اٌّزحذح ثبس والط

 1145 7113-11-31 لغش ٍ٘ئخ االعزثّبس اٌمغشٌخ اٌٍّّىخ اٌّزحذح ثبس والط

 218 7112-11-71 اثٛ ظجً خٙبص اثٛظجً اٌٛالٌبد اٌّزحذح عزً وشٚة

 114 7113-1-18 عٕغبفٛسح ِؤعغخ االعزثّبس اٌٛالٌبد اٌّزحذح عزً وشٚة

وشٌذرً 

 عٌٛظ

 3121 7113-11-11 لغش ٍ٘ئخ االعزثّبس اٌمغشٌخ عٌٛغشا
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) ادخ ا  نت  اناد   ند خ  لنا واييادمن(نحيد ن   نةح ي نت   ناداس دجنا واييا "نتف  تانةأاخياظنةتا سيفنت هههان  ن

.69 نص2014 ناددسمن31ةاإلاا دم نادخصان  
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 5 7113-17-75 عٕغبفٛسح رٍّبعه اٌٛالٌبد اٌّزحذح ٍِشًٌ ٌٍٕؼ

 4128 7112-17-11 عٕغبفٛسح ٍ٘ئخ االعزثّبس عٌٛغشا ٌٛ ثً اط

 1122 7112-17-11 اٌؾشق االٚعظ فٕذٚق غٍش ِعشٚف عٌٛغشا ٌٛ ثً اط

 1111 7113-11-13 ٌٍجٍب ٍ٘ئخ االعزثّبس اٌٍٍجٍخ اٌغبٌٍب ًٌٛٔ وشٌذد

 عذاد اٌجبطث ثبالعزّبد عٍىإاٌدذٚي ِٓ  -اٌّقذس5

, ِىزجدخ اٌّدزّدع اٌعشثدً ٌٍٕؾدش ٚاٌزٛصٌدع, عّدبْ,       1ط فدبق اٌّغدزمجٍٍخ,  ألخشْٚ, االصِدخ اٌّبٌٍدخ اٌعبٌٍّدخ ٚا   آِحّٛد اٌقٍّذعً ٚـ 

 .871-871, ؿ7111سدْ, ألا

ـــاوي : ـــث انث ـــ   -املبح ـــا و  ـــت  يى  ـــت املســـتذامت وانعنيق ـــري نهتىمي ـــب انىظ اجلاو
 انصىاديق انسياديت.

 .تعاريف انتىميت املستذامت -:اوال
ددد نت ههدديناداهددصلننإادادد نتدددخ ننيي ددمنادددصةانا اادديلاداساهددمناداددداصاتمن دد ناد ودد ناد ي دد نت ددلنننن

د  د وناد  ا د ناداد ند طه دين دفاناداف د لن هدصنننننننننةلدانةتهديادصناد هديظنة تد ااننننأةا  ا ي نةادس ي ن د نيي دمننن

ن-ح بند فظنادافي ه نةاداخي د :نات ة هايندن تخصافنادافي ه نةاداخي د نادا نتسيةدا ي

ت ددانا دد انتسيدد ند ادد ا اننألانهصالددد نا تدداإ دديناداساهددمنادادد نتدددخ ننّ ااداساهددمناداددداصاتمنتخدد  ن"نا -1

د دي ناداد  نايأللهدياننننإافياونتدصن دفظناداد ا اناة ننننديلهياناد يدهمناويد ناتدنننادط هخهمنا هرنتا هي

اداداه  هم
(33)

ن.

ددد ناد فدديونح دد نادادد ا انا وايدديادمنادااخددصاونإ دديناداساهددمنادادد نتدددخ نّ ااداساهددمناداددداصاتمنتخدد  ن"نا -2

اا ت ينت س د لهينتدجننإلانت  همناليلمناد هاناد يد نا لاايحهمنةا واييادمنةأادا ل اون  ناد ه منتصن

ادا تمنةاهي نادا  اند  هانادهيال اي ن
(34)

ن".

د نت دصانا تدا دانننإ يناداساهمناداا ا  مناةناداساهمناداداا ونةادا نتداسصنّ ااداساهمناداداصاتمنتخ  "نا -3

نفِظلهديانادهياتدمنتدصن دننننألت اند ا ا انا واييادمناداايالدمنةاد د ةافنا د طنادا ي تدمنح د ناليدمناننننننألا

ادا ا ا
(35)

ن".ن

 دد  ند اساهددمناداددداصاتمنت يددانح دد ناخدد ناد  ا دد نا وايدديادمنةا لاايحهددمنننأةت لددصنتخددي د نن

ن-ح بندهد نتصن فظناداخي د :نات ة هايندن ةاداهسهمنادا نت ا نا يناداساهمناداداصاتم

ة دينتف د لناداساهدمنا لاايحهدمن" د نتساهدمنا د دمنتددخ نادد نت ددهصننننننننننننح د ننتخ د ناداساهمناداداصاتمن -1

ا  ددي ن د نت د  نحا هدمننننننّ إنادا اادج نإجن د ااننأداخ ه نةت ههيناد  ي هدمندخاد لنننادي منادخيتمنةت  ه نا

ة فاندا هدينتدصن ددانت ددهصنالهديوننننننناداساهمنةديدا ينة  نادف نده انال يمنادا هه نةاداط  نا واييا 

نادسي ن  نت ياناداخ ه نةادي منةادص ا".

ددد نحيدد نإ"اداساهددمنادادد نتسهددانادا ااددجننناداساهددمناداددداصاتمنة ددينتف دد لناداساهددمناد ه هددمنتخدد  ناي  دديننن -1

اودانتديندا دصننننهصات ينت  فمند  ه دمنحدصند دديناتداننننناديسيحيفنةاداهسهيفناد ه همناد صد منادا نت   نده 

تصنتييا نادطيومنةادا ا انالا ندادس ناد صنتصنادا   نةاتاساا نادا ا انادط هخهم
(36)

ن".

ن-خي د نةتس ي:ةيي ند استايفنةاد ه يفنادصةدهمن يه نتصن فظنادان

 ديناداددياون د ننننّ أتخ دف دينح د ن"ننننّ َتدننإْجتخ د ن سصة نادسهصنادصةد نةاد س نادصةد ند اساهمناداداصاتمنن-:ٚالأ

حدصنت ددييانا وايديانادااخددصاونت داناداادده نةت دديياننننناددص انادفدد ا نةاددف ندا ددصنادا ي تدمنح هدداناخهددصااننن

تهاا ناداص  حيف
(ن37)

ن"
                                                           

(
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.ن128 ص2007(نتصال ناده د   ناداساهمنا واييادم نادط خمناألةد  ناا نةاراند س   نحاي  نا  ا  ن  
34

) .17 نص2010ن(ن د نح ي  ناداساهمناداداصاتمن  ناد دصنادخ ا  نتنتدمن  ي ناد يتخم نا ت سص دم نتي    
35

) .12 نص2012(نالدصنأالاصناد ي خ  ناداساهمناداداصاتم نادط خمناألةد  ناا ناد  ي ند ط يحم نا ت سص دم نتي  ن  
36

) .180-ن179 نص2013(نت اصنح صنادخادانةآ  ة  ناداساهمنا واييادمنةت  دت ي ناا ناداخ ه ناد يتخ  نا ت سص دم نتي  ن  

(
37

.46-45 نص2010ةاداساهم نادط خمناألةد  ناا نيه ا  نات ي نت  دي ن(نا ا ونأ   يل نا واييان  
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(نةاداخ ة منا  سدمنا  تد دصنح  ا دينننن1978)نادصةدهمند  ه منةاداساهمن  نته د  يندخيلتخ د ناد  سمنن-:ثبٍٔب

لهددديانألةناليلددديفناأد دددي ناداددد  نا هددد  ننإلهدددياناد يدهدددمناة نأل ددديناداساهدددمناداددد نت  ددد ناليلددديفناننّ ا"ا

اداه  م
(38)

ن."

