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ارتباط البرنامج برؤية اململكة العربية السعودية 2030
انطالقاً من كونه ركيــــزة وعامل متكني أساســـي لرؤية  ،2030يعمل برنامج صندوق االســـتثمارات العامة على تعزيز جهود
الصندوق التي ال تقتصر فقط على تنمية ثروات اململكة من خالل االســـتثمار يف املشـــاريع املجدية مالياً عاملياً ،بل تشـــمل
االســـتثمار يف املشـــاريع احمللية التحفيزية ،التي ســـتحقق إمكانات النمـــو للقطاعات ذات األولوية يف اململكـــة ،األمر الذي
سيُســـهم يف خلـــق أثـــر اقتصادي شـــامل تتجلى أبرز مظاهره يف اســـتحداث الوظائف ،واملســـاهمة يف منـــو الناجت احمللي
اإلجمالـــي غيـــر النفطي ،وزيادة احملتوى احمللي ،وازدهار القطاع اخلاص ،فض ً
ال عن حتســـن جـــودة احلياة بصورة عامة،
وترســـيخ مكانة اململكة الرائدة عامليـــاً على مختلف األصعدة.
ومتاشـــياً مع الرؤية الواعدة ،ســـيواصل برنامج الصندوق  -وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية  - 2030يف نســـخته الثانية
 2025-2021جهوده ومســـاعيه لتحقيق األهداف املناط بالصندوق إجنازها ،من حيث اإلســـهام يف تنويع االقتصاد ،وتطوير
القطاعـــات اجلديدة ،وجعلها حتظى مبجتمع حيوي واقتصـــاد مزدهر ووطن طموح.
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أهداف رؤية  2030ذات العالقة املباشرة ببرنامج صندوق االستثمارات العامة
املستوى األول
مجتمع حيوي
اقتصاد مزدهر
وطن طموح

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
متكني حياة عامرة وصحية
تنمية وتنويع االقتصاد
زيادة معدالت التوظيف
تعزيز فاعلية احلكومة
متكني املسؤولية االجتماعية

املستوى الثاني
تنمية مساهمة القطاع اخلاص يف االقتصاد
تعظيم القيمة املتحققة من قطاع الطاقة
إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة
تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات العامة كمح ّرك للنمو
ترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عاملي
تعميق اندماج االقتصاد السعودي يف املنظومة اإلقليمية والعاملية
تنمية الصادرات غير النفطية

املستوى الثالث
تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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حملة عن الصندوق
النشأة واالنطالق
يعتبـــر صنـــدوق االســـتثمارات العامة؛ صنـــدوق الثروة الســـيادية للمملكة العربية الســـعودية ،وهـــو عامل محوري يف
حتقيـــق رؤيـــة  ،2030ومحفز اقتصادي رائـــد للمملكة.
ومع وجود الصندوق يف قلب التحول والتطورات املتســـارعة التي تعيشـــها اململكة؛ جاء املرسوم امللكي رقم (م )62 /يف
ليوسع من نطاق أنشطته ،حيث منحه صالحية تأسيس شركات جديدة داخل وخارج اململكة ،سواء بشكل
عام 2014م
ّ
مســـتقل أو من خالل التعاون مع القطاعني احلكومي واخلاص ،دون احلاجة إلى موافقة مســـبقة من مجلس الوزراء.
ٍ
وكرافـــد اقتصـــادي فاعل ،ســـاهم الصنـــدوق على مـــر األعوام يف تأســـيس العديد من الشـــركات الوطنيـــة الرائدة،
ومتويـــل العديد من املشـــاريع والشـــركات احليوية واملشـــاركة فيهـــا ،إلى جانب تقـــدمي الدعم املالـــي للمبادرات ذات
األهميـــة االســـتراتيجية لالقتصـــاد الوطنـــي ،والتي أحدثـــت أثراً إيجابياً وملموســـاً علـــى مكانة اململكـــة لدى الدول
والشـــعوب األخرى.
واليـــوم يحتـــل صندوق االســـتثمارات العامة مرتبـــة متقدمة ومؤثرة يف مصـــاف صناديق الثروة الســـيادية يف العالم،
محققـــاً جناحـــات عاليـــة أحدهـــا تعزيـــز حضور اململكـــة الفاعـــل ضمن مجموعـــة العشـــرين ،إلى جانـــب القفزات
املبهرة يف ســـياق العمليات االســـتثمارية االســـتراتيجية وصفقات االســـتحواذ والبنية األساســـية وتكوين الشـــراكات
االســـتراتيجية ،وذلـــك يف إطـــار مـــن البلـــورة والتناغـــم اخل ّ
الق مـــع غايـــات رؤيـــة  2030وبرامجهـــا ومبادراتها التي
تســـتهدف إحـــداث التحـــول والتغيير عبـــر ذراع اقتصادي قـــوي ومتني وراســـخ يحقق األهداف ويضمن االســـتدامة،
وينهـــض بتأديـــة دور اســـتراتيجي حيـــوي يف إطار حتقيق مســـتهدفات هـــذه الرؤيـــة الرامية إلى دفع عجلـــة التح ّول
االقتصـــادي الوطنـــي وحتقيـــق تغيير إيجابي ومســـتدام يف بالدنـــا الغالية.

اإلجناز واملستقبل
يُعـــد صنـــدوق االســـتثمارات العامة صندوق الثروة الســـيادية للمملكـــة ،وأحد أكبر صناديـــق الثروة الســـيادية يف العالم،
اســـتناداً إلـــى القفـــزات النوعية التي أحدثها علـــى الصعيدين االقتصاديـــن احمللي والعاملي ،عبر جملة من املشـــروعات
االســـتثمارية العمالقـــة ،التي أســـهمت يف دفع عجلـــة التحول االقتصـــادي الوطني ،كما ع ّمقت مفهـــوم التغيير اإليجابي
املســـتدام يف سياق اجلهود االســـتثمارية العاملية.
وبصفته املســـتثمر املســـؤول واملؤثر والفاعل ،الذي يـــدرك دوره املركزي يف حتقيق رؤيـــة  ،2030ويدرك مكانته يف إحداث
احلـــراك يف االقتصاد العاملي بوصفه الشـــريك املفضل للشـــركات واملســـتثمرين يف جميع أنحاء العالـــم .إلى جانب كونه
منصـــة وطنيـــة كبرى تقود عملية التحول االقتصادي الوطني ،وتســـعى إلى حتفيز تطوير القطاعات يف املســـتقبل محلياً
وعامليـــاً ،عبـــر تطبيق أعلى املعاييـــر العاملية ،والتكيف مع التغيرات الســـريعة يف االقتصاد العاملي.
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التخطيط والتواؤم مع رؤية 2030
ٍ
ونقلة نوعية يف مســـيرته؛ صدر قرار مجلس الـــوزراء رقم ( )270يف عام 1436هـ
يف خطـــوة بالغـــة األهمية للصندوق،
املوافـــق للعـــام 2015م املتضمـــن نقـــل ارتباطـــه اإلداري مـــن وزارة املالية إلى مجلس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية،
وإعـــادة تكويـــن مجلـــس إدارة صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة ليصبـــح برئاســـة رئيس مجلـــس الشـــؤون االقتصادية
والتنميـــة ،ويف عـــام  2017مت إطـــاق برنامـــج الصندوق بنســـخته األولى إلجناز األهـــداف التي تخـــدم رؤية .2030
لقـــد منـــح هـــذا القرار والتطويـــر يف البنية املؤسســـية والتنظيميـــة الصندوق صالحيـــات أعم ،وكلَّفه مبهام أشـــمل،
وقلَّـــده مســـؤوليات وطنيـــة اســـتراتيجية أكثـــر حضـــوراً وأدق توصيفـــاً؛ األمر الذي حقـــق له االنطـــاق ضمن آفاق
أرحـــب وأوســـع يف حقله االقتصـــادي ،وترجم أهمية الدور االســـتراتيجي املناط به بلورته يف ضوء مســـتهدفات رؤية
 ،2030مـــن خـــال مســـاهمته يف تنمية االقتصاد احمللي ،وتوســـيع محفظته مـــن األصول العامليـــة ،وتعظيم العائدات
املســـتدامة على االقتصـــاد الوطني.

1971م

إنشاء صندوق االستثمارات العامة

2015م

نقل ارتباط الصندوق تنظيمي ًا من وزارة املالية
إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

2017م

إطالق برنامج صندوق االستثمارات العامة
()2020 - 2018

2021م

إطالق النسخة الثانية من برنامج صندوق
االستثمارات العامة ()2025 - 2021
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حملة عن البرنامج
ُدشـــن برنامـــج صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة يف عـــام 2017م ضمـــن منظومـــة متكاملة مـــن البرامج التـــي أطلقها
مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية لتحقيق رؤية 2030؛ ليعمـــل يداً بيد مع البرامج األخرى للمســـاهمة يف تنمية
اململكـــة االقتصاديـــة واالجتماعية ،وإبـــراز مكانتها عاملياً ،وإظهـــار قوتها االســـتثمارية الرائدة.
يُعنى برنامج الصندوق بشـــكل مباشـــر مبســـؤولية حتقيق الركيـــزة الثانية للرؤية ،املتمثلة يف خلـــق "اقتصاد مزدهر"،
وقـــد أســـهم خـــال نســـخته األولـــى (2020 - 2018م) يف حتقيـــق أثـــر فعلـــي وملمـــوس علـــى الصعيـــد االســـتثماري
واالقتصـــادي ،فكـــراً وأدا ًء عاملياً وتخطيطـــاً وتطبيقاً.
اليـــوم ،وبعـــد أن قطـــع البرنامـــج شـــوطاً مهمـــاً يف إجنـــاز العديـــد مـــن اســـتثمارات الصنـــدوق الطموحـــة وخططه
املؤسســـية؛ ينطلق إلى رســـم سياســـاته واســـتراتيجياته وخططه ورؤيته لألعـــوام املقبلـــة (2025 - 2021م) ،من خالل
حتديـــد األهداف الرئيســـية والتفصيلية على مســـتوى االســـتثمارات احمللية والعاملية ،وبلـــورة دور الصندوق كمحرك
للتنـــوع االقتصـــادي ،باعتباره ضمن أكبر صناديق الثروة الســـيادية يف العالم؛ عبر تطوير القطاعات االســـتراتيجية،
وتأســـيس شـــراكات اقتصاديـــة وطيدة تُســـهم يف تعميـــق أثر اململكة ودورها يف املشـــهد اإلقليمـــي والعاملي.

وسيســتمر برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة يف ســعيه لتحقيــق األهــداف املنــاط بالصنــدوق
حتقيقهــا ،وهي:
األهداف املباشرة

1

2

3

4

تعظيم أصول صندوق
االستثمارات العامة

إطالق قطاعات جديدة
من خالل صندوق
االستثمارات العامة

بناء شراكات اقتصادية
استراتيجية من خالل
صندوق االستثمارات
العامة

توطني التقنيات
واملعرفة من خالل
صندوق االستثمارات
العامة
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غاية الصندوق
ســـعياً إلـــى حتديـــد املبادئ الرئيســـة لغايـــة الصنـــدوق اجلوهرية ،طـــرح الصنـــدوق الســـؤال االرتكازي اآلتـــي" :ما
التعبيـــر الـــذي يصف صنـــدوق االســـتثمارات العامة خـــال قيامه بـــدوره األمثل؟" ،من هنـــا تولدت املبـــادئ األربعة
التـــي متثـــل األســـاس الذي رســـم الصندوق علـــى ضوئهـــا غايته الرئيســـة ،وهي:

رسم مالمح املستقبل
مـــن خـــال االبتـــكار ،وانتقـــاء الفـــرص ،وتعظيـــم
االســـتثمار؛ للحفـــاظ علـــى تـــراث اململكـــة وحتقيـــق
ازدهارهـــا ،وبنـــاء مســـتقبل مشـــرق لألجيـــال.

الريادة يف االبتكار
ســـعياً إلـــى آفـــاق الريـــادة يف جميـــع املجـــاالت ،عبـــر
تســـخير جهـــوده إلعادة رســـم القطاعـــات ،ودفع عجلة
اإلبـــداع ،وحتقيـــق التحـــول االقتصـــادي يف اململكـــة.

التميز يف بناء العالقات
عبـــر ثرواتـــه املالية وكفاءاته البشـــرية املميـــزة ،يبني
شـــبكة واســـعة من العالقات املثمرة ،ويســـخر طاقات
اململكـــة يف اغتنـــام الفرص الواعدة حـــول العالم.

إلهام العالم
عـــن طريـــق قراراتـــه التـــي تهـــدف إلى حتقيـــق تطوير
القطاعات وتق ُّدم األداء ،وحتســـن جودة حياة اإلنســـان
يف مختلف أنحـــاء العالم.
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حـــدد صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة غايتـــه التـــي تنبثـــق من منطلـــق محلي
يتوســـع ليصـــل أثرهـــا إلى املســـتوى العاملي ،وتأتي هـــذه الغايـــة مبثابة منارة
توجـــه رؤيته واســـتراتيجيته ورســـالته ،وهي:
ّ

ُ
َ
املم َل َك ِة..
ة
ض
ه
ن
“
َ
ْ
ْ
ا ْرت َق ٌاء لل َعا َلم”
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نستثمر للوطن
ينهـــض صندوق االســـتثمارات العامة منذ تأسيســـه بدور رائـــد يف دفع عجلة التحول االقتصادي الســـعودي وتنويعه،
واإلســـهام يف تشكيل مالمح مســـتقبل االقتصاد العاملي.
وبصفته الذراع االســـتثماري األساســـي للمملكة؛ فإنه يسعى عبر دخوله يف استثمارات
فريـــدة ،وتعاونـــه مـــع جهـــات عامليـــة مرموقـــة يف إدارة االســـتثمارات ،إلـــى حتقيق
عائـــدات مالية مجديـــة وقيمة حقيقيـــة طويلة املدى.
وباعتبـــار الصنـــدوق قوة اســـتثمارية كبـــرى ،وعامل متكـــن رئيس ،جـــاء برنامجه
كأحـــد البرامـــج التنفيذيـــة لتحقيـــق رؤيـــة  2030مـــن أجـــل تعزيز جهـــوده يف بناء
محفظـــة متنوعـــة ،ومتكني العديد مـــن القطاعـــات الواعدة ،واالســـتثمار يف عدد
من أهم الشـــركات االبتكارية يف العالم ،وبناء شـــراكات من شـــأنها ضمان أن تكون
اململكـــة يف طليعـــة الدول االقتصاديـــة عاملياً.
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الفصل الثاني
أعوام مضت ..لصناعة التحول يف االستثمار
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أين نحن اليوم
شـــهد صندوق االســـتثمارات العامة خالل مسيرة برنامجه (2020 - 2018م) الكثير من التحوالت ،وكان أداؤه استثنائياً
رغـــم كل الظـــروف والتحديـــات ،حيـــث حقق الصندوق أثـــراً كبيراً حصد أصـــداء محلية وعاملية عاليـــة ،ومنواً كبيراً
يف احملفظـــة االســـتثمارية ،كمـــا قـــام بعدة أنشـــطة اســـتثمارية بارزة علـــى الصعيديـــن احمللي والعاملي ،واســـتحداث
وظــــــائف جديدة مباشـــــرة وغير مباشـــــرة .وعلى املســـتوى املؤسســـي ،أطلق الصندوق عدداً من املبادرات ،وأنشـــأ
إدارات جديـــدة ،وأعـــد خطة طموحة شـــملت املســـؤولني التنفيذيني مـــن جميع اإلدارات وخبراء يف شـــتى املجاالت.

وبعـــد كل هـــذه اإلجنـــازات واملبـــادرات التـــي حققها الصنـــدوق خالل نســـخة برنامجـــه املاضية ،يأتي عـــام 2021م
مبثابـــة انطالقـــة مك ِّملـــة ملســـيرته التنموية التي تهـــدف إلى االســـتثمار يف القطاعـــات الواعدة ،وحتفيـــز تطويرها،
وتعظيـــم العائـــدات املســـتدامة على االقتصـــاد الوطني.
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منجزات وشواهد
عمـــل برنامـــج صنـــدوق االســـتثمارات العامة على إجنـــازات كبيرة منذ حتولـــه ضمن رؤيـــة  ،2030وارتباطه مبجلس
الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة يف عـــام 2015م .وكذلك خـــال فترته ما بـــن (2018م 2020 -م)؛ حيـــث عالج عبرها
العديـــد مـــن التحديات التي كانت تواجهه ،وســـاهم من خاللهـــا بتحقيق أثر واضح على الصعيديـــن احمللي والعاملي،
ومن أبرزها:
ارتفــع حجــم النمــو يف األصــول حتــت اإلدارة منــذ حتــول الصنــدوق إلــى حوالــي 3
أضعــاف بنهايــة عــام 2020م بقيمــة مــا يقــارب  1.5تريليــون ريــال ســعودي ،ومــن أبــرز
مالمــح هــذا النمــو مــا يلــي:

النمو يف األصول حتت اإلدارة

570
مليار

720
مليار

972
مليار

835
مليار

1,208
مليار

~1,500
مليار
ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

على نطاق
احملفظة
االستثمارية

2015م

2016م

2018م

2017م

2019م

2020م

حقــق صنــدوق االســتثمارات العامــة زيــادة كبيرة يف إجمالي عائد املســاهمني ،حيث
تضاعــف علــى النحو التالي:

إجمالي عائد املساهمني
2014م 2016 -م

2018م 2020 -م

%3
%8

 -األرقــام املذكــورة أولية وغير مدققة.
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على الصعيد احمللي
أســـس صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة أكثـــر مـــن  30شـــركة محليـــة يف  10قطاعات حيويـــة ،وذلك بهـــدف رفع منو
أصـــول الصنـــدوق من خالل إطالق قطاعات جديدة لتنويع اقتصاد اململكة العربية الســـعودية والتوطني واالســـتثمار
يف القطاعـــات الواعـــدة ،حيث ســـاهم يف اســـتحداث أكثر من  331,000وظيفة مباشـــرة وغير مباشـــرة ،وتتمثل أبرز
إجنـــازات الصنـــدوق على الصعيد احمللـــي فيما يلي:

شركة نيوم
انطلــق العمــل علــى بنــاء اســتراتيجية نيــوم يف عــام 2017م ،ومت تأســيس الشــركة يف عــام 2019م ،وتتمحــور اســتراتيجيتها حول تطوير
 16قطاعـاً متنوعــة ،هــي :الطاقــة وامليــاه والنقــل والتقنيــات احليويــة ،باإلضافــة إلــى الغــذاء والتصنيــع واإلعــام ،والترفيــه والثقافــة
واألزيــاء ،والعلــوم التقنيــة والرقميــة ،والســياحة والرياضــة والتصاميــم والبنــاء ،واخلدمــات ،والصحــة والرفاهيــة ،والتعليــم واملعيشــة.
وتتضمــن نيــوم مطــاراً خاصــاً بهــا؛ كمــا أنهــا يف طــور بنــاء منشــأة صديقــة للبيئــة إلنتــاج الهيدروجــن ،مــن أجــل توفيــر حلــول
مســتدامة لقطــاع النقــل العاملــي ،ومواجهــة حتديــات التغيــر املناخــي ،عبــر حلــول عمليــة لتخفيــض االنبعاثــات الكربونيــة ،وتعــد
منطقــة نيــوم إحــدى األماكــن النــادرة علــى وجــه األرض التــي تتيــح لنــا بنــاء نظــام متكامــل للطاقــة املتجــددة ،يعتمــد بنســبة %100
علــى مصــادر الطاقــة املتجــددة كالشــمس والريــاح ،وينتــج وقــوداً نظيفـاً كالهيدروجــن األخضــر .وقــد انتقــل املركــز الرئيســي للشــركة
مــن مدينــة الريــاض إلــى نيــوم ،باإلضافــة إلــى انتقــال أكثــر مــن  450موظــف للســكن والعمــل يف القريــة الرئيســية للشــركة .وتتميــز
نيــوم بتصميــم فريــد وبُنيـ ٍـة حتتيـ ٍـة تُبنــى مــن الصفــر تضمــن لهــا طابعـاً فريــداً ،وهــي تتغلــب بذلــك علــى قيــود البُنــى التحتيــة القدميــة،
ومت إطــاق املرحلــة األولــى مــن تطويــر مدنهــا اإلدراكيــة ،ببنيــة حتتيــة متكاملــة تعمــل بتقنيــة  ،5Gباإلضافــة إلــى أنــه مت توقيــع عقــد
مــع شــركة بيكتــل العامليــة لتطويــر البنيــة التحتيــة ملشــروع نيــوم.
ويف بدايــة العــام 2021م أعلــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد ورئيــس
مجلــس إدارة شــركة نيــوم عــن مشــروع مدينــة "ذا اليــن" باكــورة املشــاريع التطويريــة الضخمــة ليشــكل االنطــاق لتحويــل حلــم املدينــة
املســتقبلية يف شــمال غــرب اململكــة إلــى واقــع علــى األرض علــى امتــداد  170كيلومتــراً.
ويهــدف مشــروع "ذا اليــن" خللــق بيئــة جاذبــة للمبدعــن ور ّواد األعمــال واملســتثمرين ،برؤيــة مســتقبلية تتمحــور حــول اإلنســان
والطبيعــة يف مدينــة ال مثيــل لهــا يف أي مــن املــدن الذكيــة عاملي ـاً ،وســتضم املدينــة مجتمعــات إدراكيــة مترابطــة ومعــززة بالــذكاء
االصطناعــي ،وتتميــز "ذا اليــن" مبــا يلــي:
•ستكون خالية من املركبات لتحافظ على  %95من الطبيعة يف أراضي نيوم.
•إمكانية التنقل مشياً على األقدام يف املجمعات السكنية مبدة ال تتجاوز  5دقائق.
•ستعتمد املدينة بالكامل على الطاقة النظيفة.
•إمكانية االنتقال بني أقصى نقطتني يف املدينة خالل  20دقيقة.
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شركة البحر األحمر للتطوير
أُط ِل َقــت بهــدف تقــدمي جتربــة فاخــرة يف قطــاع الســياحة ،حيــث جتمــع أعمالهــا بــن الطبيعــة والثقافــة واملغامــرة ،بطريقــة سلســة
لتلبيــة االحتياجــات الفريــدة لــكل زائــر ،كمــا أنهــا ســتعزز مــن مكانــة اململكــة علــى خارطــة الســياحة العامليــة ،وســتوفر مجموعــة
واســعة ومتنوعــة مــن الفــرص للشــركات لتكــون جــزءاً مــن أحــد أســواق الســياحة األســرع منــواً يف العالــم.
مت اعتمــاد املخطــط العــام ملشــروع البحــر األحمــر مبباركــة خــادم احلرمــن الشــريفني يف ديســمبر 2018م ،ومت توقيــع شــراكة مــع
شــركة الطائــرات املروحيــة لتأمــن اإلخــاء الطبــي الطــارئ خــال مرحلــة اإلنشــاءات ،كمــا مت توقيــع عقــد شــراكة مــع شــركة أكــوا
بــاور وهــي إحــدى الشــركات الوطنيــة الرائــدة يف هــذا املجــال ،لبنــاء البنيــة التحتيــة خلدمــات امليــاه ،ومحطــات معاجلــة ميــاه الصــرف
الصحــي ،وتوليــد الطاقــة عــن طريــق الطاقــة الشمســية والريــاح ،وبنــاء أكبــر محطــة بطاريــات لتخزيــن الطاقــة بالعالــم ،باإلضافــة
إلــى بنــاء محطــة تبريــد.

شركة القدية لالستثمار
مت تدشــن املشــروع يف أبريــل  2018وذلــك بتشــريف مــن خــادم احلرمــن الشــريفني وســم ّو ولـ ّـي عهــده األمــن ،حيــث تهــدف الشــركة
إلــى جعــل منطقــة "القديــة" عاصمــة الترفيــه والرياضــة والفنــون يف اململكــة ،ولتكــون وِ جهــة متكاملــة تقـ ِ ّـدم جتــارب مميــزة وتصنــع
حلظــات ممتعــة ال تنســى.
كمــا تتمثــل رؤيــة الشــركة يف إنشــاء وجهــة إبداعيــة معتــرف بهــا عامليـاً باعتبارهــا مزيجـاً فريــداً مــن التجــارب األكثــر ابتــكا ًرا ،والعمــل
علــى إنشــاء مبــان مميــزة إليــواء هــذه األنشــطة وإحيــاء هــذه الرؤيــة.
وتعمــل "القديــة" علــى مســتوى واســع النطــاق مــع الشــركات احملليــة لبنــاء األساســات والطــرق واجلســور وتهيئــة أمــن املواقــع وأعمــال
التمكــن األخــرى ،وقــد مت توقيــع عــدة عقــود للبــدء بأعمــال بنــاء البنيــة التحتيــة ،ومــن ضمنهــا عقــد تنفيــذ الطــرق واجلســور ملنطقــة
أســفل اجلبــل وذلــك للخطــوط الرئيســية بقيمــة تتجــاوز  600مليــون ريــال ،حيــث مت طــرح منافســة إنشــاء الطــرق يف اجلــزء العلــوي
مــن أرض املشــروع والتــي تقــدر قيمتهــا مببلــغ  1.1مليــار ريــال ســعودي ،ويف الســياق ذاتــه قامــت الشــركة مبنــح  10عقــود إنشــاء
لشــركات ســعودية بقيمــة تبلــغ  2مليــار ريــال.
وقــد مت العمــل علــى تطويــر اخلطــة الرئيســية للقديــة ،ومــن املقــرر افتتــاح املرحلــة األولــى يف عــام  ،2023وســتتضمن أكثــر مــن 60
ـروعا وأكثــر مــن  300نشــاط يضــم مجــال اإلبــداع والفنــون والضيافــة والثقافــة والترفيــه والرياضــة ،ومت التخطيــط للمرحلــة
مشـ ً
الثانيــة واملراحــل الالحقــة لتوســيع عــروض القديــة وزيــادة قــدرة املشــروع لتمكــن النمــو املســتدام للمشــروع ولضمــان تكــرار الزيــارة.
وســيكون هنــاك خطــط لربــط املشــروع مبطــار الريــاض عبــر املتــرو ،كمــا ســيتم الربــط بوســائل النقــل العــام األخــرى يف الريــاض،
وتركــز الشــركة علــى اإلدارة الفعالــة للنفايــات مــن خــال تقليــل كميــات النفايــات يف املقــام األول ،وإعــادة تدويرهــا بعــد ذلــك ،وزيــادة
التنــوع البيولوجــي علــى أراضــي القديــة ،وتعزيــز االســتخدام األمثــل للمــوارد املائيــة مــن خــال تقليــل االســتهالك واســتخدام امليــاه
وإعــادة اســتخدامها بكفــاءة وخلــق منــاخ خارجــي لطيــف لتشــجيع املشــاة.
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شركة روشن العقارية
شــركة روشــن العقاريــة هــي إحــدى شــركات صنــدوق االســتثمارات العامــة ،واملطــور العقــاري الوطنــي ،تعمــل علــى تطويــر أحيــاء
ســكنية مبعاييــر عامليــة تتناســب مــع تطلعــات املجتمــع الســعودي.
تعمــل الشــركة علــى االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة يف الســوق العقــاري نتيجــة للطلــب املتنامــي علــى قطــاع اإلســكان يف اململكــة ،إلــى
جانــب املســاهمة يف زيــادة نســبة متلــك الوحــدات الســكنية إلــى  ،%70متاشــياً مــع أهــداف صندوق االســتثمارات العامــة ورؤية .2030
كما سيتم تطوير وبناء أحياء سكنية حديثة ومتكاملة يف أربع مناطق وأكثر من تسع مدن رئيسية ،وستسهم أحياؤها يف دعم احملتوى
احمللي ،من خالل الشــراكات االســتراتيجية مع املؤسســات احمللية ،وتوطني اخلبرات العاملية لتعزيز منو القطاع العقاري يف اململكة.
وقامــت روشــن خــال فتــرة وجيــزة منــذ إطالقهــا يف منتصــف عــام 2020م بإعــان أول أحيائهــا الســكنية يف مدينــة الريــاض ،حيــث
متتــد مســاحته ألكثــر مــن  20مليــون متــر مربــع ،ويضــم أكثــر مــن  30ألــف وحــدة ســكنية ،وهــي اخلطــوة األولــى ضمــن خطــة لتطويــر
مجتمعــات وأحيــاء ســكنية يف مختلــف مناطــق اململكــة علــى مــدى عشــر ســنوات؛ لتلبيــة طموحــات وتطلعــات املجتمــع.
إضافــة إلــى ذلــك ،أرســت الشــركة عقــوداً بقيمــة  1.6مليــار ريــال ســعودي علــى عــدد مــن الشــركات احملليــة والعامليــة ،لبــدء أعمــال
املقــاوالت للمرحلــة األولــى مــن ح ّيهــا األول يف مدينــة الريــاض ،والتــي تشــمل البنــاء والتطويــر واإلنشــاء مثــل األعمــال الترابيــة
ومركــز املبيعــات وأعمــال التمكــن األخــرى ،واإلشــراف علــى املوقــع وجمــع التجهيــزات األخــرى الالزمــة ،حيــث مت البــدء باإلنشــاءات
للمرحلــة األولــى يف بدايــة ديســمبر 2020م ،علــى أن تكــون الوحــدات الســكنية متاحــة للبيــع علــى اخلارطــة خــال عــام 2021م.

