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هذا الربنامج
ـدا رائـ ً
مســتعينة باللــه ..دشــنت بالدنــا المباركــة عهـ ً
ـدا ،نحــو تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة شــاملة.

وذلــك عبــر إطــاق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ( 2030رؤيــة  ،)2030التــي ترتكــز علــى :عمــق

ً
ـاميا ..وقوتهــا االســتثمارية الرائــدة ..وكونهــا محــور ربــط بيــن القــارات الثــاث،
المملكــة عربيـ ًـا وإسـ

وذلــك مــن خــال ثالثــة محــاور رئيســة :المجتمــع الحيــوي ،واالقتصــاد المزدهــر ،والوطــن الطمــوح.
ولتحقيــق رؤيــة ُ ،2030أطلقــت دفعــة مــن اثنــي عشــر برنامجـ ًـا تنفيذيـ ًـا تمتــد حتــى عــام  ،2020جــاء

مــن بينهــا برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة لبلــورة غاياتنــا الوطنيــة فــي حقــول االســتثمار
داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا وتنويــع مصــادر البنــاء واإلنمــاء ،وليعمــل علــى تعزيــز دور صنــدوق االســتثمارات
العامــة كونــه المحــرك الفاعــل لتنويــع االقتصــاد فــي المملكــة ،وتطويــر قطاعــات اســتراتيجية
محــددة مــن خــال تنميــة وتعظيــم أثــر اســتثمارات الصنــدوق ،ويســعى البرنامــج لجعــل الصنــدوق

ـا عــن تأســيس شــراكات اقتصاديــة وطيــدة
مــن أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم ،فضـ ً

تســهم فــي تعميــق أثــر ودور المملكــة فــي المشــهد اإلقليمــي والعالمــي.

وتســتعرض هــذه الوثيقــة منطلقــات وغايــات وآليــات برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة
َّ
وجــل  -أن يوفقنــا
عــز
ســتنفذ خــال المــدة (2020 - 2018م) ..ســائلين اللــه َّ -
ومبادراتــه التــي
َّ
ً
ً
ومســتقبال..
حاضــرا
جميعــا لمــا فيــه خيــر بالدنــا المباركــة
ً

الفصل األول

برنامج صندوق االستثامرات
العامة ..طموحات ومؤرشات

الفصل األول  -أوالً :الوصف والطموح

أوالً :الوصف والطموح
أطلــق مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بتاريــخ 1438/7/27هـــ الموافــق 2017/4/24م اثني
عشــر برنامجـ ًـا تنفيذيـ ًـا تمتــد بيــن عامــي (2020-2018م) وذلــك لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة

الســعودية  ،2030ومــن أهمهــا برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة ،الــذي يرســم منطلقاتــه

مسـ ً
العليــا لرؤيــة  2030نحــو االقتصــاد المزدهــر ،ويتمحــور دور البرنامــج فــي:
ـتنيرا باالتجاهــات ُ
تعزيــز دور صنــدوق االســتثمارات العامــة كونــه يعــد المحــرك الفاعل خلف تنــوع االقتصاد في

المملكــة ،وتطويــر قطاعــات اســتراتيجية محــددة مــن خــال تنميــة وتعظيــم أثــر اســتثمارات
فضــا عــن
الصنــدوق ،ويســعى لجعلــه مــن أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم،
ً

تأســيس شــراكات اقتصاديــة وطيــدة تســهم فــي تعميــق أثــر ودور المملكــة فــي المشــهد

اإلقليمــي والعالمــي

ثانياً :األهداف ومؤرشات األداء
انبثقــت مــن محــور االقتصــاد المزدهــر  -أحــد محــاور رؤيــة  - 2030أربعــة أهــداف تشــكل فــي
ـتراتيجيا لرؤيــة ُ ،2030
ً
مجملهــا جـ ً
وأســند إلــى برنامــج الصنــدوق تحقيــق هــذه
ـزءا مــن ( )96هدفـ ًـا اسـ
األهــداف األربعــة ،وهــي:

الهدف األول :تعظيم أصول صندوق االستثامرات العامة

يســعى البرنامــج إلــى جعــل الصنــدوق مــن أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم .ولقــد زادت

أصــول الصنــدوق مــن مبلــغ ( )570مليــار ريــال فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015م ،إلــى مبلــغ ()840
مليــار ريــال فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2017م* .إثــر تغيــر توجهاتــه نحــو تطويــر نوعيــة اســتثماراته،
واالســتفادة مــن األصــول الحكوميــة غيــر المســتغلة أو األصــول التــي ال تتــم االســتفادة منهــا علــى
الوجــه األمثــل.

كمــا أن مبــادرات برنامــج الصنــدوق تعمــل علــى رفــع قيمــة أصــول الصنــدوق إلــى ( )1.5تريليــون
ريــال بحلــول عــام 2020م .ويهــدف البرنامــج كذلــك إلــى أن يكــون إجمالــي العائــد للمســاهمين مــن

( )%4إلــى ( ،**)%5ويشــمل ذلــك العوائــد علــى رأس المــال (المحققــة وغيــر المحققــة) واألربــاح
الموزعــة.
ولقــد ُأخــذ فــي االعتبــار أن برنامــج الصنــدوق يعمــل علــى االســتثمار فــي فــرص تُ نتــج بطبيعتهــا

عوائــد علــى المــدى المتوســط والطويــل أي مــا بعــد عــام 2020م.
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* غير مدققة وال تشمل األراضي التي يملكها الصندوق
** العوائد المذكورة عوائد إسمية

الفصل األول  -ثانياً :األهداف ومؤرشات األداء

أهداف رؤية  2030ذات العالقة املبارشة بربنامج صندوق االستثامرات العامة

تنمية وتنويع االقتصاد
املستوى األول

مجتمع
حيوي

اقتصاد
مزدهر
وطن

طموح

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
تمكين حياة عامرة وصحية
تنمية وتنويع االقتصاد
زيادة معدالت التوظيف
تعزيز فاعلية الحكومة
تمكين المسؤولية االجتماعية

املستوى الثاين
تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد
تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة
إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة
كمحرك للنمو
العامة
تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات
ّ
ّ
ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
تعميق اندماج االقتصاد السعودي في المنظومة اإلقليمية والعالمية
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
توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
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الفصل األول  -ثانياً :األهداف ومؤرشات األداء

الهدف الثاين :إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثامرات العامة

ُيعتبــر برنامــج الصنــدوق المحــرك األساســي لعمليــة التحــول االقتصــادي فــي المملكــة ،وإطــاق

قطاعــات جديــدة وتنميتهــا ،ومــن هــذه القطاعــات (التصنيــع ،والترفيــه ،وإعــادة التدويــر) .وذلــك
مــن خــال تأســيس شــركات جديــدة ،وتطويــر المشــاريع الكبــرى ،ومشــاريع البنيــة التحتيــة والتطويــر
العقــاري.

ويهــدف البرنامــج إلــى أن تصــل  -فــي عــام 2020م  -أصــول الصنــدوق فــي القطاعــات الجديــدة
إلــى ( )%20مــن إجمالــي األصــول التــي يديرهــا .وأن تصــل مســاهمة هــذه األصــول فــي الناتــج
المحلــي إلــى ( )30مليــار ريــال*.

الهدف الثالث :بناء رشاكات اقتصادية اسرتاتيجية من خالل صندوق االستثامرات العامة

يهــدف برنامــج الصنــدوق إلــى تنميــة أصولــه فــي األســواق العالميــة ،ودوره علــى الســاحتين
ً
ـتفيدا مــن حجــم الصنــدوق ونطــاق عملياتــه .بمــا ُي ّ
مكنــه مــن أن يصبــح
اإلقليميــة والدوليــة ،مسـ
ً
ً
تأثيــرا.
عالميــا ،واألكثــر
الشــريك المفضــل

ومــن خــال البرنامــج ،يتــم العمــل علــى أن تشــكل اســتثمارات الصنــدوق الخارجيــة ( )%25مــن
سيســهم
األصــول التــي يديرهــا ،وذلــك بحلــول عــام 2020م .كمــا أنــه  -مــن خالل هذه الشــراكات ُ -

البرنامــج فــي جــذب االســتثمارات األجنبيــة النوعيــة ،وقــد تصــل هــذه االســتثمارات إلــى ( )20مليــار
ريال.

الهدف الرابع :توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثامرات العامة

يعمــل الصنــدوق علــى توطيــن التقنيــات الجديــدة والمعرفــة المتطــورة ،وترســيخ الملكيــة الفكريــة

فــي المملكــة .وذلــك مــن خــال القطاعــات الجديــدة التــي يعمــل برنامــج الصنــدوق علــى إطالقهــا
يكونهــا .كمــا يعمــل علــى تحفيــز البحــث والتطويــر،
وتنميتهــا ،كذلــك الشــراكات االســتراتيجية التــي ّ

وذلــك عبــر الشــركات الســعودية التــي يســاهم فيهــا .ويهــدف البرنامــج إلــى توليــد ( )11ألــف
وظيفــة محليــة تتطلــب كفــاءات عاليــة .كمــا أنــه سيســتثمر  -محليـ ًـا وعالميـ ًـا  -مبلــغ ( )210مليــار

ريــال** خــال األعــوام الثالثــة المقبلــة فــي هــذه المجــاالت ،وفــي البحــث والتطوير،ممــا يدعــم
تحقيــق هــذا الهــدف.

ولقيــاس أداء برنامــج الصنــدوق ،ولمتابعــة اإلنجــاز فــي إطــار أهدافــه االســتراتيجية ،حــدد البرنامــج
عـ ً
ـددا مــن المؤشــرات ُص ّنفــت إلــى قســمين همــا :مؤشــرات لقيــاس التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف

البرنامــج مــن خــال مبادراتــه ،و أخــرى لقيــاس اإلســهام فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي والتأثيــر
ـاء علــى حســابات فريــق برنامــج
فيــه .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم توقــع مســتهدفات عــام 2020م بنـ ً
صنــدوق االســتثمارات العامــة.
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* باألسعار الثابتة لعام 2010م
** تشمل االستثمارات المباشرة وغير المباشرة عبر شركات المحفظة

الفصل األول  -ثانياً :األهداف ومؤرشات األداء

مؤرشات قياس أداء برنامج صندوق االستثامرات العامة نحو تحقيق أهدافه

تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
مؤشر األداء

•قيمة األصول تحت اإلدارة

غير مدققة وال تشمل األراضي التي يملكها الصندوق

•إجمالي عائد المساهمين

العوائد المذكورة عوائد إسمية وتشمل العوائد على رأس المال

المستهدف في 2020م
 1.5تريليون ريال  -يبلغ خط األساس في عام 2017م  0.84تريليون ريال
من  % 4إلى ( % 5حتى عام 2020م)  -خط األساس ( % 3بين 2016-2014م)

(المحققة وغير المحققة) واألرباح الموزعة

إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
مؤشر األداء

المستهدف في 2020م

•نسبة األصول في القطاعات الجديدة

%20

•إسهام القطاعات الجديدة في الناتج

 30مليار ريال

المحلي اإلجمالي

تم احتساب الناتج المحلي باألسعار الثابتة واليأخد في االعتبار

المساهمة غير المباشرة للصندوق

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
مؤشر األداء

المستهدف في 2020م

•نسبة األصول في األسواق العالمية

 - %25خط األساس عام 2017م %5

•االستثمار األجنبي المباشر التراكمي الذي

 20مليار ريال (بين 2020-2018م)

يجذبه البرنامج

تشمل االتفاقيات ومذكرات التفاهم

توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
مؤشر األداء

•عدد الوظائف المباشرة الجديدة التي تتطلب
كفاءات عالية
•االستثمار التراكمي في التقنيات المتطورة
ً
ً
وعالميا
محليا
ومجال البحث والتطوير

المستهدف في 2020م
 11,000وظيفة مباشرة
 210مليار ريال (بين 2020-2018م)

تشمل االستثمارات المباشرة وغير المباشرة (عبر شركات المحفظة)
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الفصل األول  -ثانياً :األهداف ومؤرشات األداء

مؤرشات قياس مساهمة برنامج صندوق االستثامرات العامة يف االقتصاد الوطني

مؤشر األداء
•إسهام الصندوق في الناتج المحلي
(تم احتساب الناتج المحلي باألسعار الثابتة ،وال يأخذ في

االعتبار اإلسهام غير المباشر للصندوق )

مؤشر األداء
•فرص العمل الجديدة

المستهدف في 2020م
 170مليار ريال
 %6.3من إجمالي الناتج

 -خط األساس عام 2016م  110مليار ريال

المحلي  -خط األساس عام 2016م  %4.4من إجمالي الناتج المحلي

المستهدف في 2020م
 20,000وظيفة مباشرة
 9,000وظيفة غير مباشرة
 256,000وظيفة بناء

مؤشر األداء

•نسبة اإلسهام في المحتوى المحلي

(ال تشمل التأثير غير المباشر على المحتوى المحلي)

مؤشر األداء
•حجم االستثمار التراكمي غير الحكومي

(تشمل استثمارات الصندوق المباشرة في المملكة باإلضافة

المستهدف في 2020م
 50مليار ريال
 %2.3من إجمالي المحتوى

 -خط األساس عام 2017م  32مليار ريال

المحلي  -خط األساس عام 2017م  %1.7من إجمالي المحتوى المحلي

المستهدف في 2020م
 630مليار ريال

إلى استثمارات شركات المحفظة المحلية ونفقاتها الرأسمالية)

مؤشر األداء

•تأثير استثمارات الصندوق على
ميزان المدفوعات

المستهدف في 2020م
 47مليار ريال

(معدل السنوات بين 2020-2018م)

مؤشر األداء
•تأثير استثمارات الصندوق على

معدل االستهالك النهائي الفعلي

المستهدف في 2020م
 1.4نقطة مئوية

لألسر

مؤشر األداء
•تأثير استثمارات الصندوق على
معدل التضخم

16

المستهدف في 2020م
 0.7نقطة مئوية

الفصل األول  -ثانياً :األهداف ومؤرشات األداء

إضافــة إلــى ذلــكُ ،يســهم برنامــج الصنــدوق بشــكل غيــر مباشــر فــي تحقيــق ( )28هدفـ ًـا آخــر مــن

األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة :2030

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
•تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين
•تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين
•إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين
متكني حياة عامرة وصحية
•تسهيل الحصول على الخدمات الصحية
•تطوير وتنويع فرص الترفيه
•تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة
•إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية
تنمية وتنويع االقتصاد
•جذب االستثمار األجنبي المباشر
•إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن االقتصادية
•تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها
•تنمية االقتصاد الرقمي
•توطين الصناعات الواعدة
•توطين الصناعة العسكرية
•تطوير قطاع التجزئة
•تطوير قطاع السياحة
•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية
•إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية
•تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي
•تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية
•تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين
•دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمي ًا
•تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمي ًا وعالمي ًا
زيادة معدالت التوظيف
•توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية
•زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد
•استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية
تعزيز فاعلية الحكومة
•تعظيم اإليرادات المتأتية من األصول المملوكة للدولة
متكني املسؤولية االجتامعية
•دعم نمو القطاع غير الربحي
•تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق
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الفصل الثاين
صندوق االستثامرات العامة..
االنطالقة الجديدة

