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ثمة حملة إعالمية تروج إلصدار السعودية سندات دين في السوق الدولية، بعضها تناول اإلشارة إلى مكونات 

االقتصاد السعودي، واعتماده على  إمكانياتنشرة اإلصدار، والتي تبرر للمشترين المنتظرين لهذه السندات، 

سعودية من إجراءات لتقليص اإلنفاق احتياطي نفطي كبير، يسمح بسداد ديونهم، أو ما اتخذته الحكومة ال

 العام، بما يسمح لها بمالءة مالية قادرة على خفض عجز الموازنة.

 01-01قليلة، فهي أرقام تتراوح ما بين  تعتبرهوالزالت األرقام التي يتم الحديث عنها بخصوص هذه السندات 

 ل الفتراتوأن األرقام المعتبرة ستأتي خالمليار دوالر، ولكن الملفت للنظر أن هذا الرقم سوف يمثل البداية، 

أن النشرة الخاصة بإصدار السندات، والتي يتناقش حولها مسئولون سعوديون مع خبراء أسواق كما القادمة، 

 عاًما. 01، و01، و1المال بأحد العواصم األوروبية، تتضمن شرائح لهذه السندات، تشمل مدد تتراوح ما بين 

ع خطة صاناألول ة المدد التي ُيفكر في توظيف السندات من خاللها، تعكس أمرين، األمر لقراء إن اللمحة األولى

السياسة المالية السعودية لالعتماد على الديون الخارجية لتمويل الموازنة لفترة طويلة، والثاني أن الموازنة 

القصير والمتوسط، وأن  وضاع اقتصادية صعبة قد تطول مدتها، وأن األمر يتجاوز المدىأة ستعاني السعودي

 عمق األزمة التمويلية للموازنة السعودية سوف يمتد لألمد الطويل.
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 تساؤالت ملحةأواًل: 

والسعودية ليست أول دولة تطرح سندات في السوق الدولية لالقتراض، فهناك دول كثيرة نامية ومتقدمة، 

ا حول مبررات قيام السعودية بهذه تلجأ إلصدار السندات، ولكن ثمة مجموعة من التساؤالت تطرح نفسه

 الخطوة، منها:

 

، فهل هذه 5101مليار دوالر في نهاية  717تمتلك السعودية صندوًقا سيادًيا تبلغ أصوله الرأسمالية ـ 0

وإذا ما افترضنا أن عائد  االستثمارات ال توفر للسعودية عوائد تمكن من االستغناء عن إصدار هذه السندات؟

سنوًيا، فإن معنى ذلك أن تحصل الموازنة السعودية على أرباح ال تقل عن  %0الرأسمالية بحدود صول تلك األ

 مليار دوالر كعائد على استثمارات الصندوق السيادي. 55.7

ن عائد تلك االستثمارات قد حقق نتائج سلبية مع األجواء المالية واالقتصادية السلبية التي يمر بها إأما 

؟ وحدوث األمر األخير يقتضي من الشفافية ما يطمئن المواطن السعودي، لكي يتقبل ما االقتصاد العالمي

 تقشفية عن قناعة. تإجراءايفرض عليه من 

المالية للصندوق السيادي مني بخسائر كبيرة عبر األزمة  األصولوإن كان تصرف المالية السعودية يشير إلى أن  

ا من األزمة المالية في أوروبا، ومؤخًرا التراجع الحاد في قيمة الجنيه ، وما تبعه5112المالية العالمية في عام 

 .إنجلترا، والمقومة به االستثمارات السعودية في اإلسترليني

 

حسنا الظن بأن تلك االستثمارات الخاصة بالصندوق السيادي السعودي تدار بشكل جيد، وفق قواعد أإذا ـ 5

ح ونتائج إيجابية، فهل هذه العوائد أعلى من العوائد التي ستدفع اقتصادية مالية سليمة، وأنه يحقق أربا

أداة السندات باعتبارها  راختياوأنه تمت عملية تفضيلية بين األمرين، فتم  ؟على السندات المزمع إصدارها

  مالية؟أقل تكلفة 

إلجابة على هذه ، والصحيح أن اءشيقد يظن القارئ بأن هذه أمور تفصيلية وداخلية ال تعني المواطن في 

النقاط مهمة جًدا وعادية في ظل وجود برلمانات تحاسب الحكومات على قراراتها المصيرية المتعلق بالديون 

 الخارجية، وكذلك تمارس دورها األصيل في اعتماد ومراقبة ومراجعة الميزانيات الخاصة بالدولة.
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د الجاري مثل س اإلنفاقًيا كان مصدرة بالنسبة للدولة، إذا وجهت إلى بنود أاالقتصادية أن الديون المسلمة ـ 0

عجز الموازنة، فهي عديمة الجدوى وتمثل عبء على األجيال القادمة، وهي مجرد ترحيل لمشكالت اقتصادية 

قساط ، ومشروعات تلتزم بسداد أعباء الدين من فوائد وأإنتاجيةحقيقية، بينما إذا وجهت الديون إلى بنود 

 فهي ديون مقبولة ولها عائد اقتصادي واجتماعي.