شركة أماال
تأسســت الشــركة بهــدف تطويــر وإدارة منتجعــات “أمــاال” علــى البحــر األحمــر ،حيــث ســتكون وِ جهــة ســياحية فائقــة الفخامــة،
الوجهــات الســياحية الفاخــرة.
ومتخصصــة يف النقاهــة والصحــة والعــاج؛ لتكــون ضمــن أفضــل ِ
وكشــفت أمــاال عــن تصميــم املطــار الدولــي اخلــاص بهــا ،الــذي اعتمــدت فيــه علــى األســلوب املتميــز الــذي يطبــق مجموعــة ممارســات
فريــدة يف التصميــم اســتوحيت مــن موقعهــا وطبيعتهــا الصحراويــة اخلالبــة .ومــن املقــرر اســتكمال تنفيــذ املطــار يف عــام 2023م،
حيــث مــن املتوقــع أن يســتقبل حوالــي املليــون زائــر عنــد افتتاحــه رســمياً.
كما أعلنت الشركة عن منح عقد التصميم والبناء يف املرحلة األولى من القرية السكنية العمالية يف أماال لشركة سعودية متخصصة،
ويشــمل العقد أيضاً املرحلتني الثانية والثالثة من األعمال املدنية والبنية التحتية للقرية ،ومتاشــياً مع أهداف رؤية أماال فيما يتعلق
مبحور االســتدامة ،ســيعتمد تطوير القرية الســكنية العمالية على أســاليب التصنيع خارج املوقع وتقنيات البناء املعيارية ،مما ســيقلل
التأثير البيئي لعمليات التصنيع والتركيب يف القرية ،كما سيساعد هذا النهج على تسريع التسليم وضمان مستويات جودة أفضل.
وتش ـ ّكل االســتدامة حجــر أســاس يف تطويــر مشــاريع الشــركة ،حيــث ينطــوي العمــل علــى أكثــر مــن اثنــي عشــر معيــار لالســتدامة
تغطــي كل املجــاالت بــدءاً مــن اســتخدام الطاقــة الشمســية بالكامــل إلــى إدارة النفايــات وإعــادة التدويــر.
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شركة إدارة وتطوير مركز امللك عبداهلل املالي
مت تأســيس شــركة إدارة وتطويــر مركــز امللــك عبــداهلل املالــي يف إبريــل 2018م؛ لتســريع وتيـــرة العمــل والتطويــر علــى مســاحة تبلغ 1.6
مليــون متـــر مربــع ،والتــي حتتــوي علــى أكثـــر مــن  70بــرج ومبانــي مكتبيــة وســكنية وفندقيــة وفــق أعلــى املعاييـــر العامليــة ،أعالهــا بــرج
صندوق االستثمارات العامة البالغ  380متـراً ،والذي يتضمن  77طابقاً ليكون أيقونة املشروع ونقطة الترحيب يف اململكة واملنطقة.
وســيكون املركــز منطقــة أعمــال ح ّيــة للريــاض وللمملكــة العربيــة الســعودية ،والوجهــة الرئيســية للشــركات العامليــة ،واملقــر الرئيســي
لعملياتهــا يف اململكــة ،باإلضافــة إلــى توفيــره ملناطــق مخصصــة لألنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة مبــا يف ذلــك صــاالت الســينما
والعــروض املســرحية والفعاليــات الترفيهيــة.

شركة العلم ألمن املعلومات
تأسســت شــركة العلــم ألمــن املعلومــات ِ
“علــم” يف يونيــو مــن العــام 1988م ،ثــم حتولــت لشــركة مســاهمة مملوكة لصندوق االســتثمارات
العامــة يف نوفمبــر 2007م .وتهــدف الشــركة إلــى تقــدمي العديــد مــن احللــول التقنيــة واملنتجــات اإللكترونيــة واخلدمــات االستشــارية،
إضافــة إلــى حلــول االســتعانة مبصــادر رقميــة خارجيــة ،عــاو ًة علــى عمليــات التدريــب لعمالئهــا مــن القطاعــن العــام واخلــاص ،كمــا
توفــر قاعــدة املــوارد البشــرية القويــة ِ
قطاعــا ،حلــوالً ومنتجــات مبتكــرة ومخصصــة لعمالئهــا يف القطاعــن العــام
لـ”علــم” عبــر 13
ً
واخلــاص يف مختلــف املجــاالت كاخلدمــات احلكوميــة العامــة لألفــراد والشــركات مثــل اخلدمــات العامــة لــوزارة الداخليــة والبلديــات
والعمــل والتنميــة االجتماعيــة ،إضافــة إلــى القطاعــات الصحيــة واملاليــة والعقــار والنقــل واحلــج والعــدل ،ممــا ميــس احليــاة اليوميــة
ملاليــن الســعوديني واملقيمــن علــى حــد ســواء ،ومــن بــن أبرزهــا منصــة “أبشــر” التابعــة لــوزارة الداخليــة ،وهــي منصــة رقميــة
متكاملــة تتيــح للمواطنــن واملقيمــن وأصحــاب األعمــال تنفيــذ أكثــر مــن  160عمليــة إلكترونيــة تفاعليــة ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن
اخلدمــات املهمــة األخــرى :كخدمــة مقيــم ،وخدمــة يقــن ،وخدمــة العمــرة ،وخدمــة مت ،وخدمــة ربــط التأمــن الصحــي ،وغيرهــا.
وجتــدر اإلشــارة بأنــه خــال عــام 2020م ،أُبرمــت اتفاقيــة صفقــة اســتحواذ شــركة ِعلــم علــى حصــة الصنــدوق يف شــركة تبــادل بنســبة
 ،%100حيــث تتماشــى هــذه الصفقــة مــع التــزام صنــدوق االســتثمارات العامــة بتعزيــز منــو شــركات محفظتــه عبــر تطويــر الشــراكات
وخلــق الفــرص فيمــا بينهــا ،وذلــك بهــدف متكينهــا لتكــون شــركات وطنيــة رياديــة تســهم بخلــق األثــر االقتصــادي اإليجابــي .ولــذا،
ســتثمر هــذه الصفقــة عبــر دمــج سلســلة القيمــة للخدمــات اللوجســتية يف تأســيس منظومــة اســتراتيجية تقنيــة متكاملــة ،تنســجم
مــع أهــداف برنامــج الصنــدوق لدعــم جهــود التحــول الرقمــي والبنيــة التقنيــة التحتيــة يف اململكــة كأحــد مســتهدفات رؤيــة .2030
كمــا تتطلــع “علــم” بتقــدمي حلولهــا املبتكــرة مــن خــال كفاءاتهــا الوطنيــة وتكامــل حلولهــا مــع شــركاتها التابعــة إلــى الدخــول يف
العديــد مــن الفــرص اجلديــدة ،وتقــدمي املزيــد مــن احللــول الرقميــة واخلدمــات واملنتجــات اإللكترونيــة ملختلــف القطاعــات واملبــادرات
الوطنيــة ،وذلــك تعزيــزاً ملكانتهــا محليـاً وإقليميـاً.
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شركة أكوا باور
تعمل الشركة يف تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وحتلية املياه ،وقد اشترى الصندوق ما نسبته  %50من الشركة ،وتطورت
أعمال الشركة لتملك  62محطة كأصول لعمليات التشغيل والبناء أو التطوير املتقدم يف  13دولة ،مبجموع موظفني يفوق  3,500موظف.
كمــا أجنــزت الشــركة ودرســت العديــد مــن املشــاريع يف حتليــة امليــاه بتقنيــات متقدمــة يف العديــد مــن الــدول منهــا :اململكــة العربيــة
الســعودية ،ومملكــة البحريــن ،وســلطنة عمــان ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وتب ـ ُرز أهميــة الشــركة يف كونهــا شــركة وطنيــة رائــدة
ذات قــدرة علــى التنافــس عامل ًيــا ،مــع األصــول األخــرى للصنــدوق يف قطــاع الطاقــة ،وتبنــي القــدرات احملليــة يف الطاقــة املتجــددة.

الشركة العربية السعودية لالستثمار
شركة سنابل لالستثمار هي إحدى الشركات اململوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة ،تأسست يف شهر أكتوبر من العام 2009م
برأس مال قدره  20مليار ريال سعودي ،حيث تقوم استراتيجية الشركة على االستثمار بعيد املدى محلياً وعاملياً .وتلعب الشركة دوراً
محورياً لتعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة من خالل استثمارها يف أصول متنوعة من شأنها تعزيز مسيرة التنمية يف اململكة.
كما تســاهم ســنابل يف زيادة العوائد االســتثمارية لصندوق االســتثمارات العامة مع بناء شــراكات اســتراتيجية ملســتقبل أكثر ازدهاراً.
ويف عام 2019م ،قامت الشركة مبراجعة وحتديث استراتيجيتها  -مبا يتماشى مع أهداف واستراتيجية الصندوق -من خالل تركيزها
على استثمارات النمو اخلاصة ويف مختلف املراحل ابتدا ًء مبرحلة االستثمار املالئكي وحتى مرحلة ما بعد الطرح األولي على أسس
جتاريــة ربحيــة محليـاً وعامليـاً .وصلــت قيمــة أصــول الشــركة بنهايــة الربــع الثالــث مــن عام 2020م إلــى حوالي  30مليار ريال ســعودي.

الشركة الوطنية للشراء املوحد
ميتلــك الصنــدوق كامــل أســهم الشــركة الوطنيــة للشــراء املوحــد (نوبكــو) ،والتــي تعمــل علــى توفيــر كافــة اخلدمــات الشــرائية
واللوجســتية لتأمــن املســتلزمات الدوائيــة واألجهــزة الطبيــة للقطاعــات الصحيــة داخــل اململكــة ،وتهــدف الشــركة لرفــع كفــاءة
اإلنفــاق احلكومــي يف املجــال الصحــي عــن طريــق االســتثمار يف البنيــة التحتيــة اللوجســتية والرقميــة ،وأن تســخر فرصـاً اســتثمارية
لتوطــن الصناعــات الدوائيــة ،وقــد لعبــت الشــركة دوراً أساســياً يف جهــود اململكــة يف التصــدي جلائحــة كورونــا بتوفيــر فحوصــات
 PCRواملعــدات الوقائيــة واللقاحــات ،كمــا أطلقــت العديــد مــن املشــاريع التــي تهــدف لرفــع مســتوى اخلدمــات الصحيــة  ،منهــا خدمــة
وصفتــي ،وتطبيــق صحتــي ،وتطبيــق املمارســن الطبيــن ،وإطــاق العيــادة االفتراضيــة ،باإلضافــة إلبرامهــا شــراكة اســتراتيجية
إلنشــاء مركـز لتخزيــن وتوزيــع األدويــة؛ يف مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة ،ويعــد املركــز أحــد أكبــر املراكــز اللوجســتية يف املنطقــة
وتبلــغ مســاحته  97ألــف متــر مربــع ،ويحتــوي علــى أرفــف يبلــغ ارتفاعهــا  50متــرا تعمــل آليــا بأحــدث التقنيــات لتخزيــن وترتيــب
البضائــع ،إضافــة إلــى  56بوابــة الســتقبال جميــع أنــواع الشــاحنات ومواقــف مهيــأة الســتقبال  180شــاحنة يف وقــت واحــد لتســهيل
عمليــات التحميــل والتنزيــل ،وأســهمت بشــكل واضــح يف وصــول أول دفعــة مــن لقــاح كوفيــد“ -19فايــزر” إلــى اململكــة حيــث نفــذت
مســاراً إجرائي ـاً يضمــن وصــول اللقاحــات يف الوقــت املناســب والكميــة املناســبة حتــت الظــروف املناســبة.
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الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواني
تأسســت شــركة “ســالك” عــام 2009م وهــي مملوكــة بالكامــل لصنــدوق االســتثمارات العامــة ويتمثــل دورهــا األساســي يف املســاهمة
بتحقيــق اســتراتيجية األمــن الغذائــي للمملكــة العربيــة الســعودية عبــر اســتثمارات متنوعــة محليــة وخارجيــة حتقــق عوائــد ماليــة
تضمــن لهــا االســتدامة والنمــو.
ويبلــــغ رأس مال ســالك  4.8مليــــار ريال وقد اســتثمرت يف العديد من الشــركات العاملية فــــي مجال الزراعة وجتارة احلبوب واألرز
واللحــوم فــــي كل مــن أوكرانيــا وكندا والهند والبرازيل وأســتراليا وبريطانيا.
وعلــى الرغــم مــن كافــة التحديــات التــي واجهــت ســالك خــال جائحــة كورونــا إال أنهــا اســتطاعت أن حتقــق العديــد مــن النجاحــات
يف عــام 2020م حيــث أسســت الشــركة الوطنيــة للحبــوب بشــراكة اســتراتيجية مــع شــركة البحــري إلقامــة محطــة ينبــع للحبــوب ،كمــا
و ّردت أول شــحنة قمــح مــن إنتــاج اســتثماراتها يف أوكرانيــا بواقــع  64ألــف طــن مــن القمــح عالــي اجلــودة لصالــح املؤسســة العامــة
للحبــوب ،باإلضافــة إلــى تدخلهــا الســريع يف توريــد بعــض الســلع الغذائيــة األساســية واملســاهمة يف اســتقرار أســعارها مثــل البيــض
والبصــل واللحــوم احلمــراء.
وتســتهدف شــركة ســالك خــال األعــوام املقبلــة توريـ َد كميــات أكبــر مــن الســلع األساســية عبــر اســتثماراتها اخلارجيــة والعمــل علــى
رفــع الكفــاءة التشــغيلية لالســتثمارات القائمــة باإلضافــة إلــى تطويــر عالقاتهــا مــع الشــركات العامليــة الرائــدة يف مجــال جتــارة
احلبــوب وتصنيــع األغذيــة ،كمــا تنــوي الشــركة التوســع يف االســتثمارات احملليــة والعامليــة وفــق اســتراتيجيتها ومنهــا االســتثمار يف
التقنيــات الزراعيــة التــي تهــدف إلــى ترشــيد اســتخدام امليــاه ورفــع كفــاءة اإلنتــاج واحملافظــة علــى البيئــة.

شركة نون
شركة وطنية رائدة تساهم يف تطوير وتوسيع قطاع التجارة اإللكترونية ،حيث ميتلك الصندوق  %50من أسهمها.
امتــدت خدماتهــا لتغطــي أكثــر مــن  120مدينــة ومحافظــة يف اململكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة جلميــع إمــارات دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وأيضــاً يف جمهوريــة مصــر العربيــة .كمــا أصبحــت تتميــز بأســطول توصيــل واســع وضخــم ،يعــد أحــد أكبــر
األســاطيل يف املنطقــة ،ممــا م ّكنهــا أثنــاء اجلائحــة مــن خدمــة العمــاء يف املنطقــة ،وقــد أطلقــت الشــركة منصــة “محلــي” وهــي معنيــة
بدعــم املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة مــن خــال عــرض منتجاتهــم علــى املنصــة والتــي تضمــن وصولهــم لعــدد كبيــر مــن العمــاء.
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الشركة السعودية لتقنية املعلومات
تأسســت الشــركة الســعودية لتقنيــة املعلومــات “ســايت” يف شــهر مايــو مــن العــام 2017م .وهــي إحــدى الشــركات اململوكــة بالكامــل
لصنــدوق االســتثمارات العامــة املعنيــة بتوفيــر خدمــات وحلــول رقميــة وســيبرانية بكــوادر وطنيــة للمســاهمة يف إثــراء احملتــوى
احمللــي ،وتأمــن البنيــة األساســية الوطنيــة احلساســة وأهــم األصــول املعلوماتيــة ،وتأهيــل وتطويــر رأس املــال البشــري املتخصــص،
وذلــك بهــدف املســاهمة يف وضــع األســاس لبنــاء منظومــة اقتصاديــة معرفيــة مســتدامة يف القطــاع الرقمــي واألمــن الســيبراني
وتطويــر التقنيــة يف اململكــة .وتســتند الشــركة علــى قدراتهــا الرقميــة وحلــول خبرائهــا املبتكــرة وخدماتهــا املتطــورة التــي تؤهلهــا
لتكــون شــري ًكا أساس ـ ًيا يف االبتــكار وبنــاء مســتقبل واعــد يف هــذا القطــاع.
وقــد حققــت الشــركة الســعودية لتقنيــة املعلومــات “ســايت” منــذ إنشــائها عــدة إجنــازات منهــا :مضاعفــة عــدد عمــاء الشــركة خــال
عــام 2020م كمــا قدمــت خدمــات ألكثــر مــن مئتــي كيــان وطنــي مــن ضمــن أهــداف تأمــن البنيــة األساســية الوطنيــة احلساســة.

الشركة السعودية للصناعات العسكرية
الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية هــي إحــدى الشــركات اململوكــة بالكامــل لصنــدوق االســتثمارات العامــة ،تأسســت يف مايــو
2017م لدعــم حتقيــق مســتهدفات رؤيــة  2030بتوطــن الصناعــات العســكرية ونقــل التقنيــة العامليــة واملعرفــة يف القطــاع إلــى اململكــة
ـكرية مبتكــرةٍ
ـات عسـ ٍ
ـات وخدمـ ٍ
العربيــة الســعودية .تســتند الشــركة إلــى أحــدث التقنيــات وأفضــل الكفــاءات الوطنيــة لتطويــر منتجـ ٍ
مبواصفـ ٍ
ـات عامليـ ٍـة مــن خــال وحــدات أعمالهــا الرئيســية ،وهــي :األنظمــة اجلويــة ،واألنظمــة األرضيــة ،واألســلحة والصواريــخ،
واإللكترونيــات الدفاعيــة ،والتقنيــات احلديثــة.
حققــت الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية عــدة إجنــازات ضمــن مســيرة التوطــن؛ كان مــن أبرزهــا االســتحواذ علــى شــركة
اإللكترونيات املتقدمة وشركة املعدات املكملة للطائرات احملدودة ،باإلضافة إلى تأسيس عدد من املشاريع املشتركة مع كبرى الشركات
العاملية ،منها :شــركة نافانتيا اإلســبانية ،وشــركة ســي إم آي البلجيكية ،وشــركة إل 3هاريس األمريكية ،ومجموعة تاليس الفرنســية.

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
تأسســت الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري يف عــام 2017م ،وقــد ســاهمت يف إطــاق هــذا القطــاع بهــدف تطويــر ســوق
التمويــل الســكني يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وتنشــيط قطــاع العقــار وذلــك مــن خــال متكــن املقرضــن مــن تقــدمي حلــول متويليــة
ســكنية طويلــة األجــل تســاعد علــى امتــاك املســاكن اخلاصــة ،وتعــد أول شــركة حتصــل علــى ترخيــص إعــادة التمويــل العقــاري.
للشــركة دور أساســي يف إتاحــة فــرص متلــك الســكن املالئــم لألســر الســعودية ،وتســاهم يف رفــع نســبة متلــك املنــازل املناســبة للمواطنــن إلــى
 %70بحلــول عــام  ،2030وبلغــت أصــول الشــركة حوالــي  6.1مليــار ريــال ســعودي يف الربــع الثالــث مــن .2020
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الشركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة
أنشــئت الشــركة الوطنيــة خلدمــات كفــاءة الطاقــة “ترشــيد” مــن قبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة بهــدف تطويــر قطــاع كفــاءة
الطاقــة باململكــة وتنويــع مصــادر الدخــل لالقتصــاد احمللــي .تلعــب شــركة “ترشــيد” دوراً رئيســياً يف تنميــة هــذا القطــاع مــن خــال
جــذب اجلهــات الدوليــة الفاعلــة يف مجــال الطاقــة ،واســتقطاب االســتثمار األجنبــي واملســاهمة يف إيجــاد الوظائــف التــي تتطلــب
مهــارات عاليــة.
ومــن أبــرز اإلجنــازات التــي حققتهــا يف الفتــرة املاضيــة ،تغييــر أكثــر مــن مليــون مصبــاح إلنــارة الشــوارع يف العديــد مــن مــدن اململكــة،
وإعــادة تأهيــل أكثــر مــن  1200مبنــى حكومــي ســعياً خلفــض التكاليــف ورفــع كفــاءة االســتهالك.

الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير
أُنشــئت الشــركة بهــدف املســاهمة يف النــاجت احمللــي ،وتوفيــر فــرص وظيفيــة ،وتنميــة االقتصــاد الســعودي وذلــك عــن طريــق تطويــر
قطــاع إعــادة التدويــر باململكــة.
وضمــن التقـ ُّدم الــذي حققتــه الشــركة ،كان اســتحواذها علــى شــركة “ ”GEMSالرائــدة يف مجــال إعــادة تدويــر النفايــات الصناعيــة
اخلطــرة ،وذلــك يف خطــوة تشــكل نقطــة انطــاق للعمليــات التشــغيلية والتوســع يف معاجلــة النفايــات األخــرى .كمــا تعمــل الشــركة
علــى تدشــن أول محطــة ملعاجلــة نفايــات البنــاء والهــدم يف مدينــة الريــاض بقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى  600طــن يف الســاعة ممــا
سيســاهم يف إعــادة تدويــر النفايــات املتراكمــة يف املدينــة.

شركة الطائرات املروحية
أُنشــئت شــركة الطائــرات املروحيــة -اململوكــة بالكامــل للصنــدوق -كأول شــركة تقــدم خدمــات الطائــرات املروحيــة يف اململكــة لتلبيــة
االحتياجــات املتنوعــة.
وقــد وقعــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة “إيربــاص” لشــراء  10طائــرات مروحيــة “ ”H125وهــي األولــى مــن نوعهــا باململكــة حيــث
تتميــز بقدرتهــا علــى الطيــران يف األجــواء احلــارة والقاســية.
لــدى الشــركة حاليـاً  17طائــرة مروحيــة تخــدم العديــد مــن االحتياجــات كالنقــل الطبــي اجلــوي ،النقــل اخلــاص ،والالفتــات اجلويــة
والرحــات الســياحية.
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شركة مشاريع الترفيه السعودية
تعــد إحــدى شــركات الصنــدوق التــي تهــدف إلــى تطويــر قطــاع الترفيــه داخــل اململكــة ،وبالشــراكة مــع ( )AMCحصلــت علــى الرخصــة
دار للســينما
اخلاصــة بصــاالت الســينما لتكــون أول شــركة حتصــل عليهــا ،وذلــك يف عــام 2018م ،وافتتحــت يف العــام نفســه أول ٍ
يف اململكــة ،وتتضمــن خطــة عملهــا افتتــاح املزيــد مــن دور الســينما يف اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك بالشــراكة مــع ( )AMCأكبــر
مشــغل لــدور الســينما عامليـاً ،باإلضافــة لبنــاء مــدن ومجمعــات ترفيهيــة يف مختلــف املناطــق حــول اململكــة.

صندوق الصناديق “جدا”
أنشــئت شــركة “جــدا” لتحفيــز االســتثمار يف صناديــق امللكيــة اخلاصــة ورأس املــال اجلــريء ،وبالتالــي متويــل منــو املنشــآت الصغيــرة
واملتوســطة يف اململكــة مــن خــال هــذه الصناديــق بشــكل مســتدام وزيــادة مســاهمتها يف النــاجت احمللــي االجمالــي.
وضمــن التق ـ ُّدم الــذي حققتــه يف الفتــرة املاضيــة ،اســتثمارها مــا يقــارب  1,150مليــون ريــال يف  14صنــدوق اســتثماري ،باإلضافــة
إلــى إطــاق برنامــج “تطويــر مــدراء الصناديــق الناشــئني” مبشــاركة العديــد مــن مــدراء الصناديــق الناشــئة.

شركة سيف
تهــدف شــركة “ســيف” إلــى تطويــر وتنميــة قطــاع احلراســات واخلدمــات األمنيــة اخلاصــة يف اململكــة ،عبــر تقــدمي مجموعــة مــن
اخلدمــات املميــزة والتــي تتماشــى مــع أفضــل املعاييــر واملمارســات العامليــة .وســتتبنى شــركة “ســيف” دوراً رياديـاً وطنيـاً يف تطويــر
القطــاع ،وذلــك مــن خــال تطبيــق أحــدث التقنيــات املتبعــة عامليـاً ،وتقــدمي باقــة مــن اخلدمــات الرائــدة ذات اجلــودة العاليــة ضمــن
املجــاالت الرئيســية التاليــة:
•خدمات االستشارات األمنية.
•خدمات احللول األمنية املتكاملة.
•برامج التدريب والتطوير املعتمدة عامليا والتي تلبي متطلبات مختلف كوادر احلراسات األمنية العاملة يف القطاع اخلاص باململكة.
•مراكز القيادة والتحكم عالية التقنية واملرتبطة بشكل مباشر باجلهات األمنية املختلفة.
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مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار
أُطلِقــت مبــادرة مســتقبل االســتثمار يف عــام 2017م ،وتســاهم املبــادرة يف تعزيــز حضــور الصنــدوق عاملي ـاً وإقليمي ـاً ،حيــث شــارك
يف نُســخها الثــاث األولــى أكثــر مــن  550متحدث ـاً بحضــور يزيــد عــن  13,000شــخص ،لتكــون املبــادرة أحــد أفضــل  3منتديــات
اســتثمارية علــى مســتوى العالــم ،وقــد حتولــت املبــادرة إلــى مؤسســة فاعلــة ومؤثــرة علــى توجهــات االســتثمار العامليــة يف مختلــف
القطاعــات االقتصاديــة.

أهداف تأسيس مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار
تهدف مؤسســة مبادرة مســتقبل االســتثمار إلى رعاية ومتكني األفكار التي حتل املشــكالت املجتمعية األكثر إحلاحاً اليوم من خالل:
•حتديــد حلــول مبتكــرة تتمحــور حــول التحديــات املجتمعيــة يف مجــاالت التأثيــر األربعــة :الرعايــة الصحيــة واالســتدامة
والــذكاء االصطناعــي وعلــوم الروبــوت ،مبــا يُســاهم يف تشــكيل حتالفــات وتعزيــز العالقــات التــي تــؤدي إلــى حتقيــق
األهــداف املشــتركة.
منصة معرفة ملجتمع نخبة أصحاب املصلحة للتواصل مع املجتمع العاملي.
•العمل مبثابة ّ

•دعم األفكار املرتبطة باملستقبل والتي تدعم التوجهات العاملية واملؤثرين الدوليني عبر احملتويات اإلعالمية.
•إطــاق برامــج تُســاهم يف تعزيــز القيــادة وإيجــاد ُمجتمعــات نظيــرة وتســريع التنفيــذ وإدارة املشــاريع بفعاليــة مــن البدايــة
إلــى النهايــة.
كمــا تُســاهم مؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار يف اســتمرارية املؤمتــر الســنوي (مبــادرة مســتقبل االســتثمار) عبــر تنفيــذ العديــد
مــن املبــادرات املماثلــة عامليـاً ،باإلضافــة إلــى نشــاطات املؤسســة املختلفــة طــوال العــام.
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على الصعيد العاملي
أطلق صندوق االستثمارات العامة محفظتي استثمار عامليتني:
•االستثمارات العاملية االستراتيجية
•االستثمارات العاملية املتنوعة
ومت حتديد االســـتثمارات العاملية على أنها االســـتثمارات خارج اململكة ومنطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا ،وقد
جنـــح الصنـــدوق يف تكوين عالقات واســـعة مع مختلف املســـتثمرين العامليني ومـــدراء األصول والبنوك االســـتثمارية
وشـــركات الوســـاطة العاملية ليصبح أحد أكبر الكيانات االســـتثمارية على مســـتوى العالم.
وقــد جنــح الصنــدوق يف توطيــد مكانتــه عاملي ـاً حيــث ارتفــع حجــم االســتثمارات العامليــة لتشــكل  %30مــن إجمالــي األصــول حتــت
اإلدارة مقارنــة بـــ  %5يف ســنة 2017م ،وجنــح الصنــدوق يف تنويــع اســتثماراته جغرافي ـاً ويف مختلــف فئــات األصــول ويف قطاعــات
مختلفــة ،مــن خــال التوســع يف اســتثماراته يف أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وآســيا وأمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا.