الفصل الثاين  -أوالً :النشأة والتطور

أوالً :النشأة والتطور
ً
عامــا ظــل طيلتهــا
يمتــد تاريــخ صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة إلــى أكثــر مــن ()46
ً
ً
ً
ً
ومســاهما فــي تطويــر العديــد مــن الكيانــات االســتثمارية الوطنيــة؛ فقــد
رائــدا
اقتصاديــا
رافــدا
أســهم فــي تأســيس عــدد مــن كبريــات الشــركات فــي المملكــة منــذ أن ُأ ِ
ـئ فــي عــام 1971م
نشـ َ
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م .)24/كمــا أســهم علــى مــر األعــوام فــي تمويــل العديــد مــن
ً
مقدمــا الدعــم المالــي إلــى المشــاريع ذات
المشــاريع والشــركات الحيويــة والمشــاركة فيهــا،
األهميــة االســتراتيجية لالقتصــاد الوطنــي.
وبتاريــخ 1436/6/3هـــ الموافــق 2015/3/23م حدثــت نقلــة نوعيــة فــي مســيرة الصنــدوق؛ إذ
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )270المتضمــن ربــط الصنــدوق بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة ،ومــن ثــم إعــادة تكويــن مجلــس اإلدارة ليصبــح برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر/
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود (ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمارات العامــة)،
فــي خطــوة بالغــة األهميــة ،منحــت الصنــدوق صالحيــات أعــم ،وكلفتــه بمهــام أشــملّ ،
وقلدتــه
ً
ً
ٍ
توصيفــا.
حضــورا وأدق
مســؤوليات وطنيــة اســتراتيجية أكثــر
وخالقة في ضوء االســتراتيجيات
ولقــد نمــا دور الصنــدوق فــي حقلــه االقتصــادي بوتيــرة متســارعة
ّ
العريضــة التــي أقرهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة .وذلــك فــي ســياق الجهــود المبذولــة
لدفــع عجلــة التحــول االقتصــادي الوطنــي والتغييــر اإليجابــي المســتدام فــي المملكــة ،وعبــر
إســهام الصنــدوق الفعــال فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي وتوســيع محفظتــه مــن األصــول الدوليــة،
ً
مســتثمرا فــي القطاعــات واألســواق العالميــة وفــي تكويــن الشــراكات االســتراتيجية وإطــاق
المبــادرات الكبــرى ،لتحقيــق أهدافــه بكفــاءة عاليــة ،وتعظيــم العائــدات المســتدامة علــى االقتصــاد
الوطنــي بمــا ينســجم مــع األهــداف الطموحــة التــي تتوخاهــا رؤيــة .2030

ثانيا :املنطلقات واملبادئ
حيــن فتحــت رؤيــة  2030أبوابهــا لمســتقبل الوطــن ،الرؤيــة التــي أعطــت االســتثمار أولويــة قصــوى
وحضـ ً
ـورا أقــوى ،كان لزامـ ًـا أن يرتبــط ذلــك بتطويــر اســتراتيجية جديــدة وطموحــة تحقــق الرؤيــة،

إن متطلبــات المســتقبل ،وتحديــات الراهــن المعاصــر تفــرض نمطـ ًـا تحديثيـ ًـا يتجــاوز التحديــات،
إذ َّ

ويســاير التطلعــات ،األمــر الــذي دفــع إلــى تحديــث هيكلــة الصنــدوق وتوجهاتــه ،وإعــادة صياغــة
رؤيتــه ورســالته.

ومــن هــذا المنطلــق ،راجــع الصنــدوق األصــول التــي تقــع تحــت إدارتــه ،وطــور لهــذا الغــرض ســت محافــظ

اســتثمارية تتألــف مــن أربــع محافــظ محليــة ومحفظتيــن عالميتيــن ،وترتبــط هــذه المحافــظ  -فــي مجملها

 -باألهــداف األربعــة لبرنامــج الصنــدوق الــذي تتناولــه هــذه الوثيقة.

20

الفصل الثاين  -ثانيا :املنطلقات واملبادئ

رؤية صندوق االستثامرات العامة

ً
تأثيــرا علــى مســتوى العالــم ،وأن
محركــة لالســتثمار والجهــة االســتثمارية األكثــر
أن يكــون قــوة
ّ

يدعــم إطــاق قطاعــات وفــرص جديــدة تســاعد علــى رســم مالمــح مســتقبل االقتصــاد العالمــي،

وأن يدفــع عجلــة التحــول االقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
رسالة صندوق االستثامرات العامة

أن يســتثمر بفاعليــة علــى المــدى الطويــل لتعظيــم العائــدات المســتدامة ،وأن يرســخ مكانــة

ً
عالميــا ،وأن يدعــم جهــود التنميــة والتنويــع
الصنــدوق ليكــون الشــريك االســتثماري المفضــل
االقتصــادي بالمملكــة العربيــة الســعودية.

كام يوجه صندوق االستثامرات العامة عملياته التشغيلية واالستثامرية وفقاً
عليا ،وهي:
ألسس تجارية ،ويستحرض ( )6مبادئ رئيسة تحدد فلسفته وغايته ال ُ

تنمية
االقتصاد

اإلسهام المدروس في تنمية االقتصاد الوطني ،وتنويع مصادر الدخل ،وتوطين المعرفة
الحديثة والتقنيات المبتكرة ،وذلك بإطالق القطاعات االقتصادية وتنميتها.

العمل مع القطاع الخاص والتكامل معه وتمكينه عبر االستثمار في قطاعات تنمي وتعزز
حضور القطاع الخاص فيها.

الريادة
المؤسسية

التطــور واالبتــكار فــي البنــاء المؤسســي ،بمــا يتماشــى مــع التوجــه المســتقبلي لالســتثمار،
مــن خــال تبنــي نمــوذج اســتثمار فريــد ومتطــور.

المشاركة الفاعلة  -وفق أنظمة حوكمة دقيقة  -في اإلشراف على أنشطة الشركات التي
ً
ً
وعالميا
إقليميا
يساهم فيها ،وتعزيز أوجه التعاون بينها بما يدفعها إلى الريادة

الشراكة
النشطة

تحفيز
القطاع
الخاص

االستثمار
الفاعل

اتباع نهج استراتيجي تُ جاه االستثمارات واالستفادة من إمكانياته ليكون الشريك المفضل
لقطاع األعمال والمستثمرين العالميين

التأثير الملموس في تشكيل مستقبل االقتصاد العالمي ،والمشهد العام لالستثمار ،عبر
تطوير المنظومات االقتصادية الكبرى ،وتوجيه االستثمارات نحو القطاعات التي تعتمد
على االبتكار وجذبها إلى المملكة.

التأثير
العالمي
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ثالثاً :املحافظ االستثامرية والعوائد املتوقعة
 )1محفظة االستثامرات يف الرشكات السعودية

تشــكل محفظــة االســتثمارات فــي الشــركات الســعودية الجــزء األكبــر مــن أصــول الصنــدوق حاليـ ًـا،
وتشــمل شــركات مدرجــة فــي ســوق األســهم وشــركات غيــر مدرجــة ،وهــذه الشــركات موزعــة علــى

قطاعــات مختلفــة .ويهــدف الصنــدوق عبــر هــذه المحفظــة إلــى تعظيــم القيمــة المســتثمرة فــي
الشــركات الســعودية ،وذلــك مــن خــال:

ً
ً
عالميا.
إقليميا أو
•تعظيم القيمة السوقية لهذه الشركات وجعلها من الشركات الرائدة

•وضع الخطط تجاه القطاعات بما يتوافق مع الفرص المتاحة ،ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.

ً
وفقا
•تعزيز التعاون والتنسيق بصورة منهجية بين الشركات التي يسهم فيها الصندوق،
لإلجراءات المتبعة.

•االرتقاء بمعايير الحوكمة ،وإدارة رأس المال ،وسياسات توزيع األرباح.
 )2محفظة االستثامرات الهادفة إىل تطوير القطاعات الواعدة  وتنميتها

يهــدف الصنــدوق مــن هــذه المحفظــة إلــى تشــجيع االســتثمار فــي القطاعــات الجديــدة الواعــدة

بالمملكــة التــي توفــر إمكانيــة تنويــع االقتصــاد وتنميتــه ،وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن تنميــة هــذه
القطاعــات وتطويرهــا؛ إذ يعمــل الصنــدوق لتحقيــق ذلــك مــن خــال تأســيس شــركات جديــدة فــي

هــذه القطاعــات.

 )3محفظة االستثامرات يف املشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية

يهــدف الصنــدوق إلــى تطويــر مختلــف أصولــه العقاريــة ورفــع مســتوى جــودة البنيــة التحتيــة التــي
يملكهــا؛ إذ يعمــل علــى إيجــاد نمــاذج حضريــة فــي المــدن الرئيســة وتطويــر مشــاريع اإلســكان
والمشــاريع الســياحية ،واســتقطاب شــركات التطويــر ورأس المــال األجنبــي والمحلــي الرائــدة
لالســتثمار فــي هــذا الحقــل.

 )4محفظة املشاريع السعودية الكربى

يقــود الصنــدوق مجموعــة مــن المبــادرات لتطويــر مشــاريع كبــرى فريــدة مــن حيــث النطــاق
والطمــوح؛ لتكــون منظومــات اقتصاديــة متكاملــة تدعــم جهــود التحــول االقتصــادي فــي المملكــة
وتُ حـ ّـرك عجلــة االســتثمار فــي عــدة قطاعــات فــي الوقــت نفســه ،وتحقــق عوائــد ربحيــة مرتفعــة علــى

اســتثماراته فــي المدييــن المتوســط والطويــل.
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 )5محفظة االستثامرات العاملية االسرتاتيجية

تضم هذه المحفظة استثمارات طويلة األمد تهدف إلى تكوين الشراكات االستراتيجية عبر

االستثمارات المباشرة أو غير المباشرة ،وتتميز بأنها:

•استثمارات في قطاعات محددة ذات أثر اقتصادي مرتفع أو تقني أو استراتيجي.
ً
عالميا.
•تتيح توسيع نطاق انتشار المملكة وتأثيرها

•تركز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.
 )6محفظة االستثامرات العاملية املتنوعة

تركز هذه المحفظة على تنويع مصادر السيولة والدخل من خالل االستثمارات ذات الدخل الثابت

واألسهم العامة واألسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية واالستثمارات البديلة مثل صناديق

التحوط.

ويوضح الجدول التالي العوائد المتوقعة على المدى الطويل من محافظ االستثمار:
املحفظة

معدل العائد
السنوي (*)%

محفظة االستثمارات في الشركات السعودية

8.5

محفظة االستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها

9.0

محفظة االستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع
تطوير البنية التحتية السعودية

7.0

محفظة المشاريع السعودية الكبرى

8.5

محفظة االستثمارات العالمية االستراتيجية

8.0

محفظة االستثمارات العالمية المتنوعة

6.5

* العوائد المذكورة عوائد إسمية
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رابعاً :مصادر التمويل
تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في ( )4موارد أساسية:
•األموال التي تضخها الدولة في الصندوق.

تحول ملكيتها إلى الصندوق.
•األصول المملوكة للحكومة التي َّ
•القروض وأدوات الدين*.

•العوائد المستبقاة من االستثمارات (تشمل العوائد من االستثمارات ،والتخارج من
االستثمارات).

املحافظ االستثامرية

مصادر التمويل
األموال التي تضخها الدولة
في الصندوق

املحافظ العاملية
محفظة االستثمارات العالمية
االستراتيجية

األصول المملوكة للحكومة
التي تحول ملكيتها للصندوق

القروض
وأدوات الدين

محفظة االستثمارات
العالمية المتنوعة
العوائد
املستبقاة:
سيقوم الصندوق
بإعادة استثامر
العوائد من
استثامراته

املحافظ املحلية
محفظة االستثمارات في
الشركات السعودية
محفظة االستثمارات الهادفة
إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها
محفظة االستثمارات في المشاريع العقارية
ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية
محفظة المشاريع
السعودية الكبرى
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* تعد القروض وأدوات الدين من الخصوم ()Liabilities

الفصل الثاين  -خامساً :الحوكمة والتشغيل

خامساً :الحوكمة والتشغيل
ُاعتُ مــد نظــام حوكمــة عالــي الشــفافية للصنــدوق ،يضمــن تحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء،
ً
وفقــا لرؤيــة الصنــدوق ورســالته ،وبمــا ُي ّ
مكنــه مــن تحقيــق أهــداف رؤيــة .2030
ھیكل حوكمة صندوق االستثامرات العامة
مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة
والمخاطر وااللتزام

لجنة االستثمار

لجنة المكافآت

على مستوى مجلس اإلدارة
على مستوى اإلدارة

لجنة االستثمار

المحافظ

لجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة

اللجنة اإلدارية

إطار الحوكمة واللجان التنفيذية

يشــمل إطــار الحوكمــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه .واألدوار والمســؤوليات المنوطــة

بالمجلــس هــي :االســتراتيجية والتخطيــط ،والحوكمــة والرقابــة ،والتنظيــم والتعييــن والمكافــآت،
واإلبــاغ والمراقبــة ،واالســتثمار .وتتمثــل المهــام األساســية لمجلــس اإلدارة وهــذه اللجــان فيمــا

يلــي:

•مجلس اإلدارة :وضع االستراتيجية طويلة األجل ،وخطط العمل ،وإقرار هيكل الصندوق
والمحافظ االستثمارية ،والموازنة ،وهيكل الحوكمة ،وإصدار قرارات االستثمار الرئيسة.

•اللجنة التنفيذية :مراجعة أداء الصندوق ومواءمة أدائه مع مهمته الرئيسة ،وتزويد اإلدارة
بالتوجيه واإلرشاد االستراتيجي.

•لجنــة االســتثامر :مراجعــة األنشــطة االســتثمارية للصنــدوق والنظــر فيهــا ،بمــا فــي ذلــك
شــركات المحافــظ االســتثمارية وحوكمتهــا ،واالســتثمار وتأســيس الشــركات الجديــدة،

وسياســة االســتثمار ،وعمليــات نقــل األصــول ،وأربــاح األســهم والخزانــة ،واالســتثمارات
المباشــرة وغيــر المباشــرة.

•لجنة املراجعة واملخاطر وااللتزام :ضمان التزام االستثمارات بسياسات إدارة المخاطر،
والتدقيق والتعامل مع المخاطر المختلفة ،ومنها المخاطر النظامية والتشغيلية ذات األثر

المرتفع .كذلك إقرار خطة استمرارية العمل ،وخطة المراجعة السنوية.