اا ونإدفدمنةادا احمناداياجنديت ناداا صوند اساهمنادادداصاتمن" د نننألتخ د نت  سنتستامنان-:ثبٌثب 

ادا ا انادط هخهمنةاد فيونح ه ينةت ةه نادا ه افنادا س د لهمنةادانتدهمندااي نتد  ه ناليلديفناد هدانننن

 ا د نة  ديفنننأاد فيونح  ناداسد ثنادط هخد نتدصنتهديظنةنننننْ أاد يد نةاد هانادهيالناي  وناارامنةتداا و ن

ت دد  نتدراددمنتددصنادسيالهددمنا وايدديادمنةا لاايحهددمنن نإْج  ددفظناداساهددمن نت ددص نتددص   ن دد ناد ه ددمةالهدد ا ن

ةادا س د لهم
(39)

ن"

د اساهدددمنادادددداصاتمن"ن ددد ن ددد ة وننن(1992 بن ددد ناد  ا ددددانحددديلن)ألتخ دددد نتدددنتا نوادددمنانن-:ساثعدددب

 هددمنأللهددياناد ي دد ننن  ددي ناد ددين دد ناداساهددمنا هددرنتا هددينح دد ن  دد نتاددديةناد يلدديفناداسا دددمنةاد هننننننننإ

ةاداداه ا
(40)

 "ن

 .ِضبٍِٓ اٌزٍّٕخ اٌّغزذاِخ  -5ٍٔبثب

اخياناداساهمنادادداصاتمنةدهيدصناداناتدا داناداد ا انادط هخهدمنننننننأة  نةاالصنتصنا  نن˗:اٌّضّْٛ االلزقبدي .1

  اانادا ااجنايد  اناددف ند دصنتدصنادا دييانننننأتي ند يد همنأل اانةلانةاايند هينت  همناد يليفناأح  ن

ادااخصاونييد طيدمنةادفهد نةتد  نت  ددجناددص انننن
(41)

ايدا ي تدمنح د نتيديا ناد د ةافنادااخدصاوننننننن ُاة دفانَددنن, 

ا اداناداهسهديفنةادا س د لهديناد صد دمن د ناتدا دانتيديا ناد د ةوننننننننننخاياةتسجناتاساا  ينحدصند دديناتداننن

ا ياناد ه من  نحا همناداهطهلنحسصنتسفهفنادا ي دجنا واييادمإداينأة
(42)

. 

ةلخ  دين د نننني  ديننا ت ي هيفناداياددمنةادط هخهدمنن ند نتدههإ فاناداف  لنن د هن˗اٌّضّْٛ االخزّبع5ً .7

تددي نادادد ند ايل ددينيدديداخ ه نننأل صتددمنا  دددي نةاادديند هددين  ي هاددانح دد نتدد  ه نتها دد نادهددصتيفناننننن

جنةادايناحطي ناد  دمنأل  اانادا ااجنتصنالهرن داي نت دي يا  ن د نحا هدمن دسننننننةادي منةا تص 

ادهدد ا افنادااخ هددمنايداساهددمنا وايدديادم
(43)

ددد نتفخهدداناة نادادد أون دد نادا ااددجنتددصن دددانإايإل ددي من, 

تدد ونايد لددا نأتدد  ه نادفدد صناداا ي  ددمند ددين دد نيي ددمنادا ددي فنا وايدديادمنةا لاايحهددمنةاددهيتددهمنن

نادا ااددج ن ددفان ن دد ااناديدديد هصن ددننألةيددفد نا  اادديلنايدطف دددمنادادد نتخددصناد  سددمنا تيتددهمنداس دد منانننننن

ت ناداا صون  نته يو ين د نحديلنننألادا ن ي نح ه ينان دي إلادااا  ندا دصنتصن داناالا الناله  نا

(ندا دد  ناددفد نةفههددمن تدداهمند دداناةانادخددديد نتددداسصنح ه ددينتها دد نادددصةاندادداي نالهددد  ننننننننننن1948)

 دي إلا
(44)

. 

ي   دينلدا نت د ن د نحا هدمناداساهدمنتدصننننننننند نا  اايلنايد ه مإت ص ناداساهمناداداصاتمنن˗:اٌّضّْٛ اٌجٍئً .3

اا ونإ ددداناد فدديونح دد نادادد ا انادط هخهددمنةادددست نا د  د لهددمنةا  اادديلناهادديدينادا دد  ناد ه دد نةننننننننن

اا وند دفظناداد ا انةااديند هديناتهديجنود ا افنتسيتد منت دي بنننننننننإد  نا ند   ن سديكنالددصننننْ أاداه فيفن

ح  ناد ه منتصنادا د  ن
(ن45)

ادا س د لهديناد صد دمن د نادس ديديفنا وايديادمنننننننخاياايتداننّ ُاته هدانادا د  نَددننن, 

ددد ناداهفهدد نةاداه هددانتددصن ددد مننإوددانوددص نتا ددصنتددصنادطيوددمنةادادد اانادهدديلنتاددينددد ا نننأنهصلةادادد نتدددا

ادا   
(46)

. 
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) اداساهمناداداصاتمن  نادا ااجنادسيت  نادط خمناألةد  نادا ا ناد يتخ ناد صدر نا ت سص دم نتي  ن(نأالاصنح صنادفاي ن يل  ن

.98 نصن2013  
39

) .42 نص2012ا ناداده و نحاي  ناأل ا  ن(نح صناد  ا نت اصنادصدها  ناإلحدلنةاداساهم نادط خمناألةد  نا  
40

) .323 صن2009ةا و ون ااح ناد ويرجنا واييادم نتنتدمن  ي ناد يتخم ناد اار  نن(ن  يامنح ص  
41

) .324(ن فسنادايص  نصن  
42

) داه نتهصتمنإد ن(ند ه نتدخ ا  نإ  يدهيفناداساهمناداداصاتمن  نةّانادخ دامن  نادخيد ناد يدرن)نا اتمناليدمناد اار ( ن تيدمنتيل

.12 نصن2009ي همنادخ  لنا واييادمنةح  لنادادهه  نليتخمناد اار  ن  
43

) .324(ن  يامنح ص نتيص نتياي نصن  
44

) .12(ند ه نتدخ ا  نتيص نتياي نص  
45

) .ن39(نالدصنأالاصن نتيص نتياي نصن  
46

) .ن183(نت اصنح صنادخادا نتيص نتياين نصن  



 

 2018( الجزء الثاني كانون الثاني 28مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية تصدر عن كلية االدارة واالقتصاد جامعة واسط العدد)

 .اٌعاللخ ثٍٓ اٌقٕبدٌك اٌغٍبدٌخ ٚاٌزٍّٕخ اٌّغزذاِخ˗5ثبٌثب

  دي ننإ   نح  ن  بنادا  امنةأ  ي ناديسياديناددهيادمن  نادخصدصنتصنادصةان  جنا صا نإ  ي نت  امن

د ابنتها فمنةت  د نتصني   ينةي  وناوايديادمنتهايد نح د ننننأ سيادينتهيادمنتايف منةد صناا صا نة

 د نننا تدجند نتيندا صنتداهااناده لنايوايياناد  ةافناددهيادمنةتايندصانح  ن فانادإحصانت صةانتصنادصةان

دادينتدصنو داننننأةن ا  اايلناد  ه ناددف نالتهد ناداناديدسيادينادددهيادمنتدصنو دان لديانا وايديانةاددهيتدمنننننننننن

ادانتديفنادصةدهمنت ان سصة نادسهصنادصةد نةتستامناداخية نا واييا نةاداساهم ندفان يدخدومناداد نتد الننن

ةير نا د ياهدمناداد نتهد لنا ديناديدسيادينننننناديسياديناددهيادمنااف  لناداساهمناداداصاتمندااحنتصن داناد 

