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مع بداية الحديث عن امكان دخول لبنان اىل نادي الدول النفطية، وقبل بدء استكشاف الرثوة يف قعر البحر، قدم النائبان 
ياسني جابر وانور الخليل باسم كتلة التنمية والتحرير اقرتاح قانون بانشاء الصندوق السيادي والرضائب عىل النفط، ثم 

تقدم النائب سيزار ايب خليل باسم التيار الوطني الحر باقرتاح قانون النشاء الصندوق السيادي اللبناين 

عصام شلهوب 

إقتصاد

سروع: صندوق الثروة السيادية 
أمانة في رقبة الحكام

فيام اصبح االطار الترشيعي جاهزا للدخول يف 
مرحلة استكشاف النفط التي متتد عىل خمس 
سنوات، بدأ النقاش بانشاء الصندوق السيادي 
ينظر  اذ  الترشيعية،  املنظومة  لهذه  استكامال 
عليها  سيحصل  التي  العائدات  اىل  اللبنانيون 
الصندوق من بيع النفط والغاز عىل انها العصا 
املشاكل،  كل  حل  يف  ستساهم  التي  السحرية 

وصوال اىل تسديد الدين العام. 
للبلدان  السيادية  الرثوة  صناديق  انتشار  يتيح 
مثل  جديد،  صندوق  اقامة  اىل  تسعى  التي 
لبنان، االستفادة من افضل املامرسات، وتجنب 
القاء  املفيد بشكل خاص  العرثات. فمن  بعض 
عموما  املقبولة  واملامرسات  املبادئ  نظرة عىل 
املعروفة   ،)GAPP( السيادية  الرثوة  لصناديق 
بها.  لالسرتشاد  سانتياغو،  مبادئ  باسم  ايضا 
والصناديق السيادية العاملية تلتزم تنفيذ مبادئ 
سانتياغو، واضعة بذلك معيارا مقبوال عىل نطاق 
القطاع باكمله من الناحية النظرية والعملية يف 
ما يتعلق باالطار القانوين، واالهداف، والتنسيق 
واالطار  الكلية،  االقتصادية  السياسات  مع 
املؤسيس والهيكل االداري، واطار ادارة االستثامر 

واملخاطر الخاص بصناديق الرثوة السيادية.
الدكتور جو رسوع رشح  املايل واملرصيف  الخبري 
لـ"االمن العام" ماهية صندوق الرثوة السيادية، 

معتربا انه امانة يف رقبة حكام البالد.

انشاء  معروفا،  اصبح  كام  لبنان،  يعتزم   ■
النفطية.  عائداته  الدارة  سيادية  ثروة  صندوق 

ما هو مفهوم هذا الصندوق؟ 
□ تشري تسمية الصندوق بوضوح اىل اهميته، 
يف  امانة  وهذه  السيادية،  الرثوة  صندوق  فهو 
لذا يجب حاميتها وتثمريها  البالد.  رقبة حكام 

يف منو وتنمية بالدهم يف حارضها ومستقبلها، 
مستقبل  وبناء  شعوبها،  رفاهية  تأمني  ويف 
اجيالها عىل اسس صلبة ومستدامة ومتطورة. 
كذلك توزيع نسبة نقدية من االرباح التي من 
هنا  الرثوات.  هذه  ادارة  تحققها  ان  املمكن 
املرجوة  االهداف  تحقيق  يف  النجاح  مكمن 
تعترب  باالمانة.  التفريط  كمني  الله  ال سمح  او 
االدارة الجيدة والرشيدة من املوارد االكرث ندرة 
وادارة  اختالفها،  عىل  االعامل  مجتمعات  يف 
االصول والرثوات وهي من اكرثها تطلبا للكفاية 
والشفافية واالنضباط. من هذا املنطلق، يجب 
تراعي  مرتابطة  ادارية  هيكلية  عىل  ترتكز  ان 
مبدأي تفريق الواجبات وفصل املهامت. يتألف 
عالية  خربة  ميتلك  رئيس  من  ادارتها  مجلس 
وسجل اداء متميز نوعا وكاّم، وكذلك من اعضاء 
ويتوزعون  وادارية،  مالية  خربات  ميتلكون 
ومديرين  تنفيذيني  مديرين  بني  الحاجة  وفق 
املصالح  تضارب  عدم  يضمنون  تنفيذيني  غري 
واالستقاللية يف رئاسة لجان اساسية منها: ادارة 
ادارة  االمتثال،  ادارة  التدقيق،  ادارة  املخاطر، 
لجان  يف  التنفيذيون  يشارك  الجيد.  الحكم 
عمالنية منها: ادارة االصول واملطلوبات، اللجنة 
التنفيذية، العالقات الخارجية. تشمل الهيكلية 
االدارية جميع االقسام العملية والعمالنية، عىل 
االمتثال،  التدقيق،  الخزينة،  قسم  املثال  سبيل 
ادارة املوارد البرشية، املحاسبة والتدقيق املايل، 
املهم  االصول...  وادارة  الخارجية  العالقات 
عمل  فريق  اطار  يف  الهيكلية  هذه  تعمل  ان 
اطار سياسة  االنتاجية، يف  متكامل كفي وعايل 
مخاطر  تقبل  عىل  القابلية  تحدد  استثامر 
ونسب  املستهدفة  والقطاعات  االستثامر، 
استثامر  صناديق  سيادية،  كسندات  االستثامر، 