•لجنة املكافآت :الموافقة على تعيينات اإلدارة العليا ،وهيكل األجور والمكافآت العام ،وإقرار
اإلطار العام إلدارة األداء والتطور الوظيفي.
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يتكون مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة واللجان التابعة له كما هو مبين في الجدول أدناه:
مجلس
اإلدارة

اللجنة
التنفيذية

سمو األمير /محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ً
رئيسا

ً
رئيسا

معالي الدكتور /إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

ً
عضوا

معالي األستاذ  /محمد بن مزيد التويجري

ً
عضوا

معالي األستاذ /محمد بن عبدالملك آل الشيخ

ً
عضوا

معالي المهندس /خالد بن عبدالعزيز الفالح

ً
عضوا

معالي األستاذ /محمد بن عبدالله الجدعان

ً
عضوا

اإلسم

لجنة
االستثمار

لجنة المراجعة
والمخاطر
وااللتزام

لجنة
المكافآت
ً
رئيسا

ً
رئيسا

ً
عضوا

ً
عضوا

ً
رئيسا

معالي األستاذ /أحمد بن عقيل الخطيب

ً
عضوا

ً
عضوا

ً
عضوا

معالي األستاذ /ياسر بن عثمان الرميان

ً
عضوا

ً
عضوا

ً
عضوا

ً
عضوا

ً
عضوا

معالي المهندس /إبراهيم بن محمد السلطان
معالي األستاذ /عبد العزيز بن صالح الفريح

ً
عضوا

سعادة المهندس /عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

ً
عضوا
ً
عضوا

سعادة األستاذ /أيمن بن محمد السياري

ً
عضوا

سعادة األستاذ /راشد بن عبدالعزيز الراشد
ً
عضوا

سعادة األستاذ /عبد الرحمن بن محمد المفضي

ً
عضوا

السيد /ريتشارد فيشر

ويبين الرسم التوضيحي التالي الهيكل التنظيمي للصندوق:

الشؤون القانونية

أمانة السر

مجلس اإلدارة
المراجعة الداخلية
المحافظ
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الوظائف االستراتيجية

االستثمارات

المراقبة

كبير اإلداريين

االستثمارات العالمية

المالية

كبير االستراتيجيين  /االقتصاديين

االستثمارات السعودية

المخاطر

العالقات العامة والتواصل اإلعالمي

الخزينة

االلتزام

الدعم
الخدمات

المساندة

الفصل الثاين  -سادساً :إدارة املخاطر

سادساً :إدارة املخاطر
إلدارة المخاطر في صندوق االستثمارات العامة خمسة أهداف جوهرية ،تتمثل في اآلتي:
•االستفادة القصوى من مبدأ الربح والمخاطرة من خالل المخاطر الذكية.
•تعزيز القدرة على إنجاز أهداف الصندوق.
•تعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم.

•ضمان حماية الصندوق وسالمة الموظفين.
•تحقيق أهداف الحكومة وتطلعاتها.

ولتحقيق تلك األهداف يجري العمل على محورين:

•محور حوكمة المخاطر :يشمل رصد المخاطر باستمرار ،وضمان االلتزام بتعليمات معالجتها.

•محور دعم القرارات :يقتضي دعم عملية اتخاذ القرارات في الشؤون االستثمارية من منظور
المخاطر.

ويمكن تصنيف المخاطر التي يتعرض لها الصندوق إلى مجموعتين:

•المخاطر االستثمارية :وتتركز في احتمال الخسارة أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة ،المتعلقة
باستثمار محدد أو أكثر ،وذلك مثل مخاطر السوق ومخاطر تركيز االستثمارات في نطاق
جغرافي معين.

•المخاطر غير االستثمارية :وتتركز في احتمال الخسارة ،أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة ،غير
المتعلقة بأية استثمارات محددة ،مثل مخاطر أمن المعلومات ومخاطر السمعة.

ويتبــع الصنــدوق نموذجـ ًـا دفاعيـ ًـا لــدرء المخاطــر يتكــون مــن ثالثــة مســتويات ،ويشــرف مجلــس

اإلدارة علــى إدارة مخاطــر الصنــدوق ،ويتبــع النمــوذج مســارات منفصلــة لدعــم القــرارات وحوكمــة

المخاطــر ،وهــي:

دعــم القــرارات مــن ِقبــل لجنــة االســتثمار التابعــة لمجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــات لجنــة
االســتثمار اإلداريــة وتغطيــة حوكمــة المخاطــر مــن قبــل المدققيــن ،ولجنــة المراجعــة والمخاطــر

وااللتــزام التابعــة لمجلــس اإلدارة.

ولكل خط دفاع ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق أدوار ومسؤوليات محددة ،وهي:

•وحدات األعمال :مسؤول عن إنشاء إطار ومهام ووظائف التحكم من قبل كل إدارة خاصة
باألعمال لتسهيل أعمال المتابعة اليومية.

•إدارة المخاطر :مسؤول عن اإلدارة االستراتيجية للمخاطر ،وسياسة المخاطر وتحديد اإلجراءات،
باإلضافة إلى اإلشراف الوظيفي.

•التدقيــق الداخلــي :مســؤول عــن تقديــم الضمــان واالختبــار المســتقل للسياســة وإجــراءات
العمــل.
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مة عن سياسات صندوق االستثامرات العامة
ملحة عا ّ

يقدم الجدول التالي لمحة عن أبرز اللوائح التي تنظم المهام االعتيادية للصندوق:
الالئحة
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الوصف

سياسة االستثمار

توضيح الهدف االستثماري للمحافظ االستثمارية المحددة ،إلى جانب إعطاء تفاصيل مثل
وتحمل المخاطر
فئات األصول المسموح بها ،وتخصيص المستهدفات ،ومعايير األداء،
ّ

بيان الرغبة في
المجازفة

تحديد حجم ونوع المخاطر التي يرغب صندوق االستثمارات العامة في القيام بها من أجل
تحقيق أهدافه االستراتيجية

سياسات المخاطر

وتشمل سياسات :مخاطر السوق ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر االئتمان واألطراف المقابلة،
والمخاطر التشغيلية ،واستمرارية األعمال ،وسرية األعمال

القواعد السلوكية

تحدد التصرفات المتوقعة من الموظفين ،والقواعد التي يجب عليهم االلتزام بها

سياسة االلتزام

السياسات الخاصة بمراجعة األعمال التجارية وااللتزام التشغيلي

سياسة المالية

السياسات المتعلقة باإلدارة المالية مثل المحاسبة

سياسة الموارد
البشرية

السياسات المتصلة بالمكافآت واألجور ،وتطوير األداء
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الفصل الثالث
مبادرات برنامج صندوق
االستثامرات العامة

الفصل الثالث

يتضمــن برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة للمــدة (2020 - 2018م) ثالثيــن مبــادرة لتحقيــق

ً
«حــزم» كمــا يوضــح
أهدافــه
وص ّنفــت المبــادرات فــي ســبع مجموعــات ُ
تنفيــذا لرؤيــة ُ ،2030
الجــدول التالــي:
م
أوال
ً
1.1

ً
ثانيا
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مبادرات برنامج صندوق االستثمارات العامة
تعظيم استثمارات الصندوق في الشركات السعودية
تعظيم أصول الصندوق في الشركات السعودية وتنشيط دور الصندوق فيها

تأسيس شركات إلطالق القطاعات الجديدة وتنميتها

1.2

تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية

2.2

تنمية التحول الصناعي

3.2

تأسيس شركة لالستثمار في الترفيه

4.2

إطالق شركة (نون)

5.2

تأسيس الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

6.2

تأسيس الشركة السعودية إلعادة التدوير

7.2

تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

8.2

إنشاء صندوق الصناديق

9.2

تأسيس شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر للنقل الخاص والرحالت السياحية

ً
ثالثا

تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري

1.3

تطوير األحياء السكنية

2.3

تعظيم قيمة أراضي الصندوق وإنشاء نماذج حضرية جديدة في المدن الرئيسة

3.3

مدينة مطار الملك خالد الدولي في الرياض

4.3

مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

5.3

تطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة االستيعابية للفندقة واإلسكان في مكة المكرمة

6.3

تطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة االستيعابية للفندقة واإلسكان في المدينة المنورة

7.3

التطوير في منطقة عسير

ً
رابعا

تطوير المشاريع الكبرى

1.4

مشروع نيوم
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مبادرات برنامج صندوق االستثمارات العامة

م
2.4

مشروع البحر األحمر

3.4

مشروع القدية

ً
خامسا

تكوين الشراكات االستراتيجية الدولية

1.5

صندوق رؤية سوفت بنك (صندوق الرؤية)

2.5

المشاركة في برنامج االستثمار في البنية التحتية في الواليات المتحدة األمريكية

3.5

صندوق االستثمارات الروسية المباشرة

4.5

برنامج االستثمار في الملكية الخاصة الفرنسية

5.5

استثمار شركة أوبر

6.5

شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار المساهمة العامة المحدودة

ً
سادسا

تنويع مصادر الثروة والدخل عبر االستثمار العالمي

1.6

االستثمار العالمي لتنويع مصادر الثروة والدخل

ً
سابعا

بناء صندوق االستثمارات العامة وتطويره

1.7

بناء قدرات رأس المال البشري

2.7

تحديث البنية التحتية والتقنيات الداعمة لعمليات الصندوق

3.7

تعزيز حضور الصندوق على النطاقين المحلي والعالمي

أوالً :تعظيم استثامرات
الصندوق يف الرشكات السعودية
 :1.1تعظيــم أصــول الصنــدوق يف الــركات الســعودية وتنشــيط
دور الصنــدوق فيهــا
تشــكل االســتثمارات فــي الشــركات الســعودية الجــزء األكبــر مــن أصــول الصنــدوق حالي ـ ًا .وتتركــز هــذه

المحفظــة فــي اســتثمارات مباشــرة فــي العديــد مــن الشــركات الخاصــة والشــركات المدرجــة فــي ســوق

األســهم الســعودية .وتتمثــل إحــدى المبــادئ االســتثمارية لبرنامــج الصنــدوق فــي أن يكــون مســتثمر ًا

ومســاهم ًا أكثــر فاعليــة ونشــاط ًا ،وأن يســعى إلــى تحقيــق عوائــد مجزيــة علــى المــدى الطويــل ،بمــا
ينعكــس إيجاب ـ ًا علــى الشــركات التــي يســاهم فيهــا.
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ويهدف الصندوق من خالل مبادرات تعظيم استثماراته في الشركات السعودية إلى اآلتي:
•تنمية قيمة الشركات التي يساهم فيها الصندوق.

ً
ً
•تمكيـن الشـركات مـن النمـو ودعمهـا لتصبح رائدةً
وإقليميا ،ووصول عـدد منها إلى الريادة
محليا
العالمية.

•إعادة بناء الشركات وتوجيهها نحو الفرص الحديثة واالتجاهات المستقبلية.

•االستفادة من المزايا التنافسية التي يملكها الصندوق واستثمار شبكة عالقاته العالمية.

ً
وفقا لإلجراءات المتبعة.
•تعزيز االبتكار والتكامل بين الشركات التي يستثمر فيها الصندوق،

ولضمــان تحقيــق عوائــد مســتدامة علــى المــدى الطويــل ،طـ ّـور الصنــدوق إطــار عمــل يتألــف مــن

( )3خطــوات:

•تشكيل نظرة محددة للصندوق حيال الفرص في القطاع ،وتخصيص رأس المال ،والتنفيذ.
•تطوير حوكمة الشركات التي يساهم فيه الصندوق ،ومراقبة أدائها.

•تطوير خدمات تسهم بتحقيق القيمة المأمولة للشركات التي يساهم فيها الصندوق.

نظرة الصندوق
حيال الفرص
في القطاع،
وتخصيص رأس
المال والتنفيذ

تحقيق عوائد
مستدامة عىل املدى
الطويل
حوكمة شركات
الصندوق ومراقبة
األداء

تحقيق القيمة
للشركات التي
يساهم فيها
الصندوق

نظرة الصندوق حيال الفرص يف القطاعات:

فيمــا يلــي اســتعراض لنظــرة صنــدوق االســتثمارات العامــة حيــال الفــرص فــي القطاعــات التــي

يســتثمر فيهــا حاليـ ًـا ،والتــي تشــكل نســبة رئيســة مــن إجمالــي اســتثمارات الصنــدوق:
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توزيع االستثامرات املبارشة يف محفظة الرشكات السعودیة
وفقاً للقطاعات االقتصادیة

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ %2

اﻷﺳﻤﻨﺖ %1

ﻏﺮﻴ ذﻟﻚ <%1

اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ %3

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ %7
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ %14

اﻟﻔﻮﻻذ <%1
ﴍﻛﺔ اﳌﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ <%1

ﴍﻛﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﺤﺪودة

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ %15
اﻟﺒﱰوﻛﻴﺎﻤوﻳﺎت %39

اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت %18
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قطاع البرتوكيامويات

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

ً
حاليــا فــي قطــاع البتروكيماويــات مــن خــال الشــركة الســعودية
تتركــز اســتثمارات الصنــدوق
للصناعــات األساســية (ســابك) والشــركة العربيــة لألليــاف الصناعيــة (ابــن رشــد) .وتعــد شــركة

(ســابك) رابــع أكبــر شــركة بتروكيماويــات فــي العالــم مــن ناحيــة اإليــرادات.1

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

تكمــن أهميــة قطــاع البتروكيماويــات فــي كونــه القطــاع الصناعــي األكبــر فــي المملكــة؛ حيــث
وفــر هــذا القطــاع مــا يقــارب ( )100ألــف وظيفــة فــي عــام 2016م .2عــاوة علــى أن المملكــة تعــد

أكبــر المنتجيــن فــي المنطقــة عــام 2016م .3إضافــة إلــى الــدور المهــم للقطــاع فــي دعــم جهــود

المملكــة الراميــة إلــى تنميــة الصناعــات المختلفــة فيهــا وتوطينهــا.

ومــن هــذا المنطلــق ،ينظــر البرنامــج إلــى الفــرص اآلتيــة فــي هــذا القطــاع فــي األعــوام (-2018

2020م):

•التوسع في إنتاج المشتقات والمواد الكيميائية المتخصصة؛ وذلك لتعزيز الربحية ،ودعم
ً
محليا ،وللمحافظة على مكانة المملكة
الصناعات الوطنية ،والتحضير للطلب المستقبلي

كمنتج رئيس على مستوى العالم.