ةلد انويتد نت دا كنادهصناداف د تهصننننننن ادانحصاددهيادمنةادا نتي ن  نتي  منت ههيناداساهمناداداصاتمن

لهياناداه  منتصنأل نة  ناد فيونح  نتييا ناد  ةونةتساها ينايد  انادف ند هيناتافياوناد هاناد يد نةاأ

ت اند ا ا انا واييادمنايد د اناددف ندد ا نادد نننننألدانت ههيناداهيهصنا فظنادا ا انةا ت ي هيفنتصن 

 نة د ننأتدا ننألدد ناد دص ناننإنلهديانة د  اننألتس دجنتييا نادص انةت ههينت دصأنادخصاددمن د نت  دخدانادهصناننننن

  اانادا ااج ندفانت  ن اخ  نح  ناد ةير ناداد نتهد لنننأت ههيناد  ي همنا واييادمنةا لاايحهمندخا لن

ناديسياديناددهيادمنتصن دانح بنتفيه  ند فظنادافي ه .ا ين

 ٚظٍفخ االعزثّبس -اٚال5

تد ااننأنهصالةناتدانأ د نةةهفدمنتهد لنا ديناديدسيادينادددهيادمنةدهيدصنا دين"ت ةهد ننننننننننأةةهفمنا تا اي نة د نن

اند هد نتط د نننّ دنإةندهد نت ي د ن ننأيي ن  انا تا اي نت ي د ننناديسصة ناددهيا ن  نت يانا تا اي  نةأديا

 ددصا نأ دد نأت دد نة دد طن دد ة  نداخادددانتدددي ناداساهددمناداددداصاتمن دد نادخصدددصنتددصناد  ددصا " ن اددصناددهصنننننن

ا تا اي ن  ن دياوناد  ةونةادخاانح  نتساها ينح  نتدا  نا واييانةادا ااج
(47)

 نةدا ههدين دصوناد يددمنننن

وايديادمن د ناددصةانادااهصتدمناداد ننننننت اد دينددتدا اي ن د نتها د نادهطيحديفنا نننننأةةف ناديسيادينادددهيادمنن

تااهانات ة نت  خانح  نا تا اي ن  نتهصتا يناليددمنا تداه ا ناددهيتد نةا وايديا ناددف نتااادجنادانننننننن

ت او ينادايدهمنةا واييادمأتاا ان  نتط  نن   نت امأت ي نأ فظنادصةانة
(48)

 صا نا تا اي نتها  نأ ن

يادين د ناد ديان د ناتدا اي افننننننن د نت ههينادخ ارصنادايدهمن هدلنإاهصنادصةان  خ ناديسياديناددهيادمنتدخ ن

ت ادان  نتسصافنادهاا دمنا ت د هدمنةاددف نتدصد ظنتنتدداي ن ادينننننننأاديسصة ناددهيا ند يهصنادف نددا ا ن

(نت د د  ناة  نة د يمناتدا اي ناديدهصننننن2,1تنتدمناديهصنددتا اي نادا نتهص نت ل اات دينادايدهدمن ن)نن

نّ أ د  نت داناد  ا ددان  دصنننننأ(نت هي ناة   نة د ناةانن100اد نن50 ينادايدهمنتيناهصن)ادا نتهص نت ل اات

د نا تدا اي نادهدي ل ن د ننننإد نت ههينا تاه ا نادايد نتصن دانا دا ي نإاديسصة ناددهيا ن ه ينددخ ن

تددصنتددصاحهيفناداادده ناليدددمن دددياوناداددص هيفنادايدهددمن دد نادددصا ان   دديان
(49)

يناددددهيادمن ناتددا اي افناديددسياد

 ا  نتها  نادهطيحيفنا واييادمنييديسيحمنةادا احمنةادهطيثناداديد نةادا س دد ل نةوطديثنادهدصتيفننننن

ت تهجنادهدص ونا وايديادمند  دصا  ينةد   دصا ناداد ننننننن    نة  نافد نتخاانح  أةادهطيثنادد خ نةوطيحيفن

 ادي نادايدهدمناداد نت يدانننننألادخ اردصنةانلاديد نةادااا دان د ننننإلتدا ا ن ه ينتصن دان دياونادسيتانادا  د نان

داددينته هددانا حااديانح دد نتيددص نةاالددصندا دهددصناددص انةادسدديتانةادددف ن دد ن)ادددسفلنننأةنح ه دينتددصنا تددا اي  ن

  نت ههيناداساهمناداداصاتم نةد نتهاي ناتدا اي افناديدسياديننننحصديد  ن فظناد  صا نةااينُدأةاد ي (ندص ن

 د نحديلننننْجإن  دينتددا ا ن د نا دصا  يننننّ أنْ أتد ا نادا  هدمنننألدادينانأاددهيادمنح  نادصةانادااهصتدمنادانة دا  نننن

ن (نا هدد  ناة  نت  حدد نح دد نادهطيحدديفناداها فددم12,7(نا  دد نوهاددمناتددا اي ات ينادا  هددمنت  دد ن)2012)

%(ن نوطدديثناد سددي نةادا ددههصنن38,2تهصن ددد من)ا%( نادهطدديثنادايدد   نةادادد35,8هههدد ن ددد من)ادهطدديثناد 

%(1ينوطدديثنا تيددي فن ددد من)ننّتددأ%( ن3,4%( نادهطدديثناديددسيح ن ددد من)نن7,7 ددد من)
(50)

 نةاتدداا فن

تدمنناديسياديناددهيادمن  نت تخ ينا تا اي  نتصن دان  ييت ينا تا اي دمنادا  حمنح د ناد  دصا نادااهصنن
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) .18 نصن2009ةادا  هانا تا اي   ناا نادهي ة   نحاي  ناأل ا  ن(نا دصنييتاناان  ه  نا تا اي ن  

(
48
(Massimiliano castelli and other , the new economics of sovereign wealth funds , first edition , john 

wilely and sons ltd , 2012  , p101-102. 
49

) .125-124 نص2014  ناا ناد ا  ني اد  ن(نأالاصنا د  نح   نا تا اي ناأللس   نادط خمناألةد  

(
50

)Bernando Bortolotti and others ,towards a new normal ,annual report of sovereign wealth fund 

,sovereign investment lab ,Uk, 2014 ,p20. 
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ا دد ن ددي  نوهاددمنا تددا اي نننإْجن(ن دد يمنت  حددمنح دد ن ددفظناد  ددصا  ن550ةادسيتهددمنةادادد ندهددص نحددصا ين ن)ن

(2013(نت هي ناة  ن  نحيلن)6,7ت   ن)نا لس  نادا ي  ند فظناديسيادي
(51)

 نةتايندصانح  ن فانادا تجن

 دد  نأ(نديدديدحنا ددصا ن(OECD دد نت الددجنادسدديتانادا  دد ند  ددصا نتستاددمناداخددية نا وايدديا نةاداساهددمنننن

تهينةا صا نات د يناددتهسهمنتصنآة  فنألةانت ونيه وناواييادمنلصدصونت انا صا نتسطهمناد   نا ةتلنة

 داناتا اي ات ين  ناد  ييفنادااخصاوناد سدهيفن  نادصةانادااهصتدمنحدصند ددين دسياده ينادددهيادمننننن
(52)

 ن

ص نحددصنتستاددمنادا ددي ونةاداساهددمناداياخددمنديتدد نْيدد(نادددف نَد2012ة ددحنته ددد نا تددا اي نادخدديدا ندخدديلن)أ

ة د ننن ودان اد اننألاد  دصا ناننْةأاداا صونةل ان د صناتدا اي دمنلهدصوند يدسيادينادددهيادمن د ناد  دصا نادسيتهدمننننننننن

وطيحيفنت امنت انادهطيثنادا اح نةاديسيح نةاصأفناديسيادينايدا  كنددتا اي ن  ن دفظناد  دصا ناخدصنننن