كمـــا جنـــح الصنـــدوق يف االســـتثمار يف مختلـــف فئـــات األصول لتشـــمل االســـتثمارات املباشـــرة وغير املباشـــرة يف
األســـواق واألســـهم العامـــة واخلاصة والدخل الثابت والعقـــارات والبنية التحتية وغيرها ،كما اجتـــه الصندوق لتنويع
اســـتثماراته يف مختلـــف القطاعات حيث اســـتثمر يف قطاعات الصحة والتقنية والعقـــارات والبنية التحتية وخدمات
املســـتهلك واملواصالت وغيرها.
وعلـــى الرغـــم مـــن تبني صندوق االســـتثمارات العامة الســـتراتيجية طويلة املـــدى يف اســـتثماراته إال أن ذلك ال مينع
الصنـــدوق مـــن انتهـــاز الفرص قصيرة املـــدى متى ما برزت ،حيث نفـــذ الصندوق العديد من الصفقات يف األســـواق
العامليـــة العامـــة يف عام 2020م النتهـــاز الفرص التي برزت مـــع جائحة كورونا.
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 -1االستثمارات العاملية االستراتيجية
شـــهدت محفظة “االســـتثمارات العاملية االســـتراتيجية” منواً كبيراً منذ إنشـــائها حيث تتضمن حالياً العديد
من االســـتثمارات العاملية املباشـــرة وغير املباشـــرة يف الشـــركات الناشئة والصناعات املســـتقبلية ،كما تشمل
الشـــراكات العاملية واالســـتراتيجية ،من ضمنها املشاركة يف أكبر صندوق لالســـتثمارات اخلاصة ،وسيستمر
الصندوق يف املســـاهمة واالســـتثمار يف القطاعات العاملية والتي بدورها ســـتحقق األهداف املرجوة يف دعم
رؤيـــة  2030والتي تشـــمل تعظيم أصول الصندوق وعوائده وتنويعها وبناء شـــراكات اقتصادية واســـتراتيجية
وتوســـيع نطـــاق انتشـــار اململكـــة وتأثيرهـــا عامليـــاً لتكون قـــوة رائـــدة يف االقتصـــاد العاملي ،ومن أبـــرز أمثلة
االســـتثمارات املنضوية حتـــت هذه احملفظة:

صندوق رؤية سوفت بنك
صنــدوق االســتثمارات العامــة هــو املســتثمر الرئيســي يف صنــدوق رؤيــة ســوفت بنــك والــذي يعــد أكبــر اســتثمار يف صنــدوق خــاص
يف قطــاع التقنيــة ،حيــث خصــص صنــدوق االســتثمارات العامــة اســتثماراً قــدره  45مليــار دوالر يف هــذا الصنــدوق.
وقــد اســتثمر الصنــدوق منــذ تأسيســه وال يــزال يف العديــد مــن الشــركات يف قطاعــات التقنيــة كإنترنت األشــياء والــذكاء االصطناعي
والتقنيــة املاليــة والطبيــة وغيرها.

برنامج االستثمار يف البنية التحتية األمريكية
يعــد هــذا االســتثمار واحــداً مــن أكبــر البرامــج املكرســة للبنيــة التحتيــة يف العالــم ،وقــد التــزم صنــدوق االســتثمارات العامــة
باالســتثمار يف “برنامــج صنــدوق بالكســتون للبنيــة التحتيــة اجلديــد” ،وذلــك مبــا يصــل إلــى  20مليــار دوالر ،حيــث يعمــل هــذا
البرنامــج بشــكل رئيســي علــى االســتثمار يف قطــاع البنيــة التحتيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

صندوق االستثمار املباشر الروسي
عقــد صنــدوق االســتثمارات العامــة و”صنــدوق االســتثمار املباشــر الروســي” سلســلة مــن االتفاقيــات الســتثمارات تصــل إلــى  10مليــار
دوالر يف مشــاريع مشــتركة بــن اململكــة وروســيا ،حيــث اســتثمر الصنــدوق مــا يقــارب  2مليــار دوالر يف قطاعــات البنيــة التحتيــة،
والتصنيــع ،واخلدمــات اللوجســتية ،وجتــارة التجزئــة.

30

برنامج االستثمار يف البرازيل
أعلــن صنــدوق االســتثمارات العامــة يف أكتوبــر 2019م وأثنــاء “مبــادرة مســتقبل االســتثمار” ،عــن رغبتــه يف اســتثمار مبالــغ تصــل
إلــى  10مليــار دوالر أمريكــي يف جمهوريــة البرازيــل االحتاديــة ،ويقــوم الصنــدوق حالي ـاً بتطويــر الشــراكات الالزمــة لالســتثمار يف
جمهوريــة البرازيــل مبــا يتماشــى مــع أهــداف واســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات العامــة وقــد مت حتــى اآلن االلتــزام باالســتثمار يف
صندوقــن للملكيــة اخلاصــة والبنيــة التحتيــة.

شركة أوبر
اســتثمر فيهــا الصنــدوق بـــ  3.5مليــار دوالر لشــراء حصــة مــن الشــركة ،وتعــد شــركة أوبــر شــركة رائــدة عاملي ـاً يف قطاعــي النقــل
والتقنيــة.

االستثمار يف امللكية اخلاصة الفرنسية
مت توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة ( )AFICالفرنســية يف يونيــو 2015م ،الســتثمار مبلــغ قــدره  2مليــار دوالر أمريكــي مــع مــدراء
أصــول فرنســيني ،حيــث قــام صنــدوق االســتثمارات العامــة حتــى نهايــة عــام 2020م بااللتــزام يف ثمانيــة صناديــق للملكيــة اخلاصــة
والديــن والبنيــة التحتيــة.

شركة جيو بالتفورمز
هــي شــركة رائــدة يف مجــال االتصــاالت واخلدمــات الرقميــة يف الهنــد .وقــد اســتثمر صنــدوق االســتثمارات العامــة يف الشــركة مــا
يقــارب  1.5مليــار دوالر لالســتحواذ علــى حصــة تقــارب  %2.32مــن الشــركة.

شركة ريالينس لقطاع التجزئة احملدودة
تعــد شــركة ريالينــس لقطــاع التجزئــة احملــدودة أكبــر شــركات التجزئــة يف الهنــد ،وقــد اســتثمر صنــدوق االســتثمارات العامــة مــا
يقــارب  1.3مليــار دوالر لالســتحواذ علــى حصــة تبلــغ  %2مــن الشــركة.
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لوسد موترز
شركة ِ
اســتثمر الصنــدوق يف شــركة ِ
لوســد للســيارات يف عــام 2018م ،وهــي شــركة متخصصــة يف تصنيــع الســيارات الكهربائيــة الفاخــرة
ومقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
منذ استثمار الصندوق يف عام 2018م حققت الشركة الكثير من اإلجنازات ومنها:

•يف سبتمبر  ،2020كشفت الشركة عن تفاصيل سيارتها األولى ِ
(لوسد اير) السيدان الكهربائية.
•يف ديســمبر  ،2020أعلنــت الشــركة عــن انتهــاء بنــاء مصنعهــا يف واليــة أريزونــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة بطاقــة
إنتاجيــة أوليــة تصــل إلــى  30ألــف ســيارة ســنوياً مــع القــدرة علــى زيادتهــا إلــى  400ألــف وحــدة مســتقب ً
ال.

شركة اكور انفست
قــام صنــدوق االســتثمارات العامــة باالســتثمار املباشــر يف شــركة اكورانفســت الفرنســية وذلــك يف عــام 2018م ،حيــث احتــد الصندوق
مــع مجموعــة مــن املســتثمرين لالســتحواذ علــى حصــة تبلــغ  %55مــن الشــركة ،وتعــد شــركة اكــور انفســت رائــدة يف مجــال الفندقــة،
حيــث متلــك مئــات الفنــادق يف العديــد مــن الــدول حــول العالــم ويف أوروبــا بشــكل أخــص.

شركة بابيلون هيلث
تعمــل شــركة بابيلــون هيلــث يف قطــاع الطــب عــن بُعــد وتقــدم خدمــات افتراضيــة لالستشــارات الطبيــة و خدمــات الفحــص وإدارة
األمــراض املزمنــة عــن طريــق تطبيقــات الشــركة.
وقــد قــام الصنــدوق مــع مجموعــة مــن املســتثمرين باالســتثمار يف الشــركة والتــي تهــدف إلــى تقــدمي خدمــات ســهلة الوصــول للعديــد
مــن املرضــى حــول العالــم .وتتبنــى الشــركة أحــدث التقنيــات كالــذكاء االصطناعــي وذلــك لتقــدمي منصــة تواصــل للمرضــى وتســاعد
األطبــاء يف حتميــل املعلومــات الطبيــة للمرضــى والوصفــات االستشــارية وطلــب املعلومــات ألغــراض التشــخيص.

شركة ماجك ليب
اســتثمر صنــدوق االســتثمارات العامــة يف شــركة ماجــك ليــب األمريكيــة ،وهــي شــركة تقنيــة تعمــل يف مجــال الواقــع االفتراضــي
واملعــزز ،ويعــد الصنــدوق مــن املســتثمرين الرئيســيني يف الشــركة.
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 -2االستثمارات العاملية املتنوعة
تشـــمل هـــذه احملفظـــة االســـتثمارات العاملية املتنوعة يف األســـواق العامـــة واخلاصـــة ،كأدوات الدخل الثابت
وحقوق املســـاهمني وصناديق التحوط واســـتثمارات العقارات والبنية التحتية وغيرها ،وتهدف هذه احملفظة
إلـــى حتقيق عوائد كبيـــرة ومتنوعة على املـــدى الطويل.
وقد جنح الصندوق يف الفترة املاضية يف تكوين عالقات واسعة مع مختلف مدراء األصول والبنوك االستثمارية
وشـــركات الوســـاطة العاملية ليصبح أحد أكبر املســـتثمرين على مستوى العالم مما أسهم يف منو هذه احملفظة
بشـــكل كبيـــر من حيـــث االلتزامات واالســـتثمارات مع مختلـــف مدراء الصناديـــق العامليـــن يف مختلف فئات
األصول كاألســـهم العامة واخلاصة واالئتمان والعقـــار والبنية التحتية وغيرها يف مختلف املناطق اجلغرافية.
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على الصعيد املؤسسي
أوال :تأسيس اإلدارة العامة للتنمية الوطنية
أســـس صندوق االســـتثمارات العامة إدارة عامة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز األثر االقتصادي الســـتثمارات
الصندوق واإلســـهام يف حتقيق أهداف رؤية  ،2030وتهدف اإلدارة العامة لتحقيق ثالثة أهداف رئيســـية وهي:
1 .دراســة وتعزيــز األثــر التنمــوي االقتصــادي الســتثمارات صنــدوق االســتثمارات العامــة احلاليــة واملســتقبلية ،ويكــون
ذلــك مــن خــال:
•املشــاركة يف دراســة جــدوى اســتثمارات الصنــدوق احملليــة وأثرهــا علــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،وخلــق الوظائــف
ونســبة الســعودة الناجمــة عنهــا ،ونســبة احملتــوى احمللــي ،وتعزيــز توطــن صناعــات جديــدة لتنويــع تركيبــة االقتصــاد
الوطنــي وفتــح آفــاق جديــدة لنقــل املعرفــة.
•اســتحداث قنــوات تعــاون مــع برامــج حتقيــق رؤيــة  ،2030لتمكــن البرامــج مــن تنفيــذ مبادراتهــا مــن خــال دعــم
الصنــدوق املالــي أو غيــر املالــي.
•املواءمــة مــع االســتراتيجيات الوطنيــة للمملكــة واملشــاركة يف إعدادهــا والعمــل مــع اجلهــات احلكوميــة بشــكل تكاملــي
لتحقيــق مســتهدفات رؤية .2030
2 .حتديــد التوجهــات االســتراتيجية للصنــدوق فيمــا يتعلــق بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمملكــة ودعم تنفيذها،
مــع التركيــز علــى النواحــي التاليــة:
•مشــاركة القطــاع اخلــاص :ســيكون ذلــك مــن خــال إشــراك القطــاع اخلــاص كمســتثمر وشــريك يف اســتثمارات
الصنــدوق وكمــورد للشــركات واملشــاريع الكبــرى اململوكــة للصنــدوق ،وقــد أعــدت اإلدارة مجموعــة مــن اخلطــط
لتعزيــز تلــك املشــاركة لتحقيــق األهــداف املنشــودة منهــا.
•تأمــن سالســل اإلمــداد للمشــاريع الكبــرى :عملــت اإلدارة علــى دراســة تهــدف إلــى تأمــن سالســل اإلمــداد ملشــاريع
الصنــدوق الكبــرى وتعزيــز فــرص منــو القطــاع اخلــاص يف هــذا اخلصــوص.
•رفــع مســتوى التوطــن :تســعى اإلدارة إلــى رفــع مســتوى احملتــوى احمللــي لــدى الشــركات التابعــة للصنــدوق ومراعــاة
ذلــك يف اســتثمارات الصنــدوق املســتقبلية .
•دعــم التغييــرات التنظيميــة لتمكــن التنميــة الوطنيــة :مــن خــال صياغــة وتعديــل السياســات الداخليــة للصنــدوق
بهــدف تعزيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص ورفــع األثــر االقتصادي للمحفظة االســتثمارية للصندوق وتشــجيع الشــركات
التابعــة لــه لتطبيــق تلــك التغييــرات.
3 .قيــاس األثــر االقتصــادي لبرنامــج الصنــدوق؛ مــن خــال وضــع آليــة لقيــاس املســتهدفات االقتصاديــة للصنــدوق
واحتســابها بشــكل دوري وحتديــد ســبل تطويــر أداء الصنــدوق لتعزيــز األثــر االقتصــادي الســتثماراته.
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ثانيا :إطالق أكادميية الصندوق للتدريب والتطوير بالتعاون مع أرقى اجلامعات واملعاهد العاملية
دربت

ضمت أكثر من

675

160

موظف على مدار عامني،
وأحلقتهم يف  1023برنامج تدريبي خارجي ًا
وداخلي ًا

خريج
ضمن برنامج تطوير اخلريجني

أطلقت برنامج ًا للتدريب التعاوني لتدريب

أطلقت برنامج

15

”ماجستير األعمال التنفيذي“

من خريجي الهندسة،

لوسد موتورز،وحصل جزء
بالتعاون مع شركة ِ
منهم على عروض وظيفية بدوام كامل

حيث التحق به  41موظف ًا

ثالثا :تضاعف أعداد املوظفني سنوي ًا

40

110

240

399

673

+1000
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2020م

%26

نسبة املوظفات يف الصندوق ،وذلك يف إطار اهتمام الصندوق بتفعيل دور املرأة يف جميع
مستويات التوظيف مبا يشمل الوظائف القيادية
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على نطاق شركات احملفظة وممثلي الصندوق يف مجالس إدارتها
إطالق مبادرة “طريقة الصندوق”
أطلــق الصنــدوق مبــادرة باســم “طريقــة الصنــدوق” خللــق قيمــة مضافــة مــع الشــركات التابعــة ،وميثــل منتــدى شــركاء
الصنــدوق منصــة تســتقطب الرؤســاء التنفيذيــن مــن شــركات احملفظــة احملليــة التــي يســتثمر فيهــا الصندوق؛ ملشــاركة
األفــكار والفــرص واالســتفادة مــن نظرائهــم ،وقــد عقــدت الــدورة األولــى مــن منتــدى شــركاء الصنــدوق يف نوفمبــر
2019م حتــت عنــوان “كيفيــة التميــز يف حقبــة التطــورات الرقميــة”.

إطالق مركز احلوكمة
والــذي يُعنــى بتطويــر مهــارات أعضــاء مجالــس اإلدارة يف الشــركات التابعــة؛ للنهــوض مبمارســات حوكمــة الشــركات
يف اململكــة لتواكــب أفضــل املمارســات احملليــة والعامليــة.

آلية ترشيح ممثلي الصندوق
اعتمــد الصنــدوق آليــة دقيقــة جــ ًدا لعمليــة ترشــيح ممثليــه واختيارهــم تُراعــي مختلــف التفاصيــل يف كل شــركة
بحــد ذاتهــا .حيــث تنطلــق إجــراءات ترشــيح ممثلــي الصنــدوق مــن دراســة الشــركة ومجلــس إدارتهــا دراســة وافيــة
بهــدف حتديــد نوعيــة التخصصــات واملهــارات واخلبــرات والتجــارب املطلوبــة ؛ ســع ًيا إلــى اختيــار ممثلــن مــن أفضــل
الكفــاءات يف قاعــدة بيانــات املرشــحني لــدى الصنــدوق الذيــن يفــوق عددهــم  1200مرشــح ليســهموا يف تعزيــز نقــاط
القــوة يف املجلــس وســد أي فجــوات موجــودة .ويتــم تقييــم املرشــحني بشــكل علمــي وموضوعــي يف مختلــف النواحــي
وإجــراء الفحوصــات الالزمــة للتأكــد مــن مناســبة متثيلهــم للصنــدوق .كمــا تتــم عمليــة الترشــيح وفــق سياســات معتمــدة
تضمــن حوكمــة عاليــة تهــدف إلــى اختيــار أنســب املرشــحني بعيــداً عــن أي اعتبــارات أخــرى .وقــد مت اتبــاع هــذه اآلليــة
عنــد تعيــن ممثلــي الصنــدوق الذيــن يفــوق عددهــم  400ممثــل.
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الفصل الثالث
خمسة أعوام مقبلة ..يف رحلة طموحة
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الركائز االستراتيجية
طـــ َّور برنامـــج الصنـــدوق  8ركائـــز اســـتراتيجية يعمد مـــن خاللها إلـــى تصميم وتطويـــر مبادراته يف عـــدة قطاعات
وفئـــات مـــن األصـــول على امتداد جغرايف واســـع ،واإلســـهام يف متكينه من االنتقـــال من الوضع احلالـــي إلى حتقيق
طموحـــات عـــام 2025م وتطلعـــات عـــام 2030م ،وذلـــك لتوافقها املباشـــر مع أهـــداف رؤيـــة  2030ذات الصلة ،ومع
التوجيهـــات الصـــادرة عـــن اللجنة االســـتراتيجية يف مجلس الشـــؤون االقتصادية والتنمية ومجلـــس إدارة الصندوق.

تنوعــت ركائــز برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة بــن ركائــز اســتثمارية ،وركائــز لتحقيــق
القيمــة ،وركائــز مؤسســية ،وهــي:
إطالق القطاعات احمللية وتنميتها
تســـهم هـــذه الركيزة االســـتراتيجية ،والتي تعد محفزًا لعملية التطـــور يف اململكة العربية الســـعودية ،يف تعظيم قيمة
اســـتثمارات الصندوق يف الشـــركات الســـعودية وتطوير القطاعات احمللية وتنميتها.
وجتمـــع هـــذه الركيزة االســـتراتيجية جميع املبـــادرات التي تهدف إلى تطويـــر قطاعات جديدة وواعـــدة أو قطاعات
قائمـــة حال ًيـــا ،والتي ميكن أن تســـتفيد من النمو الكبيـــر داخل اململكة.
ويتـــم حتديـــد املبـــادرات التـــي تندرج ضمـــن الركيزة االســـتراتيجية على مســـتوى القطـــاع ،وهي منظمـــة وفق أربعة
محـــاور لالســـتثمار احمللي ،وهي:

1

1

1

1

إنشاء وتطوير
القطاعات على نطاق
واسع

تنويع مصادر
اإليرادات

االستفادة من
إمكانات املوارد

حتسني جودة احلياة
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القطاعات االستراتيجية لصندوق االستثمارات العامة
ســعياً لتحقيــق أفضــل النتائــج وحتقيقـاً ألعلــى املســتهدفات ودعمـاً لالقتصــاد الوطنــي ،مت إقــرار  13قطاعـاً اســتراتيجياً
تشــكل أولويــة للبرنامــج يف الســوق احمللــي ،وهــي:

الطيران والدفاع

املرافق اخلدمية والطاقة املتجددة

املركبات

املعادن والتعدين

النقل واخلدمات اللوجستية

الرعاية الصحية

األغذية والزراعة

السلع االستهالكية والتجزئة

مواد وخدمات البناء والتشييد

االتصاالت واإلعالم والتقنية

الترفيه والسياحة والرياضة

$

اخلدمات املالية

القطاع العقاري
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تطوير املشاريع العقارية احمللية
يعـــد القطـــاع العقـــاري وقطـــاع البنية التحتيـــة يف اململكة جز ًءا أساســـ ًيا من رؤيـــة  ،2030ويختلف القطـــاع العقاري
يف اململكـــة مـــن حيـــث احلجم والنـــوع والطبيعة عن القطاعـــات األخرى وعن القطاعـــات العقاريـــة وقطاعات البنية
التحتيـــة عامل ًيـــا ،ممـــا يبـــرز احلاجة إلـــى تخصيص ركيـــزة خاصة به ،حيث تســـهم هـــذه الركيزة االســـتراتيجية يف
تطويـــر املشـــاريع والشـــركات العقاريـــة ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة احمللية علـــى طول سلســـلة القيمـــة ،و جتمع هذه
الركيـــزة االســـتراتيجية حتديـــ ًدا جميع املبـــادرات التي تســـهم يف بناء شـــركات تطويرية أو دعم شـــركات جديدة يف
القطـــاع العقـــاري وقطاع البنيـــة التحتية داخـــل اململكة العربية الســـعودية.
ويتم تنظيم املبادرات ضمن الركيزة االســـتراتيجية حســـب املناطق يف اململكة العربية الســـعودية (الوســـطى والغربية
واجلنوبية والشـــرقية والشـــمالية) ،وتتألف من مشـــاريع داخل كل منطقة من هذه املناطق.
تهدف املبادرات يف هذا القطاع إلى حتقيق عدة أهداف ،وتشمل على سبيل املثال ال احلصر:
املساهمة يف حتقيق رؤية  2030يف رفع مستوى
ملكية املنازل يف الدولة إلى .%70

تطوير مجتمعات حضرية على مستوى عاملي.

تعزيز جودة احلياة للمواطنني والوافدين.

تنويع مصادر العوائد.

الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة
سياحية.

حتسني جتربة احلج والعمرة للزوار احملليني
والدوليني.

حتسني البنية التحتية األساسية للمملكة ودعم
التنمية االقتصادية.

تعزيز القطاع حول أفضل املمارسات يف البناء
والتصميم وف ًقا ألفضل املمارسات العاملية.

تعزيز منو سلسلة اإلمداد احمللية يف قطاع
التطوير العقاري.

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع املستثمرين
(محلياً وعاملياً).

تطوير مجاالت االبتكار.
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تطوير املشاريع الكبرى
تركز هذه الركيزة االســـتراتيجية على املشـــاريع الكبـــرى يف اململكة ،ومت ّكن من خاللها اســـتحداث منظومات جديدة
وإطـــاق قطاعـــات جديدة ،وهي تعتمد بشـــكل كبير على التقنيـــة واملعرفة وتعزز من اســـتخدامها يف اململكة العربية
السعودية.
وهـــذه املشـــاريع الكبـــرى مصممـــة لتحفيـــز االقتصاد ،ومـــن املتوقع أن متتـــد آثارهـــا اإليجابية إلى ما هـــو أبعد من
قطاعـــي التطويـــر العقـــاري والبنية التحتية ،مما يســـاعد يف تنويع االقتصـــاد من دون االعتماد علـــى النفط ،خاصة
بســـبب حجمهـــا الضخـــم ،فهي تدعم جهـــود التطور االقتصـــادي يف اململكة وتعزز االســـتثمارات يف عـــدة قطاعات،
ويف الوقـــت نفســـه ،حتقـــق عوائـــد مرتفعـــة علـــى املديني املتوســـط والبعيـــد ،حيث ســـتكون مبثابة مشـــاريع ضخمة
داعمـــة لإللهـــام واالكتشـــاف واملشـــاركة لألجيـــال القادمة ،ويوجـــد حالياً أربعة مشـــاريع كبرى لـــدى الصندوق هي:

41

تنمية وتنويع أصول صندوق االستثمارات العامة العاملية
تهـــدف املبـــادرات يف هـــذه الركيـــزة االســـتراتيجية إلـــى تطويـــر الشـــراكات االســـتراتيجية الدوليـــة واملشـــاركة يف
االســـتثمارات العامليـــة لتنويـــع مصـــادر الثروة والدخل .وســـيقوم الصنـــدوق باالســـتثمار على الصعيـــد العاملي ،من
خـــال االســـتثمار وف ًقـــا للتوجهات العاملية الكبرى ،ويف الشـــراكات الدوليـــة ،ومن خالل تنويع الفرص االســـتثمارية.
الهـــدف الرئيســـي لهـــذه الركيـــزة هو تنميـــة وتنويع احملفظـــة العاملية للصنـــدوق وتنويـــع اســـتثمارات الصندوق على
نطـــاق واســـع ،مـــن ناحيـــة االســـتثمار يف املناطـــق اجلغرافيـــة املختلفة ،وفئـــات األصـــول والقطاعات ،خـــارج نطاق
االقتصاد احمللي وصناعات النفط والغاز .فاالســـتمرار يف تخصيص رأس املال لالســـتثمارات يف أســـواق االستثمار
العامـــة واخلاصـــة علـــى الصعيد الدولي ســـيزيد ويع ّمق عدد الشـــراكات االســـتراتيجية للصندوق .كما أن من شـــأن
املزيـــد مـــن االســـتثمارات العاملية تقليـــل املخاطر يف احملفظة االســـتثمارية من خالل توفير درجة أعلـــى من التنويع.
تهدف املبادرات يف هذه الركيزة إلى:

1

2

3

تعظيم اإليرادات وتنويعها.

تعزيز مكانة اململكة العربية
السعودية على الصعيد
الدولي كقائد لالقتصاد
العاملي وعامل متكني له،
وبناء سمعة دولية للمملكة
كمستثمر وشريك مفضل.