بدال من االعتماد الكبير على
•االستفادة من المواد الخام البديلة (مثل الغاز الطبيعي المسال) ً
المواد الخام المحلية (اإليثان) ،ومن ُس ُبل ذلك توسيع األنشطة خارج المملكة

•دعم الريادة في العمليات التشغيلية للشركات التي يساهم فيها الصندوق ،من خالل التحسين
المتواصل لهذه العمليات ورفع مستوى تنافسية هذه الشركات وفق اإلجراءات المتبعة،
واالستثمار في أنشطة البحث والتطوير.
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قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

تتــوزع اســتثمارات الصنــدوق فــي قطــاع االتصــاالت وخدمــات تقنيــة المعلومــات فــي المملكــة

علــى شــركة االتصــاالت الســعودية ،وشــركة ِعلــم ألمــن المعلومــات (علــم) ،والشــركة الســعودية
لتبــادل المعلومــات إلكترونيـ ًـا (تبــادل).

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

تعــد المملكــة أكبــر ســوق لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الشــرق األوســط ،مــع توقعــات ببلــوغ
إجمالــي اإلنفــاق الســنوي ( )140مليــار ريــال وأن يوفــر القطــاع قرابــة ( )213ألــف وظيفــة فــي عــام 2017م.4

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنيــة التحتيــة الرقميــة المتطــورة تمثــل عامــل تمكيــن رئيــس للعديــد مــن أهــداف
رؤيــة  .2030وتشــمل البنيــة التحتيــة المتطــورة توســعة تغطيــة النطــاق العريــض عالــي الســرعة وتحســين

جودتــه .ومــن المرجــح أن يســاهم القطــاع فــي توطيــن التقنيــة الحديثــة فــي هــذا المجــال ،وتعزيــز فعاليــة
الحكومــة والشــركات ،وإطــاق االقتصــاد الرقمــي ،ودعــم تنافســية المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
ومعــدالت نموهــا.

وينظر برنامج الصندوق إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):

•توســيع نطــاق البنيــة التحتيــة والتركيــز علــى شــبكات األليــاف لتعزيــز مســتويات الخدمــة
وقــدرات االتصــاالت.

•توســيع نطــاق الخدمــات المقدمــة مــن قبـــل مشــغلي االتصــاالت لقطــاع األفــراد وتطويــر
المنتجــات والمنصــات الرقميــة وعــروض المحتــوى ،بهــدف جعــل شــركات قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات مــن الشــركات التــي تقــدم خدمــات متكاملــة .ويشــمل هــذا التوســع فــرص

تطويــر وتقديــم الخدمــات الماليــة الرقميــة عــن طريــق تعزيــز التعــاون بيــن الشــركات التــي
يســاهم فيهــا الصنــدوق.

•تلبيــة االحتياجــات المتناميــة للشــركات (الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة) وعمــاء قطــاع
األعمــال والحكومــة ودعــم جهــود التحــول الرقمــي فــي القطاعــات المختلفــة.
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ً
ً
عالميــا فــي مجــاالت االتصــاالت
إقليميــا ومنافســة
•دعــم شــركات القطــاع لتكــون رائــدة

والتقنيــة الرقميــة ،وأن تصــل إلــى قاعــدة عمــاء كبيــرة وأســواق إقليميــة وعالميــة جديــدة.

•جعــل الســعودية مركـ ً
ـزا للتقنيــة واالبتــكار ،مــن خــال توطيــن التقنيــة والمعرفــة والقــدرات فــي
القطاعــات الناشــئة مثــل الخدمــات الســحابية ،وتحليــات البيانــات ،واألمــن اإللكترونــي.

قطاع الخدمات املالية

يشمل قطاع الخدمات المالية القطاعين الفرعين :الخدمات المصرفية ،والسوق المالية.
اســتثامرات صنــدوق االســتثامرات العامــة يف القطــاع

تتوزع استثمارات الصندوق في قطاع الخدمات المالية على البنك األهلي التجاري ،ومجموعة
سامبا المالية ،وبنك الرياض ،والسوق المالية السعودية (تداول) ،ومصرف اإلنماء ،وشركة بداية

لتمويل المنازل .كذلك يملك الصندوق أسهما في البنك العربي (األردن) ،وبنك الخليج الدولي.

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

ُيعـ ّـد قطــاع الخدمــات المصرفيــة أكبــر قطــاع فرعــي مــن قطاعــي الخدمــات الماليــة ،وقــد ســاهم

هــذا القطــاع بمبلــغ ( )111مليــار ريــال فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الثابتــة فــي العــام

2016م ،وهــو مــا يمثــل قرابــة ( )%6مــن الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ،بنمــو ( )%7سـ ً
ـنويا فــي

األعــوام األربعــة األخيــرة.5

عــد الســوق الماليــة الســعودية أكبــر أســواق األســهم
وفيمــا يخــص قطــاع الســوق الماليــة ،تُ ّ

اإلقليميــة؛ إذ بلــغ رأس مــال ســوق األســهم ( )1,680مليــار ريــال فــي عــام 2016م.6

وتســعى رؤيــة  2030إلــى توفيــر اإلمكانــات لقطــاع الخدمــات الماليــة .وفــي حيــن ســتكمن غالبيــة
الفــرص فــي تمويــل المشــاريع ،ســتتوفر فــرص إضافيــة فــي الخدمــات الماليــة األخــرى (مثــل
خدمــة االستشــارات المتعلقــة بجمــع رؤوس األمــوال ،وخدمــة التمويــل التجــاري ،وخدمــات
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المدفوعــات) .ويتضــح أيضـ ًـا مــن خــال رؤيــة  2030اهتمــام المملكــة باســتقطاب االســتثمارات

األجنبيــة المباشــرة ،التــي تُ عـ ّـد الســوق الماليــة قنــاة جاذبــة لهــا.

وبمــا أن قطــاع الخدمــات الماليــة هــو عامــل تمكيــن رئيــس للنمــو االقتصــادي ،فــإن النمــو
المســتقبلي وحجــم قطــاع الخدمــات الماليــة ســيعتمدان إلــى حــد كبيــر علــى مــدى تطــور قطاعــات
االقتصــاد األخــرى ونموهــا.

وينظــر البرنامــج إلــى الفــرص اآلتيــة فــي القطــاع  -فــي األعــوام (2020-2018م) آخـ ً
ـذا فــي االعتبــار
أهميتــه كمصــدر رئيــس لتوفيــر االحتياجــات التمويليــة لتنميــة وتنويــع االقتصــاد :

•التوســع العالمــي والتركيــز علــى تقديــم الخدمــات الماليــة إلــى الشــركات الســعودية التــي
تســتهدف األســواق العالميــة.

•دعــم شــركة (تــداول) لتصبــح رائــدة إقليميـ ًـا مــن ناحيــة الحجــم وزيــادة عــدد الشــركات المدرجــة

وتنويــع األدوات المعروضــة (مثــل أدوات الدخــل الثابــت) وتســهيل مشــاركة المســتثمرين

األجانــب.

•تطويــر أنظمــة الخدمــات الماليــة الرقميــة ودعــم البنوك فــي خطط التحول الرقمية تماشـ ً
ـيا مع
التوجهــات العالميــة مــن أجل تحســين مســتويات خدمــة العمالء وتحقيق الميزة التشــغيلية.

قطاع الخدمات العامة

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

تتوزع اسـتثمارات الصندوق في قطاع الخدمات العامة على الشـركة السـعودية للكهرباء ،وشـركة

الميـاه والكهربـاء القابضـة ،وشـركة مرافـق الكهرباء والميـاه بالجبيل وينبع ،وشـركة الغاز والتصنيع
األهليـة (غازكـو) ،وشـركة توسـعة شـعيبة القابضـة المحـدودة ،وكذلـك يسـتثمر الصنـدوق بصـورة
غيـر مباشـرة فـي شـركة أعمـال الطاقـة والميـاه الدوليـة (أكـوا بـاور) مـن خلال الشـركة العربيـة

السـعودية لالسـتثمار (سـنابل لالسـتثمار).

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

بلغ إجمالي القدرة اإلنتاجية لتوليد الطاقة في المملكة ( )81.6جيجا وات في عام 2015م ،وتُ سهم

عد الشركة السعودية للكهرباء أكبر هذه الجهات من ناحية
أكثر من ست مؤسسات في توفيرها .وتُ ّ
القدرة اإلنتاجية؛ إذ تشكل ( )%70من إجمالي القدرة اإلنتاجية.7

أصوال كبيرةً لنقل الطاقة وتوزيعها؛ إذ تبلغ
وفيما يخص قطاع إمدادات الطاقة ،تمتلك المملكة
ً

ً
تقريبا من خطوط النقل عالية الجهد وخطوط الضغط العالي،
دائرة التغطية بها ( )70ألف كيلومتر
ً
و( )540ألف كيلومتر
تقريبا من خطوط النقل متوسطة ومنخفضة الجهد في عام 2015م.8

وتدعم أعمال نقل الطاقة وتوزيعها البنية التحتية الجاهزة لخدمات العمالء مثال لفروع ،ومراكز

االتصال ،وشبكة اإلنترنت ،والجواالت ،وأجهزة الخدمة الذاتية.

ويسعى برنامج الصندوق إلى تحقيق اآلتي في القطاع في األعوام (2020-2018م):

•رفــع مســتوى الكفــاءة التشــغيلية فــي األصــول التــي يســاهم فيهــا الصنــدوق ،وســينتج عــن
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ذلــك خفــض اســتهالك الوقــود والمصاريــف الرأســمالية.

•االســتثمار فــي الطاقــة الشمســية والبديلــة ،وذلــك لبنــاء الصناعــة المحليــة علــى مســتوى
سلســلة القيمــة ،ووضــع المملكــة علــى الخارطــة الدوليــة فــي هــذا المجــال.

•االســتثمار فــي مجــال تحديــث منظومــة الطاقــة بمــا يشــمل االســتعانة باألنظمــة الذكيــة،
والبنيــة التحتيــة ثنائيــة االتجــاه لتكامــل مصــادر الطاقــة المتجــددة.

قطاع التعدين

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

تتركـز االسـتثمارات الحاليـة للصنـدوق فـي قطـاع التعديـن علـى شـركة التعديـن العربيـة السـعودية
(معـادن) .ولـدى (معـادن) أربعـة مجـاالت عمل رئيسـة :الذهب والمعادن األساسـية ،والفوسـفات،

واأللومنيـوم ،والمعـادن الصناعية.

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

تكمـن أهميـة قطـاع التعديـن فـي كونـه مـن أهـم القطاعـات الواعـدة فـي المملكـة .إال أنـه بالرغـم
مـن ذلـك ،فـإن مسـتوى اإلنفـاق علـى أنشـطة االستكشـاف في المملكـة منخفض بسـبب ارتفاع
تكلفـة هـذه األنشـطة ،وطـول مدة المشـاريع.

عـد قطـاع التعديـن مـن ركائـز التطـور الصناعـي ،وتبلـغ مسـاهمته فـي الناتـج المحلـي قرابة ()11
ُ
وي ّ

مليـار ريـال في عـام 2016م.9

وفـي ضـوء رؤيـة  2030حيـال قطـاع التعديـن ،تسـعى المملكـة إلـى تنميـة مسـاهمة هـذا القطـاع
فـي إجمالـي الناتـج المحلـي ،ومسـاهمته فـي توليـد الوظائـف بشـكل بـارز بحلـول عـام 2020م.10

وسيسـتفاد مـن هـذا القطـاع بشـكل كبيـر الرتباطـه بصناعـات تعمـل المملكـة علـى اسـتحداثها.
ُ

وينظر برنامج الصندوق إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):

ـوال
•االســتثمار فــي استكشــاف واســتخراج الثــروات غيــر المســتغلة مــن المعــادن المختلفــة وصـ ً
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بالقطــاع إلــى مضاعفــة إنتاجــه؛ بهــدف رفــع مســاهمة القطــاع فــي إجمالــي الناتــج المحلــي

إلــى أكثــر مــن ثالثــة أمثــال مســاهمته الحاليــة.

•الريــادة العالميــة فــي مجــال األنشــطة المتعلقــة بإنتــاج الفوســفات واألســمدة ،عــن طريــق
الدخــول إلــى أســواق عالميــة جديــدة ،وتكويــن شــراكات اســتراتيجية عالميــة.

•دعــم صناعــة األلومنيــوم فــي المراحــل المتقدمــة ( )Downstreamبمــا يســهل تطويــر وتنميــة
قطاعــات التصنيــع؛ حيــث تملــك المملكــة فرصــة اســتثنائية لتكــون مــن أكبــر الالعبيــن فــي

ســوق األلومنيــوم عبــر الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية والتوســع فــي أســواق عالميــة.

•النظر في زيادة االستثمار في المراحل األولية ( )Upstreamفي مشاريع األلومنيوم.

قطاع الزراعة واألغذية

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

تتوزع استثمارات الصندوق في قطاع الزراعة واألغذية على شركة المراعي ،والشركة السعودية

لالستمثار الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك) ،ومجموعة صافوال ،والشركة الوطنية للتنمية
الزراعية (نادك) ،والشركة السعودية لألسماك ،والمطاحن األربعة* ،والشركة الكويتية لألغذية
(أمريكانا).

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

تهدف رؤية  ،2030إلى رفع مستوى األمن الغذائي في المملكة من الغذاء .كذلك تتجه المملكة

إلى تصميم نُ ُ
ظم إنتاج مستدامة عالية الكفاءة للمصانع وتربية الماشية ومصائد األسماك مع

ً
أيضا
ومتجددة.
تضم موارد مائية طبيعية
تحسين استخدام المياه في الزراعة بالمناطق التي
ّ
ّ
ّ
ومصنعي
تهدف رؤية  2030إلى مواصلة جهود المملكة في إيجاد أوجه تعاون مع المستهلكين

األغذية والموزّ عين بهدف زيادة كفاءة اإلنتاج وخفض هدر الموارد.

وينظر البرنامج إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):
ً
مسبقا بإسم «المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق»؛ وهي مستثناة من التحليل الوصفي الدقيق ألنها خاضعة لعملية الخصخصة
* كانت تعرف
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•االستثمار في المشاريع الزراعية ذات الجدوى المالية ورفع نسبة مستوى األمن الغذائي؛ إذ
استهلكت المملكة في عام 2016م قرابة ( )31مليون طن من األغذية فيما اقتصر إنتاجها

على نحو ( )7مليون طن من الغذاء.

•االستثمار بحصة رئيسة في قطاع األغذية العالمي ،وتنمية صادرات المملكة من األغذية
ّ
تمكنه من االستفادة
المصنعة لألسواق اإلقليمية والعالمية؛ إذ إن استثمارات الصندوق

عد توقعات
من الطلب المحلي لألغذية الذي ُي َّ
قدر بنحو ( )72مليار ريال في عام 2016م .11وتُ ّ

ً
نظرا إلى نسبة النمو السكاني،
نمو القطاع في المملكة ومنطقة الشرق األوسط إيجابية

ّ
والمعبأة ،واألغذية التي
المصنعة
والتغير في سلوك استهالك المجتمع (تفضيل األغذية
ّ
تحمل عالمات تجارية).