ادايدهددمن دد ناد  ددصا نادااهصتددمندهدد نت صدددمند ددفظناديددسياديناخددصنادهدددير نادايدهددمننننن دد   نا تددا اي افأنْ أ

تا دد ناديددسياديننْجإ( ن2008 تددمنادايدهددمنادخيداهددمندخدديلن)نألاد  هدد ونادادد نتسهدد نا ددين ددفظناديددسيادين دددانان

(نت هدي نن110(نت د   ناة  ند ندددا ا نتسدانتد  ن)ننن5اددهيادمند صةانادسي  منةادسفطهمنت   ني ه ندهص ن ن)

(نادددف ن2012لس دد نت ي دد نالددد نتددينة ان دد نته ددد نا تددا اي نادخدديدا ندخدديلن)ننأاة  نايدد  وناتددا اي ن

 اير نديت ناداا صوإلديص نحصناد   يتانا
(53)

نيات ادننااحسيد ننّص نة هاينداخ ينايد فيونح  ناد ه دمنةاددف ندخدننن

 ددفانادا دديانتددصن دددانادااات دديننناددددهيادمن دد ناديددسيادينحصتدددينْ أتددصنحسي دد ناداساهددمناداددداصاتمندا ددصنن

ايدا يائنادصةدهمند  فيونح  ناد ه منةادادينتدصن دداناددص  ان د ناتفيوهديفن د ايمنتدجناداستاديفناداخسهدمننننننننننن

( نةدا صناداخيتانتجناتدا اي افننUNEP)نت ناداا صوند  ه منادف ند تاندانا ايي ااألايد ه منت انا  يتانا

تدا اي نادصةدهدمناداد نت احد نادا ي تدمنح د ناد ه دمنايد د اناددف نننننننننناديسياديناددهيادمنح د نة ديناتفيوديفنا ننن

تي وناتا اي افناديسياديناددهيادمند  ه مإدااصنحصلن
(54)

ا تا اي ن  ناد سهمنادا اهمنادستهفمنت لدانننّص نةدخ

ح دصنحدصنجدد ن دسصة ناداهيحدصناددص اي ي ناددف ننننننننألصدصند يسياديناددهيادمنددتا اي ن د ن دفانادا ديانياديننننن

دددا ا نأت اددان د نننننْ أ  ديرانديدسصة نت هد ناداسديلنةاددف ندسد  نننننننإ(نتدصن دداننن(ATPنددانا ايدي ااننند تا

ا وايياافنادسي  م
(55)

ت  دهحنجدد نننناّ  نةت لصناتا اي افنحصظند يسياديناددهيادمن  نت ياناد ه منياينتَه

ن  نادفيانادهيال.ن

 ٚظٍفخ اٌزًٌّٛ -ثبٍٔب5

يددي نح دد ن دد انأ دد ناوايددياديفنادددصةانااها دد نأ دد يدانتدد ا ننة دديحداند خدد ناداا دددانادددصةد ناة انت ادديا

ةنا  اناتا اي نالس  نت ي  نة فانادصة نته لنااناديدسيادينادددهيادمنتدصن ددانتهدصدا يننننننأةنتسحنأو ةبن

ا  ةدمادد ه ةبنةاداسحنةاداديحصافنده ن
(56)

اده دينننااديسياديناددهيادمناا يادمنتهدي  نتيدهدمنت  دنننننّص نتخ

دد ااافنادايدهدمند صةددمنيادين د نالديانادخصددصننننننننإلةويفنادخد نادايد نادااا ان  نا هفيبناليده منانأنادصةان  

تددخي نادددسفلن دد نا تدد ا ننأد ااات ددينايدد  وناة دددمناددد  نا هفدديبنننإتددصناد  ددصا نادسفطهددمنادادد نتددسهف ننن

  دطمننألاخ نانةتيند ا ين فانتصنال ا افنتيدهمنتاخ يناهف نادصح ناداهصلنتصنو انادصةدمنح  ن ادخيداهم

 د ااننأةنت ل ديفنحاد لنننأ  اانةادف نوصن نداسيتد نتدجنتط خديفننننألا واييادمنجافنادادي نادا ي  نا هيونا

 فدي ننإلادا ااج نة  ناد  صا ناد سهمناديدا ا انادط هخهدمنت د اناديدسيادينادددهيادمنةتده مندا ددهصنة د لنانننننننن

تددصننأل نح ارددصنتيددصد نادادد ا انادط هخهددمنيي ددأادخدديلنتددصن دددانت اهددجناداددص  افنادايدهددمنادفيراددمنتدد ا نن

ح  نا وايياناد   نتدصن ددانت له  ديناد ل دمناديد ه مننننننن   نةادا نوصنت  انح  ياألاداييا نادايدهمنا

ا تا اي ن  نادهي جناجانيي د نننأل في نح  نت ي دجناد سهمنادا اهمنإلت ا نا تا اي ن  نادصا انتصن دانا

ادااده ننيد ةاجنةا  ا ي ند  ن نتاد  ن  نالصة ة ة نا واييانادا   نتاد نا
(57)

 نةد  ود  نح د ننن
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) .9 نص2014( ن50ت ناداا صو ن ه د  ك نادخصان)(نا ة  ايا نا تا اي ن  نأ صا ناداساهمناداداصاتم نته د نا تا اي نادخيدا  ناأل  

(
52

)Javier Santiso , sovereign development fund , oecd , 2008 , p 18 

(
53

ا رنات ي يفناتا اي ناديسياديناددهيادمن  ناداساهمنن-(نا ة  ايا نالاايثنادايرصوناداداصد ونا ي ن سياديناد  ةوناددهيادم

.3-2 نص2012ادخيدا  ناألت ناداا صو ن ه د  ك نناداداصاتم نته د نا تا اي   

(
1
) Francesco Munari , Swfs and environmental protection, 2015 , p 371 

55
) .8 نص2014( ن69/188(نا ة  ايا نته د نحصنادستيلنادايد نادصةد نةاداساهم ناألت ناداا صو ن ه د  ك نادخصان)  

56
) .ن9ياي نص(ن ارصنح صنادهيدينةا  ة  نتيص نت  

(
4
)Alan Gelb and others ,sovereign wealth funds and domestic investment in resource-rich countries 

,report of world bank ,Us, No(133),2014, p 2. 
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 اهمنادصة نادف نته لنااناديسياديناددهيادمن  ن فانادا يان دداخ بنتددي ايفناخد ن دسياديناداساهدمننننننأ

اد نة د ند اساهدم ننننأادخيرصوند خ نادصةانادخ اهمنةايدا صدصناديسصة ناد  دا ند اساهدمنا وايديادمنة دسصة نننن

دد نادخصددصنتدصننننإدداخ بنتدي ايفناديدسصة ناد د دا ند اساهدمنتدصن ددانتهصدادمند هد ةبننننننننن(3)نةاد صةا

 اد  صا نادفهه و.ن

 (3دذٚي)اٌ

 (7114-1411اٌمشٚك اٌزً لذِٙب اٌقٕذٚق اٌىٌٛزً ٌٍزٍّٕخ ٌٍعذٌذ ِٓ اٌجٍذاْ خالي اٌّذح )