■ الصندوق مل ينشأ بعد يف لبنان. ومثة عدد من 
النيايب  املجلس  اىل  املرفوعة  القوانني  مشاريع 
الواجب  االسس  هي  ما  الخصوص.  هذا  يف 
املعطيات  وفق  الصندوق  يأيت  حتى  اعتامدها 

التي ذكرتها؟ 
□ نرى ان لبنان الذي ينوي استحداث صندوق 
من  االنطالق  عليه  املرتقبة،  السيادية  الرثوة 
ثروته  مصادر  تحديد  هدفها  جدوى  دراسة 
الزمني  وامتدادها  منها  املرتقبة  والقيمة 
ودميومتها، وتحديد مؤهالت وكفايات العنارص 
اللوجستية  االمور  كذلك  الرضورية،  البرشية 
الالزمة الطالق هذا الصندوق، وتحديد رأسامله 
امتداد  عىل  اقله  الراساميل  التدفق  وتطور 
وتقدير  تأسيسه،  من  االوىل  الثالث  السنوات 
ان  الرأسامل. علام  املرتقب عىل  الصايف  العائد 
من املمكن ان ال ينحرص نشاط صندوق ثروة 
لبنان السيادية عىل الرثوة الطبيعية، بل يتعداه 
خصخصة  من  ناتجة  عائدات  اي  تضمني  اىل 
جزئية او كاملة الي من االصول الرأساملية للبلد. 
الصندوق  هذا  يختزن  ان  املفرتض  من  انه  اذ 
خربات مالية وادارية متكن من القيام بدراسات 
الخصخصة املطلوبة وتقييمها واملفاوضة علميا 
وعمليا عليها ملا فيه املصلحة العليا للبلد. كذلك 

يجب ان تتضمن هذه الدراسة سياسة االستثامر 
املقرتحة، وتقدير نسبة املخاطر االئتامنية التي 
وبناء عىل  املحصلة،  ان ترتتب عليها. يف  ميكن 
مفصلة  موازنة  يجب وضع  الدراسة  يرد يف  ما 
النفقات  قنوات  جميع  تشمل  سنوات  لثالث 
الدراسة  تشمل  ان  يجب  والنتائج.  والواردات 
للصندوق،  الشاملة  الهيكلية  تحديد  كذلك 
االدارات  بقية  اىل  وصوال  االدارة  مبجلس  بدءا 
واالقسام، ووظائف هذه الهيكلية ومسؤولياتها 
املرتتبة  املسؤولية  ان  نرى  هنا  واهدافها.  من 
السيادية  الرثوة  صندوق  استحداث  اقرار  عىل 
يستدعي متكينه مهنيا وتقنيا وبرشيا من القيام 
الكايف  القدر  واعطاءه  منه،  مطلوب  هو  مبا 