•االستثمار في الشركات الناشئة في مجال التقنية الزراعية لنشر أحدث التقنيات في المملكة
وتحسين إنتاجية األعمال الزراعية المحلية وتقليل الهدر

قطاع النقل والخدمات اللوجستية*

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

هنـــاك عدة اســـتثمارات للصنـــدوق في هـــذا القطاع منهـــا :الشـــركة الوطنية الســـعودية للنقل

البحري (بحري) ،والشـــركة الســـعودية العالمية للموانئ ،والشـــركة الســـعودية للخطوط الحديدية
(ســـار) ،والشـــركة الســـعودية للنقـــل الجماعي (ســـابتكو) ،والشـــركة الســـعودية لتهيئـــة وصيانة
الطائرات.
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الحديدية
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أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م
ً
ً
ً
ً
ً
وعالميا للقطاعات ذات
وإقليميا
محليا
لوجستيا
مركزا
تطمح رؤية  2030إلى أن تصبح المملكة

ّ
للمصنعين
االهتمام الوطني وللسلع الصناعية واالستهالكية؛ إذ توفر المملكة بيئة عمل مناسبة

ومزودي الخدمات اللوجستية ،إلى جانب سهولة الوصول إلى دول شبه الجزيرة العربية وشمال

وشرق أفريقيا ،مع توفير شبكة توزيع مميزة لألسواق المحلية في المملكة.
وينظر البرنامج إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):

•تأسيس ودعم شركة رائدة إقليمية في مجال عمليات الموانئ البحرية بهدف تمكين المملكة
من االستفادة من موقعها على البحر األحمر والخليج العربي ،وذلك للقيام بدور محوري على

المستوى العالمي ،وتوفير الخدمات الالزمة لدعم عمليات االستيراد إلى المملكة والتصدير منها.

•السعي إلى التعاون بين الشركات التي يساهم فيها الصندوق ،ومن ذلك تعزيز الربط بين
الموانئ السعودية والشركة السعودية للخطوط الحديدية.

•التوسع في االستثمارات اللوجستية على طول سلسلة القيمة في القطاع ،مثل المخازن
وخدمات الشحن لتحقيق التعاون والتكامل.

•استكشاف فرص االستحواذ العالمية في القطاع لالستفادة من اقتصاديات السعة وتعزيز
حضور المملكة في األسواق العالمية.

•المساهمة في تأمين البنية التحتية الالزمة للصناعات الوطنية ،مثال دعم مشروع وعد
الشمال للفوسفات.

قطاع األسمنت

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

ً
حصصا في عدد من شركات األسمنت في المملكة ،وتتفاوت
يمتلك صندوق االستثمارات العامة

ملكيته في هذه الشركات ،وهي :شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ،وشركة أسمنت القصيم ،وشركة

أسمنت ينبع ،وشركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وشركة األسمنت السعودية.

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م
تكمن أهمية قطاع األسمنت في كونه من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة .ويوفر
هذا القطاع قرابة ( )12,500وظيفة ،وبلغ إجمالي إيرادات قطاع األسمنت زهاء ( )15مليار
ريال في عام 2016م؛ إذ زادت القدرة اإلنتاجية في المملكة بوتيرة أسرع من نمو الطلب في
السنوات األخيرة .12

جراء المشاريع الضخمة الجارية والقادمة،
وفي ضوء رؤية ،2030
ُ
تلوح فرص لقطاع األسمنت من ّ
مثل :مترو الرياض ،ومترو جدة ،وتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة ،ومدينة الجبيل الصناعية
الثانية ،والتي تمتد مدة تنفيذها حتى عام 2030م.
وينظر البرنامج إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):
•إمكانيات التوسع في قطاع األسمنت ،وأن تكون الشركات السعودية المغذي الرئيس
ً
إقليميا.
لألسمنت
•تكوين شركات رائدة على مستوى المناطق ،قادرة على تلبية احتياجات السوق المستقبلية.
•تحسين الكفاءة التشغيلية لخدمة مشاريع رؤية  2030على النحو األمثل ،ومن ذلك على سبيل
المثال :استخدام الطاقة البديلة وإيقاف تشغيل األفران القديمة ذات الكفاءة المنخفضة.
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قطاع الفوالذ

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

تتركز االستثمارات الحالية للصندوق في القطاع في شركة أرسيلورميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل
(.)AMTPJ

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

الصلــب ( )Billetsوحديــد
إن إنتــاج الفــوالذ فــي المملكــة
موجــه بشــكل كبيــر نحــو إنتــاج كتــل ُ
ّ
ً
محــدودا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يواجــه
التســليح فــي حيــن ال يــزال إنتــاج المنتجــات المســطحة
القطــاع تحديــات بســب:

ً
مقارنة بالمنتجات
•اعتماد المملكة على الواردات من المنتجات المسطحة النهائية بشكل أكبر
الطويلة.

الصلب ()Billets
•انخفاض الطلب وزيادة العرض بسبب تفضيل المصانع الصغيرة استيراد كتل ُ
وتحويلها إلى منتجات طويلة مكتملة.

يرجح أن تنمو صناعة الفوالذ إثر الزيادة المتوقعة في مجاالت اإلسكان
وفي ضوء رؤية َّ ،2030
والصناعات التحويلية والعسكرية والنقل ،إضافة إلى النمو المتوقع في إنشاء العقارات السكنية.

وينظر البرنامج إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):

•تطوير اإلمكانيات المحلية لتصنيع المنتجات عالية الجودة لدعم القطاعات الجديدة ،وذلك
عال لصهر خام الحديد في المنطقة تلبية
من خالل اعتماد أهم التقنيات مثل إنشاء أول فرن ٍ

الحتياجات الصناعات المتقدمة وتوطين صناعة المنتجات المسطحة.
ً
عالميا ألنابيب الخط السلسة.
•تعزيز موقع المملكة كمنتج رائد

•التوسع على طول سلسلة القيمة لتعزيز التنافسية والربحية للقطاع.
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قطاع الخدمات الصحية

استثامرات صندوق االستثامرات العامة يف القطاع

يساهم صندوق االستثمارات العامة في الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة

والمستلزمات الطبية (نوبكو) ،التي تم تأسيسها لتوحيد مشتريات الجهات الصحية الحكومية
في المملكة .ويمكن للشركة في المستقبل توسعة نطاق خدماتها المقدمة إلى مزودي الرعاية

الصحية من خالل تقديم خدمات القيمة االستراتيجية المضافة .كما يساهم الصندوق بصورة
غير مباشرة في شركة إبراهيم محمد المانع وإخوانه المالكة لمستشفيات المانع العامة في
المنطقة الشرقية.

أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة يف القطاع حتى عام 2020م

يشمل قطاع الخدمات الصحية في المملكة جميع األنشطة المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية
فضل عن إنتاج المواد ذات الصلة بالرعاية الصحية مثل
كالمستشفيات والعيادات والصيدليات،
ً

المستحضرات الصيدالنية واللوازم الطبية .وتستهدف رؤية  2030تيسير الوصول إلى خدمات
الرعاية الصحية؛ إذ تعتزم تحقيق ذلك من خالل االستثمارات في مشاريع البنية التحتية ذات

الصلة بالرعاية الصحية ،ورفع مشاركة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص المحليين واألجانب.

وينظر برنامج الصندوق إلى الفرص اآلتية في القطاع في األعوام (2020-2018م):

ً
ً
إقليميا للرعاية الصحية عبر
مركزا
•دعم جهود توطين الرعاية الصحية والمساهمة في جعل المملكة
إنشاء مدن طبية وبنى تحتية للرعاية الصحية بأعلى المعايير وباستقطاب أفضل الكوادر الطبية.

وتبدو فرصة تطوير القطاع الصحي في المملكة مؤاتية .فعلى سبيل المثال بلغ متوسط عدد

األسرة ( )2.1سرير لكل ( )1,000نسمة ،وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ ( ،)3.1ومتوسط
أسرة.13
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية البالغ (ّ )5

عد المملكة
•توطين صناعة المستحضرات الصيدالنية وتجميع األجهزة والمعدات الطبية؛ إذ تُ ّ
من أكبر مستوردي المنتجات الصيدالنية في المنطقة ،وقد بلغت قيمة المنتجات الصيدالنية
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المستوردة ما يعادل ( )%80من إجمالي االستهالك .14إضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع
الوعي الصحي وزيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية إلى دفع هذا النمو بشكل أسرع.

•دعم تطوير نظم تقنية المعلومات والبرمجيات للرعاية الصحية ،ليشمل ذلك الحلول المتعلقة
بالمعلومات المتصلة بصحة المريض ،والقدرة على تنسيق الرعاية المقدمة ،وحلول المساعدة

على التشخيص السريع ،وتبادل المعلومات الطبية مع المرضى وأسرهم.
نظرة الصندوق
حيال الفرص
في القطاع،
وتخصيص رأس
المال والتنفيذ

تحقيق عوائد
مستدامة عىل املدى
الطويل
حوكمة شركات
الصندوق ومراقبة
األداء

تحقيق القيمة
للشركات التي
يساهم فيها
الصندوق

تطوير حوكمة الرشكات التي يساهم فيها الصندوق ،ومراقبة األداء:

يهدف الصندوق إلى المشاركة في تحقيق معدالت نمو مرتفعة في الشركات التي يساهم فيها،

وذلك من خالل تطوير الحوكمة وتفعيلها في تلك الشركات ،لمواكبة أفضل الممارسات المحلية

والعالمية ،ومتابعة مستوى االلتزام وتطبيق األنظمة واللوائح المتبعة في المملكة وخارجها.

ومن هذا المنطلق ،أنشأ الصندوق إدارة تُ عنى بحوكمة الشركات التي يساهم فيها ،فحدد إطار
عمل يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية لرفع مستوى أداء الشركات وتحقيق

االنعكاس اإليجابي على األطراف ذات العالقة (المساهمين ،مجلس اإلدارة ،إدارة الشركة،
والجهات الرقابية) ،ويتضمن إطار الحوكمة األبعاد اآلتية:

البعد الركيزة األساسية إلطار حوكمة الشركات التي يساهم
عد هذا ُ
•رؤية الصندوق كمساهمُ ..
وي ّ
قيم الصندوق أداء الشركات لتحديد أولوياتها وتوجهاتها االستراتيجية ،ويسهم
فيها الصندوق؛ إذ ُي ّ
هذا التقييم في تطوير استراتيجيات الشركات التي يساهم فيها الصندوق.

•رفع مستوى ممارسة الحوكمة في الشركات التي يساهم فيها الصندوق ..يسعى الصندوق
إلى العمل على دعم الشركات لتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة واألنظمة والتعليمات
الصادرة عن الجهات الرقابية في المملكة وخارجها.
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•المتابعة المستمرة للشركات التي يساهم فيها الصندوق ..يعمل الصندوق على المتابعة الوثيقة
ألداء الشركات التي يساهم فيها ،من خالل تفعيل دوره وممارسة حقوقه كمساهم من أجل
تحقيق أهدافه لتعظيم المنفعة االستثمارية العائدة على جميع المستثمرين.

•ممثلو الصندوق في مجالس إدارات الشركات التي يساهم فيها ..يسعى الصندوق إلى استقطاب
أفضل الكفاءات من أصحاب الخبرات المحلية والعالمية في جميع المجاالت لتحقيق أهداف

الشركة ،وما من شأنه تعظيم المنفعة العائدة على جميع المستثمرين واالقتصاد الوطني.

•المتابعــة والدعــم لممثلــي الصنــدوق فــي الشــركات ..يعمــل الصنــدوق علــى إعــداد برامــج
لممثليــه فــي مجالــس إدارات الشــركات التــي يســاهم فيهــا ،بهــدف تعريفهــم بدورهــم المأمــول
تُ جــاه الشــركة والصنــدوق .كمــا يعمــل علــى متابعــة أدائهــم وتوفيــر األدوات المناســبة لدعمهــم

علــى القيــام بالمهــام المســندة إليهــم ،مــن خالل تقديــم الدراســات واآلراء االســتثمارية والنظامية

حيــال مــا يحتاجــون إليــه ،بمــا يحقــق أهــداف برنامــج الصنــدوق.

•برامج التطوير ..يعمل الصندوق على تأسيس أكاديمية لتدريب وتطوير مهارات منسوبي
الصندوق وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذين في الشركات التي يساهم فيها ،ويسعى
إلى التعاقد مع مراكز تدريبية متخصصة لتقديم برامج متكاملة للمساهمة في تطوير ومواكبة
أفضل الممارسات العالمية.

نظرة الصندوق
حيال الفرص
في القطاع،
وتخصيص رأس
المال والتنفيذ

تحقيق عوائد
مستدامة عىل املدى
الطويل
حوكمة شركات
الصندوق ومراقبة
األداء

تحقيق القيمة
للشركات التي
يساهم فيها
الصندوق

خدمات تحقيق القيمة للرشكات التي يساهم فيها برنامج الصندوق

سيقوم الصندوق بتقديم الدعم والمساندة لشركاته وذلك للمساهمة في نموهـا وتحسين أدائها،

ويسهم هذا الدعم في تعظيم أصول الصندوق وتكريس دوره كمستثمر نشيط ،والعمل على تطوير
البرامج التي تحتاج إليها الشركات ،وإيجاد أوجه تعاون فيما بينها؛ إذ حدد الصندوق فرص إيجاد قيمة
مضافة في الشركات التي تندرج تحت محفظة استثماراته في الشركات السعودية ،ومنها على
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سبيل المثال:

•تسريع نمو وتطوير الشركات الرائدة.
•تسريع نمو الشركات الجديدة.

ً
عالميا عبر عالقات الصندوق.
•مساندة الشركات السعودية في النمو
•مساندة عمليات االستحواذ والهيكلة المالية.
•تطوير الجاهزية المعلوماتية والرقمية.
•تعزيز معايير المسؤولية االجتماعية.

•إطالق منتديات حوارية بين اإلداريين وتحفيز العاملين.
تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.

•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة.
•إنشاء المراكز اللوجستية وتحسين أدائها.
•تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي.
•تعظيم اإليرادات من األصول المملوكة للدولة.
•جذب االستثمار األجنبي المباشر.
•تنمية االقتصاد الرقمي.
•توطين الصناعات الواعدة.