 اٌمشٚك 

اٌذٚي  عذد ِدّٛعبد اٌذٚي

 اٌّغزفٍذح

عذد 

 اٌمشٚك

ٍٍِْٛ دٌٕبس اٌمٍّخ 

 وٌٛزً

اٌمٍّخ ٍٍِْٛ 

 دٚالس

طقـ ِدّٛعبد 

 اٌذٚي %

 8518 2232 7741 741 11 اٌذٚي اٌعشثٍخ

عٍب آدٚي ؽشق ٚخٕٛة 

 ٚاٌّحٍظ اٌٙبدي

13 158 311 7228 14134 

 11118 1534 573 133 14 دٚي غشة افشٌمٍب

دٚي ؽشق ٚٚعظ 

 ٚخٕٛة افشٌمٍب

71 117 317 1111 2151 

 1171 334 711 87 11 ٚاٚسثبدٚي ٚعظ اعٍب 

دٚي اِشٌىب اٌالرٍٍٕخ 

 ٚاٌجحش اٌىبسٌجً

11 32 118 382 718 

اٌّؤعغبد االّٔبئٍخ 

 االلٍٍٍّخ ٚاٌذٌٍٚخ

- - - - - 

 111 15314 5712 211 111 اٌّدّٛع

ٌدى وٍٍدخ   إثٍخٍش لغَٛ, دٚس االعدزثّبس اٌخٍٍددً فدً رٌّٛدً اٌجٍدذاْ اٌعشثٍدخ راد اٌعددض اٌّدبًٌ, سعدبٌخ ِبخغدزٍش ِمذِدخ             -اٌّقذس5

 .113,ؿ 7115خضش ثبرٕخ, اٌدضائش, اٌعٍَٛ االلزقبدٌخ ٚعٍَٛ اٌزغٍٍش, خبِعخ اٌعمٍذ اٌحبج ٌ

(ندااددحنادددصة ناد  هدد نادددف نودديلناددان ددسصة ناداساهددمناد دد دا نتددصن دددانتهصدادداننن3تددصنتخطهدديفناد ددصةان)

تده دمنادفههد ونةاةانات د ديننننآلاد  دصا نانن اددانحدصنناده ةبنادايدهدمند خصددصنتدصناد  دصا نادخ اهدمنةا   دههدمننننننن

(نت هد  نن14309ادههامناد  همند ه ةبنادا نوصت يناديسصة ناد د دا ن)نن اجنا  ن اددتهسهمنةاد   ناد ي د  

ن(.2009-1961تصن)ناصواة  ن داناد

د نادههيلنايتدا اي افنحصددصون د ناخد نننننإت نجد نألت نح  نتهصد ناده ةبنةاداسحناانتخص ناألةد ندهاي نا

 فظنا تدا اي افندا ههديننننة  ن   منلهصوند فظنادصةانددتافياونتصن ادصةانادخ اهمنادا ندصد ينح انتيد 

د نادانتديفنادصةدهمنييدسصة نادسهدصناددصةد نةاد سد ناددصةد نددواد ابنننننننإ   نادسا نا واييا ناصانتصناد 

اد ة  ند اساهدمن د نت ا حدمنننننأخ بنتدي ايفن سصة نداةادا نتهصلناداا دانادا  ةطنة  ن فاناددهي ن 

نتصنا تا اي افن  ناخ ناد  صا نادفهه ونةادا نتخي  نتصنادخ انادايد ن  ناد  نا الهي .
 (5دذٚي )اٌ

 ( فً اٌجٍذاْ اٌزً ٌذٌٙب عدض ِب7114ًٌاعزثّبساد فٕذٚق اثٛ ظجً ٌٍزٍّٕخ ٌعبَ )

اٌجٍذ ِمش  االعزثّبساد

 االعزثّبس

ٔغجخ  اٌمغبع

اٌزٍّه 

)%( 

رىٍفخ االعزثّبس 

 ِبسارًإلثبٌذسُ٘ ا

رىٍفخ االعزثّبس 

 ثبٌذٚالس االِشٌىً

ؽشوخ اٌةجً 

 ٌٍزٍّٕخ اٌّحذٚدح

 8811121533 71711181111 111 ؽشوخ لبثضخ اٌغٛداْ

 111151331 311331847 37137 ؽشوخ لبثضخ اٌّغشة ؽشوخ سثبة

ؽشوخ اثٛظجً 

ٌالعزثّبساد 

 اٌغٍبطٍخ

 1513131533 73111411131 35173 اٌغٍبطخ ِقش
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ؽشوخ االِبساد 

ٚثٕغالدػ 

 ٌالعزثّبس

 714431225 1111131111 11 ؽشوخ لبثضخ ثٕغالدػ

ؽشوخ ارحبد 

ٚاالِبساد اٌّغشة 

 ٌٍقٍذ اٌجحشي

اٌضساعخ ٚاٌثشٚح  اٌّغشة

 اٌغّىٍخ

51 1113371111 311381111 

ؽشوخ دٌّب 

ٌالعزثّبساد 

 اٌغٍبطٍخ

 411311857 3813211351 33121 اٌغٍبطخ اٌّغشة

ٌدى وٍٍدخ   إدٚس االعدزثّبس اٌخٍٍددً فدً رٌّٛدً اٌجٍدذاْ اٌعشثٍدخ راد اٌعددض اٌّدبًٌ, سعدبٌخ ِبخغدزٍش ِمذِدخ             ثٍخٍش لغَٛ, -اٌّقذس5

 .112, ؿ7115اٌعٍَٛ االلزقبدٌخ ٚعٍَٛ اٌزغٍٍش, خبِعخ اٌعمٍذ اٌحبج ٌخضش ثأرٕٗ, اٌدضائش, 

 ٚظٍفخ اٌزٌٕٛع االلزقبدي -ثبٌثب5

 ددد  نت اياددد ننأادخصددددصنتدددصناد  دددصا ناداددد نددددصد ين دددسيادينتدددهيادمن ددد نا دددصا ن فطهدددمنةا دددصا نننننننن

ددددصد يناد ددد ةونتدددصنتيددديا نتها فدددمنييدا دددي ونةا تدددا اي نةده  دددينن
(58)

 ن دددفظناددددصةانةلدددصفن ددد ن  ددد ونن

ان  ددي ناديدددسيادينادددددهيادمناد تدده مناداسيتددد منإلالدددصا ناداس دددجنا وايددديا نةاددددف ندخدد  نا دددديدمنااّ دددننننإ

 ادديجنتددداا ند هدددينادسادد نادادددداصالننننإ اددانةلدددانةاادديندادداصن  دددينننناانادخ ارددصنادسفطهدددمنح دد ننن"اتددا دن

ويتدددمنت ا حدددمنتدددصناديدددسيحيفنةتطددد د ناد سهدددمنادا اهدددمنةا تدددا اي ننإح ددد نادادددص نادط ددددانتدددصن ددددانن

 ددد نتها دددد نادا دددي فنن
(59)

اندخطددد نددوايدددديانت ة ددددمننّ ددددأ اهدددمناداس دددددجنا وايدددديا ن ددد نننأنةتا دددددَصن 

ت دددد نادااخ هددددمنايداه  دددديفنادادددد نت ددددص ننننة تددددهايتددددجناداا هدددد افنا وايدددديادمنادصةدهددددمنني دددد ند اخيتددددانأ

ألتدددخي ناددددسفلن ددد ناددددد  نادخيداهدددمن
(60)

 ددد ناد وددد ناد ي ددد ناددددف نت ددد صن هددداننن نة ددد نتدددينالي دددان خددددا

دددد ناداددددا  ناددددف نة دددان هدددانتدددخ ناد  تهددداناد االدددصنتدددصنننننإتدددخي نألتدددخي ناددددسفلنت الدددجنالددديان ددد ناننأ

 دددياونا  ادديجنتددصنو ددانادددصةانادسفطهدددمننننننن اه ددمن ددفاناليددانننن(ن 2015 دد نحدديلن)ننن(ناة  40)إددد نننادددسفلن

تيدددديا نادطيوددددمناد صد ددددمنننخاياتدددد ي نا دددد  نتس دددديناتدددداننأن ادددددانحددددصاد  دددد  ن دددد نتستاددددمنا ةادددد نن

ةادااا  دددمناددديد و اناد هددد  نةاد دددي نادط هخددد نةادطيودددمناد اددددهمن ددد نتسفهدددفنادا دددي دجنا وايددديادمن ددد نننننننن