حتقيق عوائد كبيرة
على املدى الطويل من
خالل استثمارات عاملية
متنوعة يف األسواق
العامة واخلاصة وتنويع
مصادر الثروة والدخل يف
املستقبل.
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دعم التنمية الوطنية ومتكني رؤية 2030
هذه الركيزة االستراتيجية هي من ركائز خلق القيمة التي تركز على دعم التنمية الوطنية من خالل:
•تأمــن سالســل اإلمــداد والتوطــن :قــام صنــدوق االســتثمارات العامــة بتطويــر اســتراتيجية لسالســل اإلمــداد ملشــاريعه
العقاريــة لضمــان عــدم التأخــر يف تنفيــذ املشــاريع وتوفــر املــواد واخلدمــات لهــذه املشــاريع بتكاليــف مجديــة ،واســتغالل
اإلنفــاق الضخــم لزيــادة توطــن املنتجــات واخلدمــات ،واالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية يف سالســل اإلمــداد
ملشــاريع الصنــدوق بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص.
•تعزيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص :تعــد زيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص يف اقتصــاد اململكــة مــن العناصــر املهمــة لنمــوذج
العمــل اخلــاص بالصنــدوق .ويقــوم الصنــدوق بتقييــم األثــر احملتمــل ملبادراتــه االســتثمارية علــى القطــاع اخلــاص بشــكل
شــامل ودقيــق .وقــد وضــع الصنــدوق اســتراتيجية ملشــاركة القطــاع اخلــاص كمــا يلــي:
◦القطــاع اخلــاص كمســتثمر :إشــراك القطــاع اخلــاص باعتبــاره مســتثم ًرا يف مشــاريع الصنــدوق أو يف الفــرص
االســتثمارية يف سلســلة القيمــة للشــركات القياديــة يف القطاعــات التــي تقودهــا شــركات الصنــدوق.
◦القطــاع اخلــاص كمــو ّرد :إتاحــة فــرص واســعة لتوريــد املنتجــات واخلدمــات ملشــاريع وشــركات الصنــدوق يف اململكــة
واملســاهمة يف بنــاء وتطويــر قــدرات شــركات القطــاع اخلــاص احملليــة لتصبــح مــن املورديــن املفضلــن لــدى شــركات
صنــدوق االســتثمارات العامــة.
◦القطــاع اخلــاص كممــول :إشــراك القطــاع اخلــاص كجهــة مقدمــة خلدمــات وحلــول متويليــة الســتثمارات الصنــدوق
أو الشــركات التابعــة لــه.
•متكــن رؤيــة  2030مــن خــال التعــاون مــع برامــج حتقيــق الرؤيــة األخــرى :ينظــر إلــى برنامــج صنــدوق االســتثمارات
العامــة ليــس بوصفــه فقــط أحــد برامــج حتقيــق رؤيــة  2030بــل يعــد عامــل متكــن لبرامــج حتقيــق الرؤيــة األخــرى.
وهـــذا يتطلـــب مـــن برنامـــج صندوق االســـتثمارات العامـــة أن يتعاون مـــع برامج حتقيـــق الرؤية األخـــرى ،من خالل
االســـتثمار يف الفـــرص االســـتثمارية املجديـــة جتار ًيـــا على مســـتوى القطاعـــات يف اململكـــة (والتي تتـــواءم ً
أيضا مع
اســـتراتيجية الصندوق ومتطلبات االســـتثمار).
ومـــن املتوقـــع مـــن هذه الركيـــزة أن تســـاهم يف تعزيز خلق القيمة على املســـتوى احمللـــي ،وتعظيم النمـــو االقتصادي
علـــى املـــدى البعيـــد ،وأن يكون الصندوق عامـــل متكني لبرامج حتقيـــق الرؤية األخـــرى يف اململكة.
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تطوير أوجه التعاون بني احملافظ االستثمارية وخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية
تهدف هذه الركيزة إلى:
•بناء شــبكة مترابطة من الشــركات التابعة لصندوق االســتثمارات العامة على مســتوى املناطق اجلغرافية والقطاعات،
مــع التركيــز علــى زيــادة التعــاون وحتقيق أوجه التــآزر بينها.
•إنشــاء وتطويــر مركــز حوكمــة تابــع للصنــدوق ،ليتولــى مهمــة الدفــع نحــو حتقيــق القيمــة املســتدامة مــن خــال ممثلــي
مجالــس اإلدارات وتوجيــه أجنــدة الصنــدوق حــول االســتثمار املؤ ّثــر ،مــع التركيــز بشــكل محــدد علــى االســتثمارات
املســتدامة (االســتثمارات املوجهــة العتبــارات احلوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات) التــي ســتتناول
األهــداف بعيــدة املــدى لتحقيــق ازدهــار اململكــة وتعزيــز تكيفهــا مــع اختــاف الظــروف.
ســـيكون للمبـــادرات تأثيــــر علـــى االســـتثمارات يف جميـــع احملافـــظ االســـتثمارية ،بهدف بنـــاء شـــبكة مترابطة من
الشـــركات التابعـــة يف مختلف القطاعات ،وممارســـة تأثير الصندوق على الشـــركات التابعة مـــن خالل تطوير ممثلي
مجالـــس اإلدارة ذوي الكفـــاءات العالية ،وتعزيز االســـتثمار املؤ ّثـــر ،على الصعيد احمللي والعاملي .كما ســـتدعم هذه
املبـــادرات األجنـــدة االســـتثمارية الكلية للصندوق وستســـاعد يف تناول األهداف بعيدة املدى لتحقيـــق ازدهار اململكة
وتعزيـــز تكيفها مع اختـــاف الظروف.
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تنويع مصادر التمويل وتعزيز املركز املالي للصندوق
يعتمـــد صندوق االســـتثمارات العامة اســـتراتيجية منو طموحة ،وهذا يعني أن االســـتخدام األمثـــل خليارات التمويل
وتعزيـــز املركـــز املالي للصندوق ســـيكون أمـــ ًرا محور ًيا لعدة أســـباب :تعظيم العوائد املعدلة بحســـب املخاطر ،وزيادة
تنويع احملفظة االســـتثمارية ،وجذب القطاع اخلاص ،ودعم إعادة تدوير رأس املال من أجل االســـتثمار يف املشـــاريع
ذات النمو املرتفع والذي من شـــأنه أن يســـاعد على حتقيق األهداف االســـتراتيجية للصندوق.
يســـتخدم صنـــدوق االســـتثمارات العامة عـــدة مصادر للتمويل ،تشـــمل األمثلة على هذه املصادر العوائد على شـــكل
األربـــاح املوزعـــة ومتحصالت املبيعات ،وضـــخ رأس املال ،ونقل األصول من احلكومة ،والقـــروض وأدوات الدين التي
يتم جمعها على مســـتوى الصندوق.
تهدف املبادرات يف هذه الركيزة إلى:

1

2

3

4

دعم صندوق
االستثمارات العامة
والشركات التابعة له
يف حتقيق وحتسني
الهيكل املالي
املستهدف.

تعزيز مشاركة
مستثمري املؤسسات
الدولية يف سوق
أسهم رأس املال
الدين
وأسواق ّ
احمللية.

تطوير استراتيجية
التمويل اخلاصة
بصندوق االستثمارات
العامة على مستوى
التمويل واالستثمار
وتصميم برامج
بالدين
خاصة ّ
تستهدف مجموعة
واسعة من املستثمرين
احملليني والدوليني،
من خالل االستفادة
من عالقات
الصندوق.

دعم الشركات يف
خطط الطرح العام
األولي من خالل
عملية املتابعة
ومساعدتهم يف
مراحل اإلجناز
املختلفة لهذا الطرح،
مع تشجيع القطاع
اخلاص واملستثمرين
الدوليني على
املشاركة يف األسواق
السعودية.

45

تعزيز املنظومة املؤسسية لصندوق االستثمارات العامة
ً
مســـتقبل ،كما
ستســـاعد هـــذه الركيـــزة االســـتراتيجية يف تعزيـــز البنـــاء املؤسســـي لصنـــدوق االســـتثمارات العامة
ســـتُم ّكن الصنـــدوق كمؤسســـة مـــن زيادة القيمـــة احملققة علـــى مســـتوى الركائز االســـتراتيجية األخـــرى من خالل
تطويـــر الريـــادة الفكريـــة للصنـــدوق يف مجـــاالت التنميـــة والتوقعـــات االقتصاديـــة ،وحتويل الصندوق إلى مؤسســـة
رائـــدة يف املجـــال الرقمـــي ،وتنفيـــذ ثقافة مشـــتركة على مســـتوى الصنـــدوق ،وتطويـــر اســـتراتيجية للتواصل.
ولتحقيـــق أهـــداف برنامجـــه ومتاشـــ ًيا مع دوره الرئيســـي يف حتقيق رؤيـــة  ،2030فـــإن الصندوق يســـعى إلى تعزيز
قدراته املؤسســـية من خـــال املبـــادرات التالية:

1

2

3

4

تأسيس وحدة
التحاليل االقتصادية
يف صندوق
االستثمارات العامة.

تعزيز مكانة صندوق
االستثمارات العامة
كمؤسسة رقمية
رائدة فكر ًيا يف
املستقبل.

نشر ثقافة مشتركة
وموحدة لصندوق
االستثمارات العامة
كمؤسسة سريعة
النمو.

تعزيز دور وإجنازات
الصندوق محلياً
وعاملياً.
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02

الطموحات
يســـعى البرنامـــج ألن يحقق طموحات رؤيـــة  2030املرتبطة بتنويع االقتصاد ،وتطوير القطاعات اجلديدة ،وحتســـن
جـــودة احلياة ،وتتمحور مســـتهدفات صندوق االســـتثمارات العامة بنهاية عـــام 2025م ،حول ما يلي:

2025
4

تريليون
أن يصل حجم قيمة األصول حتت
اإلدارة إلى نحو  4تريليون ريال
سعودي.

150
مليار

1.2

تريليون

أن يساهم الصندوق وشركاته التابعة
يف الناجت احمللي غير النفطي بقيمة
 1.2تريليون ريال سعودي بشكل
تراكمي.

أن يستثمر الصندوق مبا ال يقل عن
 150مليار ريال سعودي سنوياً يف
املشاريع اجلديدة احمللية.

كمـــا يتطلـــع أن يســـاهم مبســـتهدفاته يف حتقيـــق الطموحات الكبـــرى املتوائمة مـــع رؤية  2030وذلـــك بنهاية
عـــام 2030م ومنها:

2030

7.5
تريليون
أن يصل حجم قيمة األصول حتت
اإلدارة إلى  7.5تريليون ريال سعودي.
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%7

أن يساهم الصندوق وشركاته التابعة
يف زيادة الناجت احمللي غير النفطي
السنوي بنسبة ~.%7

03

مؤشرات ومستهدفات

حـــدد صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة ،بالتعاون مع اجلهـــات احلكومية ذات الصلة ،مســـاهمة البرنامج يف مؤشـــرات
االقتصـــاد الكلـــي يف اململكـــة ،كمـــا مت وضـــع مؤشـــرات لقيـــاس وتتبـــع األثـــر الـــذي يحققه ،حيـــث تعكـــس أولويات
البرنامـــج املســـتمدة مـــن رؤيـــة  ،2030وترتبط باألهـــداف االســـتراتيجية ،وأبرز هذه املؤشـــرات:

مؤشرات البرنامج
املســتهدف بنهايــة عــام 2025م
قيمة األصول حتت اإلدارة

 4تريليون ريال سعودي

خط األساس 1.5~ :تريليون ريال سعودي يف عام 2020م

االستثمار يف املشاريع اجلديدة احمللية

 150مليار ريال سعودي على األقل سنوياً

نسبة االستثمارات يف القطاعات اجلديدة من أصول الصندوق

%21

خط األساس %15 :يف عام 2020م

نسبة االستثمارات يف األسواق العاملية من أصول الصندوق

%24

خط األساس %30 :يف عام 2020م

 -األرقــام املذكــورة أولية وغير مدققة.
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املتوقع أن تسهم االستثمارات يف الوصول إلى نتائج اقتصادية على النحو التالي:

األثر املتوقع على مؤشرات االقتصاد الكلي
األثــراملتوقــع بنهايــة عــام 2025م
املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي غيرالنفطي

 1.2تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي

استحداث الوظائف الجديدة

 1.8مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر
(تشمل وظائف البناء)

املساهمة في املحتوى املحلي

%60

(تشمل الصندوق والشركات التابعة له)

االستثمارغيرالحكومي

 1.2تريليون ريال سعودي تراكمياً
(تشمل االستثمار املباشر احمللي واألجنبي)

 -األرقــام املذكــورة أولية وغير مدققة.

49

04

احملافظ االستثمارية
أجـــرى صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة مراجعة للوضع احلالي للمحافظ االســـتثمارية ،شـــملت مراجعـــة أولوياته يف
إطـــار املعطيـــات اجلديدة لبرنامجه ،ومدخالت مدراء األصول ومستشـــاري االســـتثمار ،وانطلق يف تصنيف احملافظ
مـــن مبـــادئ توجيهية لذلـــك ،وعندما قـــرر الصندوق أن يعتمد سياســـته االســـتثمارية ،فقد راعـــى أن توائم مختلف
القطاعـــات؛ وهـــو األمر الذي يعتمد بشـــكل أساســـي على توضيح الهدف االســـتثماري.
وبعـــد مراجعـــة صنـــدوق االســـتثمارات العامة لألصول التـــي حتت إدارته؛ فقد طور ســـت محافظ اســـتثمارية ،أربع
منها محليـــة ،واثنتان عاملية ،وهـــي كالتالي:

01

محفظة االستثمارات يف الشركات السعودية:

تشـــمل األصـــول يف هـــذه احملفظـــة شـــركات مدرجة يف ســـوق األســـهم وشـــركات غير
مدرجة موزعة على قطاعات مختلفة ،وستســـاعد هذه احملفظة صندوق االســـتثمارات
العامـــة علـــى حتقيـــق أهدافه؛ من خالل الســـعي إلـــى تعظيم قيمـــة الشـــركات التابعة
وحتقيـــق عوائد مســـتدامة بعيدة املدى ،وتشـــمل االســـتثمارات املســـموح بها احلصص
االســـتثمارية يف شـــركات سعودية وشـــركات منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا،
التي قد تكون شـــركات مســـاهمة مدرجة أو شـــركات خاصة ،وقد تشـــمل االستثمارات
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك اســـتثمارات غير مباشـــرة من خالل أطـــراف أخـــرى أو صناديق
تُـــدار خارجيـــاً ،كما يُســـمح أيضاً يف هذه احملفظة االســـتثمار يف األصول األخرى داخل
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا.
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محفظة االستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها:

تشـــمل االســـتثمارات يف هذه احملفظة االســـتثمارات يف القطاعات والشركات اجلديدة
والناشـــئة -بشـــكل مباشر أو غير مباشـــر ،-وكذلك الشـــركات التي تدفع عجلة التنمية
يف قطاعاتهـــا ،فمـــن خالل هذه االســـتثمارات يســـعى الصندوق إلى إطـــاق القطاعات
الرئيســـية اجلديـــدة التي توفر إمكانية تنويع االقتصـــاد وتنميته ومتكني القطاع اخلاص
مـــن تنمية هـــذه القطاعـــات وتطويرها؛ لتوطني املعرفـــة والتقنية وخلـــق فرص وظيفية
يف املنشـــآت الصغيرة واملتوسطة.
ويهـــدف الصندوق إلى تأســـيس القطاعـــات الواعدة يف مختلف نواحي سلســـلة القيمة،
واالســـتثمار فيهـــا لتمكني القطـــاع اخلاص من النمـــو والتركيز على املنشـــآت الصغيرة
واملتوســـطة التـــي تســـاهم يف إيجـــاد وظائف جديدة وتطويـــر القـــدرات ،ويكمن الهدف
العـــام من هـــذه احملفظـــة يف تعزيز منو القطاع وليس املنافســـة داخـــل القطاع.

03

محفظة االستثمارات يف املشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية:

تشـــمل األصـــول يف هـــذه احملفظـــة االســـتثمار يف مشـــاريع التطويـــر العقـــاري والبنية
التحتيـــة يف اململكـــة ،والتي تلبي الطلب املتزايد للســـكان يف مجال الراحة واالســـتجمام
وبيـــع التجزئـــة والترفيـــه ،وستســـاعد يف الترويـــج للمملكة كوجهة ســـياحية وحتســـن
الطابـــع احلضـــري لهـــا ،وتطوير البنيـــة التحتية األساســـية لدعم التنميـــة االقتصادية،
كما تســـاعد بشكل غير مباشر االســـتثما َر يف القطاعات الواعدة يف اململكة ،وستساهم
أيضاً هذه االســـتثمارات يف اســـتقطاب أفضـــل اخلبرات ،وجذب املســـتثمرين احملليني
والدوليني.

04

محفظة املشاريع السعودية الكبرى:

تتضمـــن األصـــول يف هـــذه احملفظـــة اســـتثمارات الصنـــدوق التـــي تهدف إلـــى تطوير
مشـــاريع كبـــرى فريدة من نوعها؛ وذلك مـــن حيث النطاق ،لتكون عبـــارة عن منظومات
اقتصاديـــة متكاملة تدعم جهود التحول االقتصـــادي يف اململكة ،ويصنف مجلس اإلدارة
لهذا النوع من االســـتثمارات على أنها “مشـــاريع كبرى” ،كما تعتبر تلك املشـــاريع متميزة
وفريـــدة علـــى مســـتوى العالم من حيث النطـــاق والطموح ،مع حتفيزهـــا لنمو االقتصاد
وإضافـــة قيمـــة كبيرة لـــه ،كما ســـتكون عوامـــل قياس جناحهـــا مرتبطة يف املســـاهمة
باالقتصـــاد الكلـــي؛ مثـــل منو النـــاجت احمللـــي اإلجمالي غيـــر النفطي ،وتوفيـــر وظائف
جديـــدة ،وتطوير القطـــاع ،وحجم تدفق االســـتثمارات األجنبية املباشـــرة ،وغيرها.
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محفظة االستثمارات العاملية االستراتيجية:

يســـعى صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة مـــن خـــال محفظـــة االســـتثمارات العامليـــة
االســـتراتيجية إلـــى تنميـــة أصولـــه املباشـــرة وغيـــر املباشـــرة يف الشـــركات الناشـــئة
والصناعـــات املســـتقبلية ،وبنـــاء العالقـــات بـــن الصنـــدوق والشـــركات واملســـتثمرين
املبتكريـــن ،وتعزيـــز الروابـــط مـــع النظـــراء الدوليـــن واملســـتثمرين املؤثريـــن ومديري
االســـتثمارات.

06

محفظة االستثمارات العاملية املتنوعة:

ســـتوفر محفظـــة االســـتثمارات العاملية املتنوعـــة قاعدة أصول متنوعة لتشـــكل مصدراً

لتجميـــع الثـــروة والدخل؛ مـــن خالل االســـتثمار يف األصـــول املتداولة وغيـــر املتداولة،
وتســـعى احملفظـــة إلـــى تنويـــع االســـتثمارات على نطاق واســـع ،مـــن ناحية االســـتثمار
يف املناطـــق اجلغرافيـــة املختلفـــة ،وفئـــات األصـــول والقطاعات خارج نطـــاق االقتصاد
احمللـــي وصناعـــات النفط والغاز ،وســـتكون قـــرارات االســـتثمار وتركيزهـــا مبنية على
عوائـــد االســـتثمارات املالية على املـــدى الطويل.

52

05

مصادر التمويل
تتمثل مصادر متويل أعمال الصندوق واستثماراته يف أربعة موارد أساسية:

زيادة رأس املال
عن طريق الدولة
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األصول اململوكة للحكومة
التي حت ّول ملكيتها
للصندوق

القروض
وأدوات الدين

العوائد املبقاة
من االستثمارات

06

احلوكمة والتشغيل
يتبنـــى صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة منـــوذج حوكمة تشـــغيلي يعكس مهمتـــه الرئيســـية املوكلة إليـــه ،وأهدافه ،كما
يتماشـــى مـــع أفضـــل املمارســـات العامليـــة املتبعة ،حيث يعـــزز تطبيق هـــذا النموذج مســـتوى الشـــفافية والفعالية يف
اتخاذ القـــرار والتقدم يف املســـتقبل.
ويرتبـــط الصنـــدوق مـــن ناحية تنظيمية مبجلـــس الشـــؤون االقتصادية والتنميـــة ،ويتميز بشـــخصية اعتبارية عامة،
ويتمتـــع باالســـتقالل املالـــي واإلداري ،كمـــا ترتبـــط مســـتوياته املختلفة ببعضهـــا البعض حتت إشـــراف مجلس إدارة
الصنـــدوق؛ لضمـــان التواصل بشـــفافية ،والعمـــل بفعالية ،والتقـــ ُّدم يف حتقيق نتائج محـــددة وواضحة.

هيكل حوكمة صندوق االستثمارات العامة
مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة

اللجنة
التنفيذية

جلنة املراجعة
وااللتزام

جلنة
االستثمارات

جلنة
املخاطر

جلنة
املكافآت

ُمحافظ صندوق االستثمارات العامة

جلنة
جلنة ترشيح ممثلي
اإلدارية
االستثمار
الصندوق يف الشركات التابعة

اللجنة
اإلدارية

جلنة
املخاطر اإلدارية

جلنة
السيولة اإلدارية
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مجلس إدارة الصندوق
يجتمـــع يف مجلـــس إدارة صنـــدوق االســـتثمارات العامة وجلانه قادة مؤهلون ومتمرســـون ،يتمتعـــون بخبرة ودراية يف
االقتصـــاد والطاقـــة والقانون والشـــؤون املالية وتنفيذ املشـــاريع ،كمـــا يتولى مجلس اإلدارة ،برئاســـة وتوجيه صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية،
مســـؤولية اإلشـــراف على االســـتراتيجيات طويلة األمد وسياســـات االســـتثمار وأداء صندوق االســـتثمارات العامة.

وفيما يلي تفصيل للجان مجلس اإلدارة يف الصندوق:
اللجنة التنفيذية

تعمــل علــى رصــد أداء صنــدوق االســتثمارات العامــة وتوافقــه مــع مهمتــه ،كمــا تقــدم لــإدارة اإلرشــاد
والتوجيــه االســتراتيجي.

جلنة االستثمارات

تعنــى مبراجعــة األنشــطة االســتثمارية لصنــدوق االســتثمارات العامــة واملصادقــة عليهــا ،والتــي تغطــي
بشــكل أساســي :االســتثمار يف شــركات احملفظــة وحوكمتهــا ،واالســتثمارات اجلديــدة املباشــرة وغيــر
املباشــرة ،وتأســيس الشــركات اجلديــدة ،ونقــل األصــول وسياســة االســتثمار .يُذكــر أن جميــع أعضــاء
اللجنــة ،باســتثناء معالــي احملافــظ ،هــم أعضــاء غيــر تنفيذيــن ،حيــث تتمتــع اللجنــة بعضويــة فريــق مــن
اخلبــرات والكفــاءات احملليــة والعامليــة يف مختلــف املجــاالت.

جلنة املراجعة
وااللتزام

تعتمــد اللجنــة خطــة املراجعــة وتراجــع تقاريــر املراجعــة والبيانــات املاليــة ،كمــا تقوم مبراجعة سياســات
األنظمــة الداخليــة واخلارجيــة وضمــان التــزام صنــدوق االســتثمارات العامــة بهــا ،وجميــع أعضــاء هــذه
اللجنــة هــم أعضــاء غيــر تنفيذيــن يقدمــون معارفهــم وخبراتهــم يف مجــال املراجعــة وااللتــزام لضمــان
ســير عمليــات صنــدوق االســتثمارات العامــة بالشــكل الصحيــح وفقـاً ألفضــل املمارســات العامليــة ،وقــد
حملــت اللجنــة اســم “جلنــة املراجعــة واملخاطــر وااللتــزام” حتــى عــام 2018م.

جلنة املخاطر

تراقــب اللجنــة التــزام االســتثمارات بسياســات إدارة املخاطــر ،كمــا حتــدد قابليــة حتمــل املخاطــر
وتضــع خطــط احلــد منهــا لتجنــب أيــة مخاطــر قــد يواجههــا صنــدوق االســتثمارات العامــة يف أنشــطته
االســتثمارية وغيــر االســتثمارية ،ونظــراً ألهميــة إدارة املخاطــر التــي قــد يواجههــا الصنــدوق ،أصــدر
مجلــس اإلدارة عــام 2018م قــراراً ينــص علــى ضــرورة التعامــل مــع نطــاق رصــد املخاطــر بشــكل
منفصــل لضمــان إرســاء الضوابــط املناســبة والتركيــز املباشــر والكامــل علــى مراقبتهــا ،وهــذا مــا أدى
إلــى تشــكيل جلنــة املخاطــر.

جلنة املكافآت

55

تُعنــى هــذه اللجنــة بــكل مــا يتعلــق بهيــكل األجــور واملكافــآت العــام ،ولــكل عضــو يف اإلدارة العليــا
بشــكل خــاص ،وسياســة املكافــآت لألعضــاء اخلارجيــن يف جلــان صنــدوق االســتثمارات العامــة ونظــام
التعويضــات واملزايــا إلدارة أداء املوظفــن.

اإلدارة التنفيذية
يتـــد ّرج منـــوذج احلوكمـــة من مجلـــس اإلدارة إلـــى اإلدارة التنفيذيـــة ،حيث توجد خمـــس جلان على مســـتوى اإلدارة
التنفيذية تعمل على مراجعة األنشـــطة االستراتيجية والتشغيلية ،وتضطلع تلك اللجان بتقييم املقترحات االستثمارية
وغيـــر االســـتثمارية قبـــل رفعها إلى مجلـــس اإلدارة واللجـــان التابعة له التخاذ القرارات املناســـبة بشـــأنها ،ومتارس
اإلدارة التنفيذيـــة الصالحيـــات املمنوحـــة لهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة مـــن خـــال تفويض عـــدد منها للجـــان اإلدارية.

وفيما يلي تفصيل للجان اإلدارية يف الصندوق:
اللجنة اإلدارية

تراقــب ســير حتقيــق مســتهدفات االســتراتيجية وتنفيــذ خطــة األعمــال وامليزانيــة التشــغيلية الســنوية
مــن منظــور مؤسســي ،وتتخــذ اللجنــة القــرارات الضروريــة ضمن إطــار صالحياتها ،وتراجــع املقترحات
غيــر االســتثمارية التــي ســترفع إلــى مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه.

جلنة ترشيح ممثلي
الصندوق يف الشركات
التابعة

ترشــح ممثلــن لصنــدوق االســتثمارات العامــة يف شــركاته التابعــة ،كمــا تراجــع أداء املمثلــن وحتــرص
علــى تطبيــق ممارســات احلوكمــة املناســبة مــن أجــل احلفــاظ علــى النزاهــة والرقابــة.

جلنة االستثمار
اإلدارية

تُعنــى مبراجعــة كافــة املقترحــات االســتثمارية قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه ،كمــا
متــارس صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة باالســتثمار ،واملف ّوضــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة.

جلنة املخاطر اإلدارية

تعمــل اللجنــة علــى رصــد املخاطــر ومــدى التــزام صنــدوق االســتثمارات العامــة بسياســاته للمخاطــر،
كمــا تقتــرح تدابيــر لتجــاوز أو تخفيــف املخاطــر احملتملــة وتقــوم بتحديــث الوثائــق التوجيهيــة الداخليــة
مبــا يتناســب مــع أفضــل املمارســات ،إلــى جانــب رســم خطــط اســتمرارية األعمــال لضمــان عــدم تأثــر
ســيرها.

جلنة السيولة اإلدارية

ترصــد هــذه اللجنــة ســيولة صنــدوق االســتثمارات العامــة وتعمــل علــى تطويــر هيــكل رأس املــال ،كمــا
حتــرص علــى بقائــه ضمــن املســتويات املســتهدفة وذلــك للحفــاظ علــى وتيــرة اإلجنــاز املرجـ َّوة ألنشــطة
الصنــدوق ،وتضمــن اللجنــة كذلــك وضــع خطــط التمويــل لتكــون ضمــن املســتهدفات التــي تتطلــع لهــا.
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إطار العمل اخلاص بإدارة املخاطر
يطبـــق صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة إطـــار عمـــل قـــوي وفعـــال إلدارة املخاطر بهـــدف دعـــم عملية تنفيـــذ برنامج
الصنـــدوق ،ويوضـــح الشـــكل أدنـــاه املكونات الرئيســـية التـــي يتضمنها هـــذا اإلطار ،وتشـــمل هذه املكونـــات ك ً
ال من
ويكـــن القول أن أنشـــطة الرقابة على املخاطـــر والتحكم بها تعد مســـؤولية
احلوكمـــة ،والرقابـــة ،والبنيـــة التحتيـــةُ ،
مشـــتركة؛ إذ ال يقتصر تنفيذها على قســـم إدارة املخاطر فحســـب ،بل أيضاً يجب على املؤسســـة ككل تقدمي الدعم
لهـــا مـــن خالل اعتماد منوذج “خطـــوط الدفاع الثالثة” ،هذا ويتمحـــور تركيز إطار العمل على تنفيـــذ عملية الرقابة
علـــى اعتبارهـــا عملي ًة مســـتمرة لتحديد املخاطر وتقييمها وقياســـها واتخاذ ما يلزم للتخفيف مـــن حدتها ،باإلضافة
إلى رصدهـــا والتحكم بها.