األهداف غير المباشرة

•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
ً
عالميا.
•دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها
ً
ً
وعالميا.
إقليميا
•تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة
•دعم نمو القطاع غير الربحي.
•تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.
•زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد.
•تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها.
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ثانياً:تأسيسرشكاتإلطالقالقطاعاتالجديدةوتنميتها
ً
ً
ومكمــا للقطــاع الخــاص فــي المملكــة .فهــو
داعمــا
دورا
يلعــب صنــدوق االســتثمارات العامــة
ً
يســتثمر فــي القطاعــات الجديــدة الواعــدة ،ويعمــل علــى تهيئتهــا لشــركات القطــاع الخــاص بمــا
فــي ذلــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،ويعمــل كذلــك علــى بنــاء القــدرات البشــرية فــي هــذه
القطاعــات.
ويســتطيع الصنــدوق مــن خــال شــبكة عالقاتــه جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة إلــى االســتثمار فــي
هــذه القطاعــات وجــذب الشــركات المتخصصــة إلــى توطيــن التقنيــة والمعرفــة ،وتكويــن الشــراكات
مــع الالعبيــن المحلييــن ،وتمكينهــم مــن التنــــافس في المستقبـــل.
كمــا يعمــل الصنــدوق علــى تنميــة القطاعــات علــى مــدى سلســلة القيمــة مــن خــال اســتثماراته في
المملكــة ،وتمكيــن مختلــف الشــركات مــن التوســع وبلــوغ األســواق اإلقليميــة والعالميــة .وتعــد
جهــود الصنــدوق فــي ترســيخ الشــفافية ومعاييــر الحوكمــة الســليمة فــي الشــركات الســعودية
ـا إيجابيـ ًـا يســاهم فــي زيــادة قيمــة أصــول الســوق الســعودية ويجــذب المســتثمرين األجانــب
عامـ ً
إليهــا.
ً
عــددا مــن القطاعــات التــي تســهم فــي تنويــع وتنميــة االقتصــاد
ولقــد حــدد برنامــج الصنــدوق
ً
حاليــا علــى تأســيس شــركات فــي تلــك القطاعــات .وفيمــا يلــي عــرض ألبــرز
المحلــي .ويعمــل
مبــادرات برنامــج الصنــدوق لتطويــر هــذه القطاعــات:

 :1.2تأسيس الرشكة السعودية للصناعات العسكرية
قطاع الصناعات العسكرية
ً
إنفاقا على األمن والدفاع على مستوى العالم؛ إذ شكلت المصروفات
عد المملكة من أكثر الدول
تُ ّ
.15
المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016م نسبة ( )%21من إجماليها وعلى الرغم من حجم
ً
حاليا ،ال تتجاوز حصة المحتوى المحلي ()%5
اإلنفاق الضخم ،وعدد الشركات العاملة في القطاع
16
من إجمالي اإلنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار  .لذا أكدت رؤية 2030
على أهمية توطين قطاع الصناعات العسكرية ،وحددت نسبة ( )%50كنسبة توطين لإلنفاق
العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها في عام 2030م.
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القطاعات التي تشملها االستثامرات الهادفة إىل تطوير وتنمية القطاعات السعودية
الشركة السعودية للصناعات
العسكرية
(قطاع الصناعات العسكرية)

شركتي ُد ُسر
وتقنية
(التحول الصناعي)

شركة الترفيه

شركة نون

شركة إعادة التمويل العقاري

(قطاع الترفيه)

(قطاع التجارة اإللكترونية)

(قطاع التمويل العقاري)

شركة إعادة التدوير

شركة كفاءة الطاقة

صندوق الصناديق

شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر

(قطاع إعادة التدوير)

(قطاع كفاءة الطاقة)

(المنشآت الصغيرة والمتوسطة)

(قطاع السفر والسياحة)

وصف املبادرة

ً
ســعيا مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة إلــى اغتنــام الفــرص المتاحــة فــي قطــاع الصناعــات
العســكرية وتحقيقـ ًـا ألهــداف رؤيــة ُ ،2030أسســت الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية فــي

عــام 2017م ،وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل للصنــدوق .ومــن المســتهدف أن تصبــح ضمــن أكبــر
( )25شــركة صناعــات عســكرية فــي العالــم ،جامعـ ًـة بيــن أحــدث التقنيــات وأفضــل الكفــاءات لتطويــر

منتجــات عســكرية بمواصفــات عالميــة ،لتعــزز قــدرات المملكــة فــي هــذا القطــاع .وقــد بنــت الشــركة

اســتراتيجيتها علــى دراســات وبحــوث مســتفيضة ألفضــل الممارســات ،إلــى جانب التنســيق الواســع
مــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن .وبــدأت الشــركة بالتفــاوض مــع عــدة شــركات عالميــة للمســاهمة
فــي بنــاء قدراتهــا وتكويــن شــراكات معهــا.

وفــي ضــوء ذلــك ،حــددت الشــركة مجــاالت عملهــا بغيــة تحقيــق أعلــى قــدر مــن التوطيــن والربحيــة.
وتتمثــل هــذه المجــاالت فــي:

والموجهات وأنظمة االتصاالت
•اإللكترونيات الدفاعية :صناعة الرادارات والمستشعرات
ّ
والقيادة والسيطرة.

•األسلحة والذخائر والصواريخ :صناعة األسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر
الموجهة.
ّ
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•األنظمة األرضية :صناعة المكونات واألنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها ،وقطع
الغيار ومعدات الدبابات والعربات.

•األنظمة الجوية :صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها ،وصناعة وصيانة
الطائرات بدون طيار.

الموجهة.
•التقنيات الصاعدة :صناعة التقنيات الحديثة كاألمن السيبراني واألسلحة
ّ
ويدعــم الصنــدوق خطــة الشــركة التــي تتمحــور حــول تطويــر أحــدث التقنيــات وتصنيــع المنتجــات
وتقديــم الخدمــات لالرتقــاء بمســتوى الصناعــات العســكرية.

األثر املتوقع للمبادرة

ُيتوقــع أن تصــل مســاهمة الشــركة فــي الناتــج المحلــي إلــى ( )900مليــون ريــال بحلــول عــام 2020م،

وأن يتــم اســتحداث ( )5آالف وظيفــة مــن خاللهــا.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•توطين الصناعات العسكرية.
•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير
النفطية.
•جذب االستثمار األجنبي المباشر.

 :2.2مبادرة الصندوق يف تنمية التحول الصناعي يف اململكة
التحول الصناعي

يشكل تنويع الصناعات الوطنية أحد الركائز الرئيسة لرؤية  2030والتي تستهدف رفع نسبة الصادرات

غير النفطية من ( )%16إلى ( )%50من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ً
ً
محوريا في تحقيق هذا الهدف بالتركيز على الجوانب التالية:
دورا
ويمكن للصندوق أن يلعب
•تطوير وتوطين سلسلة اإلمداد للواردات ذات القيمة العالية والطلب المرتفع.

ً
ً
إقليميا للصناعات من خالل تطوير عدد من القطاعات
مركزا
•دعم جهود المملكة لتصبح
الصناعية في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

•االستثمار في الصناعات المبتكرة والمتقدمة.
مجاال
وسيشارك الصندوق القطاع الخاص في إطالق هذه الصناعات ،وخاصة تلك التي يرى فيها
ً
ً
عددا من القطاعات
للنمو والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة .وفي هذا السياق ،حدد الصندوق
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الصناعية التي يسعى إلى تطويرها مثل صناعة المركبات والنقل ،وتقنية البطاريات ،والمعدات
اإللكترونية والصناعية ،وتقنية الطاقة المتجددة ،وصناعة األدوات المعدنية ،والصناعة الرقمية

والروبوتات.

ً
مستفيدا من
ولتطوير هذه الصناعات يستثمر الصندوق مع القطاع الخاص وأكبر الشركات العالمية

حجمه وشبكة استثماراته وحضوره على المستوى العالمي.
وصف املبادرة

(د ُسر)،
ينفذ الصندوق هذه المبادرة من خالل الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية ُ

والشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني (تقنية):

•الرشكة العربية السعودية لالستثامرات الصناعية:

(د ُسر) من ِق َبل كل من صندوق االستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية
تم تأسيس شركة ُ

وشركة (سابك) .وهي شركة قابضة تستهدف المجاالت الصناعية االستراتيجية للمملكة.
وتعمل على تكوين شراكات مع مؤسسات دولية .إذ وقعت  -على سبيل المثال  -عقد شراكة

مع شركة جنرال إلكتريك ( )General Electricبمبلغ مليار ريال ،وذلك لتصنيع طوربينات الغاز
في المملكة.

•الرشكة السعودية للتنمية واالستثامر التقني:

تأسست شركة (تقنية) عام 2011م ،وهي مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة،
وتسعى إلى تحقيق استدامة القيمة االستراتيجية المضافة للمملكة ،عبر تطوير التقنية وجلب

التقنيات العالمية إلى المملكة .وتتوزع األنشطة التشغيلية لشركة (تقنية) على ثالثة مسارات:

االستثمارات :يتخلل هذا المسار نوعين من الدعم االستثماري وهما الدعم العالمي بهدفنقل التقنيات إلى المملكة ،والدعم المحلي للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

الصناعات :يعمل هذا المسار على بناء شراكات وعالقات عمل متينة مع قادة عالميين فيالقطاعات التي تعمل فيها الشركة.

الخدمات :يركز هذا المسار على تطوير التقنية السعودية ،وتحقيق المكاسب السريعة.األثر املتوقع للمبادرة

ستساهم مبادرة الصندوق في تحقيق مستهدفات التحول الصناعي في المملكة من خالل إطالق

قطاعات جديدة وإيجاد فرص عمل وتنويع االقتصاد والصادرات غير النفطية.

(د ُسر) ما يزيد عن ( )5مليار ريال بحلول عام 2020م
على سبيل المثال ،من المتوقع أن تستثمر شركة ُ

وأن تولد نحو ( )2,500وظيفة ،باإلضافة إلى مساهمة تراكمية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى ()3

مليار ريال في الناتج المحلي.
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تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة

األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•تنمية االقتصاد الرقمي.
•توطين الصناعات الواعدة.
•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير
النفطية.
•جذب االستثمار األجنبي المباشر.

 :3.2مبادرة تأسيس رشكة لالستثامر يف الرتفيه
قطاع الرتفيه

يتمتع قطاع الترفيه بإمكانيات كبيرة ،ويساهم في تحقيق النمو واالزدهار في المملكة ألسباب
عدة ،أهمها:

•تميز المملكة بشريحة سكانية شابة :يندرج ( )12مليون مواطن (يشكلون ما نسبته  %59من
إجمالي عدد السكان) ضمن الفئة العمرية ما دون سن الثالثين.17

•ارتفاع إنفاق السعوديين على الترفيه الخارجي :إذ ُينفقون قرابة ( )31مليار ريال على أنشطة
االستجمام والترفيه.18

•حجم العروض الترفيهية الحالية الذي ال يغطي الطلب :باإلضافة إلى أن هذا القطاع في تطوير
وتغير مستمر.

الرامية إلى إحداث نمو في إنفاق األسر السعودية على الترفيه من
ُ
ويتوقع أن تُ سهم التطلعات ّ
نسبة ( )%2.9إلى ( ،)%6في تحقيق قيمة سوقية إضافية تبلغ ( )30مليار ريال في مجال الخدمات

الترفيهية .19

وصف املبادرة

يعمل صندوق االستثمارات العامة على تأسيس شركة ترفيه جديدة .وستكون الشركة الذراع

التشغيلية واالستثمارية للصندوق في هذا القطاع .وستُ سهم الشركة في التشجيع على االستثمار
ً
ممكنة القطاع الخاص على ذلك ،وداعمة له لالستثمار في هذا القطاع.
في أنشطة ترفيهية متنوعة،
فضال عن استقطاب الشركاء االستراتيجيين العالميين ،وبناء المواهب المحلية والقدرات التقنية.
ً

وبذلك ستعمل الشركة على تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين ،وتلبية احتياجات األفراد

وتوقعاتهم على صعيد الترفيه ،وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد فرص جديدة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في هذا القطاع .كذلك ستركز الشركة على:
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•بناء وتشغيل المالهي الترفيهية الكبرى على مستوى المناطق.

وسيقدم من
•بناء وتشغيل مراكز الترفيه العائلية والمتخصصة ومجمعات ترفيهية في المملكة،
َّ
خاللها أحدث وأفضل المنصات الترفيهية بالشراكة مع مشغلين عالميين.

•توطين المعرفة والخبرات في مجال الترفيه.
األثر املتوقع للمبادرة

ً
تقريبا ،وتعمل الشركة على تدشين أول مجمع للترفيه
سيصل رأس مال الشركة إلى ( )10مليار ريال

ويتوقع بحلول عام 2020م أن تصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي إلى
في عام 2019مُ .
مليار ريال ،وأن َّ
تولد ألف وظيفة مباشرة.
تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•تطوير فرص الترفيه وتنويعها.
•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير
النفطية.
•جذب االستثمار األجنبي المباشر.

 :4.2مبادرة إطالق رشكة (نون)
قطاع التجارة اإللكرتونية

بلغ حجم سوق التجارة اإللكترونية في المملكة ( )5.2مليار ريال في عام 2016م بما يمثل ()%1

من إجمالي سوق التجزئة .ومن المتوقع أن تضاعف التجارة اإللكترونية حصتها من إجمالي مبيعات
ً
ً
متزايدا لتبلغ ( )%2.9بحلول عام
نموا
التجزئة لتصل إلى ( )%2.4بحلول عام 2020م ،وأن تشهد

2025م و( )% 3.4بحلول عام 2030م.20
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وصف المبادرة

ُيسهم الصندوق في هذا القطاع عبر شركة (نون) ،وهي إحدى المنصات الناشئة المتخصصة في
التجارة اإللكترونية .وستكون منصة (نون) المشروع الرئيس األول في مجال التجارة اإللكترونية.
ً
مقرا لها ،وتتبع لها مراكز للخدمات اللوجستية ،ومنصة دفع إلكترونية.
وستتخذ الشركة من الرياض

وسوف تكون شركة (نون) شركة رائدة في مجال التجارة اإللكترونية ،وذلك من خالل:

•تقديم خدمات عالية الجودة :ستوفر (نون) تجربة رقمية سلسة وسريعة لعمالئها في عمليات
وسيتاح أمام العمالء خيار
الشراء والدفع .وستقدم خدمة توصيل سريع في المدن الرئيسة.
ُ

وسي ّ
مثل ذلك عامل
استالم المنتجات عند أبواب منازلهم ،أو مراكز االستالم ،أو الخزائن الذكية.
ُ
فضال عن
تميز تنافسي ،كما ستوفر (نون) خدمة عمالء متعددة القنوات على مدار الساعة،
ً
خدمات ما بعد البيع.

•تطوير منصة داخلية للدفع اإللكتروني :تخطط الشركة لتطوير حلول تقنية داخلية ،مثل الموقع
اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول وإدارة المخازن .وتمثل منصة الدفع اإللكتروني لدى
الشركة المبادرة التقنية األكثر أهمية.

•إنشاء قسم داخلي للخدمات اللوجستية :منظومة الخدمات اللوجستية تعتبر ضعيفة نسبيا في
وي ّ
مثل هذا األمر
منطقة الشرق األوسط وباألخص فيما يتعلق في سوق التجارة اإللكترونيةُ .
أحد التحديات الرئيسة التي تُ عيق المؤسسات الفاعلة المحلية والدولية عن االنتشار في السوق.