اخرى، اسهم وسندات تصدرها دول او رشكات 
مصنفة استثامريا من مؤسسات عاملية معنية. 
التي متتلك  الدول  املبدأ، يعترب قرار  من حيث 
ثروة سيادية او ثروة مرتقبة مثل لبنان، انشاء 
االتجاه  يف  انه  وادارتها،  سيادية  ثروة  صندوق 
االستثامر  عىل  انكشافه  بحكم  كونه  الصحيح، 
من  عددا  يستدعي  العاملية  االسواق  يف 
االفصاحات املالية تعزز الشفافية وخصوصا يف 
بعض البالد النامية او االقل منوا حيث الفساد 
وان  متجذرة.  ثقافة  واصبحا  راسخان  والهدر 
من  الكايف  بالقدر  الصناديق  هذه  تحصن  مل 
االستقاللية املعززة باالساليب والسبل املتقدمة 
والقوانني  بالنظم  وكذلك  عملها،  تحكم  التي 
ميكن  اهدافها.  تحقق  فلن  والدولية،  املحلية 
وطرق  باساليب  تهتدي  ان  الصناديق  هذه 
ناجح  هو  ما  منها  قامئة،  بصناديق  ادارتها 
من  ومنها  الرنويجي،  الرثوة  كصندوق  بامتياز 
هدرت ثروته يف وضح النهار كعائدات نيجرييا 
فرتات  من  فرتة  يف  اقدم  من  ومنها  النفطية، 
االسواق  يف  االستثامر  عىل  الحديث  تاريخه 
العاملية بشهية هجومية كبعض صناديق الرثوة 
منيت  التي  التقاعد  صناديق  وبعض  السيادية 
بخسارات من جراء ازمة 2009 املالية العاملية. 
الواقع يف هذا السياق، ان الخسارات من جراء 
االزمة االقتصادية ومن بعدها، مل تقترص عىل 
صناديق االستثامر السيادية وغريها فقط، بل 
شملت ايضا مجمل مصارف االستثامر العاملية، 
مبا  حينه  يف  خسارتها   وقدرت  كثرية.  وهي 
عىل  الدوالرات،  من  واكرث  الرتيليون  يفوق 
الرغم من الخربات التي راكمتها هذه املصارف 
الخاصة  مواردها  ادارة  العاملية يف  والصناديق 

واستثامرات عمالئها. 

يعني عدم متثيل  استقاللية عمله. هذا ال  من 
تشاء  متثيلها مبن  بل  ادارته،  الدولة يف مجلس 
ممن عنده الخربة واملعرفة، والذي من شأنه ان 
يقدم قيمة مضافة الهدافه املالية واالجتامعية. 
تعاين  التي  الدول  يف  وخصوصا  يخىش،  هنا 
مثال،  كلبنان  ومالية  اقتصادية  مشكالت  من 
استثامر سيادي، وتاريخها  ثقافة  وليس عندها 
حل  فعالية  تفتقد  ان  املشاكل  هذه  ادارة  يف 
السيايس  االداء  يكون  ما  وغالبا  املشاكل.  هذه 
هذه  تعميق  يف  ساهم  واالداري  واالقتصادي 
املشاكل، واستسهال اللجوء اىل هذه الصناديق 
لحلها. يف حني ان من املمكن ان يورد الصندوق 
املالية  اىل  الصافية  ارباحه  من  االكرب  الجزء 
توازن  استعادة  عملية  يف  يساهم  ما  العامة، 
هذه املالية. وكذلك من املمكن ومن املفيد ان 
يساهم يف املشاريع املشرتكة بني القطاع العام 
الخاص وادارة هذه املشاريع، وبذلك  والقطاع 
وعمليا  ثقافيا  القطاع،  لهذا  كفيا  يكون رشيكا 

واداريا وعمالنيا.

■ ما هي عنارص نجاح هذا الصندوق؟
عليها  يحافظ  ان  يجب  يديرها  التي  الرثوة   □
هذا  يف  العليا  واملسؤولية  للبلد،  ملكا  وينميها 
الدولة  مؤسسات  عهدة  يف  هي  الخصوص 
ورئاسة  الجمهورية،  برئاسة  املتمثلة  االساسية 
مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب. هذا يف 
الخصوص.  هذا  يف  اجتهاد  اي  عن  يغني  ذاته 
اما يف ما يتعلق باآللية االدارية لالضطالع بهذه 
املسؤولية، فان التأخري يف اتخاذ القرار املايل قد 
من  انطالقا  االقتصادية.  جدواه  القانون  يفقد 
قناعتي بأن امكان نجاح هذا الصندوق تكمن 
االستثامر  يف  بالعمل  خرباء  قبل  من  ادارته  يف 
هذا  يف  وسجلهم  الخاص،  القطاع  من  املايل 
رئاسة  تكون  ان  ارى  لهم،  شاهد  خري  املجال 
مجلس الوزراء املرجعية املبارشة لالرشاف عىل 
عمله من مختلف جوانبه اآلنية واالسرتاتيجية 
املوافقة  تتم  بحيث  والرقابية  واالستثامرية 
بعد  واملخاطر  االستثامر  سياسة  عىل  املسبقة 
درسها من رئاسة مجلس الوزراء، واحالتها عىل 
الجمهورية لالطالع عليها قبل وادراجها  رئاسة 

يف جدول اعامل مجلس الوزراء. 

الخبري املايل واملرصيف الدكتور جو رسوع. 

الصندوق السيادي يجب 
تثميره في تنمية البالد

نجاح الصندوق يكمن في 
ادارته من القطاع الخاص