ولكن في الحالة السعودية نجد أن نشرة اكتتاب السندات التي يسوقها المسئولون السعوديون، تذكر أنها 

مليار دوالر في  71.0مليار دوالر، بدًلا من  51.5ليصل إلى  5102االستثماري في موازنة  اإلنفاقتتوقع تراجع 

ماري االستث اإلنفاقاالستثماري؟ من المقبول أن يتم تحويل عبء  اإلنفاقنمية تنظر في ظل تراجع فأي ت .5101

من الحكومة أو الدولة إلى القطاع الخاص، للخروج من بعض مساوئ القطاع العام أو اإلدارة الحكومية، ولكن أن 

سوى مزيد من  ءشيهذا ال يعني ، ف%71يتم هذا التخفيض وبهذه الصورة التي تصل فيها نسبة التخفيض نحو 

 البطالة وتراجع معدالت النمو، وهي الصورة الواقعية التي يعيشها االقتصاد السعودي اآلن.

 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا على صانع السياسة المالية السعودية، هو: ما هي البنود التي ستوجه لها ـ 4

ترض أنه جهة والمف- السعوديةحصيلة السندات الدولية؟، فالشفافية في ظل وجود مجلس للشورى في 

ة منها، وكذلك كيفية حقه أن يعلم بنود اإلنفاق، والعوائد االقتصادية المنتظر من-الموازنةرقابية على 

 الوفاء بهذه االلتزامات في المستقبل. 

 

 :الفرص الضائعةثانيًا: 

ضاعتها السعودية ودول الخليج على مدار العقود الماضية، بعد تدفق عوائد الثروة النفطية، أعدة ثمة فرص 

قل دمة، وال أن تنتفلم تخطط السعودية لتغيير وضعها التنموي لتنتقل من مصاف الدول النامية للدول المتق

 من االقتصاديات الريعية إلى االقتصاديات اإلنتاجية. باقتصاداتها

اقتصادًيا، فال يزال االقتصاد  ةكما لم تغير ثروة السعودية وغيرها من الدول النفطية، خريطة المنطقة العربي

عات للمشرو ال المنطقة مطمًعالعربي اقتصاًدا تابًعا، ويفتقد الكثير من أدوات االستقالل االقتصادي، مما جع

 اإلقليمية األخرى كالمشروع اإليراني، أو الشرق أوسطي، أو األورومتوسطي.
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ة، فهي تتعلق بجوانب اقتصادية وأخرى تتعلق بالهوية المر هالفرصة التي تضيعها السعودية هذ أما

لية التمويل عبر الديون إلى آلية اإلسالمية، أما الجوانب االقتصادية، فتتمثل في االستفادة من االنتقال من آ

المشاركة، سواء كانت المشاركة من خالل القطاع الخاص المحلي أو األجنبي. وميزة هذه اآللية أنها ال تحمل 

في ، وهناك ما يسمى بآلية "سندات اإليراد" وهي سندات تعتمد على مشاركة حائزيها يءالموازنة العامة بش

احهم من عوائد المشروعات، وكذلك استرداد رؤوس أموالهم، حسب الفترة ربأملكية األصول، ويحصلون على 

 الزمنية المتفق عليها، والتي تتوافق مع مقتضيات الجدوى االقتصادية للمشروعات.

 

أما الفرصة التي تتعلق بالهوية اإلسالمية، فهي تبني المالية السعودية األدوات الخاصة باالقتصاد اإلسالمي، 

آلية سعر الفائدة، والتي هي الربا  تتم باالعتماد علىلموازنة وتنشيط االقتصاد ال يمكن أن فتمويل العجز با

فعل آلية الصكوك اإلسالمية بشكل أفضل مما بعينه، وكان في وسع صانع السياسة المالية السعودية أن ُي

 .واإلجارةضاربة هي عليه اآلن في صورة واحدة وهي المرابحة، وأن ينتقل بها إلى صور المشاركة والم

وبذلك كانت المالية السعودية سوف تتفرد بأنها تصدر معالجة أفضل في ظل قبول العالم على الصعيد 

االقتصادي بصالحية المعالجة اإلسالمية التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة، ورفض آلية الديون 

 في التمويل. 

 

 مؤشرات مزعجةثالثًا: 

السعودية نحو االقتراض الخارجي أو الداخلي مؤشر إيجابي، بل هو مؤشر سلبي ومزعج، ال يعتقد أن توجه 

مليار دوالر، وتتبنى المالية السعودية برنامًجا للتوسع في المديونية،  70بلغ  5102فالدين العام في أغسطس 

مقامرة في االقتصاد وسط حزمة من اإلجراءات والسياسات االقتصادية التي تدفع باالقتصاد السعودي لهوة ال

 الرأسمالي.

إن التعويل على ارتفاع أسعار النفط مستقبًلا، وأن الزيادة المرتقبة كفيلة بسداد هذه الديون، كما حدث من 

. قد تسمح عوائد النفط بعد قبل، هو داللة على أن السعودية والدول النفطية العربية جميًعا لم تع الدرس

للقطاع  ر والتبعية، ولكن بعد توريط االقتصاد السعودية في شبكة من االحتكاالمرتفع مستقبًلا بسداد الديون

  .(1) الخاص األجنبي
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