•هيكل اللجنة وصالحيتها :مجلس اإلدارة واللجان املفوضة

حوكمة املخاطر

•فلسفة إدارة املخاطر وثقافتها وقيمها

التحديد

•مستوى تقبل املخاطر :القدرة على حتملها وحدودها
•سياسات إدارة املخاطر وإطار عملها

التقييم

وظيفة
اإلشراف
علــى املخاطر
ومراقبتها

جتميــع بيانات
املخاطــر والبنية
التحتيــة وإعداد
التقارير
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•منوذج خطوط الدفاع الثالث
•إدارة املخاطر باستقاللية وموضوعية

القياس

•املراجعة والتحدي واإلبالغ والتصعيد
•اإلشراف على اإلطار والسياسات واحملافظة عليها

•لغة املخاطر املشتركة/تصنيف املخاطر/سجل املخاطر
•منصة وأدوات إدارة املخاطر
•اجلمع والعرض على مستوى احملافظ
•رفع تقرير ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

إجــراءات التخفيف
مــن حــدة املخاطر

الرصــد واملراقبة

تطوير سياسات االستثمار
بعـــد املوافقـــة على برنامـــج صندوق االســـتثمارات العامـــة ( ،)2020-2018مت تطوير سياســـات االســـتثمار واملوافقة
عليهـــا مـــن أجل توفير إرشـــادات أكثـــر تفصي ً
ال حـــول إدارة محافظ االســـتثمار اخلاصـــة بالصندوق ،وتشـــمل هذه
السياسات:
•اســتراتيجية شــاملة لبرنامــج االســتثمار الكلــي ،والتــي تضــع مبــادئ توجيهيــة مشــتركة لالســتثمار يف جميــع
احملافــظ ،وحتــدد كيفيــة توزيــع أصــول الصنــدوق علــى هــذه احملافــظ.
•سياسات خاصة بكل محفظة من محافظ االستثمار الست.
•السياسة اخلاصة مبحفظة اخلزينة (محفظة غير استثمارية).

ومت ّكـــن سياســـات االســـتثمار صنـــدوق االســـتثمارات العامة مـــن تبني أفضـــل ممارســـات االســـتثمار العاملية ،يف
توضيـــح الهـــدف االســـتثماري للمحافـــظ االســـتثمارية احملـــددة ،إلى جانـــب إعطـــاء تفاصيل مثل فئـــات األصول
املســـموح بهـــا ،وتخصيص املســـتهدفات ،ومعاييـــر األداء وحتمـــل املخاطر.
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الفصل الرابع
االستثمار ..مستقبل ُيصنع مببادرة
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محفظة املبادرات
أطلـــق برنامـــج صنـــدوق االســـتثمارات العامة العديـــد من املبادرات املتنوعة التي تشـــ ِّكل األســـاس الـــذي يقوم عليه
حتقيـــق تطلعـــات رؤية  ،2030وترجم عبرها طموحاتـــه ،وركائزه ،واعتباراته االســـتراتيجية؛ لتضمن مبجملها حتقيق
مستهدفاته.
صممـــت املبـــادرات بطريقة حتد مـــن التداخل فيمـــا بينها وبني املبـــادرات األخرى ،وتضمـــن املرونة يف حتديد
وقـــد ُ
ومتابعـــة الفـــرص على نحو ســـنوي ،كما مت وضع جدول زمني لتنفيذهـــا وإدارة تداخلها ميتد حتى نهاية عام 2025م.
ولكـــي تُنفـــذ املبادرات بنجاح ،مت تضمـــن املوارد الالزمة من الصندوق ،والتي تشـــمل متطلبات رأس املال البشـــري،
ومبالـــغ التمويل وآلياته ،وخدمـــات تقنية املعلومات.
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.2
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.3
.4
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طموحات مشاريع الصندوق العقارية
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تنويع وإثراء جتربة السياحة والترفيه والرياضة يف اململكة لتحقيق
مجتمع أكثر حيوية

.7

دعم منو القطاع املالي كمم ِّكن رئيسي لرؤية 2030

.8

االستثمار يف فرص مجدية يف قطاعات متنوعة

.9

دعم منو قطاع املعادن والتعدين كمم ّكن رئيسي لرؤية 2030

.10

االستفادة من مقدرات اململكة الطبيعية لتطوير وتنمية قطاع املرافق
اخلدمية والطاقة املتجددة

.11
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تطوير قدرات االبتكار يف اململكة من خالل توطني قطاع التقنية وتطوير
.12
قطاعي االتصاالت واإلعالم
.13
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اإليرادات
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تفاصيل املبادرات
 .1تنمية وتعزيز قطاعي الطيران والدفاع يف اململكة
وصف املبادرة:
مبــا ينطــوي عليــه قطاعــا الطيــران والدفــاع مــن أهميـة اســتراتيجية للمملكــة ،تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف التواجــد يف سلســلة القيمــة للطيــران
والدفــاع لالســتفادة مــن التوســع يف الســوق احمللــي والعاملــي ،وحتويــل اململكــة إلــى مركــز إقليمــي خلدمــات الصيانــة واإلصــاح والتشــغيل لتلبيــة
االحتياجــات احملليــة واإلقليميــة يف القطاعــن ،ويــدرس الصنــدوق حاليـاً إنشــاء شــركة لتطويــر قطــاع الطيــران العــام واخلدمــات املســاندة لــه؛
بغــرض املســاهمة يف دعــم االحتياجــات املتنوعــة علــى النطاقــن احمللــي واإلقليمــي.

الفرص املتاحة:
•احلاجــة إلــى إنشــاء قطاعــات عســكرية محليــة ،مبــا يشــمل األنظمــة واملعــدات العســكرية وقطــع الغيــار واملكونــات ،إضافــة إلــى خدمــات
الصيانــة واإلصــاح والتشــغيل.
•النمو يف الطلب على الطائرات واملواصفات اجلديدة للتصاميم.

التقدم احملقق:
ُّ
•إنشــاء الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية كعنصــر محفــز لقطــاع الصناعــات العســكرية ،لقيــادة التوجــه نحــو اإلنفــاق احمللــي ،ونقــل
القــدرات واملهــارات الرئيســية مــن خــال شــراكاتها االســتراتيجية مــع شــركات تصنيــع املعــدات األجنبيــة.
•إنشــاء شــركة الطائــرات املروحيــة كأول شــركة تقــدم خدمــات الطائــرات املروحيــة يف اململكــة لتلبيــة العديــد مــن االحتياجــات كالنقــل
الطبــي اجلــوي ،النقــل اخلــاص ،والالفتــات اجلويــة والرحــات الســياحية.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .2تطوير قدرات اململكة يف مجال املركبات من خالل توطني أنشطة البحث والتطوير وتصنيع
املواد احلديثة
وصف املبادرة:

نظــراً ملــا مي ِّثلــه تطويــر صناعــة الســيارات علــى املســتوى اإلقليمــي مــن فرصــة كبيــرة ليحــل محــل االســتيراد ،تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف تعزيــز
ـال علــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،واملســاهمة يف منــو النــاجت احمللــي
قــدرات اململكــة يف مجــال املركبــات كونهــا أحــد القطاعــات التــي لهــا أثــر عـ ٍ
اإلجمالــي غيــر النفطــي والتوظيــف.
ويعتبــر االســتثمار يف قطــاع الســيارات الكهربائيــة الــذي يشــهد يف الوقــت احلاضــر منــواً واســعاً ومتســارعاً ،ذا قيمــة إضافيــة حملفظــة
الصنــدوق ،والتــي تهــدف إلــى حتقيــق عوائــد متناميــة علــى املــدى الطويــل ،حيــث تعــزز هــذه اخلطــوة جهــود الصنــدوق يف رفــع العوائــد
واإليــرادات باإلضافــة إلــى التنويــع االقتصــادي يف اململكــة ،باإلضافــة لعمــل الصنــدوق علــى دراســة فــرص اســتثمار لتوطــن صناعــة الســيارات
واملنظومــة الصناعيــة املرتبطــة بهــا.

الفرص املتاحة:

•نظــراً لكــون صناعــة الســيارات تشــهد تطــورات تكنولوجيــة منهــا؛ الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل بالبطاريــة ،فهــذا ســيؤدي إلــى خلــق
فــرص عديــدة يف القطــاع.
•سعي برنامج “تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية” إلى تطوير صناعة السيارات محلياً.
•عقــد شــراكة مــع منتــج عاملــي لبطاريــات ليثيوم-أيــون ،حيــث أن توطــن هــذه الصناعــة يف اململكــة العربيــة الســعودية سيشــكل فرصــة دعــم
كبيــرة ملشــاريع الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل علــى البطاريــات.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .3تعزيز دور اململكة يف قطاع النقل لتصبح مركز ًا لوجستي ًا محلي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا
وصف املبادرة:

يُعــد قطــاع اخلدمــات اللوجســتية قطاع ـاً محوري ـاً يف رؤيــة  ،2030حيــث تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف املســاهمة يف حتســن الربــط يف البنيــة
التحتيــة للخدمــات اللوجســتية يف اململكــة وعملياتهــا ،وزيــادة اجلــودة الكليــة ،وتوفيــر اخلدمــات يف الوقــت املطلــوب ،ورفــع قــدرات القطــاع
اللوجســتي ،وزيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص يف الصناعــات التــي تعتمــد علــى اخلدمــات اللوجســتية.

الفرص املتاحة:

•إمكانيــة اململكــة لكــي تصبــح مركــزاً لوجســتياً منافسـاً إقليميـاً وعامليـاً للخدمــات اللوجســتية اجلويــة والبحريــة والبريــة ،باالســتفادة مــن
موقعهــا اجلغــرايف املتميــز ،واســتغالل سالســل التوريــد العامليــة عبــر البحــر األحمــر.
•توقع مضاعفة حركة الزوار متاشياً مع طموحات السياحة الوطنية وإقامة مشاريع كبرى جديدة يف جميع أرجاء اململكة.
•أهداف اململكة يف هذا القطاع بزيادة حجم التصدير وإعادة التصدير والشحن احمللي.

التقدم احملقق:
ُّ

“علــم” علــى حصــة  %100يف شــركة “تبــادل” مــن الصنــدوق -ميلــك الصنــدوق شــركة ِ
•اإلعــان مؤخــراً عــن اســتحواذ شــركة ِ
“علــم” بنســبة
 ،-%100حيــث ستســاعد اجلهــود املشــتركة لشــركتي ِ
“علــم” و”تبــادل” يف إنشــاء منصــة شــاملة للخدمــات اللوجســتية تكــون مبثابــة مركــز
خدمــات متكاملــة لتلبيــة احتياجــات سلســلة القيمــة اخلاصــة باللوجســتيات بالكامــل ،مبــا يشــمل احتياجــات اجلمــارك واملوانــئ وقطــاع
الطيــران ،وســيقوم الصنــدوق باملواءمــة مــع اجلهــات ذات الصلــة يف هــذا اخلصــوص.
•مواكبة املستجدات التقنية من خالل متابعة الفرص يف حلول النقل املبتكرة.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .4حتفيز منو قطاع األغذية والزراعة يف اململكة لتحقيق نظام إنتاج غذائي مستدام محلي ًا،
وتنويع مصادر استيراد املواد الغذائية وحتقيق األمن الغذائي
وصف املبادرة:

تُقـ َّـدر قيمــة ســوق تعبئــة وتغليــف األطعمــة العاملــي بحوالــي  9تريليــون ريــال ســعودي ،1ويشــهد هــذا الســوق حالي ـاً تغيــراً يف التوجهــات ،حيــث
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف حتفيــز منــو قطــاع األغذيــة والزراعــة يف اململكــة ،وتعزيــز مكانتهــا كمركــز لقطــاع املنتجــات احلــال ومركــز توزيــع
للعالــم ،مســتفيدة مــن شــراكات الصنــدوق القائمــة واجلديــدة مــع شــركات رائــدة يف مجــاالت متعــددة.

الفرص املتاحة:

•تُعــد اململكــة ثانــي أكبــر ســوق يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا (حوالــي  74مليــار ريــال ســعودي) ،وهــي تنمــو مبعــدل  %5ســنوياً
نظــراً لنســبة الشــباب بــن الســكان ونشــاطهم املتزايــد ،والعالمــات التجاريــة األكثــر اقتصــاداً ،واملنتجــات الصحيــة املعروضــة يف الســوق.
2

•زيادة استخدام بعض الوسائل ،مثل االستزراع املائي والتقنيات الزراعية ذات الكفاءة املائية (الزراعة املائية) أو بدائل البروتني.
•وجــود بعــض املســتهدفات ألســاليب زراعيــة محــددة ،مثــل مســتهدف إنتــاج لــدى برنامــج “تطويــر الصناعــات الوطنيــة واخلدمــات
اللوجســتية” ،وهــو  600ألــف طــن 3مــن خــال االســتزراع املائــي بحلــول عــام 2030م.

التقدم احملقق:
ُّ
•تســتمر شــركة ســالك يف إدارة عملياتهــا واالســتثمار الف ّعــال واملتخصــص يف املجــال الزراعــي واإلنتــاج احليوانــي؛ ضمــن االســتراتيجية
املُعتمــدة للشــركة.
•شراء حصص ملكية يف شركة املراعي.
•شراء حصص ملكية يف شركة أمريكانا.
•مت إجــراء الدراســات النهائيــة إلنشــاء عــدد مــن املشــاريع التــي تعتمــد علــى توطــن التكنولوجيــا واالســتفادة مــن املــوارد احملليــة واملشــتقات
الزراعيــة بالتنســيق مــع وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .5تعزيز مكانة اململكة كجهة رائدة يف قطاع خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع
الصندوق العقارية
وصف املبادرة:
يف إطــار جهــود الصنــدوق لتنويــع مصــادر االقتصــاد الســعودي ،تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف ترســيخ مكانــة اململكــة كجهــة رائــدة يف قطــاع خدمــات
التشــييد والبنــاء ،مــن خــال تأمــن سالســل اإلمــداد للمشــاريع العقاريــة بالتركيــز علــى املنتجــات واخلدمــات االســتراتيجية ،واملعــدات الثقيلــة،
واخلرســانة ،واإلســمنت ،والبــاط ،وغيرهــا مــن الصناعــات األساســية.

الفرص املتاحة:
•رفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.
•أهداف ميزان املدفوعات املتمثلة يف تنمية الصادرات غير النفطية واحملتوى احمللي وحتسني ميزان اخلدمات.
•استكشــاف فــرص االســتثمار احملتملــة يف مجــاالت أخــرى ،مثــل املعــدات الثقيلــة واملصاعــد والنوافــذ واألبــواب والكيماويــات اإلنشــائية،
وغيرهــا.
•استثمار حوالي  3مليار ريال سعودي لتأمني سالسل اإلمداد للمنتجات واخلدمات ذات األولوية يف السنوات العشر القادمة.

التقدم احملقق:
ُّ
•إطــاق عــدد مــن شــركات التطويــر العقــاري اجلديــدة يف اململكــة خــال الســنوات الـــ  3املاضيــة ،وهنــاك خطــط إلطــاق عــدة شــركات
أخــرى.
•تأسيس شركة “بيكسا” السعودية والتي تهدف لالستثمار يف قطاع املقاوالت ،وذلك بالشراكة مع شركة “بوسكو”.
•إنشــاء مشــروع مشــترك مــع شــركة “كاتيــرا” جللــب تقنيــة التشــييد خــارج موقــع العمــل يف اململكــة ،وتشــمل املرحلــة األولــى بنــاء 4,140
منــزالً فردي ـاً يف جميــع أنحــاء اململكــة.
•االســتحواذ علــى  %40مــن شــركة “جســارة” وهــي مشــروع مشــترك بــن أرامكــو ومجموعــة جاكوبــز ،وتختــص يف تقــدمي خدمــات إدارة
املشــاريع.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .6تنويــع وإثــراء جتربــة الســياحة والترفيــه والرياضــة يف اململكــة لتحقيــق مجتمــع أكثــر حيويــة
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف تنويــع وإثــراء جتربــة الســياحة والترفيــه يف اململكــة خللــق مجتمــع أكثــر حيويــة ،كمــا أن لقطــاع الرياضــة أهميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة فاعلــة علــى كل املســتويات واألصعــدة.
وتركــز اململكــة حاليــاً علــى تطويــر قطــاع الترفيــه والســياحة مــن خــال خلــق وجهــات ســياحية جديــدة ،وذلــك لتمكــن اململكــة مــن
زيــادة الســياحة احملليــة ،والوصــول إلــى املســتهدف احملــدد لعــدد الزيــارات الســياحية مــع اإلقامــة بحلــول 2030م ،وهــو أمــر يتطلــب
التعــاون بــن العديــد مــن اجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة ،واالســتدامة يف هذيــن القطاعــن ســتوفر فــرص عمــل كبيــرة ،إلــى
جانــب متكــن اململكــة مــن اســتعادة معظــم القيمــة املتســربة املتمثلــة يف إنفــاق الســعوديني يف اخلــارج ،ويعمــل الصنــدوق حاليــاً علــى
إنشــاء شــركة رياديــة وطنيــة إلدارة الفنــادق بهــدف احلــد مــن التســرب الدولــي يف الضيافــة وتعزيــز جتربــة الضيافــة الوطنيــة.
كما تشمل مشاريع الفندقة للصندوق حوالي  136,000غرفة فندقية يُستهدف أن تكون جاهزة لالستعمال بحلول  ،2030ويدرس الصندوق إنشاء
منصة حجوزات على اإلنترنت من الشركة إلى املستهلك ( ،)B2Cتشمل حجوزات الفنادق والطيران واملغامرات والسفر ،وتكون متخصصة يف اململكة،
كما يقوم الصندوق ً
أيضا بدراسة الفرص للدخول إلى سوق الرحالت البحرية خالل إنشاء البنية التحتية والعمليات التشغيلية لهذه الرحالت.
ويأتــي قطــاع الرياضــة كأحــد القطاعــات التــي يعمــل الصنــدوق علــى مناقشــة وتقييــم فــرص االســتثمار فيهــا ،مبــا يتماشــى مــع توجهاتــه
االســتثمارية ومعاييــر التقييــم لديــه.

الفرص املتاحة:

•شمول الشرائح األسرع منواً يف قطاعات الترفيه على مدى اخلمس سنوات :الترفيه الشخصي ،ومدن املالهي ،والرياضة الترفيهية.
•التقاطعات املشتركة بني التقنيات الناشئة مثل الواقع املعزز ،والواقع االفتراضي ،واخلدمات الترفيهية.
•تركيز اململكة حالياً على تطوير قطاع الترفيه واالستجمام من خالل خلق وِ جهات سياحية جديدة.

•طمــوح اململكــة يف زيــادة عــدد الزيــارات الســياحية احملليــة والعامليــة مــع اإلقامــة مــن  41مليــون ســائح إلــى  120مليــون ســائح ســنوياً بحلــول
عام 2030م.

التقدم احملقق:
ُّ
•اســتثمار الصنــدوق مــن خــال إحــدى شــركاته (شــركة مشــاريع الترفيــه الســعودية) ،بالعديــد مــن الفــرص لتحســن جتربــة املواطــن
الترفيهيــة يف اململكــة ،مــن خــال طــرح منتجــات فريــدة مــن نوعهــا ،مثــل صــاالت الســينما واملجمعــات الترفيهيــة ومــدن املالهــي واملســارح.
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•سيستمر الصندوق يف زيادة اخلدمات الترفيهية يف اململكة من خالل شركة مشاريع الترفيه السعودية .وعالوة على ذلك ،سيكون التركيز
املســتقبلي علــى تطويــر امللكيــة الفكريــة مــن خــال التشــارك مــع طموحــات قطــاع اإلعــام يف اململكــة ،إضافــة إلــى املعطيــات التكنولوجيــة،
مثــا الواقــع املعـزّز /الواقــع االفتراضــي ،واخلدمــات الترفيهيــة التــي ســتطرحها الشــركة إلثــراء جتربــة املواطــن الترفيهيــة والســياحية.
•يتعــاون صنــدوق االســتثمارات العامــة حال ًيــا مــع وزارة الرياضــة يف اململكــة ملناقشــة وتقييــم فــرص االســتثمار مبــا يتماشــى مــع توجهــات
االســتثمار يف صنــدوق االســتثمارات العامــة ومعاييــر التقييــم.
•رعــى الصنــدوق عــدة فعاليــات تعــزز دوره يف متكــن وتطويــر القطاعــات اجلديــدة يف اململكــة ،مثــل الرياضــة والترفيــه والســياحة؛ حيــث
يقــوم الصنــدوق أيض ـاً بدراســة الفــرص للدخــول وتفعيــل قطــاع رحــات الســفن البحريــة يف البحــر األحمــر؛ مــن خــال إنشــاء البنيــة
التحتيــة الالزمــة للقطــاع والتــي تشــمل محطــات اســتقبال الســفن والواجهــات البحريــة ،باإلضافــة إلــى بنــاء أســطول مــن الســفن البحريــة.
•رعى الصندوق نزال الدرعية التاريخي ،وفورموال إي ،وبطولة السعودية الدولية للقولف.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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ِّ
كممكن رئيسي لرؤية 2030
 .7دعم منو القطاع املالي
وصف املبادرة:
مبــا تنطــوي عليــه أهميــة اســتمرار دعــم منــو القطــاع املالــي كــون هــذا القطــاع هــو عامــل متكــن رئيســي لرؤيــة  .2030تأتــي هــذه املبــادرة
بهــدف دعــم منــو اجلهــات الرائــدة يف اخلدمــات املاليــة ،ومتكينهــا مــن التحــول إلــى مجتمــع غيــر نقــدي ،واملســاهمة يف طموحاتهــا املتوائمــة
مــع برنامــج “تطويــر القطــاع املالــي” ،مــن خــال عمــل الصنــدوق معــه ،ومــع البنــك املركــزي الســعودي ،والشــركات التابعــة للصنــدوق ،وصنــدوق
التنميــة الصناعــي الســعودي ،واجلهــات األخــرى ذات العالقــة يف هــذا اخلصــوص وأيضـاً فيمــا يخــص االســتراتيجية الوطنيــة للتقنيــة املاليــة.

الفرص املتاحة:
•توقــع منــو قطــاع اخلدمــات املاليــة يف اململكــة بشــكل كبيــر بحلــول عــام 2030م ،كمــا أنــه مــن املتوقــع أن ينمــو متويــل البنــوك للمنشــآت
الصغيــرة واملتوســطة مــن  %5.7يف عــام 2019م إلــى  %20بحلــول عــام 2030م.
•توقــع منــو مســاهمة قطــاع اخلدمــات املاليــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف اململكــة مــن  %4.3يف عام 2019م إلــى  %4.7بحلول عام 2030م.

التقدم احملقق:
ُّ
حققت الشركات التابعة للصندوق إجنازات كبيرة منها على سبيل املثال:
•إكمال “تداول” الطرح العام األولي لـ “أرامكو” السعودية بنجاح ،وذلك يف عام .2019
•أصبــح “البنــك األهلــي التجــاري” البنــك الرائــد يف اململكــة بانتشــار اخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت /اجلــوال بنســبة تزيــد عــن %50
مــن املســتخدمني الرقميــن مقارنــة بالعــدد الكلــي للمســتخدمني الفاعلــن.
•وقعــت مجموعــة “ســامبا” املاليــة اتفاقيــة مــع صنــدوق “التنميــة الصناعــي الســعودي” حــول عمليــات إصــدار االعتمــادات املســتندية لتســهيل
احلصــول علــى األصــول الثابتة.
•حصد “بنك الرياض” جائزة “البنك األسرع منواً” يف عام 2019م ،ضمن جوائز “أريبيان بزنس السعودية”.
•تأســيس كيــان جديــد حتــت اســم “بنــك اخلليــج الدولــي  -الســعودية” يف عــام  ،2019باملناصفــة بــن الصنــدوق وبنــك اخلليــج الدولــي -
البحريــن ،وإطــاق مركــز عمليــات لــه مبواصفــات عاليــة.
•يف يوليــو  2020وقعــت “الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري” اتفاقيــة مــع “املؤسســة العامــة للتقاعــد” للحصــول علــى محفظــة
متويــل عقــاري بقيمــة تزيــد عــن  3مليــار ريــال ســعودي ،4وتُعــد الصفقــة األكبــر يف إعــادة التمويــل العقــاري يف اململكــة ،حيــث بلغــت أصــول
الشــركة حوالــي  6.1مليــار ريــال ســعودي يف الربــع الثالــث مــن .2020
•دمــج مجموعــة ســامبا يف البنــك األهلــي ونقــل جميــع أصــول املجموعــة والتزاماتهــا إلــى البنــك األهلــي ،وهــذه الصفقــة كونــت منشــأة ماليــة
بقيمــة أصــول تبلــغ  837مليــار ريــال ،وحصــة ســوقية تبلــغ حوالــي .%30

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .8االستثمار يف فرص مجدية يف قطاعات متنوعة
وصف املبادرة:
هنــاك عــدد مــن القطاعــات األخــرى الواعــدة التــي ســيقوم الصنــدوق باالســتثمار فيهــا ليستكشــف الفــرص ،مثــل قطــاع األمــن ،والتعليــم،
وخدمــات ومعــدات حقــول النفــط ،والصناعــات (مثــل الطاقــة والكيماويــات) ،والتــي تعمــل علــى دعــم رؤيــة  2030مــن خــال تنويــع االســتثمارات
بــن القطاعــات املختلفــة؛ ممــا يــؤدي إلــى حتقيــق أهــداف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية ،وميكــن توســيع هــذه
املبــادرة لتشــمل قطاعــات أخــرى مســتقب ً
ال.

الفرص املتاحة:

•اهتمــام اململكــة الكبيــر بالقطــاع األمنــي نظــراً ملــا يش ـ ّكله مــن أهميــة يف األمــن مبفهومــه احلديــث ،باإلضافــة إلــى ارتباطــه بشــبكات
احلاســوب والتقنيــات اجلديــدة.
•يعــد ســوق خدمــات ومعــدات حقــول النفــط يف اململكــة ســوقاً مهمـاً اســتراتيجياً وجتاريـاً بســبب حجــم املــوارد النفطيــة يف اململكــة ،إذ ميثــل
قطــاع خدمــات ومعــدات حقــول النفــط ســوقاً مربحـاً علــى املســتوى العاملــي بالنســبة للمعــدات واملكونــات واملســتلزمات األخــرى واخلدمــات
يف املراحــل األوليــة لإلنتــاج للشــركات املتخصصــة يف استكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز.

التقدم احملقق:
ُّ
•تأســيس الشــركة الوطنيــة للخدمــات األمنيــة (ســيف) ،والتــي تهــدف إلــى تطويــر وتنميــة قطــاع احلراســات واخلدمــات األمنيــة اخلاصــة
يف اململكــة ،عبــر تقــدمي مجموعــة مــن اخلدمــات التــي تتماشــى مــع أفضــل املعاييــر والتقنيــات املطبقــة.
•تطوير شركة “طاقة” وزيادة استثماراتها يف مجال خدمات ومعدات حقول النفط لتصبح شركة إقليمية رائدة يف هذا املجال.
•تفعيل دور شركة “دسر” كمستثمر استراتيجي يف تطوير الصناعات الواعدة يف اململكة.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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ِّ
كممكن رئيسي لرؤية 2030
 .9دعم منو قطاع املعادن والتعدين
وصف املبادرة:
تعتمــد هــذه املبــادرة علــى وجــود احتياطــي وفيــر ومتنــوع مــن املعــادن غيــر املســتغلة يف اململكــة ،حيــث يع ـ ّد قطــاع املعــادن والتعديــن مــن أكثــر
القطاعــات الواعــدة يف اململكــة ،باإلضافــة ألن اململكــة تســعى إلــى زيــادة مســاهمة القطــاع يف االقتصــاد ضمــن رؤيــة  2030ليصبــح التعديــن
منتجــا رئيس ـ ًيا ومص ـ ّد ًرا لألســمدة.
الركيــزة الثالثــة لالقتصــاد الســعودي؛ بجانــب النفــط والغــاز والبتروكيماويــات ،وأن تصبــح اململكــة
ً
وســيقوم صنــدوق االســتثمارات العامــة بــدوره يف متكــن أهــداف رؤيــة  2030للقطــاع مــن خــال شــركة التعديــن العربيــة الســعودية (معــادن)،
وتتوافــق هــذه املبــادرة مــع هــدف برنامــج “تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية”.