ً
قادرا على تقديم
ويهدف هذا القسم بوجه خاص إلى خدمة أعمال التجارة اإللكترونية ،وأن يكون
خدمات التوصيل السريع وتجربة أفضل للعمالء بتكلفة تنافسية.

ويمكن لصندوق االستثمارات العامة ،من خالل قدراته االستثمارية وشراكاته االستراتيجية ،توفير
ُ
الدعم لقطاع التجزئة اإللكترونية عبر اآلتي:

•تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتنظيم األعمال ذات العالقة.
•دعم وتيسير التخليص الجمركي الخاص للتجارة عبر الحدود.
•بحث سبل التعاون مع الشركات اللوجستية.

•بحث سبل التعاون مع القطاع المالي وشركات التقنية المالية.
األثر المتوقع للمبادرة

ّ
تتطلب كفاءات عالية عبر االستثمار في
ستساهم شركة نون في الناتج المحلي وتوليد وظائف

البنية التحتية لقطاع التجزئة اإللكترونية (الدفع اإللكتروني ،والخدمات اللوجستية) ،مما سيوفر

خدمات عالية الجودة للمستهلكين بأسعار منافسة.
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تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة

األهداف المباشرة

•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•تطوير قطاع التجزئة.
•جذب االستثمار األجنبي المباشر.
•تنمية االقتصاد الرقمي.
•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير
النفطية.

 :5.2مبادرة تأسيس الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري
قطاع التمويل العقاري

توجد فرص لنمو سوق التمويل العقاري عبر توفير السيولة الالزمة لشركات التمويل والبنوك ،والتي
يجب أن تكون منخفضة التكلفة وطويلة األجل .كذلك توفير حلول التمويل التي تقدم إلى المقترضين

بسعر فائدة ثابتة ،والتي تحميهم من مخاطر التغير في سعر الفائدة.

وصف املبادرة

أسس صندوق االستثمارات العامة الشركة لتحفيز سوق الرهن العقاري في المملكة العربية
السعودية ،ودعم استقراره .ولدى الشركة األهداف اآلتية:
•توفير استقرار سوق التمويل العقاري الثانوي ونموه.
•توفير السيولة لسوق التمويل العقاري الثانوي.

•توفير إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل المحلية واألجنبية للبنوك وشركات التمويل العاملة
في سوق التمويل العقاري.
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رسمي ًا في عام 2017م بموجب نظام التمويل
وجرى تسجيل الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
ّ

العقاري الصادر في عام 2013م ،وتعود ملكيتها إلى صندوق االستثمارات العامة برأس مال قدره ()1.5

مليار ريال .ويعمل الصندوق على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات المحددة لمواصلة دعم الشركة ،ومنها
دراسة ضخ مبلغ إضافي ليصل إجمالي رأس مال الشركة إلى ( )5مليارات ريال.

األثر املتوقع للمبادرة

لمبادرة الصندوق عدد من اآلثار المتوقعة بحلول عام 2020م ،ومنها تحقيق النمو واالستقرار في

سوق التمويل العقاري ،وتعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري .وزيادة فرص تملك السعوديين
للسكن المالئم ،وذلك بنسبة ستصل إلى ( )%52بنهاية عام 2020م.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية.

 :6.2مبادرة تأسيس الرشكة السعودية إلعادة التدوير
قطاع إعادة التدوير

يمثل قطاع إعادة التدوير في المملكة فرصة كبيرة للنمو والتطور ،حيث ما يزال القطاع في مرحلة ناشئة،

وذلك بالرغم من كبر حجم النفايات التي يتم التخلص منها .إذ تبلغ كمية المواد القابلة إلعادة التدوير
ً
سنويا .كما تقوم المملكة بإعادة تدوير ما يقارب من ( )%10فقط
في المملكة حوالي ( )50مليون طن

بدال من إعادة تدويرها او إحراقها
من هذه المواد ويتم التخلص من حوالي ( )%90منها عن طريق الطمر ً
لتوليد الطاقة أو استعمال المكبات المهندسة واستخراج الغاز منها .وللممارسات الحالية آثار سلبية
عديدة مثل التلوث البيئي واألضرار الصحية.

وصف املبادرة

يخطط الصندوق لتأسيس الشركة السعودية إلعادة التدوير وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة
الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.
ً
عددا من المشاريع يشمل نطاق عملها كافة مناطق المملكة وعلى مدى سلسلة
وستطور الشركة

القيمة ،بما في ذلك جمع النفايات وفرزها ومعالجتها والتخلص منها .كما ستستهدف أعمال هذه
الشركة كافة مصادر النفايات بما في ذلك النفايات البلدية الصلبة والنفايات الصناعية ونفايات البناء
وغيرها.
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ولتحقيق هذه األهداف ،ستقوم الشركة باالستثمار في مشاريع جديدة وتطويرها وتشغيلها من خالل

إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال وجذب االستثمارات من أكبر

الشركاء الفنيين العالمين مما سيسمح بـتوطين أهم الخبرات في المملكة.
األثر املتوقع للمبادرة

ستُ سهم هذه الشركة في المحافظة على البيئة وتطويرها وحماية المقدرات الطبيعية من خالل تقديم
الحلول المبتكرة التي ستساعد بدورها على االرتقاء بجودة الحياة في المملكة.

وباإلضافة إلى نشاطها األساسي ،ستدعم الشركة جهود نشر الوعي وذلك عبر إطالق حمالت توعوية

ومبادرات لرفع الوعي العام حول مفهوم إعادة التدوير واالستدامة وأهميته.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
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األهداف المباشرة

•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•رفــع نســبة المحتــوى المحلــي فــي القطاعــات
غيــر النفطيــة.
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 :7.2مبادرة تأسيس الرشكة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة
قطاع كفاءة الطاقة

نتج عن خطط اإلصالح االقتصادية في المملكة  -والرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة  -ارتفاع تكلفة

ً
تبعا الرتفاع معدل
الطاقة على المستهلك النهائي بشكل عام .ويتوقع أن ينمو حجم السوق

استهالك الطاقة وتكلفتها.
وصف املبادرة

تهدف الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة إلى تطوير هذا القطاع في المملكة ،وأن تصبح إحدى
الشركات الرائدة في هذا القطاع من خالل االضطالع بدور مركزي على صعيد تحديث المباني والخدمات

العامة والخاصة .وسيقدم صندوق االستثمارات العامة الدعم والمساندة إلى الشركة من خالل توفير

رأس المال البالغ ( )1.9مليار ريال لتمكين تطوير نموذج األعمال وتحقيق النمو في الشركات ،إضافة

إلى تقديم الدعم والمساندة فيما يتعلق بتقييم الشركاء المحتملين واختيارهم.

بمهمة رئيسة وهي إعادة تأهيل المباني
وستضطلع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة
ّ
الحكومية التي صدرت التوجيهات الكريمة بإعادة تأهيلها وتحديثها .وستركز المرحلة األولية للشركة

على إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية وهي تمثل حوالي ( )%70من حجم المشاريع في هذا
ً
أيضا إلى تقدم خدمات أعمال
المجال ،وكذلك التوسع في قطاع المباني التجارية .وستسعى الشركة

أخرى مثل الخدمات االستشارية المرتبطة بالطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
األثر املتوقع للمبادرة

لهذه المبادرة عدد من اآلثار ،منها:

•المساهمة في ترشيد استهالك الطاقة.

•تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة ومشاركة القطاع الخاص في أعمالها.

•توليد ( )700فرصة عمل في قطاع خدمات الطاقة والقطاعات ذات الصلة بحلول عام 2020م.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•رفع نسبة المحتوى المحلي
في القطاعات غير النفطية.
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 :8.2مبادرة إنشاء صندوق الصناديق
قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة

تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الركيزة األساسية ألكبر اقتصادات العالم ،وهي مصدر

أساسي للتوظيف وتوفير فرص العمل؛ إذ يعمل بها ،في المملكة على وجه التحديد ،ما يقارب

ً
تقريبا بنسبة ( )%21من إجمالي الناتج المحلي .باإلضافة إلى
( )%53من القوى العاملة وتسهم
ً
ً
دورا
ذلك ،فهي تؤدي
مهما في تمكين االقتصادات من التنويع في القطاعات االستراتيجية.21

وتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديات عديدة ،أبرزها صعوبة الحصول على التمويل .وبالرغم

من ذلك ،فإن الفرصة متاحة لنمو مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج
المحلي غير النفطي ،وفي توفير وظائف مالئمة للمواطنين في عدد من القطاعات.

ً
ً
مهما في تمكين المنشآت الصغيرة
دورا
وتؤدي صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء

والمتوسطة ونموها؛ إذ تحقق في الغالب الشركات المدعومة من صناديق الملكية الخاصة

وتوفر فرص عمل أكثر من غيرها.
ورأس المال الجريء النمو بوتيرة أسرع،
ّ

ً
ً
أساسيا
عنصرا
وفي هذا السياق ،يعد توفير منظومة مزدهرة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء
للنجاح على المدى الطويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة .أما في الوقت

الحاضر ،فإن قطاع الملكية الخاصة ورأس المال الجريء ال يزال في طور النشوء.
وصف املبادرة

ً
قرارا عام
في ضوء التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،أصدر مجلس الوزراء

2016م يقضي بتأسيس صندوق الصناديق برأس مال قدره ( )4مليار ريال .ولقد نص على أن
الغرض األساسي من الصندوق هو االستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة

على أسس تجارية ،بهدف دعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

وسيشــكل صنــدوق الصناديــق األداة األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة ،وســيعمل كمحفــز

الســتثمارات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .وسيســعى هــذا الصنــدوق إلــى:
•ضمان عوائد مالية لتأمين االستدامة.

•دعم تحقيق أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ً
وتماشيا مع المعايير الدولية ،سيسعى صندوق الصناديق إلى استثمار رأسماله
وفي هذا السياق،

البالغ ( )4مليار ريال في صناديق األسهم الخاصة ورأس المال الجريء واالستثمارات األولية

( ،)Seed Capitalالتي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مدةً تتراوح بين
ً
عاما.
()20 - 15

األثر املتوقع للمبادرة

من المتوقع أن يحقق صندوق الصناديق ،من خالل أنشطته ،نتائج اقتصادية مهمة ،وأن يحدث
ً
ً
ً
سريعا يتمثل في توفير قرابة ( )2,600وظيفة ،وأن يساهم بنحو ( )400مليون
ملموسا
أثرا

ريال في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة ،وذلك بحلول عام 2020م .كذلك يتوقع أن تقوم
المبادرة بتطوير قطاع الملكية الخاصة في المملكة ،وتنويع االقتصاد من خالل دعم المنشآت
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الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصتها في الناتج المحلي ،ومشاركة وتمكين القطاع الخاص في
االستثمار في هذه المنشآت.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•تسهيل الحصول على الخدمات الصحية
•رفع نسبة المحتوى المحلي
في القطاعات غير النفطية
•زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
االقتصاد
•تنمية االقتصاد الرقمي
•توطين الصناعات الواعدة

 :9.2مبادرة تأسيس رشكة تشغيل طائرات الهليكوبرت للنقل الخاص
والرحالت السياحية
قطاع السفر والسياحة
ً
فرصا كبيرة لالستثمار في خدمات النقل بالطائرات المروحية للسائحين
تمنح السوق السعودية
ورجال األعمال بما يسهل عليهم اكتشاف المملكة والتنقل داخل المدن.
وصف املبادرة
يدرس صندوق االستثمارات العامة تأسيس شركة لتشغيل الطائرات المروحية ،تركز على اآلتي:
•خدمات نقل خاصة داخل المدن مثل المسار الواقع بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومركز
الملك عبدالله المالي.
•رحالت سياحية لعدد من المواقع المتميزة بما في ذلك رحالت فوق المعالم الرئيسة في
الرياض (نهاية العالم ،ومنتزه الثمامة) ،وفي جدة (الكورنيش ،وجدة القديمة) ،ومشروع البحر
األحمر الجديد (إحدى المشاريع الكبرى) وغير ذلك من الرحالت االستكشافية.

61

الفصل الثالث  -ثانياً :تأسيس رشكات إلطالق القطاعات الجديدة وتنميتها

األثر املتوقع للمبادرة
من المتوقع أن تُ سهم الشركة في تسهيل التنقل داخل المدن ،والوصول إلى المشاريع العقارية
الجديدة في المملكة ،مع توفير خدمات عالية الجودة تكمل المبادرات المتعلقة بالسياحة والترفيه،
بما في ذلك المشاريع الكبرى (القدية ،والبحر األحمر).

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
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األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة

األهداف غير المباشرة

•تطوير قطاع السياحة

الفصل الثالث  -ثالثاً :تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري

ثالثاً :تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري
ً
أراض
عددا من المبادرات التي تهدف إلى تعظيم قيمة
حدد برنامج صندوق االستثمارات العامة
ٍ
غير مستغلة ،وتحقيق عوائد على الصعيد االقتصادي ،واالجتماعي ،والمالي .ويندرج تحت هذه
المبادرات عدد من المشاريع وفق اآلتي:

 :1.3مبادرة تطوير األحياء السكنية
يدرس برنامج الصندوق تأسيس شركة تطوير األحياء السكنية بهدف تزويد المواطنين بحلول سكنية

بأسعار معقولة .كذلك ستساهم الشركة في توطين صناعة مواد البناء والخدمات العقارية.

ً
ً
رئيسا في آلية التنمية العقارية السعودية ،حيث
العبا
ويهدف الصندوق إلى أن تصبح هذه الشركة

تكمل الجهود والمبادرات القائمة التي تقوم بها الجهات األخرى ،وذلك بغرض معالجة
سوف ّ
وتبين النتائج األولية للدراسة التي ُأجريت أن إيجاد حل
الفجوة الحالية في اإلسكان بأسعار معقولةّ .

شامل ومتكامل للتنمية المجتمعية يظل الوسيلة المثلى للتصدي لهذه التحديات الكثيرة مع تعزيز

النسيج الحضري وتوفير المساكن وحلول التمويل لشراء تلك المساكن.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة

األهداف غير المباشرة

•إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية

 :2.3مبادرة تعظيم قيمة أراضي الصندوق وإنشاء نماذج حضرية جديدة
في المدن الرئيسة
ً
ً
قياديا فيما يتعلق بالتخطيط والتطوير إلعادة إحياء مراكز المدن
دورا
يتولى برنامج الصندوق

الرئيسة ،وتشمل هذه الجهود مشروع تطوير جدة داون تاون الجديدة .ويهدف هذا المشروع إلى
تطوير واجهة بحرية ذات شهرة عالمية تجمع بين كونها وجهة سياحية إقليمية رائدة تضم مناطق

ً
ً
مباشرا على نوعية حياة سكان محافظة جدة .ويهدف
تأثيرا
للترفيه واالستجمام ،وبين امتالكها

هذا المشروع أن تصبح جدة من أفضل ( )100مدينة في العالم .كما ُيتوقع أن يتم توليد ()9,700
وظيفة بحلول عام 2020م.