ا هفددديبنأتدددخي ظنادددد ننننتدددصنفددد ّن  ن ددد نا هفددديبنادط ددد نح ددد ناددددسفلنةنننادخصددددصنتدددصناد  دددصا نة دددفانتددددننن

أحدددددظنادهددددإادادددددا  نادددددف نا دددد  ين
(61)

الددددصا ناداس دددددجنإ دددد ننحص نتددددديأ ناديددددسياديناددددددهيادمندا ددددصن

ا وايددديا نتدددصن ددددانا تدددا اي ن ددد نتها ددد نادهطيحددديفنا وايددديادمناا دددانا وايدددياناد االدددصنةاددددف ننن

يحددديفنا وايددديادمناداها فدددمنتدددصن ددددانت ههددديناد  ددد  افننن اناالدددصا نت يتدددانوطددديح نادددهصنادهطناتدددصن ددد

 دد ن دددياوناديدديا افنننحصن دد ناادديندددديننآلوطدديثنت ادداند هطدديثنانننادصا  هددمنةادهي لهددمنا هددرنديدد حنيدداّنننن

ةاداه هدددانتدددصنادددد ا اافنن
(62)

 تدددمنادايدهدددمننألتدددصنانناديدددسيادينادددددهيادمنودددصناتدددافيافني هددد اانننننّ أ نةد دددصةن

اار دددينةت ل  دددين  ددد ننننأداناداطددد  ناددددف نا خ دددسن ددد ننننن(نة دددفانداادددحنتدددصن دددنننن2008ادخيداهدددمندخددديلن)نن

الددصا نتس دددجناوايدديا ن نننإا تددا اي ن دد نادددصا ان دد نت ددي دجنحصدددصونة ددفانادهددانح دد نتدددي اا ين دد نننننننننن

ة هددد نت ددديانح ددد نجدددد ن ددد نتدددينويتددد نادددانادددددخ ادمن ددد نحددديلننننن دهايددد نح ددد نا تدددا اي ن ددد نادهدددي جن

(نت هدددي ناة  ن500دددد ن  ددد ن)نإ(نح ددد ناتدددا اي افن دددسياده ينادددددهيادمنةاداددد نة ددد  نوهاا ددديننننن2010)

اد سهدددمنادا اهدددمنةاداخ ددده نةاديددد منةتدددصن دددا ن دددفظنا تدددا اي افناسدددي ناوايددديانوددد  ناخهدددصننن  ددد نت دددي دج

تددد ا نادخيداهدددمنألاحدددصناداه  ددديفناداددد نت دددص نألتدددخي ناددددسفلن ددد ننننننن
(63)

اةددددمننخدددّص نة ددد ن دددفانادددددهي نتُنن
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(نح ي نت  نالااو ناداس دجنا واييا ن"ت ي  نا صا نتهاي ونةإت ي همنا تافياونتس ين  نا واييانادخ او " ن تيدمنتيلداه ن(

.7 نص2013مناد   م نتهصتمنإد نت  سني همناإلاا ونةا واييا نليتخ  
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) .51-50(ن ارصنح صنادهيدي نتيص نتياي نصن  
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تدددا انح ارددصنادددسفلنايدد  ونيفددنونةت دد  ن ددسياديننننننننْ أتددي افنتددصنادددصةانادا  دد نادادد ناتدداطيح ننننننإلا

تي افإلتهيادمنااداهيفنحصدصوناف ا ن  يال ين  نتس دجناوايياناةدمنا
(64)

. 

 ٚظٍفخ االعزمشاس اٌّبًٌ -ساثعًب5

دهدداناددهيتددمنادايدهددمن دد نادخصدددصنتددصناد  ددصا نةايدا صدددصن دد ناد  ددصا ناد سهددمنادديدا ا اننإ دد ن ددص نتدددخ نأة دد ن

   نتاخ دينايدادخ نننأادط هخهمنادا نتخي  نتصنت يياناداه  يفن  ناتخي نادد جنا تي ن)ادسفل(نةت ييان

 نادخيلن  ن فظن فيإل ايجناداا هين ه ينةايدايد نتافه نيان فاندااحن  ناداافه نح  نتدي ناإل  نتدا ديفنا

ادصةا
(65)

تخادانح د ننننْجإ نة سيندات ناة ناديسياديناددهيادمنةادا ن  ن  نادخياونتصن  ثن سيادينادا  هد نن

الايدمنادا ا  منادخيتمنتصناداه  يفنادا نت ص نألتخي نادسفلن  نادد  نادخيداهمن  د نتهد لنااد  ه ناددده دمننننن

دد نا واد ابنننإتدخي ناددسفلنادصة ناد  د  نننننأا نا هفيبنادايدهمنةتصنادخ اناد ي ان  نادا ا  منادخيتمنل 

ةنا وا ابنادهي ل نةجد نألفي نا وا ابنادد  همنح  ناد  جنا واييا نأادصا   نتصناد س نادا يا ن

ةا لااديح نادخدديلند   ددصن
(66)

جنوددصنتدددي  ن ددسيادينا ا ددي ن دد نإتدد نح دد ن دسيادينادا  هدد ننأل نة ندهايدد نا

دايناجانيي  نح ارصناتا اي ات ينادفي همناةناددس دمني هد ونايداهي  دمنتدجنده  دينننننأت ههينا تاه ا نادايد ن

د ااافناد   تهمإلتصنتييا نا
(67)

  نتنف ناديسياديناددهيادمنح د نا تداه ا ناداديد نتدصنننننأ نةتصنلي  ن

همنةنادد  ناتدا اته ننأتدخي نا  د انننأ داناده ا افنا تا اي دمنادا نتاهف يناديدسياديناادينددنف نح د ننننن

الهددي نتددصنالددانادا ي تددمنح دد نتدد ا  نادا فتددمنننألادا دد طنادادد نتاهددف يناديددسياديناددددهيادمن دد ناخدد نانن

ا تا اي دمن صنادهدير نادا اا م
(68)

 نةتد  نتخص فنادسا نادا تفخمن  ناخ ناد  صا نا تفديثن د ن دد منننن

ةا تاه ا نتصن داننالصا ن   نتصنادا ا  إاديسياديناددهيادمن  ننتافه ة سيندت  نن ةنتخصانادااه أ

اتاييصن ير نادده دمناداا ههمن  نادهطيثنادخديلن
(69)

 stabilizing نةداا د نادخد ا ن دسصة ناتداه ا ننننن

fund)نةاداخ  نحسانايسصة نتساهمنادخ ا ن)(DFI) ةاداس اناا ل نو ا نت  سنا تدصناددصةد ناداد و ننننن

ردصنتيدصد ناددسفلنادهديلنةة دخ ينننننن%(نتدصنح ان5دصاثن د من)إ(نةادف ندسصنح  ن2003(ن  نحيلن)1483)

  ن فاناديسصة 
(70)

 دفاناديدسصة ن د ن دسصة نت د د ندخاادصنح د نته  ديفناددص انادسيلادمنحدصنننننننننننننّ أنّ إ ن

ددهسندصدداننننألّ دانةدها  نحدصناههدمناديدسيادينادددهيادمنادا لد اون د ناداسطهدمنادخ اهدمنننننننننن تخي نادسفلأته  يفن

اا ونت ا اونادايدهمإاتا اته همناتا اي دمنةا  مندخااصنح ه ين  ن
(71)

ن.
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(نت ا حمنتندفهص ناةدمناإلتي افنادخ اهمناداا صو:ناواييانتداصالن  نت ال من ي انحيدا ن طه  ن   ونت ا حمنتيت ينادصةدهم ن(

.8 نص2009اددخ ادم ن  

(
65
(Khalid A. AL Sweilem and others, sovereign investor models:(institutions and policies for 

managing sovereign wealth, the center for international development, Harvard Kennedy school, 2015, 

p14. 
66

(ن ا جنأالاصنالدص ناديسياديناددهيادمن  نادصةانادسفطهمنةاة  ين  نت ههينا تاه ا نادايد ن"نا اتمنت ي  ناةدهمنةت يةدمن(

.54 نص2011ط هه ين  نادخ ا ن" ن تيدمنتيلداه نتهصتمنإد نت  سني همناإلاا ونةا واييا نليتخمنا صاا نت  

(
67
(Khalid Al Sweilem, op cit, p 15. 