الفرص املتاحة:

•حجم وجاذبية قطاع التعدين عاملياً.
•حجم احتياطيات املعادن املتوقعة يف اململكة.
•اإلصالحات الهيكلية للقطاع لتسهيل استثمار القطاع اخلاص وتكثيف عمليات االستكشاف.

التقدم احملقق:
ُّ
•زيادة أنشطة االستكشاف عن املعادن من خالل استخدام أحدث التقنيات املتقدمة.
•التشغيل التجاري ملشاريع (معادن) اجلديدة يف قطاعات األسمدة واألملنيوم والذهب.
•إجناز املراحل األولية لتطوير مشاريع النمو املستقبلي يف قطاعات التعدين املختلفة.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .10االستفادة من مقدرات اململكة الطبيعية لتطوير وتنمية قطاع املرافق اخلدمية والطاقة
املتجددة
وصف املبادرة:
ازدادت أهميــة قطــاع املرافــق اخلدميــة والطاقــة املتجــددة بشــكل كبيــر يف العالــم اليــوم ،حيــث حــددت األمم املتحــدة “العمــل املناخــي” و “طاقــة
نظيفــة وبأســعار معقولــة” كهدفــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة للعالــم حتــى عــام 2030م ،وتأتــي هــذه املبــادرة مــن أجــل تعزيــز الطاقــة
االســتيعابية احملليــة للمملكــة يف القطــاع ،وتب ِّنــي التقنيــات املالئمــة لتخفيــف األثــر الكربونــي ،مــع زيــادة العوائــد املاليــة املتأتيــة واألثــر التنمــوي.
لقــد وضعــت اململكــة أهدافـاً طموحـ ًة لقطــاع املرافــق اخلدميــة والطاقــة املتجــددة ،حيــث أن املســتهدف يف عــام 2030م هــو الوصــول إلــى طاقــة
اســتيعابية متجــددة قدرهــا  58.5جيجــا واط ،ونهــدف إلــى تطويــر  %70مــن مشــاريع الطاقــة املتجــددة حتــت مظلــة الصنــدوق لتعزيــز منــو
الطاقــة املتجــددة يف اململكــة وتوطــن التقنيــات املتعلقــة بهــا.
كمــا ســيقوم الصنــدوق بــدور متكامــل يف تطويــر قطــاع إدارة النفايــات يف اململكــة وســيكون مبثابــة عامــل متكــن رئيســي للقطــاع اخلــاص يف
اململكــة مــن خــال تعزيــز املشــاريع واالســتثمارات يف القطــاع ،وتتمثــل مهمــة الصنــدوق يف حتقيــق التكامــل مــع األهــداف الطموحــة للمملكــة يف
إدارة النفايــات ،حيــث مــن املتوقــع اســتبعاد  %82مــن النفايــات عــن املدافــن يف اململكــة بحلــول عــام 2035م.

الفرص املتاحة:
•توقع زيادة كبيرة يف استهالك الطاقة احمللي يف اململكة بحلول عام 2030م.
•تنافســية العديــد مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة مــن ناحيــة التكلفــة مقارنــة مبصــادر الطاقــة التقليديــة ،ممــا يجعلهــا مــن املجــاالت اجلذابــة
مــن املنظــور التنمــوي والصناعــي.
•بنــاء قــدرة اململكــة يف الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح وتطويــر سلســلة القيمــة يف الصناعــات املتعلقــة بالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح
يف اململكــة (معــدات التصنيــع مثــل اخلاليــا الشمســية والنمــاذج وتوربينــات الريــاح وغيرهــا).
•توســيع أنشــطة الشــركة الســعودية االســتثمارية إلعــادة التدويــر لتحســن نســبة إعــادة تدويــر النفايــات يف اململكــة ،وحتويــل النفايــات إلــى
طاقــة ،وتوســيع قاعــدة العمــاء يف كل مــن النفايــات البلديــة والنفايــات الصناعية/اخلطرة/اإللكترونيــة.
•تعزيز منو (ترشيد) وتكييف النموذج التشغيلي لديها ليتطور مع مرور الوقت ،مما ميكنه من الزيادة يف النطاق واحلجم.

التقدم احملقق:
ُّ
•شراء حصص يف “أكوا باور” ،وهي شركة تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وحتلية املياه.
•إنشــاء الشــركة الســعودية االســتثمارية إلعــادة التدويــر ،وهــي تنشــط يف إدارة أنــواع مختلفــة مــن النفايــات ،تشــمل مخلفــات البنــاء والهــدم،
والنفايات البلدية الصلبة ،والنفايات الصناعية اخلطرة ،ونفايات املعدات الكهربائية اإللكترونية ،وقد حققت الشركة إجنازاً مهماً يف عام
2019م من خالل االســتحواذ على شــركة إدارة اخلدمات البيئية العاملية “جيمز” ،وهي شــركة رائدة يف إدارة النفايات الصناعية اخلطرة.
•إنشــاء الشــركة الوطنيــة خلدمــات كفــاءة الطاقــة (ترشــيد) ،وهــي شــركة أنشــئت يف عــام 2017م بهــدف تطويــر قطــاع كفــاءة الطاقــة
باململكــة وتنويــع مصــادر الدخــل لالقتصــاد احمللــي.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .11الصدارة يف مجال االبتكارات الهادفة إلى حتسني قطاع الرعاية الصحية
وصف املبادرة:
تُعتبــر الرعايــة الصحيــة مــن أهــم القطاعــات ذات األولويــة للمملكــة ،وهنــاك فــرص هائلــة للنمــو يف هــذا القطــاع ،حيــث تأتــي هــذه املبــادرة
بهــدف قيــام الصنــدوق بــدور متكينــي رئيســي للقطــاع ،ودفــع عجلــة االنتفــاع واملواءمــة علــى مســتوى خدمــات ومنتجــات الرعايــة الصحيــة
بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص ،ومــن ضمــن اجلهــود التــي يقــوم بهــا الصنــدوق دراســة إنشــاء شــركة تُعنــى بتصنيــع األدويــة وتســتخدم نهج ـاً
مخصص ـاً نحــو التوطــن ،وإشــراك القطــاع اخلــاص لتســريع وتيــرة حتقيــق القيمــة املنشــودة.

الفرص املتاحة:
•منــو األســواق العامليــة بشــكل كبيــر يف مجــال الرعايــة الصحيــة مبعــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ 2018-2014( %7.3م) ،ومــن املتوقــع أن
يســتمر النمــو مبعــدل  %8.9كمعــدل منــو ســنوي مركــب إلــى عــام 2022م 5يف ضــوء الزيــادة الســريعة يف معــدل أعمــار ســكان العالــم ،والنمــو
االقتصــادي القــوي يف األســواق الناشــئة ،واإلصالحــات املتعلقــة بالتأمــن الصحــي علــى املســتوى العاملــي؛ ممــا يؤكــد أن مجــال خدمــات
الرعايــة الصحيــة ينمــو مبعــدل ســنوي مركــب يتجــاوز  %9عامليــاً ،6مــع التركيــز العالــي علــى االكتشــافات البحثيــة واملنشــآت الطبيــة
لتحســن وحتويــل قطــاع الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى العالــم.
•وجود طلب مرتفع يف اململكة ودول مجلس التعاون اخلليجي ملعاجلة األمراض الشائعة.

التقدم احملقق:
ُّ
أســهمت محفظــة الصنــدوق التــي تضــم الشــركة الوطنيــة للشــراء املوحــد لألدويــة واألجهــزة واملســتلزمات الطبيــة “نوبكــو” بشــكل فعــال لتوطــن
الصناعــات الدوائيــة يف اململكــة ،وذلــك مــن خــال:
•توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع (اخلدمات الطبية) ألداء مهمتها املتعلقة باملشتريات وإدارة العقود وحتويل امليزانية.
•البدء يف اتفاقية مع مركز حتقيق كفاءة اإلنفاق لتكون وِ حدة الشراء املركزية يف املجال الطبي.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .12تطويــر قــدرات االبتــكار يف اململكــة مــن خــال توطــن قطــاع التقنيــة وتطويــر قطاعــي
االتصــاالت واإلعــام
وصف املبادرة:

نظــراً ملــا مي ِّثلــه منــو كل مــن قطــاع اإلعــام وقطــاع االتصــاالت مــن أهميــة كبيــرة يف برنامــج جــودة احليــاة ،تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف اســتمرار
الصنــدوق يف دعــم شــركاته يف قطــاع التقنيــة واإلعــام واالتصــاالت ،مــن أجــل متكــن اململكــة لتصبــح مركــزاً عاملي ـاً منافس ـاً يف التقنيــات،
وتطويــر الفــرص يف مختلــف مجــاالت القطــاع ،عبــر العمــل مــع جميــع اجلهــات ذات الصلــة.

الفرص املتاحة:

•ارتفــاع إنفــاق الشــركات حــول العالــم علــى اجلوانــب التقنيــة تبعــاً ألهميــة التحــول الرقمــي يف رفــع مســتوى كفاءتهــا وحتقيــق امليــزة
التنافســية.
•ســعي برنامــج التحــول الوطنــي إلــى متكــن جميــع القطاعــات رقميــاً ،مثــل الصناعــات التحويليــة ،والقطاعــات احلكوميــة ،والرعايــة
الصحيــة ،واملصــارف واخلدمــات املاليــة والتأمــن.
•منو كل من قطاع اإلعالم وقطاع االتصاالت منواً سريعاً ،إلى جانب قيامهما بدور مهم يف قطاع التطبيقات التقنية والرقمية.

التقدم احملقق:
ُّ
•إنشــاء الشــركة الســعودية لتقنيــة املعلومــات “ســايت” لتصميــم وتطويــر وتشــغيل احلوســبة الرقميــة اآلمنــة ،وتوفيــر األمــن الســيبراني
واحللــول اآلمنــة للجهــات احلكوميــة واخلاصــة املهمــة واحليويــة.
•توقيع شركة ِ
“علم” على اتفاقية شراء حصص لالستحواذ على “تبادل” ،مما أوجد جهة رائدة يف قطاع خدمات تقنية املعلومات.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .13متكني تطوير وإمناء قطاع التجزئة والسلع االستهالكية
وصف املبادرة:
مــع منــو قطــاع التجــارة اإللكترونيــة ،تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف دعــم تطويــر شــركة “نــون” لتصبــح املنصــة الرقميــة الرئيســية للعالــم العربــي
يف التجــارة اإللكترونيــة ،مقدم ـ ًة نظام ـاً متكام ـ ً
ا للخدمــات الرقميــة حــول التجــارة اإللكترونيــة األساســية ،شــامل ًة خدمــات التقنيــة املاليــة،
وخدمــات املســتهلك الرقميــة ،والترفيــه الرقمــي والوســائط ،واإلعالنــات الرقميــة.
إلــى جانــب التحســينات املقــررة يف قطــاع اخلدمــات اللوجســتية ،تســعى املبــادرة إلــى زيــادة حجــم منظومــة التجــارة اإللكترونيــة واخلدمــات
اللوجســتية يف املنطقــة؛ لترفــع بشــكل مســتمر مــن جــودة التوصيــل وتنفيــذ الطلبــات.

الفرص املتاحة:
•توقــع منــو إجمالــي ســوق التجــارة اإللكترونيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى نحــو  420مليــار ريــال ســعودي بحلــول عــام
2030م.7
•اعتبار اململكة أكبر سوق للتجارة اإللكترونية يف دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

التقدم احملقق:
ُّ

تســتمر شــركة “نــون” بالنمــو املســتمر كجهــة وطنيــة رائــدة ومح ـ ِّرك يف املنطقــة؛ لتم ِّكــن اململكــة مــن التمركــز بشــكل قــوي يف قطــاع التجــارة
اإللكترونيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ومــن أبــرز اجلهــود التــي قامــت بهــا:
•توريد املاليني من املنتجات محلياً وعاملياً ،مع توفير منصة تسوق للبائعني احملليني املستقلني واملوزعني احملليني.
•جذب مئات املاليني من الزوار سنوياً عبر املوقع اإللكتروني والتطبيق الهاتفي ،ومعاجلة املدفوعات من خالل املنصة.

•بنــاء الشــبكات األكبــر واألكثــر كفــاءة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،حيــث تشـ ِّغل عــدة مســتودعات ضخمــة ،وتتميز بأســطول
توصيــل واســع وضخــم ،يعــد أحــد أكبــر األســاطيل يف املنطقــة.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .14تطوير املشاريع العقارية يف قطاع الوسطى
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف االرتقــاء بأمنــاط املعيشــة والتنافســية يف الريــاض واملــدن املجــاورة لهــا ،مــن خــال تطويــر أشــكال جديــدة مــن احليــاة
احلضريــة ،ومراكــز األعمــال ،ومشــاريع البنيــة التحتيــة ،والوجهــات اجلديــدة ،باالســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة والثقافيــة والتاريخيــة للمملكــة.
وتغطي هذه املبادرة أكثر من  10مشاريع ،وهي تقدِّم على سبيل املثال:
•أشكال حديثة للمساحات املكتبية.
•أمناط معيشية جديدة ومحسنة ،مثل املباني السكنية العمودية ،والعيش يف الضواحي.
•وِ جهات حضرية يومية جديدة يف املدن الكبرى.
•مدن لوجستية وصناعية جديدة.

•معالم سياحية تستفيد من التراث التاريخي والثقايف للمملكة.

نظرة عامة حول أحد املشاريع الرئيسية التي تشتمل عليها املبادرة:
مركز امللك عبداهلل املالي:

صمــم مركــز امللــك عبــداهلل املالــي ليكــون املركــز التجــاري الرئيســي يف اململكــة ،ومركــزاً عاملي ـاً للتجــارة والتمويــل ،حيــث متتــد مســاحته
ُ
اإلجماليــة ألكثــر مــن  3مليــون متــر مربــع ،وقــد مت تعديــل االســتراتيجية اخلاصــة بــه منــذ اســتحواذ الصنــدوق علــى املشــروع ،لتســتهدف
املزيــد مــن قطاعــات األعمــال واخلدمــات املتنوعــة ،وحتقــق النشــاط التجــاري املســتهدف ،كمــا تشــمل اخلطــط تقــدمي حوافــز للمســتأجرين
مــن الشــركات ،مثــل ســرعة إعــداد األعمــال مــن قبــل اجلهــات التنظيميــة ،ممــا يســهل إجــراءات منــح رخــص التأشــيرات وتســجيل
الشــركات .ويســتهدف مركــز امللــك عبــداهلل املالــي تطويــر أشــكال جديــدة مــن احليــاة احلضريــة واملهنيــة ،ونشــاطات جتــارة التجزئــة
اخلارجيــة ،باإلضافــة إلــى خدمــات األغذيــة واملشــروبات والترفيــه ،لــكل مــن املواطنــن والوافديــن.

ستساهم هذه املبادرة يف مساعدة شركات محفظة الصندوق على دعم:
•هدف برنامج “جودة احلياة” اخلاص بتطوير قطاع السياحة.
•هدف برنامج “تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية” اخلاص برفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .15تطوير املشاريع العقارية يف القطاع الغربي
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف تعزيــز جاذبيــة وتطويــر أمنــاط العيــش يف املــدن الســعودية البــارزة يف القطــاع الغربــي ،مبــا يشــمل املناطــق املجــاورة
ملكــة املكرمــة ،واملدينــة املنــورة ،ومحافظــة جــدة ،مــن خــال تطويــر أشــكال جديــدة مــن احليــاة احلضريــة ،وحتســن إمكانيــة احلصــول علــى
خدمــات الترفيــه والتســلية ،وتوســيع شــبكات البنيــة التحتيــة يف اململكــة ،وإطــاق وِ جهــات جديــدة باالســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة والثقافيــة
والتاريخيــة للمملكــة.
وتغطي هذه املبادرة أكثر من  10مشاريع ،وهي تقدِّم على سبيل املثال:
•زيادة وحتسني عروض الضيافة والبيع بالتجزئة لضيوف الرحمن احملليني والدوليني.
•معالــم ســياحية تســتفيد مــن التــراث التاريخــي والثقــايف للمملكــة ،مثــل مواقــع اليونســكو ،باإلضافــة إلــى املــوارد الطبيعيــة املميــزة ،مثــل
الســياحة اجلبليــة أو البحريــة.
•أمناط معيشية جديدة ومحسنة.
•وِ جهات حضرية يومية جديدة يف املدن الكبرى.
•مدن لوجستية وصناعية جديدة.

نظرة عامة حول أحد املشاريع الرئيسية التي تشتمل عليها املبادرة:
شركة وسط جدة اجلديد:
يســتهدف هــذا املشــروع تقــدمي أجنــدة تطويــر متنوعــة علــى مســتوى قطــاع الضيافــة وتوفيــر اخلدمــات واملســاحات املكتبيــة ،وبالتالــي
تطويــر منطقــة وســط املدينــة ،ومــن املخطــط أن يســاهم بشــكل عــام يف تطويــر  5مليــون متــر مربــع مــن األراضــي الرئيســية علــى طــول
الواجهــة البحريــة ملدينــة جــدة ،حيــث ميتلــك مق ِّومــات تطويــر متنوعــة واســعة النطــاق ،ممــا ســيتيح تقــدمي مــا يزيــد عــن  15ألــف وحــدة
ســكنية ،و 3.5ألــف غرفــة فندقيــة ،و 150ألــف متــر مربــع مــن املســاحات املكتبيــة ،و 200ألــف متــر مربــع مــن املســاحات املخصصــة خلدمــات
جتــارة التجزئــة.

ستساهم هذه املبادرة يف مساعدة شركات محفظة الصندوق على دعم:
•أهداف برنامج “جودة احلياة” حول احملافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به ،وتطوير قطاع السياحة.
•هدف برنامج “تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية” اخلاص برفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.
•أهــداف برنامــج “خدمــة ضيــوف الرحمــن” حــول تيســير اســتضافة املزيــد مــن املعتمريــن وتســهيل الوصــول إلــى احلرمــن الشــريفني،
وحتســن جــودة خدمــات احلــج والعمــرة املقدمــة ،وإثــراء التجربــة الروحيــة والثقافيــة لــزوار احلــج والعمــرة.
•هدف وزارة السياحة لتحسني املواقع السياحية وتطويرها.
•هدف برنامج “التحول الوطني” لتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .16تطوير املشاريع العقارية يف القطاع اجلنوبي
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف تطويــر أمنــاط العيــش واجلاذبيــة التنافســية للمــدن الســعودية البــارزة يف القطــاع اجلنوبــي ،مبــا يشــمل املناطــق
املجــاورة والواقعــة ضمــن منطقــة عســير ومدنهــا ،مــن خــال تطويــر أشــكال جديــدة مــن احليــاة احلضريــة ،وحتســن إمكانيــة احلصــول علــى
خدمــات الترفيــه والتســلية ،وتوســيع شــبكات البنيــة التحتيــة يف اململكــة ،وإطــاق وِ جهــات جديــدة باالســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة والثقافيــة
والتاريخيــة للمملكــة.

تقدم على سبيل املثال:
وتغطي هذه املبادرة أكثر من  4مشاريع ،وهي ِّ
•زيادة وحتسني عروض الضيافة والبيع بالتجزئة للسياح احملليني والدوليني.
•معالــم ســياحية تســتفيد مــن التــراث التاريخــي والثقــايف للمملكــة ،باإلضافــة إلــى املــوارد الطبيعيــة املميــزة مثــل الســياحة اجلبليــة أو
البحريــة.
•أمناط معيشية جديدة ومحسنة (مساكن العطالت).
•مراكز جذب جديدة جلزء كبير من سكان السعودية.

ستساهم هذه املبادرة يف مساعدة شركات محفظة الصندوق على دعم:
•هدف برنامج “جودة احلياة” اخلاص بتطوير قطاع السياحة.
•هدف برنامج “تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية” اخلاص برفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.
•هدف وزارة السياحة لتحسني املواقع السياحية وتطويرها.
•هدف برنامج “التحول الوطني” لتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .17تطوير املشاريع العقارية يف القطاع الشمالي والشرقي
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف تعزيــز قابليــة العيــش وجاذبيــة املــدن الســعودية البــارزة يف املنطقــة الشــمالية بشــكل عــام ،مــن الشــرق إلــى الغــرب،
مــن خــال تطويــر أشــكال جديــدة مــن احليــاة احلضريــة ،وحتســن إمكانيــة احلصــول علــى خدمــات الترفيــه والتســلية ،وتوســيع شــبكات البنيــة
التحتيــة يف اململكــة ،وإطــاق وِ جهــات جديــدة باالســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة والثقافيــة والتاريخيــة يف اململكــة.

تقدم على سبيل املثال:
وتغطي هذه املبادرة أكثر من  10مشاريع ،وهي ِّ
•زيادة وحتسني عروض الضيافة والبيع بالتجزئة للسياح احملليني والدوليني.
•معالــم ســياحية تســتفيد مــن التــراث التاريخــي والثقــايف للمملكــة ،باإلضافــة إلــى املــوارد الطبيعيــة املميــزة ،مثــل الســياحة الزراعيــة ،أو
الصحراويــة ،أو اجلبليــة ،أو البحريــة.
•وِ جهات حضرية يومية جديدة يف املدن الكبرى.

نظرة عامة حول أحد املشاريع الرئيسية التي تشتمل عليها املبادرة:
أماال
يُعد أحد أفخم املشاريع يف اململكة ،ومن املتوقع أن يضعها يف طليعة سوق السياحة الفاخرة.
يســتهدف مخططــه اخلــاص تقــدمي جتربــة فريــدة تر ِّكــز علــى اخلدمــات الصحيــة ،والرياضيــة ،واخلدمــات املتعلقــة بالشــمس والبحــر
واملعيشــة.
وتشــمل املرحلــة النهائيــة للمشــروع توفيــر مــا يزيــد عــن  2.5ألــف غرفــة فندقيــة فاخــرة ،ممــا يتيــح الفرصــة للضيوف الستكشــاف املزيد من
املناطــق املمتــدة علــى طــول ســاحل البحــر األحمــر .كمــا ســيط ّور  3مراســي رئيســية علــى امتــداد  13000كيلومتــر مربــع مــن األرض ،وهــي:
•مشروع اخللجان الثالثة (يركز على خدمات الصحة والرفاهية واالستجمام).
•مشروع اجلزيرة (يركز على املنتجعات والوحدات السكنية الفاخرة).
•مشروع الساحل املطور (يركز على ملتقى الثقافة والفنون واحلفاظ على الطبيعة).

ستساهم هذه املبادرة يف مساعدة شركات محفظة الصندوق على دعم:
•هدف برنامج “جودة احلياة” اخلاص بتطوير قطاع السياحة.
•هدف برنامج “تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية” اخلاص برفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.
•هدف وزارة السياحة لتحسني املواقع السياحية وتطويرها.
•هدف برنامج “التحول الوطني” لتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .18دعم تطوير املشاريع العقارية من خالل إنشاء شركات جديدة ومراكز التميز
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف إنشــاء شــركات جديــدة وتطويــر الشــركات احلاليــة علــى مســتوى جميــع احملــاور الرأســية لقطــاع العقــارات ،ابتــدا ًء
مــن شــركات التطويــر ،واملقــاوالت ،واخلدمــات ،وصــوالً إلــى شــركات التشــغيل ،مــن أجــل تعزيــز تنميــة القطــاع محليـاً.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعزيــز أفضــل املمارســات وأوجــه التعــاون ضمــن محفظــة مشــاريع الصنــدوق ،مــن خــال جلــب املعرفــة واخلبــرة الفنيــة
الرائــدة يف القطــاع إلــى مراكــز التميــز ضمــن الصنــدوق.

التقدم احملقق:
ُّ
•اإلشــراف علــى سلســلة مــن االســتثمارات علــى مســتوى سلســلة قيمــة التطويــر العقــاري ،وتشــمل هــذه الشــركات “العقاريــة” و”دور”
للضيافــة وغيرهــا.
•إطالق سلسلة من الشركات اجلديدة يف هذا القطاع ،مثل شركة خدمات التسجيل العقاري.
•إطالق وتوسيع مراكز التميز يف الصندوق ،وتعزيز أفضل املمارسات وجني املزيد من أوجه التعاون على مستوى محفظته.

ستساهم هذه املبادرة يف مساعدة شركات محفظة الصندوق على دعم:
•هدف برنامج “تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية” اخلاص برفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.
•هدف وزارة السياحة لتحسني املواقع السياحية وتطويرها.
•هدف برنامج “التحول الوطني” لتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .19تطوير مشروع نيوم
وصف املبادرة:
نيــوم “املســتقبل اجلديــد” هــو مشــروع يقــع علــى البحــر األحمــر يف شــمال غــرب اململكــة ،تســعى هــذه املبــادرة إلــى تطويــره كمنظومــة ابتكاريــة
تســهم يف رســم مســتقبل جديــد ،وتشـ ِّكل مركــزاً لريــادة األعمــال واالبتــكار ،وقــد م َّثــل تأســيس الشــركة يف عــام 2019م إجنــازاً كبيــراً للصنــدوق،
حيــث يأتــي إطالقهــا يف وقــت يحتــاج فيــه العالــم إلــى أســلوب جديــد وحلــول مبتكــرة يف التفكيــر واألداء.
وتتمحــور اســتراتيجية املشــروع حــول  16قطاعــاً بإمكانهــا أن متنــح احليــاة للعناصــر التاليــة :الطاقــة ،وامليــاه ،والنقــل ،والتقنيــة احليويــة،
والغــذاء ،والتصنيــع ،واإلعــام ،والترفيــه والثقافــة واألزيــاء ،والعلــوم التقنيــة والرقميــة ،والســياحة ،والرياضــة ،والتصميــم والبنــاء ،واخلدمــات
املاليــة ،والصحــة والرفاهيــة ،والتعليــم ،واملعيشــة.
وقــد مت اإلعــان عــن مشــروع مدينــة “ذا اليــن” باكــورة املشــاريع التطويريــة الضخمــة يف نيــوم؛ وهــو املشــروع الــذي يهــدف خللــق بيئــة جاذبــة
للمبدعــن ور ّواد األعمــال واملســتثمرين ،برؤيــة مســتقبلية تتمحــور حــول اإلنســان والطبيعــة يف مدينــة ال مثيــل لهــا يف أي مــن املــدن الذكيــة
عامليــاً ،وســتضم املدينــة مجتمعــات إدراكيــة مترابطــة ومعــززة بالــذكاء االصطناعــي ،ليشــكل ذلــك خطــوة االنطــاق لتحويــل حلــم املدينــة
املســتقبلية يف شــمال غــرب اململكــة إلــى واقــع علــى األرض علــى امتــداد  170كيلومتــراً.

ستساعد هذه املبادرة على دعم:
•أهــداف برنامــج “جــودة احليــاة” حــول تنميــة املســاهمة الســعودية يف الفنــون والثقافــة ،وتطويــر وتنويــع فــرص الترفيــه لتلبيــة احتياجــات
الســكان ،وتطويــر قطــاع الســياحة.
•أهــداف برنامــج “تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية” حــول توطــن الصناعــات الواعــدة ،وإنشــاء مناطــق خاصــة ،وإعــادة
تأهيــل املــدن االقتصاديــة ،ورفــع نســبة احملتــوى احمللــي يف القطاعــات غيــر النفطيــة.
•هدف وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات اخلاص بدعم منو االستثمار احمللي يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.
•هدف برنامج “التحول الوطني” لتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•توطني أحدث التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .20تطوير مشروع البحر األحمر
وصف املبادرة:
البحــر األحمــر هــو مشــروع إنشــاء وجهــة ســياحية فاخــرة ،يجمــع بــن الطبيعــة والثقافــة واملغامرة ،ومخصص بطريقة سلســة لتلبيــة االحتياجات
الفريــدة لــكل زائر.
ســيعزز هــذا املشــروع مــن مكانــة اململكــة علــى خارطــة الســياحة العامليــة ،مــن خــال وضــع معاييــر جديــدة يف مجــال التنميــة املســتدامة .كمــا
ســيوفر مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الفــرص للشــركات لتكــون جــزءاً مــن أحــد أســواق الســياحة األســرع منــواً يف العالــم.

ستساعد هذه املبادرة على دعم:
•أهــداف برنامــج “جــودة احليــاة” حــول تنميــة املســاهمة الســعودية يف الفنــون والثقافــة ،وتطويــر وتنويــع فــرص الترفيــه لتلبيــة احتياجــات
الســكان ،وتطويــر قطــاع الســياحة.
•أهــداف برنامــج “تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية” حــول إنشــاء مناطــق خاصــة ،وإعــادة تأهيــل املــدن االقتصاديــة ،ورفــع
نســبة احملتــوى احمللــي يف القطاعــات غيــر النفطيــة.
•هدف برنامج “التحول الوطني” لتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
•هدف وزارة السياحة لتحسني املواقع السياحية وتطويرها.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .21تطوير مشروع القدية
وصف املبادرة:
القديــة هــو مشــروع يســتهدف جعــل منطقــة “القديــة” عاصمــة الترفيــه والرياضــة والفنــون يف اململكــة ،بحيــث تكــون وِ جهــة متكاملــة تقـدِّم جتارب
مميــزة وتصنــع حلظــات متعــة ال تنســى .وهــو أحــد املشــاريع الكبــرى ،حيــث ســيتم بنــاء املشــروع علــى  5ركائــز:
•املتنزهات ومناطق اجلذب.
•الرياضة والرفاهية.
•احلركة والنقل.
•الثقافة والفنون.
•الطبيعة والبيئة.

كما أطلق املشروع عدة أنشطة عبر قطاعات رئيسية:
ـروعا وأكثــر مــن 300
•مت تطويــر اخلطــة الرئيســية للقديــة ،ومــن املقــرر افتتــاح املرحلــة األولــى يف عــام  ،2023وســتتضمن أكثــر مــن  60مشـ ً
نشــاط يضــم مجــال اإلبــداع والفنــون والضيافــة والثقافــة والترفيــه والرياضــة ،ومت التخطيــط للمرحلــة الثانيــة واملراحــل الالحقــة لتوســيع
عــروض القديــة وزيــادة قــدرة املشــروع لتمكــن النمــو املســتدام للمشــروع ولضمــان تكــرار الزيــارة.
•هناك خطط لربط املشروع مبطار الرياض عبر املترو ،كما سيتم الربط بوسائل النقل العام األخرى يف الرياض.
•تركــز الشــركة علــى اإلدارة الفعالــة للنفايــات مــن خــال تقليــل كميــات النفايــات يف املقــام األول ،وإعــادة تدويــر النفايــات بعــد ذلــك ،وزيــادة
التنــوع البيولوجــي علــى أراضــي القديــة ،وتعزيــز االســتخدام األمثــل للمــوارد املائيــة مــن خــال تقليــل االســتهالك واســتخدام امليــاه وإعــادة
اســتخدامها بكفــاءة وخلــق منــاخ خارجــي لطيــف لتشــجيع املشــاة.
•برنامج “املنح الدراسية” الذي يركز على التخصصات املتعلقة بالترفيه يف أرقى جامعات العالم.
•اإلعالن عن تصميم متنزه “ ،”Six Flagsوهو إحدى املنشآت الترفيهية الرئيسية.

ستساعد هذه املبادرة على دعم:
•أهــداف برنامــج “جــودة احليــاة” حــول تعزيــز ممارســة األنشــطة الرياضيــة يف املجتمــع ،وتطويــر وتنويــع فــرص الترفيــه لتلبيــة احتياجــات
الســكان ،وتطويــر قطــاع الســياحة.
•أهــداف برنامــج “تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية” حــول إنشــاء مناطــق خاصــة ،وإعــادة تأهيــل املــدن االقتصاديــة ،ورفــع
نســبة احملتــوى احمللــي يف القطاعــات غيــر النفطيــة.
•هدف وزارة السياحة لتحسني املواقع السياحية وتطويرها.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .22تطوير مشروع روشن
وصف املبادرة:
مشــروع روشــن هــو أحــد املشــاريع الرائــدة لصنــدوق االســتثمارات العامــة ،حيــث تتمثــل أهدافــه يف رفــع مســتويات ملكيــة املنــازل يف اململكــة،
وتهــدف خطتــه إلــى تســليم مئــات اآلالف مــن الوحــدات الســكنية مبختلــف مناطــق اململكــة وخاصــة يف الريــاض ،ومكــة ،وعســير ،واملنطقــة
الشــرقية ،حيــث ســيعمل مشــروع روشــن علــى توفيــر حيــاة مجتمعيــة فريــدة ،وتطويــر مــدن كاملــة تتضمــن مزيجـاً شــام ً
ال مــن األصــول العقاريــة،
مــع توفيــر جتربــة البيــع بالتجزئــة وكذلــك الترفيــه ،وتوفيــر مســاحات عمــل للســكان.
يهــدف املشــروع إلــى تطويــر أكثــر مــن  395ألــف وحــدة ســكنية علــى مســاحة إجماليــة  181كيلــو متــر مربــع ،واســتضافة أكثــر مــن مليونــي ســاكن،
ومــن املتوقــع أن تســاهم روشــن بأكثــر مــن  212مليــار ريــال ســعودي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي بشــكل مباشــر للمملكــة حتــى عــام  ،2030وإيجــاد
أكثــر مــن  101آالف وظيفــة مباشــرة حتــى عــام .2030
كمــا يعــد املشــروع إحــدى الوســائل الرئيســية التــي مت إنشــاؤها لتحقيــق أهــداف برنامــج اإلســكان ،حيــث تتمثــل مهمــة روشــن يف دعــم ومتكــن
وتســهيل زيــادة ملكيــة املســاكن املناســبة لألســر الســعودية؛ مــن أجــل زيــادة حصــة ملكيــة املســاكن بــن املواطنــن الســعوديني إلــى  %70بحلــول
عــام  ،2030كمــا أن املشــروع والبرنامــج لهمــا أنشــطة تكميليــة؛ حيــث تعمــل روشــن بصفتهــا مخططــاً رئيســياً ومطــوراً للمجتمعــات؛ علــى
املســاعدة يف تنشــيط وتنظيــم مشــهد ســوق اإلســكان بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص ،وتركــز اســتراتيجية روشــن يف املقــام األول علــى متكــن
التنميــة األكثــر فعاليــة مــع تخصيــص العــرض مــن املســاكن مــن أجــل خدمــة الطلــب يف الســوق علــى أفضــل وجــه؛ مبــا يخــدم اإلســكان الراقــي
واإلســكان امليســر باإلضافــة إلــى اإلســكان االجتماعــي.

وتتواءم هذه املبادرة مع برامج رؤية  2030األخرى وذلك وفق ما يلي:
•برنامج جودة احلياة :حتقيق هدف تطوير قطاع السياحة.
•برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية :حتقيق هدف رفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غير النفطية.
•برنامــج اإلســكان :يف ظــل وجــود جهــود مشــتركة فســيزيد برنامــج اإلســكان مــن فعاليتــه وســرعته يف تســليم املســاكن يف الســوق؛ وذلــك
مــن خــال املســاعدة يف حــل وتســهيل اإلطــار التنظيمــي عنــد احلاجــة ،إلزالــة احلواجــز احملتملــة أمــام تســليم مئــات اآلالف مــن املســاكن
للمواطنــن الســعوديني يف العشــر ســنوات القادمــة.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .23االستثمار يف التوجهات العاملية يف مختلف املجاالت
وصف املبادرة:
يســتثمر الصنــدوق بشــكل اســتراتيجي يف العديــد مــن مجــاالت االســتثمار املختلفــة باتبــاع مصــادر النمــو ،مبــا يشــمل ارتفــاع الطلــب العاملــي،
واالبتــكار ،وحتقيــق القيمــة ،وغيرهــا.
وهناك عدد من التوجهات الكبرى التي ميكن أن تثري احملفظة العاملية للصندوق من خالل هذه املبادرة ،مثل:
•التغيير الدميوغرايف:
تتضمــن بعــض التوجهــات مثــل زيــادة الطبقــة الوســطى يف األســواق الناشــئة ،وارتفــاع معــدل األعمــار ،وتزايــد عــدد الســكان ،والتغيــرات
يف عــادات املســتهلك.
•االستثمار املستدام:
التغير املناخي ،وتقليل انبعاثات الكربون ،ونُدرة املوارد ،وقضايا النفايات والتلوث.
•التوسع احلضري ووسائل التنقل اجلديدة:
بروز املدن الكبيرة ،واحلاجة إلى تطوير البنى التحتية ،ووسائل جديدة للتنقل.
•زيادة التواصل:
التحول الرقمي ،وسلسلة التوريد العاملية ،وأنظمة احلوسبة املترابطة ،واالقتصاد التشاركي.
•التقنية واالبتكارات:
البيانات الضخمة ،والتحليالت ،والروبوتات ،واألمتتة ،وابتكار منوذج األعمال.
يتبــع الصنــدوق منهج ـاً مرن ـاً وقــادراً علــى التكيــف لضمــان جنــاح هــذه املبــادرة ،مــن خــال االســتثمار يف األســهم واألوراق واألدوات املاليــة
اخلاصــة والعامــة ،واالســتثمارات العقاريــة والبنيــة التحتيــة عــن طريــق :االســتثمار املباشــر ،وغيــر املباشــر عــن طريــق صناديــق ،واالســتثمارات
املشــتركة ،وصناديــق الــدول ،وصناديــق القطاعــات ،واملنصــات وغيرهــا.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
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 .24االستثمار يف الفرص املجدية من خالل الشراكات العاملية
وصف املبادرة:
يســتغل الصنــدوق الفــرص مــن خــال الشــراكات العامليــة بعيــدة املــدى ،فتســاهم هــذه املبــادرة يف زيــادة تواجــد اململكــة علــى خارطــة االســتثمار
العاملـي ،وحتقيــق أهــداف برنامــج الصنــدوق املتمثلــة يف تعظيــم أصــول الصنــدوق وتكويــن شــراكات اســتراتيجية واقتصاديــة ،كمــا مت ِّكــن هــذه
املبــادرة الصنــدوق مــن تعزيــز مكانتــه ممــا يســمح بالوصــول إلــى مرئيــات الســوق والفــرص املميــزة يف مجــاالت االســتثمار غيــر الرئيســية.
يتبــع الصنــدوق منهج ـاً مرن ـاً وقــادراً علــى التكيــف لضمــان جنــاح هــذه املبــادرة ،مــن خــال االســتثمار يف األســهم واألوراق واألدوات املاليــة
اخلاصــة والعامــة واالســتثمارات العقاريــة والبنيــة التحتيــة عــن طريــق :االســتثمار املباشــر ،وغيــر املباشــر عــن طريــق صناديــق ،واالســتثمارات
املشــتركة ،وصناديــق الــدول ،وصناديــق القطاعــات ،واملنصــات وغيرهــا.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة

 .25تنويع استثمارات احملفظة العاملية للصندوق
وصف املبادرة:

يدعــم الصنــدوق هــدف اململكــة املتم ِّثــل يف تنويــع اقتصادهــا بعيــداً عــن االعتمــاد علــى النفــط ،ومــن أجــل حتقيــق ذلــك ،يتطلــب منــه أن يقــوم
بتنويــع اســتثماراته العامليــة علــى املناطــق اجلغرافيــة ،والقطاعــات ،واملجــاالت ،والعمــات ،وأنــواع األصــول املختلفــة ،وغيرهــا.
يســاعد تنــوع محفظــة اســتثمارات الصنــدوق علــى حتقيــق املســتوى األمثــل مــن تــوازن املخاطــر والعوائــد ،حيــث يتبــع الصنــدوق منهج ـاً مرن ـاً
وقــادراً علــى التكيــف لضمــان جنــاح هــذه املبــادرة ،مــن خــال االســتثمار يف األســهم واألوراق واألدوات املاليــة اخلاصــة والعامــة واالســتثمارات
العقاريــة والبنيــة التحتيــة عــن طريــق :االســتثمار املباشــر ،وغيــر املباشــر عــن طريــق صناديــق ،واالســتثمارات املشــتركة ،وصناديــق الــدول،
وصناديــق القطاعــات ،واملنصــات وغيرهــا.

األهداف االستراتيجية املباشرة لصندوق االستثمارات العامة:
•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
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 .26تأمني سالسل اإلمداد والتوطني
وصف املبادرة:
تهــدف هــذه املبــادرة إلــى املســاهمة يف توفيــر وتأمــن سالســل اإلمــداد والتوريــد ملنتجــات وخدمــات املشــاريع العقاريــة ،واملســاهمة يف توطــن
هــذه املنتجــات يف اململكــة.
وبنــاء علــى حجــم اســتثمارات الصنــدوق يف املشــاريع العقاريــة ،تأتــي أهميــة تأمــن سالســل اإلمــداد والتوريــد للمشــاريع العقاريــة ،باإلضافــة
إلــى االســتفادة مــن حجــم هــذه املشــاريع للمســاهمة يف توطــن القطاعــات املتعلقــة بالتشــييد والبنــاء ،مــن خــال قيــام الصنــدوق والقطــاع
اخلــاص باالســتثمار يف سلســلة اإلمــداد والتوريــد.

وســتحقق هــذه املبــادرة العديــد مــن املنافــع التــي تعــود علــى الصنــدوق وعلــى التنميــة االقتصاديــة للمملكــة ،وتشــمل علــى
ســبيل املثــال:
•املســاهمة يف احلــد مــن مخاطــر تأخــر تســليم مشــاريع الصنــدوق االســتراتيجية العقاريــة ،واملســاهمة يف تســليمها يف الوقــت احملــدد ،ممــا
لــه األثــر يف منــو النشــاط االقتصــادي علــى مســتوى اململكــة.
•املساهمة يف توطني جزء كبير من اإلنفاق على املشاريع العقارية ،مما يعود بالنفع على االقتصاد الوطني.

•إتاحــة فــرص جديــدة لشــركات القطــاع اخلــاص لبنــاء عالقــات اســتراتيجية طويلــة املــدى بــن الصنــدوق واملورديــن ،ممــا مي ِّكــن منــوه
وازدهــاره ،وبنــاء اإلمكانــات والقــدرات احملليــة ،وتشــجيع التوظيــف احمللــي.
•خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع اخلاص من أجل زيادة مشاركته يف مشاريع الصندوق ،ومتكني منوه.

 .27تفعيل مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع الصندوق
وصف املبادرة:
تبلــغ نســبة مســاهمة القطــاع اخلــاص يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي للمملكــة مــا يقــارب  ،8 %40وهــو مــا يُعــد أقــل مــن املســتوى العاملــي ،وبالتالــي
فــإن هنالــك فرصــة جوهريــة أمــام الصنــدوق لتنشــيط دور القطــاع اخلــاص ومشــاركته يف مشــاريع الصنــدوق والــذي بــدوره سيســاهم يف حتقيــق
التطــور االقتصــادي للمملكــة علــى املــدى الطويــل.
وتهــدف هــذه املبــادرة إلــى املســاهمة يف زيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص بصفتــه مســتثمراً وممــو ًال ومــورداً يف املشــاريع التــي يديرهــا الصنــدوق،
ويف مبادراتــه التــي تهــدف إلــى تنميــة القطاعــات الواعــدة.

وســتحقق هــذه املبــادرة العديــد مــن املنافــع التــي تعــود علــى الصنــدوق وعلــى التنميــة االقتصاديــة للمملكــة ،وتشــمل علــى
ســبيل املثــال مــا يلــي:
•إتاحة فرص االستثمار للقطاع اخلاص وتشجيع زيادة مستوى مشاركته.

•إتاحــة فــرص جديــدة لشــركات القطــاع اخلــاص لبنــاء عالقــات اســتراتيجية طويلــة املــدى بــن الصنــدوق واملورديــن ،ممــا مي ِّكــن منــوه
وازدهــاره ،وبنــاء اإلمكانــات والقــدرات احملليــة ،وتشــجيع التوظيــف ،وكذلــك تطويــر قطــاع املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة.
املقدمــة للمســتثمرين الدوليــن ،ممــا يحقــق منافــع متعــددة لزيــادة
•الوصــول إلــى تدفقــات اســتثمارية جديــدة مــن األدوات االســتثمارية
َّ
االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،مثــل زيــادة التدفــق الرأســمالي ،ونقــل املعرفــة.
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 .28دعم رؤية  2030من خالل االستثمار يف الفرص املجدية من برامج حتقيق الرؤية األخرى
وصف املبادرة:
باعتبــار الصنــدوق قــوة اســتثمارية كبــرى ،وعامــل متكــن لبرامــج حتقيــق رؤيــة  2030األخــرى ،فــإن هــذه املبــادرة تهــدف إلــى تعــاون برنامــج
الصنــدوق مــع بعــض البرامــج األخــرى ،وذلــك ضمــن جهــوده املبذولــة يف وضــع اســتراتيجية االســتثمار يف مختلــف القطاعــات.

سيكون تعاون برنامج الصندوق مع البرامج األخرى إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،على النحو التالي:

•التعــاون املباشــر :يقــوم الصنــدوق حاليـاً مبعاينــة مبــادرات البرامــج األخــرى؛ لتحديــد صــور التعــاون املمكنــة معهــا مــن خــال مشــاريعه أو
شــركاته التابعــة.

•التعــاون غيــر املباشــر :تدعــم مشــاريع الصنــدوق بشــكل غيــر مباشــر حتقيــق أهــداف برامــج رؤيــة  ،2030حيــث تدعــم االســتثمارات احلاليــة
يف شــركات ومشــاريع الصنــدوق حتقيــق أهــداف برامــج أخــرى ،بحيــث ال تكــون هــذه األهــداف متعلقــة مببــادرات محــددة أطلقتهــا تلــك
البرامج.
ســيكون هــذا التعــاون دوريـاً خــال فتــرة تنفيــذ برنامــج الصنــدوق (2025-2021م) ،وســيتم تطويــر منــوذج التعــاون وحتديــد املتطلبــات األساســية
بــن برنامــج الصنــدوق والبرامــج األخــرى يف املرحلــة األولــى للمبــادرة ،حيــث ســيتيح هــذا النــوع مــن التعــاون مــع البرامــج األخــرى خــال
مرحلــة التنفيــذ حتديــد الفــرص واالســتثمار يف مختلــف القطاعــات يف اململكــة ،والتــي تتماشــى بدورهــا مــع اســتراتيجية الصنــدوق ومتطلبــات
االســتثمار لديــه ،ونظــراً لوجــود العديــد مــن برامــج حتقيــق الرؤيــة ذات الصلــة بقطاعــات صنــدوق االســتثمارات العامــة ومبــادرات االســتثمار،
فــإن تعزيــز التعــاون مــع برامــج حتقيــق الرؤيــة األخــرى ميكــن أن يســاعد الصنــدوق علــى حتديــد فــرص االســتثمار املتاحــة علــى مســتوى
القطاعــات ،وميكــن اجلهــات املعنيــة مــن العمــل مع ـاً بشــكل وثيــق لتطويــر اســتراتيجيات قطاعيــة شــاملة للمملكــة.
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 .29تعزيــز دور صنــدوق االســتثمارات العامــة لتحقيــق قيمــة اســتراتيجية وتشــغيلية مضافــة
الســتثماراته ،والتعــاون بــن مشــاريع احملفظــة “طريقــة الصنــدوق“
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف بنــاء شــبكة مترابطــة مــن الشــركات التابعــة للصنــدوق علــى مســتوى املناطــق اجلغرافيــة والقطاعــات ،مــع التركيــز
علــى زيــادة التعــاون وحتقيــق أوجــه التكامــل بينهــا ،ومتكــن التعــاون بــن الشــركات احملليــة التابعــة للصنــدوق مــن خــال تخصيــص فــرق داخليــة
متخصصــة ووضــع منــاذج مشــاركة واضحــة مــع الشــركات التابعــة للصنــدوق .ففــي هــذه املبــادرة ســيعمل الصنــدوق علــى زيــادة التعــاون بــن
شــركاته التابعــة املتنوعــة ،والتــي تشــمل الشــركات املنشــأة حديثـاً أو الناضجــة أو اجلديــدة ،مــن أجــل دعــم منوهــا وحتقيــق قيمــة علــى مســتوى
مشــاريعه ككل.

التقدم احملقق:
ُّ
إطــاق “طريقــة الصنــدوق” يف النســخة األولــى مــن منتــدى الشــركاء يف أكتوبــر 2019م بعنــوان “حتقيــق النجــاح يف عصــر الثــورة الرقميــة”،
والــذي حضــره أكثــر مــن  200رئيــس تنفيــذي مــن  75شــركة تابعــة وعــدد مــن منســوبي الصنــدوق.
وقد كانت أهداف الصندوق من املنتدى:
•إتاحة الفرصة للمشاركني لفهم الثورات والتحوالت التقنية التي يشهدها العالم يف مختلف األسواق واملناطق اجلغرافية.
•التعريف بـ “طريقة الصندوق” وتعزيزها ،وهي عبارة عن آلية دعم وحتقيق القيمة املنشودة.
•مســاعدة الشــركات يف وضــع هيــكل حوكمــة فعــال ،وحتديــد ودعــم مصــادر جديــدة لتحقيــق النمــو والربحيــة ،واالســتفادة مــن البنيــة
التحتيــة للصنــدوق واملزايــا التــي تقدمهــا شــبكته الواســعة مــن شــركات وقــادة ومســتثمرين وجهــات حكوميــة علــى املســتويني احمللــي
والعاملــي.

 .30تأسيس وتنمية مركز احلوكمة التابع لصندوق االستثمارات العامة لتحقيق القيمة
املضافة ،من خالل ممثلي الصندوق يف مجالس إدارة الشركات التابعة
وصف املبادرة:
تأتــي مبــادرة إنشــاء مركــز احلوكمــة بهــدف ضمــان اســتمرار الدعــم والتوجيــه والتطويــر ملمثلــي الصنــدوق يف مجالــس اإلدارة ،والترويــج لــدور
الصنــدوق كمشــجع للتنويــع االقتصــادي يف اململكــة ،وزيــادة أثــر اســتثماراته مــن خــال وضــع منــوذج احلوكمــة للشــركات التابعــة لــه.
ويختــص املركــز بتطويــر مهــارات موظفــي الصنــدوق وممثليــه يف الشــركات التابعــة ،حيــث يســاهم هــذا التطويــر مبواءمــة ممارســات احلوكمــة
للشــركات الســعودية مــع أفضــل املمارســات املطبقــة محليــاً وعامليــاً ،كمــا تســتعني هــذه املمارســات باخلبــراء والشــراكات مــع املؤسســات
واجلامعــات العامليــة التــي تقـدِّم مجموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات لــرواد املركــز ،وتتضمــن هــذه اخلدمــات تقــدمي التوجيهــات وخدمــات التواصــل
واخلدمــات االستشــارية.
كمــا ســيكون مركــزاً لألبحــاث والدراســات ،ومركــزاً لتطويــر األفــكار الرائــدة يف مجــال حوكمــة الشــركات ونشــرها مــن خــال املقــاالت واملدونــات
الصوتيــة ،والتطبيقــات ،واملراجــع والتقاريــر املميــزة ،ودراســات املشــاريع العملية.
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 .31تعزيز أثر استثمارات الصندوق على الصعيد احمللي والعاملي
وصف املبادرة:

تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف تولــي الصنــدوق دوراً قياديـاً يف احلوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة علــى مســتوى صناديــق الثــروة الســيادية وعلــى مســتوى
مجتمــع االســتثمار العاملــي ،ممــا ســيدعم حتقيــق رؤيــة  ،2030ومســتهدفاتها املتعلقــة باحلوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة ،وقــد تضاعــف األثــر
العاملــي خــال الفتــرة مــن عــام 2020 – 2018م لقطــاع االســتثمار املؤثــر مــن ناحيــة احلجــم ،حيــث يوجــد حاليـاً أكثــر مــن  1,340مؤسســة ناشــطة
يف االســتثمار املؤثــر.9

وقد اتخذ الصندوق خطوات جوهرية لتحقيق هذا الهدف ،وتشمل:
•العمل كعضو مؤسس ملبادرة “ون بالنيت” لصناديق الثروة السيادية.
•إطالق عدة مبادرات داخلية ،مثل:
1.تطبيــق مــا ورد يف اتفاقيــة تغييــر املنــاخ املنعقــدة يف باريــس ضمــن عمليــة اتخــاذ القــرارات املتعلقــة باالســتثمارات مبوجــب املرســوم
امللكــي الصــادر يف عــام 2016م.
2.تضمني احلوكمة البيئية واالجتماعية يف وثيقة سياسة االستثمار لدى الصندوق.
3.تركيــز سياســة االســتثمار املســؤول علــى دمــج عناصــر احلوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة يف قــرارات االســتثمار ،والعمــل علــى إشــراك
الشــركات التابعــة يف احلوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة .واســتبعاد القطاعــات والشــركات التــي ال تتوافــق مــع قيمهــا.
4.إشــراك أكثــر مــن  3شــركات كبــرى تابعــة للصنــدوق إلضافــة عناصــر احلوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة يف اســتراتيجياتها علــى املــدى
البعيــد ،ويف قــرارات توزيــع رأس املــال ،ويف أنشــطتها اليوميــة.

92

 .32تنويع مصادر التمويل وجذب االستثمارات ملشاريع صندوق االستثمارات العامة
وصف املبادرة:
تأتي هذه املبادرة بهدف بناء منظومة استثمارية بني شركات الصندوق ،وتتضمن:
•بناء اإلمكانات الالزمة للصندوق أو املنظومة التابعة له لهيكلة الصفقات واملعامالت االستثمارية.
•إطالق وإدارة أدوات دعم هذه االستثمارات.
•توسعة شبكة العالقات وتعزيزها بني الصندوق والشركاء أو املستثمرين االستراتيجيني (احملليني والدوليني).
•زيادة تدعيم قدرات الصندوق املؤسسية وقدرتها على إدارة الشراكات االستثمارية.

وستحقق هذه املبادرة للصندوق وشركاته التابعة ما يلي:
•توفير رأس مال من القطاع اخلاص والشركاء اآلخرين االستراتيجيني.
•احلصول على اخلبرات العاملية املتعلقة بهذا النوع من التمويل.
•حتقيق جناح وجاذبية املشاريع.
•املساهمة يف ترويج الصندوق وشركاته كشريك يف االستثمارات االستراتيجية.
•إتاحــة الفرصــة للصنــدوق لتســييل األصــول وإعــادة تدويــر رأس املــال وفق ـاً ملتطلبــات التخصيــص االســتراتيجي لألصــول واســتراتيجية
االســتثمار لديــه.