(
68

)Stefano Curto, sovereign wealth funds in the next decade, report of the world bank, 8, 2010, p-3. 

(
69

)Tamara Gomes , the Impact of Sovereign Wealth funds on International Financial    Stability, 

International Department, Bank of Canada, 2008, p 6. 

 (
70

) .1 نص2014تت  نت اصن يدح نإاا ونتهيد ن سصة نا تاه ا  ن   منا واييادهصنادخ اوهم ن  

(
71

.5 فسنادايص  نصن(  
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 -االستىتاجاث:
دخدددصنا تدددا اي نتدددصنأ ددد ناد ةدددير ناداددد نتهددد لنا ددديناديدددسيادينادددددهيادمنةاداددد نتدددصن دد ددديننننننننننننن .1

تدددداطهجناددددصةانتس ددددجنتيددديا ناددددص انة ددددياونادسددديتانادا  ددد نا لاددديد  ن اددددناحدددصني   ددديننننننن

 ةاداديحصافن.تصنااةافناداا دانادايد ناد صد منادا نتاسحناده ةبن

ت  ددددانا  ددد انادايدهدددمندهددد ناداا دددصاون)اددددسفلنةاد دددي (نادددد نا ددد انتيدهدددمنتدددص نحيردددصناح ددد ننننن .2

تدددصن ددددانا تدددا اي  ن اددددانحدددصناة  دددين ددد نت ههدددينا تددداه ا نا وايددديا نايدسدددد مند   دددصا ننن

اد دخهدددمنتدددصن ددددانته هدددانتدددافه نتددد اي نا تددد اانح ددد نا وايدددياناةنتددديندخددد  ناددداف ناداددد بننننن

 .اد  دسص ن

ةةهفددمنا تدداه ا نادادديد نتددصناد ةددير نادا اددمنادادد نتهدد لنا دديناديددسياديناددددهيادمنةادادد ند ددينننننننننننن .3

تدددافه ني هددد ن ددد نت  هددد نا يدددي ناد  دددصنةاليددد اناداددد ا  نا وايددديا نح ددد نادادددص نادط ددددا ناجننننن

نتخصناديسياديناددهيادمناا يامنتهي  نتيدهمندا ناد    ناده ين  ناةويفنا  تيفن.

 -انتوصياث:
 نادخصدددصنتددصناد  ددصا نت دد دصن ددسيادينتددهيادمنافاددانادفدد ار نادايدهددمناداا ههددمن ه دديننننننننننناتدداطيح .1

تدددصنتيددديا نتها فدددمنةاتهدددففنتس دددينةتددده منداددددياونتددددا  نا تدددا اي نةا  اددديجنةا دددد اا ننننننننننن

ةادخدد ا ندخددصنتددصناد  ددصا نادادد نتا دد نتهاة ددياني هدد اانتددصنتيدديا ناد دد ةافنادط هخهددمندددات ن دد نننننننننن

ةاد   ددددد نةادف تددددفيفنةادار ددددينا الادددد ندا ددددصنا نددددددافهصنتس دددديننننتهددددصتا ين)ادددددسفلنةاد ددددي (نن

 ادخ ا ن  نت  دصن سصة نتهيا نتصنا  ناةد ديتانا تا اي نةاداساهمن.

ا هفددديبناتدددخي ناددددسفلنادددهصناآلة دددمنةا  ددد  نادددد  ناداه  ددديفناداددد نت يدددانألتدددخي ظن ددد نننننننننننن .2

اد يلددمناددد نا  دددي نننادددد  نادسفطهددمنادخيداهددمن نتخدددصنتددصنا دد نادخ اتدددانادا  دد حهمنادادد نت ددد  نننننننن

ن سصة نتهيا ندص نتخت ناد  صا نادسفطهمن.ن

 املصادر
 اٌىزت اٌعشثٍخ

اا ن ددددفي ند س دددد نن,الدددددصنيدددد د نالادددداو نادخ داددددمنادايدهددددمنةادسادددد نا وايدددديا  نادط خددددمنا ةددددد نن .1

 .2014ةادا  دج نحاي  نا  ا ن ن

  ا ن نا حاددددي   ارددددصنح ددددصنادهدددديدينةا دددد ة  ناداا دددددانادددددصةد  ناا نا ددددديلند س دددد نةادا  دددددج نننن .7

 .ن2012

تددددصال ناده د دددد  ناداساهددددمنا وايدددديادم نادط خددددمنا ةددددد  ناا نةاردددداند س دددد  نحاددددي ن نا  ا ن نننننننن .3

 .ن2007

 دددد نح دددي  ناداساهدددمنادادددداصاتمن ددد نادددد دصنادخ اددد  نتنتددددمن ددد ي ناد يتخدددم نا تددد سص دم ننننننننن .5

 .ن2010تي  ن

اد  ددددي ند ط يحددددم نا تدددد سص دم نالدددددصناالاددددصناد ددددي خ  ناداساهددددمناداددددداصاتم نادط خددددمنا ةددددد  ناا ن .8

 .ن2012تي  ن

ت اددددددصنح ددددددصنادخادددددددانةا دددددد ة  ناداساهددددددمنا وايدددددديادمنةت دددددد دت ي ناا ناداخ دددددده ناد دددددديتخ  نننننن .1

 .ن2013ا ت سص دم نتي  ن

 .ن2010ا ا ونأ   يل نا واييانةاداساهم نادط خمنا ةد  ناا نيه ا  نات ي نت  دي ن .2

من دددد نادا ااددددجنادسدددديت  نادط خددددمنا ةددددد  نادا ادددد ننناالاددددصنح ددددصنادفاددددي ن دددديل  ناداساهددددمناداددددداصاتنن .3

 .2013اد يتخ ناد صدر نا ت سص دم نتي  ن

ح دددصنادددد  ا نت ادددصناددددصدها  نا حددددلنةاداساهدددم نادط خدددمنا ةدددد  ناا نادادددده و نحادددي  نا  ا  ننننننن .4

 .ن2012

 .2009اد ويرجنا واييادم نتنتدمن  ي ناد يتخم ناد اار  ن,   يامنح صنةا و ون ااح .11
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ييتددددداناان ددددد ه  نا تدددددا اي نةادا  هدددددانا تدددددا اي   ناا نادهدددددي ة   نحادددددي  نا  ا  ننننننا ددددددص .11

2009. 