كما ستحقق هذه املبادرة للمستثمرين ما يلي:
•إتاحة الفرصة للدخول يف فرص استثمارية جديدة غير مستغلة وتنويع االستثمارات.
املقدم من الصندوق كشريك استراتيجي.
•تخفيف املخاطر املتعلقة باالستثمار يف شركات جديدة قيد التطوير ،من خالل الدعم
َّ
وعلــى مســتوى اململكــة ،ســتدعم هــذه املبــادرة منظومــة االســتثمار وتوســع الســوق االســتثماري مــن ناحيــة الســيولة ،والعمــق ،وزيادة االســتثمارات
األجنبيــة املباشــرة ،ومشــاركة القطــاع اخلــاص ،ومشــاركة األفــراد علــى نطــاق واســع يف األنشــطة االســتثمارية علــى املــدى الطويــل.
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 .33إطــاق برنامــج ســوق رأس املــال علــى مســتوى صنــدوق االســتثمارات العامــة أو الشــركات
التابعــة لــه
وصف املبادرة:

يهــدف الصنــدوق إلــى أن يصبــح جهــة رائــدة فعالــة يف متويــل رأس املــال عامليـاً ،ويدعــم تطويــر ســوق محلــي فعــال يف اململكــة تدخــل فيــه بســيولة
علــى املــدى القصيــر أو علــى املــدى البعيــد مــع وجــود مجموعــة واســعة مــن األدوات.
وتهــدف هــذه املبــادرة إلــى زيــادة تطويــر اإلمكانــات املتعلقــة باســتراتيجية التمويــل لــدى الصنــدوق وتنفيذهــا علــى مســتواه وعلــى مســتوى
شــركاته التابعــة ،ومتكينــه (أو شــركاته التابعــة) للمســاهمة يف متويــل رأس املــال محليــاً وعامليــاً.
كمــا تدعــم هــذه املبــادرة إمكانيــة زيــادة متويــل رأس املــال للصنــدوق ،ليتــم اســتخدامه كأحــد مصــادر متويــل اســتثماراته وفق ـاً الســتراتيجية
التمويــل لديــه ،وترســيخ مبــادئ إدارة التدفــق النقــدي ،وحتســن إيــرادات حقــوق امللكيــة للصنــدوق وشــركاته التابعــة.

التقدم احملقق:
ُّ

اتخــذ الصنــدوق خطــوات جوهريــة يتــم العمــل عليهــا إلعــداد احلســابات والتقاريــر حتــى يكــون جاهــزاً لتمويــل رأس املــال متــى تطلــب األمــر،
ويتضمــن ذلــك:
•تدقيق حساباته وضمان وضع األنظمة الداخلية الالزمة.
•وضع املعايير والسياسات واإلجراءات الالزمة ،مثل سياسات وإجراءات اإلفصاح.
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 .34إطالق برنامج الطرح األولي لالكتتاب العام لالستثمارات املؤهلة لدى صندوق االستثمارات
العامة
وصف املبادرة:
يعتبــر تســييل األصــول والطــرح العــام األولــي أحــد الطــرق الفعالــة التــي تطبقهــا صناديــق الثــروة الســيادية يف األســواق اخلاصــة لتســييل
ملكياتهــا اخلاصــة ،واســتمرار إعــادة تدويــر رأس املــال مــن خــال اســتثماراتها.
ويهــدف الصنــدوق إلــى أن يكــون مشــاركاً فعــا ًال يف أســواق امللكيــة احملليــة والعامليــة ،مــن خــال إدراج حصصــه يف الشــركات الســعودية بعــد
التأكــد مــن جاهزيــة كل أصــل لطرحــه يف األســواق العامــة ،ممــا ســيدعم تطويــر ســوق األســهم الســعودي (تــداول) عبــر زيــادة منــو إجمالــي
رأس مــال الســوق ،وزيــادة عــدد الشــركات املدرجــة ،وتشــجيع القطــاع اخلــاص واملســتثمرين األجانــب علــى املشــاركة يف األســواق الســعودية ،ويف
الوقــت ذاتــه ســيعود إدراج الشــركات بالنفــع علــى الشــركات التابعــة نفســها ،مــن خــال:
•الوصول إلى مصادر متويل إضافية تخدم خطط النمو املستقبلية.
•تدقيق السوق املالية مما يضمن زيادة التركيز على القوائم املالية واحلوكمة ورفع التقارير.
•رفع مكانة الشركات يف السوق.
•توفير العمالت العامة لالستحواذ عليها ،أي االستحواذ املمول باألسهم.
ولدى الصندوق جتربة ناجحة يف إدراج عدد من شركاته التابعة ،مثل البنك األهلي ،وشركة االتصاالت السعودية ،وبنك اإلمناء ،وغيرها.
بالتنســيق مــع برنامــج تطويــر القطــاع املالــي ،ميلــك الصنــدوق حالي ـاً ضمــن محفظتــه احملليــة العديــد مــن الشــركات التــي تعتبــر يف مرحلــة
متطــورة تخولهــا لتكــون ضمــن الشــركات املناســبة لطرحهــا يف ســوق األســهم ،وقطعــت العديــد مــن هــذه الشــركات مراحــل متقدمــة يف اإلعــداد
للطــرح العــام األولــي ،وهــي عبــارة عــن عمليــة يتطلــب إكمالهــا فتــرة تتــراوح بــن  36-24شــهراً.
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 .35تأسيس وحدة التحاليل االقتصادية يف صندوق االستثمارات العامة
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف إنشــاء وحــدة التحاليــل االقتصاديــة التــي مــن شــأنها تطويــر الريــادة الفكريــة للصنــدوق يف مجــاالت التنميــة
والتوقعــات االقتصاديــة ،فعلــى املســتوى احمللــي ،ســتتيح إمكانيــة تكويــن املرئيــات حــول :حالــة االقتصــاد ،والتوقعــات املســتقبلية يف ظــل
ســيناريوهات مختلفــة ،وتأثيــر الصنــدوق.
كمــا ستســاهم يف منــح الصنــدوق الفرصــة للمســاهمة بنجــاح اململكــة كمحـ ِّرك رئيســي لتحقيــق األثــر االقتصــادي ،ليــس مــن خــال اســتثماراته
فحســب ،بــل مــن خــال املرئيــات التــي يكونهــا أيضـاً حــول مختلــف مجــاالت ومقومــات حتقيــق النمــو االقتصــادي ،وســيقدِّم ملتخــذي القــرار يف
الصنــدوق املرئيــات والتحليــات األساســية لالقتصــاد الكلــي لتحســن العوائــد املاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،واملســاهمة يف النقاشــات مــع
اجلهــات املعنيــة احملليــة والعامليــة.

التقدم احملقق:
ُّ
•إطــاق وتطويــر وبنــاء اإلمكانــات املتعلقــة بالنمذجــة وأدوات التحليــل االقتصــادي والعالقــات بــن مؤسســات االقتصــاد الكلــي باململكــة،
وقــد اســتقطبت الوحــدة خبــراء ومحللــن اقتصاديــن متميزيــن انطالق ـاً مــن ســعيها إلــى زيــادة فريــق العمــل.
•إجــراء حتليــل لبرنامــج الصنــدوق حــول األثــر االقتصــادي املتوقــع لــه حتــى عــام 2030م ،حيــث أخــذ التحليــل الواقــع املضــاد (الوضــع بــدون
الصندوق) يف عني االعتبار ومن خالل التحليل احتسب صايف أثر الصندوق ،كما حدد التحليل االستثمارات الالزمة لتحقيق األثر املطلوب.
•وضــع اســتراتيجية وحــدة االستشــراف االقتصــادي والبــدء بتنفيذهــا ،وتضمــن ذلــك تعريــف دور الوحــدة ،وحتديــد اخلدمــات واملنتجــات
التــي تقدمهــا للجهــات ذات العالقــة ،وتصميــم عوامــل التمكــن :النمــوذج التشــغيلي والبيانــات واألدوات والكفــاءات والهيــكل التنظيمــي.
•وضــع منوذجــن اقتصاديــن :النمــوذج الهيكلــي ومنــوذج الوضــع احلالــي للصنــدوق ،حيــث يركــز منــوذج الصنــدوق علــى تقــدمي توقعــات حول
مؤشــرات االقتصــاد الســعودي األساســية (نشــاط االقتصــاد ،ســوق العمــل ،التجــارة اخلارجيــة ،االســتثمارات ،االســتهالك ،ومؤشــرات
صمــم منــوذج الوضــع احلالــي
السياســة املاليــة وغيرهــا) ،كمــا يق ـدِّم يف الوقــت ذاتــه حتليــات وفق ـاً لســيناريوهات مختلفــة ،يف حــن ُ
للتركيــز علــى توقــع أكثــر دقــة للنــاجت احمللــي اإلجمالــي وعناصــره الرئيســية (النــاجت احمللــي اإلجمالــي بنــاء علــى القطاعــات).
•تشــكيل مجموعــة استشــارية لالقتصــاد الكلــي ،حيــث تعتبــر جهــة استشــارية حــول مواضيــع االقتصــاد الكلــي ،وتتضمن  5خبراء وممارســن
مميزيــن يف النظريــات االقتصادية.
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 .36تعزيز مكانة صندوق االستثمارات العامة كمؤسسة رقمية رائدة فكري ًا يف املستقبل
وصف املبادرة:
أوضحــت الدراســات احلديثــة وجــود أثــر جوهــري للتقنيــات الرقميــة علــى أداء الصنــدوق ،علــى ســبيل املثــال ،حتقــق الصناديــق التــي تطبــق
أنظمــة معرفــة فعالــة أرباح ـاً تقــارب  15-10نقطــة مئويــة مــن األصــول حتــت اإلدارة ،10كمــا تؤمــن اجلهــات الرائــدة يف معرفــة القطاعــات أن
التحــول الرقمــي يعتبــر مصــدراً حقيقي ـاً لتحقيــق العوائــد ،فأطلقــت العديــد مــن املبــادرات اجلوهريــة لتحقيــق التطــور.
وبنــاء علــى ذلــك ،تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف جعــل الصنــدوق جهــة رائــدة مــن ناحيــة توفــر اإلمكانــات الرقميــة ضمــن منظومــة صناديــق الثــروة
الســيادية وســوق إدارة االســتثمارات الواســع ،حيــث ســيعود ذلــك بالنفــع علــى قدرتــه علــى حتقيــق املطلــوب منــه وفقـاً للمهــام واالختصاصــات
املوكلــة إليــه ،وكذلــك علــى متكــن حتقيــق أهــداف رؤيــة .2030

التقدم احملقق:
ُّ
•االنتهــاء مــن تطبيــق البنيــة التحتيــة مــن خــال إنشــاء مركــز البيانــات ( )Data centerاخلــاص بالصنــدوق ،وإطــاق عــدد مــن األنظمــة
الداعمــة لعمليــات تقنيــة املعلومــات مثــل نظــام تخطيــط مــوارد الشــركات ( )ERPونظــام إدارة املشــاريع ( )EPMوأنظمــة أخــرى اســتثمارية
وأمنيــة.
•إنشاء مركز التعايف من الكوارث لألنظمة التقنية ( )IT Disaster Recoveryلبناء قدرات إدارة الكوارث واستمرارية األعمال.
•جتهيز البنية التحتية التقنية إلدارة الكوارث واستمرارية األعمال التي تعنى بضمان استمرارية العمل.
•رفع مستوى الكفاءة والفاعلية يف األداء عن طريق أمتتة بعض اإلجراءات اإلدارية والعمليات التشغيلية.
•التق ـ ُّدم يف حتســن األنظمــة األساســية وتطبيــق نظــام اخلدمــة الذاتيــة للمورديــن ونظــام مشــتريات العقــود واخلدمــات ونظــام تعقــب
وتوثيــق امللفــات للصنــدوق.
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 .37تطوير ثقافة مشتركة وموحدة لصندوق االستثمارات العامة كمؤسسة سريعة النمو
وصف املبادرة:
تأتــي هــذه املبــادرة بهــدف نشــر ثقافــة مشــتركة وموحــدة يف مؤسســة ســريعة النمــو ،لتعزيــز املواءمــة بــن القيــم واألهــداف والســلوكيات
واملمارســات املشــتركة للصنــدوق.

التقدم احملقق:
ُّ
•جنــاح برنامــج تطويــر اخلريجــن ،إذ َد َّرب أكثــر مــن  160خريــج تخرجــوا مــن أكادمييــة الصنــدوق بالتعــاون مــع أفضــل اجلامعــات
واملؤسســات التعليميــة ،مثــل جامعــة “بيركيلــي” بكاليفورنيــا ومعهــد “ ،”AMTحيــث ُقـ ِّد َم لهــم التدريــب وفقـاً ألربعــة مســارات متخصصــة،
تشــمل :املســار العــام ،ومســار إدارة املشــاريع ،ومســار االســتثمارات ،ومســار املشــاريع العقاريــة.
•تقــدمي دورات داخليــة وخارجيــة باســتمرار ملوظفــي الصنــدوق بالتعــاون مــع أفضــل املؤسســات التدريبيــة ،مثــل جامعــة “بيركيلــي”
بكاليفورنيــا ،وكليــة “لنــدن” لألعمــال وكليــة “هارفــارد” لألعمــال ،حيــث قــدم الصنــدوق يف عــام 2019م أكثــر مــن  42دورة تدريبيــة داخليــة
حضرهــا أكثــر مــن  700موظــف ،وكذلــك  689دورة تدريبيــة خارجيــة ُق ِّد َمــت بالتعــاون مــع أفضــل املؤسســات التدريبيــة العامليــة.

•اختيــار الصنــدوق كواحــد مــن أفضــل  5بيئــات عمــل تعليميــة يف القطــاع احلكومــي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 11وفق ـاً
لشــركة “ ،”LinkedInنظــراً جلهــوده التــي يبذلهــا يف البرامــج التدريبيــة والتطويريــة.
ويتوقــع أن ينتــج مــن هــذه املبــادرة وجــود أســاس للطريقــة املناســبة للعمــل يف الصنــدوق ،وإثــراء تصــور املوظفــن وســلوكياتهم وفهمهــم العــام،
حيــث تعــزز حــس االنتمــاء لديهــم ،وستســاهم يف جــذب أفضــل الكفــاءات وإدارتهــا وإشــراكها.

 .38تعزيز دور وإجنازات الصندوق محلي ًا وعاملي ًا
وصف املبادرة:

يعمــل الصنــدوق علــى تفعيــل غايتــه املميــزة مــن خــال تعميمهــا رســمياً عبــر الرســائل التــي يوجههــا علــى املســتويني احمللــي والعاملــي ،حيــث
ستســتفيد هــذه املبــادرة مــن تق ـ ُّدم وتطــور مكانتــه إلثــراء الشــراكات االســتراتيجية مــع اجلهــات املســتهدفة.
ولتحقيــق ذلــك ،يخطــط الصنــدوق إلطــاق مــواد تواصــل شــاملة مــع الفئــات املســتهدفة الداخليــة واخلارجيــة ،عبــر وســائل التواصــل اإللكترونية
وغيــر اإللكترونيــة لضمــان توحيــد املعلومــات التــي تتــم مشــاركتها ،وتســليط الضــوء علــى نقــاط قــوة الصنــدوق وأدائــه ،وزيــادة احملتــوى عــن
طريــق نشــر األخبــار والنتائــج ،مــن خــال مراحــل مختلفــة و ُمخرجــات متنوعــة.

وتقــوم جميــع مراحــل املبــادرة علــى اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة (مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي ،وموقــع الصنــدوق ،واحملتــوى املــروج لــه)،
وغيــر اإللكترونيــة (مثــل لوحــات اإلعالنــات اخلارجيــة ،واإلعالنــات يف املنشــورات والصحــف) بهــدف إيصــال غايــة الصنــدوق جلميــع الفئــات
املستهدفة.
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االستغالل األمثل ملوارد اململكة
تتمتع اململكة مبوقع اســـتراتيجي فريد ،ومكانة تاريخية ،اكتســـبتها من عدة عوامل رئيســـية ،منها املكانة االقتصادية
واجلغرافيـــة التـــي حتتلها بـــن دول العالم ،وكونها محور ربط القارات الثالث ،باإلضافة إلى تنوع تضاريســـها املمتدة
واختالفهـــا مـــن أقصـــى الشـــمال إلى أقصى اجلنـــوب ،ومن الســـاحل الغربـــي إلى الســـاحل الشـــرقي ،حيث حتمل
أرضهـــا مـــوارداً ضخمـــة ونوعيـــة ،باإلضافة إلى وجـــود املورد األهم بالنســـبة لهـــا واملتم ِّثل يف اإلنســـان الذي يعيش
ٍ
بجـــد نحو بناء مســـتقبلها ،ومنائه وازدهـــاره؛ وهذه املـــوارد التي ينظر إليهـــا برنامج صندوق
علـــى أرضهـــا ،ويســـعى
االســـتثمارات العامـــة علـــى أنها ثـــروة وطنية حقيقية ،تتطلـــب احلرص عليها واالســـتفادة منها بالشـــكل األمثل؛ لذا
فقـــد كان من محاور الصندوق الســـتثماراته احمللية أن يعمل على االســـتفادة من إمكانات املـــوارد املتاحة يف اململكة.
كمـــا يعمـــل الصندوق على تنفيذ مبادرات تســـتهدف تفعيل دور املجتمع وإشـــراكه يف إجناز وتنفيـــذ بعض األهداف،
وذلـــك عبـــر اســـتقطاب الكـــوادر البشـــرية ذات التأهيـــل العالي واالحتفـــاظ بهم ،وبناء قـــادة املســـتقبل يف مجاالت
اإلدارة واالســـتثمار ،وتوســـيع نطـــاق اخلبـــرات يف القطاعـــات املســـتهدفة .وبالتالـــي ،وضع الصنـــدوق نصب عينيه
اســـتقطاب أفضـــل اخلبرات من األســـواق احمللية والعاملية والعمـــل الدؤوب على تطوير مجموعـــة الكفاءات املوجودة
لديه ،وفيما يتعلق باالســـتثمار األمثل للموارد اجلغرافية ،فقد اســـتهدف الصندوق االســـتفادة من املعالم الســـياحية،
وكذلـــك مـــن التـــراث التاريخي والثقايف للمملكـــة ،مثل مواقع اليونســـكو ،باإلضافة إلى املـــوارد الطبيعية املميزة مثل
الســـياحة اجلبليـــة أو البحريـــة ،كما يســـعى إلـــى حتقيق االســـتغالل األمثل للمـــوارد االقتصادية غيـــر النفطية ،مثل
التعديـــن ،والطاقـــة النظيفة ،والصناعات العســـكرية ،والترفيه والســـياحة ،وغيرها من املـــوارد االقتصادية.
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القيمة املنعكسة على اإلنسان
يأتـــي النشـــاط االقتصـــادي ليعزز حقيقـــة ال ميكن البُعد عنها ،واملتم ِّثلة بارتباطه بطعام اإلنســـان وشـــرابه ،وســـكنه
ولباســـه ونشـــاطه الفطري ،يتبعه تطويره وتعليمـــه وحتقيق احلياة العادلة ذات اجلودة العاليـــة له ولألجيال القادمة،
مـــن هنـــا تأتـــي كل الطموحات واألهداف واملشـــاريع الكبرى التي يســـير عليها برنامج صندوق االســـتثمارات العامة؛
لتحقيـــق تلك القيمة املهمة املنعكســـة على املواطـــن واألجيال القادمة.
ومـــن خـــال اســـتعراض املبـــادئ التي تســـتند عليها غاية الصندوق ،ســـنجد حضـــوراً قوياً لألثر املنصـــب على حياة
إلهام للعالـــم ،وأن تهـــدف كل القرارات التـــي يصدرها إلى
اإلنســـان احمللـــي والعاملـــي؛ عبـــر تطلُّعه ألن يكون ســـفير ٍ
حتســـن جـــودة حيـــاة اإلنســـان يف مختلف أنحـــاء العالم؛ فمن رؤيتـــه وأهدافه وصفقاتـــه التي يعقدها واســـتثماراته
احملليـــة والعاملية ،ســـيضمن احلياة الرغيدة لألجيـــال احلالية والقادمة ،كما أنه ومن خالل جهده الدؤوب ســـيمضي
نحـــو رســـم مالمح املســـتقبل التي تراعـــي األحالم وتهتم بتوفير ســـبل العيـــش املالئمة واألكثر شـــمولية وتنوعاً.
كمـــا راعـــى الصندوق عبـــر مبادرات برنامجه املتعـــددة متكني احلياة العامـــرة والصحية ،التي تســـ ِّهل احلصول على
اخلدمـــات الصحيـــة ،وتعـــزز من فـــرص الترفيه والســـياحة والفعاليات الثقافية ،كما تســـعى إلـــى إتاحة فرص متلُّك
الســـكن املالئم لألســـر الســـعودية ،وتهدف إلى خلـــق الفرص الوظيفية ،وغيرهـــا من القيم املنعكســـة واآلثار املترتبة
على مبادرات وأهـــداف البرنامج.
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االستثمار يف املستقبل
يُبنـــى الغـــد الطمـــوح بالعمل الدؤوب ،والســـعي الســـتثمار الفرصة الواعـــدة ،واإلمكانيـــات املتوفرة ،والهمـــة العالية
التـــي توصـــل لقيـــادة املســـتقبل وريادته ،ومـــن هنا فإن برنامـــج صندوق االســـتثمارات العامة قد وضـــع نصب عينيه
االســـتثمار يف القطاعـــات املرتبطـــة بالصناعات املســـتقبلية ،واملتمثلة يف وجود اســـتراتيجية تضـــع يف عني االعتبار
أهميـــة القطاعـــات اجلديدة والصناعات الناشـــئة؛ حيث ســـيعمل الصنـــدوق على توطني تلك الصناعـــات ،لتكون كل
اخلبـــرات واألصول االســـتثمارية بأيدي أبنـــاء الوطن الغالي واألجيـــال القادمة.
إن النشـــاط االســـتثماري للصنـــدوق يســـعى نحـــو خلـــق اقتصاد متـــن للمملكـــة ،وبيئة اســـتثمارية جاذبـــة ومحفزة
للمســـتثمرين من كل دول العالم ،وســـتُدار املشـــاريع الكبرى بكفاءة واقتدار ،وبعقول ٍ
وأيد وطنية مؤهلة ومتخصصة.
وميكـــن تلخيـــص االســـتثمارات املســـتقبلية التـــي راعاها الصنـــدوق يف أعماله ،يف قطـــاع الطيران والدفـــاع ،وقطاع
املركبـــات وأنشـــطة البحـــث والتطويـــر والتصنيـــع احلديثة ،وقطـــاع الســـياحة والترفيه ،وقطـــاع املعـــادن والتعدين،
وقطـــاع املرافـــق اخلدميـــة والطاقـــة املتجـــددة ،ويف توطـــن قطـــاع التقنيـــة ،وتطويـــر قطـــاع االتصـــاالت واإلعالم،
واملشـــاريع العقارية ،وقطاع الصناعات العســـكرية ،ويف التجارة اإللكترونية ،واملدن العامليـــة احلديثة ،وإعادة التدوير
واخلدمات اللوجســـتية ،واالســـتثمار يف صناديق الشـــركات الناشـــئة ،وأعمال املياه والطاقة ،لتساهم كل هذه اجلهود
واألعمـــال يف حتقيق ورســـم مســـتقبل أفضل للوطـــن واملجتمع.
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املصطلحات والتعريفات
أبرز املصطلحات الواردة ضمن محتوى وثيقة برنامج صندوق االستثمارات العامة:

-

املعنىق في مجالس إدارتها
املصطلح على نطاق شركات املحفظة وممثلي الصندو

1

الصناديق السيادية

2

احلوكمة

3

احملافظ االستثمارية

4

الناجت احمللي
اإلجمالي

5

األسواق الناشئة

6

القطاعات الواعدة

7

إدارة املخاطر

الصناديق االستثمارية املُكلفة بإدارة الثروات واالحتياطات املالية للحكومات والدول ،وهي تتكون من
أصول متنوعة.
مجموعة من املسؤوليات واملمارسات التي يقوم بها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بهدف توفير التوجيه
االستراتيجي ،وضمان حتقيق األهداف ،والتأكد من إدارة املخاطر بشكل صحيح ،والتحقق من استخدام
موارد املنشأة بشكل مسؤول.
مجموع ما متلكه املنظمة من أسهم وسندات استثمارية ،والتي قد تكون يف مشاريع وشركات مختلفة.
مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجمالي السلع واخلدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة
جغرافية ما خالل مدة زمنية محددة.
األسواق أو البلدان التي متتلك بعض خصائص الدول املتقدِّمة ولكنها ال تستويف الكفاءة واملعايير التي
تتمتع بها اقتصاديات تلك الدول.
القطاعات اخلصبة لالستثمار ،مثل الزراعة ،والصناعة ،والطاقة ،واالتصاالت وتقنية املعلومات وغيرها،
واملتوقع لها منو وأثر اقتصادي/مالي.
اإلدارة املتعلقة بتر ّ ُقب وحتديد التحديات أو التهديدات التي تؤثر على املنظمات يف مختلف مراحل
عمليات االستثمار أو التجارة أو التسويق.

8

الشفافية

أحد أهم أساسيات احلوكمة ،وتقوم على أساس املشاركة واالطالع.

9

األصول

موارد متتلكها املنظمة ،ولها قيمة معينة ،وتنطوي على فائدة اقتصادية ونفع مالي يف املستقبل.
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إشعار
تعتبـــر املعلومـــات الـــواردة يف هـــذه (الوثيقة) توجهات عامـــة حول املســـائل ذات األهمية فقط .ومع أننـــا قمنا بكافة
احملـــاوالت املُمكنـــة لضمـــان احلصـــول علـــى املعلومـــات الواردة يف هـــذه الوثيقـــة من مصـــادر موثوقة ،فـــا يتحمل
صنـــدوق االســـتثمارات العا ّمـــة (الصنـــدوق) أو برنامج صندوق االســـتثمارات العامـــة (البرنامج) املســـؤولية عن أي
خطـــأ أو ســـهو أو أيـــة نتائـــج يتم التوصل إليها نتيجة اســـتخدام هذه املعلومـــات .ويحق للصنـــدوق أو البرنامج تغيير
مـــا جـــاء يف الوثيقـــة و/أو حتســـينها و/أو حتديثهـــا عندما يرى ضرورة ذلك دون إشـــعار ســـابق ألي طرف.
جميـــع املعلومـــات املذكـــورة يف الوثيقـــة مقدمـــة «كما هـــي» ،دون ضمـــان اكتمالها ،أو دقتهـــا ،أو توقيتهـــا ،أو ضمان
نـــوع من الضمانـــات؛ صريحـــة كانت أو
النتائـــج التـــي يتـــم التوصـــل إليهـــا مـــن اســـتخدامها ،وذلك دون تقـــدمي أي ٍ
ضمنيـــة .وال يتحمـــل الصنـــدوق أو البرنامـــج ،أو الشـــركات التابعـــة لـــه ،أو وكالؤه أو موظفـــوه املســـؤولية بأية حالة
ٍ
إجـــراء يتم اتباعـــه بنا ًء على املعلومـــات الواردة يف
قرار يتـــم اتخاذه أو أي
أمامكـــم أو أمـــام أيـــة جهة أخـــرى عن أي ٍ
هـــذه الوثيقـــة ،أو عـــن أية أضرار تبعيـــة ،أو خاصـــة ،أو مماثلة ،حتى يف حـــال إبالغكم باحتمالية حـــدوث مثل هذه
األضـــرار .وال يُفســـر أي مـــن أجزاء هذه الوثيقة ،صراحـــ ًة أو ضمنًا ،على أنه يضم توصيات اســـتثمارية أو ما ميكن
ٍ
أطراف ثالثـــة .وال ُي ّثل أو
اعتبـــاره مشـــورة اســـتثمارية .قد حتتـــوي الوثيقة على مشـــورة أو آراء أو تصريحـــات من
ٍ
طرف ثالث.
يصـــادق الصنـــدوق أو البرنامـــج على مدى دقة أو موثوقية أي مشـــورة أو رأي أو تصريح صـــادر عن أي
ويقـــع االعتمـــاد علـــى مثـــل هـــذه النصائـــح ،أو اآلراء أو البيانات الـــواردة يف هذه الوثيقة حتت مســـؤولية الشـــخص
املســـتخدم للوثيقة نفسه.
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ً
ختاما..
قام بالعمل على هذه املادة مجموعة من الشباب
ً
والشابات السعوديين ،تكاتفوا فيما بينهم بحثا
ً
ً
ً
ً
وتخطيطا وكتابة وتصميما وإخراجا؛ واستفادوا
من خبرات عاملية ،للمساهمة في تحقيق غاية وطن
غال وقيادة طموحة ،تحقق نهضة اململكة وارتقاء
ٍ
العالم.
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