 .2014االاصنا د  نح   نا تا اي نا لس   نادط خمنا ةد  ناا ناد ا  ني اد  ن .17

ح دددصناداط ددد نح دددصناد اهدددص ناوايدددياديفناد اددد ةا نادط خدددمنا ةدددد  ناددددصا ناد يتخهدددم نا تددد سص دم ننننن .13

 .2015تي  ن

ناد    نةادص اتيفن-في هي:     

تيلدددصنح دددصناهللناداسهددد  ن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمنةاة  دددين ددد نااا ونادفددد ار نادسفطهدددم نت اهددد نننن .1

 .2009ادطيومنادخ ا  ناه ةف ن

ياددديان  ددددينةا ددد ة  نافدددي نا  تدددمنادايدهدددمنادخيداهدددمنح ددد ن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمن)ا اتدددمنننننن .2

 نت ا دددمنادا اادددجن4خيداهدددمنةا  دددي نادادددداه  هم ناد دددا نناليددددمناددددصةانادخ اهدددم( نا  تدددمنادايدهدددمنادنن

 .2011ادخ ا ند س  نةادا  دج نحاي  نا  ا  ن

ت ادددددصنااددددد ا ه نادددددددهي ناتددددداهصالنادخ اردددددصنادسفطهدددددمن)اليددددددمناةددددددمناد  دددددد ( ناداخ دددددصنادخ اددددد نن .3

 .2009د اهطهل ناد  د  ن

تددصا هانادددسفلن دد نادددصةانادخ اهددم ننننادد ن  ددهحن  هددا ن خيدهددمن ددسياديناد دد ةوناددددهيادمنيدداااوندادددهه ننننننن .4

 .2010ت  منادص اتيفنا لاايحهمنةا  دي هم ناد اار  ن

الدددديت ناتهدددد نت دددد ا  ناداادددده ن دددد ناةانت  ددددسناداخددددية ناده ه دددد نةاة ن ددددسيادينادددددسفلن دددد نننن .5

 .2007ا تاه ا نا واييا  ناداخ صنادخ ا ند اهطهل ناد  د  ن

هددده ناةدددد نديدددسصة نتساهدددمنادخددد ا ( نادا  دددمننتت ددد نت ادددصن ددديدح ن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمن)تهن .6

 .2008 ن16ادخ اوهمند خ  لنا واييادم نادخصان

حدددص ي نح دددي نح ددد  ناديدددسيادينادددددهيادمنةا اها دددين ددد نادستددديلناداددديد نادخددديدا  نت يددداناد ددد ا نننن .7

 .2013 ن4177اداااص  نادخصان

 نت  ددددمنااأ ن ددددااثنااةانةت اددددصن دددديل  ناديددددسياديناددددددهيادمنةاة  ددددين دددد نا وايدددديانادخدددديدا  .8

 .2012 ناددسمن11اد   م نادخصان

ح ددددصنادا هددددصنوددددص  ناديددددسياديناددددددهيادمنةا  تددددمنادايدهددددمناد ا سددددم نت  ددددمناوايددددياديفن دددداياننننن .9

 .2009 ن6ا  دههي نليتخمناد اار  نادخصان

تددد ه نت  دددخنةياددديانالاا دددا ن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمنةحدوا دددينايأل تدددمنادايدهدددمنةا وايددديادمنننننن .10

 .2015 ن37تمناليدمناد اار ( نت  منت يانا اتيفناد   م نادخصانادخيداهمن)ا ا

اددددديانالادددديا نإاا وناديددددسياديناددددددهيادمنة ددددسيادينادا دددد ط نليتخددددمنات ددددي ني هددددمنا وايدددديا نننننن .11

2009. 

 نت ا دددددمن1ت اددددد اناديددددداهصح نةا ددددد ة  نا  تدددددمنادايدهدددددمنادخيداهدددددمنةا  دددددي نادادددددداه  همن نطن .12

 .2011حاي  نا  ا  نادا ااجنادخ ا ند س  نةادا  دج ن

حدددديد ن  دددد نةح ددددي نت دددد  ناداس دددددجنا وايدددديا ن"تف  تددددمنةأاخددددياظنةتا سدددديفنت هههددددان دددد نننن .13

 .2014 ناددسمن31ادخ ا "ن نت  مناد   ند خ  لنا واييادمنةا اا دم نادخصان

تت ددددد نت ادددددصن ددددديدح نإاا ونتهددددديد ن دددددسصة نا تددددداه ا  ن ددددد  منا وايددددديادهصنادخ اوهدددددم نننن .14

2014. 

ناد تيرانةا دي دحن-فيد ي:نننننننن

  دددص نتدددخصن  دددهص نادخدودددمنادددهصناتدددا اي افن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمنةادا هددد افن ددد نأتدددخي نننن .1

اتددد  ناد ددد ييفناداددددا ا ن ه دددي ن تددديدمنتيلدددداه نتهصتدددمنادددد نت  دددسني هدددمنا اا ونةا وايددديا نننن

 .2013ليتخمنادا  ا ناددسمن

اوايدددياافناددددصةانادسفطهدددم ناد ةالدددمناددد ن  دددهحن  هدددا ناة ن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمن ددد نتا ددددانن .2

 .2011ايا  اظنتهصتمناد ني همنادخ  لنا واييادمنةح  لنادادهه  نليتخمناد اار  ن
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تددد هاي  نح دددصناد ددد د  ناة ن دددسياديناد ددد ةونادددددهيادمن ددد نت  دددهصنا دددد ااافنادسفطهدددمنادخ اهدددمننننننننن .3

ايددديادمنةح ددد لننتدددجنا  دددي وند يددددمنااددد نة ددد  ن تددديدمنتيلدددداه نتهصتدددمنادددد ني هدددمنادخ ددد لنا ونننننننن

 .2014ادادهه  نليتخمنت اصن ها  ناد اار  ن

د هدد نتدددخ ا  نإ دد يدهيفناداساهددمناداددداصاتمن دد نةددانادخ داددمن دد نادخدديد ناد يدددرن)ا اتددمناليدددمنننننننننننن .4

اد ااردددد ( ن تدددديدمنتيلددددداه نتهصتددددمناددددد ني هددددمنادخ دددد لنا وايدددديادمنةح دددد لنادادددددهه  نليتخددددمنننننن

 .2009اد اار  

ده ه ددد ن ددد نتا دددداناد  دددصا نادخ اهدددمنجافنادخ ددداناداددديد  ن تددديدمنننا ههددد نودددد ل ناة نا تدددا اي نان .5

تيلدددداه نتهصتدددمنادددد ني هدددمنادخ ددد لنا وايددديادمنةح ددد لناداددددهه  نليتخدددمنادخههدددصناد ددديجندهاددد نننننننن

 .2014ايتسا ناد اار  ن

ح دددي نت ددد نالادددداو ناداس ددددجنا وايدددديا ن"نت دددي  نا ددددصا نتهادددي وناددددد نت  دددسني هددددمنا اا وننننننن .6

 .2013م نةا واييا نليتخمناد   

 ا ددددجناالاددددصنالدددددص ناديددددسياديناددددددهيادمن دددد نادددددصةانادسفطهددددمنةاة  ددددين دددد نت ههددددينا تدددداه ا نن .7

اداددديد ن"نا اتدددمنت دددي  ناةدهدددمنةت يةددددمنتط هه دددين ددد نادخددد ا " ن تددديدمنتيلدددداه نتهصتدددمنادددد ننننن

 .2011ت  سني همنا اا ونةا واييا نليتخمنا صاا 

نادس  افنةاداهي د نا الييرهمن- ااخي:نننننننن

ا ة  اددديا نا تدددا اي ن ددد نا دددصا ناداساهدددمنادادددداصاتم نته دددد نا تدددا اي نادخددديدا  نا تددد ناداا دددصو ننننن .1

 .2014( ناددسمن50 ه د  ك نادخصان)

ا ة  اددديا نالااددديثنادايردددصونادادددداصد ونا دددا ن دددسياديناد ددد ةوناددهيادمـدددـنا دددرنات ي ددديفناتدددا اي نننننن .2

تدددددا اي نادخددددديدا  نا تددددد ناداا دددددصو نننناديدددددسيادينادددددددهيادمن ددددد ناداساهدددددمنادادددددداصاتم نته دددددد نا ننننن

 .2012 ه د  ك ن

ا ة  اددددديا نته دددددد نحدددددصنادستددددديلناداددددديد ناددددددصةد نةاداساهدددددم نا تددددد ناداا دددددصو ن ه دددددد  ك نادخدددددصانن .3

 .2014(ن ن69/188)

ت ا حدددمنتدددندفهص ناةددددمنا تدددي افنادخ اهدددمناداا دددصو:ناوايددديانتدددداصالن ددد نت ال دددمن يددد انحددديدا ننن .4

 .2009م ناددخ ادم ن طه  ن   ونت ا حمنتيت ينادصةده
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