ً
حاليا الطرق
ويقع المشروع في منطقة مميزة من ساحل جدة على البحر األحمر .ويدرس الصندوق
األنسب التي تساعد على دعم هذا المسعى من خالل مساهمته في إدارة األراضي المخصصة

ً
ً
دورا في
تدريجيا إلى المطور الرئيس .ويمكن أن يلعب الصندوق
للمشروع ،وإدارة عملية تسليمها
التمويل المحتمل للمشروع ،أو االستثمار في األصول العقارية منخفضة المخاطرة.
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ً
حاليا التخطيط لوضع حجر األساس للمشروع خالل الربع األول من عام 2019م ،ومن
ويجري

المتوقع افتتاح المرحلة األولى في الربع األخير من 2022م.

مشروع جدة داون تاون الجديدة
توزيع مناطق المشروع
ضيافة

سكنية

%11

%42

موقع المشروع

%35
مكاتب

%12

تجزئة وترفيه

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة

64

األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.

األهداف غير المباشرة

•تطوير قطاع السياحة.
•تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

الفصل الثالث  -ثالثاً :تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري

 :3.3مبادرة مدينة مطار امللك خالد الدويل يف الرياض
يدرس برنامج الصندوق إنشاء مدينة مطار الملك خالد الدولي في الرياض بهدف أن تكون بوابة
تجارية عالمية المستوى ،وبيئة مميزة وصديقة لألعمال ولجذب المواهب المحلية والدولية ،وتعزيز

نمو القطاعات االستراتيجية الجديدة القتصاد مستقبلي قائم على المعرفة.

ً
حاليا ( )20مليون مسافر وأكثر من ( )380ألف طن من الشحن
ويستقبل مطار الملك خالد الدولي

ً
فضال عن أنه ُيتوقع إثر افتتاح الصالة رقم ( )5أن
سنويا بحسب إحصائيات عام 2015م.
الجوي
ً

يصل العدد إلى ( )35مليون مسافر بحلول عام 2020م .ويمكن استخدام المنطقة المحيطة بالمطار

ً
ً
مربعا  -لبناء بيئة حضرية متكاملة على مستوى عالمي تجذب
كيلومترا
 بمساحتها البالغة ()119أفضل الكفاءات الوطنية والدولية للعيش والعمل وتحويل مدينة المطار إلى مركز جديد للنشاط
االجتماعي واالقتصادي النابض بالحياة في الرياض .ويدرس برنامج صندوق االستثمارات العامة
ً
حاليا الطرق المتعددة التي قد تساعد على دعم هذا المشروع.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

األهداف غير المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•تطوير قطاع السياحة.

•إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.

•تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي.

 :4.3مبادرة مدينة مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة
يدرس برنامج الصندوق إنشاء مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ،التي يطمح أن تصبح بيئة

حضرية متكاملة على مستوى عالمي لتحفيز النمو االقتصادي المتنوع في منطقة المطار وذلك نظر ًا
إلى أن محافظة جدة وجهة تجارية وسياحية نابضة بالحياة.

ومطار الملك عبد العزيز الدولي هو أحد أكبر مطارات المملكة ،وأكثرها حركة؛ إذ يبلغ عدد المسافرين
من خالله ( )29مليون مسافر ،وقرابة ( )500ألف طن من الشحن الجوي سنوي ًا بحسب إحصائيات
عام 2015م .22ومن المتوقع أن ينمو بسرعة في العقد القادم ،بعد االنتهاء من عدد من المشاريع

التوسعية؛ إذ تمثل مساحة األرض الحرة المحيطة بالمطار البالغة ( )24كيلومتر ًا مربع ًا فرصة فريدة

لخلق نشاط اقتصادي جديد يجمع بين الربحية المالية العالية ،واألثر االجتماعي واالقتصادي المرتفع.

كذلك يدرس صندوق االستثمارات العامة حالي ًا األساليب المثلى التي تساعد على دعم هذا المشروع

من خالل مساهمته في األراضي المخصصة للمشروع ،وإدارة عملية تسليمها تدريجي ًا إلى المطور
الرئيسي .ويمكن أن يلعب الصندوق دور ًا في تمويل المشروع.
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تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

األهداف غير المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•تطوير قطاع السياحة.

•إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.

•تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي.

 :5.3مبادرة تطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة االستيعابية
للفندقة واإلسكان يف مكة املكرمة
تشمل هذه المبادرة مشروعي رؤى الحرم المكي وأم القرى ،وستساهم في خدمة زوار المسجد
الحرام من خالل:

•تحسين مستوى النسيج العمراني لمكة المكرمة ،وتحفيز االرتقاء بقطاع الفندقة.
•تطوير المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
•إثراء تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستوى الخدمات.

مشروع رؤى الحرم المكي:

إن الهدف األساسي لمشروع رؤى الحرم المكي هو تطوير مشاريع تنموية على مستوى عالمي في

وسط مكة المكرمة ،وذلك إلثراء تجربة الزوار والمقيمين عبر توفير خدمات عالية المستوى.
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ويقع المشروع شمال المسجد الحرام بمساحة تبلغ ( )854ألف متر مربع ،وسيوفر المشروع قرابة
( )70ألف غرفة لفنادق من فئة الثالث إلى الخمس نجوم ،ونحو ( )9آالف وحدة سكنية ،وذلك
بحلول عام 2030م .ويتكون المشروع من خدمات الضيافة ،والخدمات السكنية ،والخدمات التجارية،

والجانب الثقافي.

ويجري العمل على وضع حجر األساس والبدء بأعمال تطوير البنية التحتية للمشروع خالل عام

2018م ،في حين أنه سيتم تشغيل المشروع في عام 2024م ،ويؤمل للمشروع أن يوفر فرص

عمل تزيد عن ( )160ألف بحلول عام 2030م .وتشير التقديرات األولية إلى أن مساهمة مشاريع

ً
سنويا.
الشركة في الناتج المحلي تصل إلى ( )8مليار ريال
مرشوع أم القرى للتنمية واإلعامر:

عد مشروع طريق الملك عبد العزيز في مكة المكرمة النواة األساسية لتطوير األحياء العشوائية
ُي ّ

في العاصمة المقدسة ومعالجتها ،وتقوم على تنفيذه شركة أم القرى للتنمية واإلعمار التي
يستثمر فيها صندوق االستثمارات العامة ،وذلك لتحقيق الرؤية التنموية لمكة المكرمة.

وسيساهم المشروع في معالجة ( )6أحياء عشوائية بمكة المكرمة ،وتوفير بيئة عمرانية تنموية
واستثمارية متكاملة.

ً
مرورا بعدد من
ويقع المشروع على طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مكة المكرمة

وصوال إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد
األحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي
ً
الحرام ،وبمساحة إجمالية تزيد عن ( )1.2كيلومتر مربع.

متواز؛
وترتكز الفكرة التطويرية للمشروع على مفهوم الحركة الشاملة للمركبات والمشاة بشكل
ٍ
ً
مترا .وتصل هذه
إذ بنيت الفكرة على أن تكون هناك طريق للمركبات باتجاهين بعرض ()80

الطريق بين مدخل مكة المكرمة الغربي عند تقاطع طريق جدة السريع مع الطريق الدائري الثالث
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ومنطقة المسجد الحرام عند حدود الطريق الدائري األول .وتتوسط الطريق كتلة عمرانية تفصل
ً
مترا ،ويصل هذا الممر بين مدخل مكة المكرمة
بين االتجاهين ،ويتخللها ممر للمشاة بعرض ()60
الغربي وساحة الحرم المكي بسالسة ويسر دون التقاطع مع حركة المركبات .ويستمر امتداد هذا
ً
ً
مترا حتى يلتقي بساحات الحرم الغربية والشمالية
شرقا بعرض ()50
الممر داخل مشروع جبل عمر

ليمثل االمتداد الطبيعي لها .ويتوسط المشروع مسجد الملك عبدالله بمساحة إجمالية تزيد عن
( )140ألف متر مربع ،ويشمل المشروع اآلتي:

•قرابة ( )100مبنى يوفر نحو ( )25ألف وحدة سكنية.
ً
فندقا ،ونحو ( )40مبنى مع شقق فندقية وقرابة ( )40ألف وحدة فندقية.
•()58

•( )3أسواق تجارية ،وأقسام للمكاتب.

•عدة مرافق مخصصة للرعاية الصحية.
تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.

األهداف غير المباشرة

•تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل
الوصول إلى الحرمين الشريفين.
•تقديم خدمات ذات جودة عالية إلى الحجاج
والمعتمرين.
•إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

 :6.3مبادرة تطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة االستيعابية

للفندقة واإلسكان يف املدينة املنورة

تشمل هذه المبادرة مشروعي رؤى المدينة المنورة ودار الهجرة:

مرشوع رؤى املدينة املنورة:

ً
نموذجا للتميز واالستدامة من خالل تطوير
يسعى مشروع رؤى المدينة المنورة إلى أن يكون
المشاريع التي تتمحور حول قيمة المدينة المنورة وتراثها الفريدين .ويهدف المشروع إلى
االستفادة من مكانة المدينة المنورة كوجهة إسالمية عالمية من خالل توفير تطويرات مستدامة

ونابضة بالحياة وعالية الجودة ومن شأنها إثراء تجربة زوارها وسكانها.
وستساهم رؤية  2030في خدمة زوار المسجد النبوي من خالل:

ً
سنويا.
•تسهيل استضافة عدد أكبر من المعتمرين عبر توفير أماكن إقامة لقرابة ( )23مليون زائر

•تسهيل الوصول إلى المسجد النبوي عبر تطوير متكامل يشمل المسجد النبوي وممرات
للمشاة.

•إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين من خالل التراث الثقافي للمدينة المنورة.
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•جذب االستثمار األجنبي المباشر.
ويقع المشروع بالقرب من المسجد النبوي بمساحة تبلغ ( )1.3كيلومتر مربع .والمشروع يستوعب

نحو ( )%90من إجمالي فجوة الطلب على خدمات الضيافة في المدينة المنورة (ما يقارب 80
ألف غرفة فندقية بحلول العام 2030م).

ّ
وسيولد ( )200ألف وظيفة بحلول عام 2030م ،وسيساهم
وسيوفر المشروع ( )500وحدة سكنية،
ً
سنويا .ويتكون المشروع من خدمات
في إجمالي الناتج المحلي بما يقارب ( )7مليارات ريال
الضيافة ،والخدمات السكنية ،والخدمات التجارية.

ويجري التخطيط لوضع حجر أساس المشروع والبدء بتنفيذ البنية التحتية خالل العام 2018م بإذن
الله ،وسيبدأ تشغيل المشروع في عام 2023م.

مشروع دار الهجرة:

تهدف الشركة السعودية للتنمية واالستثمار العقاري (دار الهجرة) إلى تطوير وجهة جديدة في المدينة

المنورة للراغبين في السكن بها أو زيارتها .وتجدر اإلشارة إلى أن مساحة موقع المشروع تبلغ ()1.6

مليون متر مربع ،ويقع في الجانب الغربي من المدينة المنورة ،ويشمل اآلتي:

•مساكن ذات مواصفات مختلفة من ناحية الفخامة والمساحة ،تستهدف الشرائح المختلفة من
المواطنين والمقيمين والزائرين.

•مجموعة من الفنادق من فئة النجمة إلى األربعة نجوم.
•مستشفى ومنتجع إلعادة التأهيل.

•مراكز للترفيه العائلي ومركز تجاري كبير.
•مساحة مكتبية لألعمال التجارية.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.

األهداف غير المباشرة

•تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل
الوصول إلى الحرمين الشريفين.
•تقديم خدمات ذات جودة عالية إلى الحجاج
والمعتمرين.
•إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.
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 :7.3مبادرة التطوير يف منطقة عسري
يدرس الصندوق مشروع يهدف إلى جذب حركة سياحية وترفيهية جديدة في جنوب المملكة من
خالل مزيج من المرافق السكنية والترفيهية ودور الضيافة التي تستفيد من خصائص الموقع الذي

ينفرد بمناخ متميز في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة

فيه ( )23درجة مئوية في شهر يوليو ،عالوة على أنه يتميز بدرجة حرارة مريحة ورطبة ألكثر من ()200
يوم في السنة.

وتقع منطقة عسير على هضبة مرتفعة تعرض مشاهد مذهلة ،وإطاللة بانورامية.

وسيشمل المشروع وحدات للضيافة ،ومرافق سكنية ،وأنشطة ترفيهية منها استكشاف المنحدرات،

والمتنزهات الصحية ،ويتكامل هذا المشروع مع االستثمارات التي تجري في البنية التحتية الجديدة

بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتقليدية ،وشبكة طرق شاملة.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

األهداف غير المباشرة
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•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.

•تطوير وتنويع فرص الترفيه.

•تطوير القطاع السياحة.

الفصل الثالث  -رابعاً :تطوير املشاريع الكربى

رابعاً :تطوير املشاريع الكربى
يستهدف برنامج صندوق االستثمارات العامة تطوير مشاريع كبرى فريدة من حيث النطاق والطموح؛

وتحرك عجلة
لتكون منظومات اقتصادية متكاملة تدعم جهود التحول االقتصادي في المملكة
ّ
االستثمار في عدة قطاعات في ذات الوقت ،وتحقق عوائد ربحية مرتفعة على استثمارات الصندوق
ً
حاليا ثالثة مشاريع كبرى.
في المديين المتوسط والطويل .وتشمل حزمة المبادرات هذه

 :1.4مبادرة مرشوع نيوم
وصف جغرافية موقع املرشوع

يمتاز مشروع نيوم بموقع استراتيجي استثنائي في نقطة التقاء قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا ،في
منطقة تجمع أفضل ما في المنطقة العربية ،وآسيا ،وأفريقيا ،وأوروبا وأمريكا .فهو يقع في شمال

ً
تقريبا .حيث يطل من جهتَ ي الشمال والغرب
غرب المملكة على مساحة تبلغ ( )26,500كيلومتر مربع
ً
كيلومترا .أما من الشرق ،فتحيط به
على البحر األحمر وخليج العقبة بواجهة مائية يبلغ طولها ()470

ً
نتيجة لهبوب
جبال بارتفاع ( )2,500متر ،باإلضافة إلى اعتدال درجات الحرارة في منطقة المشروع
النسيم العليل بين تلك الجبال .ويشتمل المشروع على أراضي داخل الحدود المصرية واألردنية ،مما
يجعله أول منطقة خاصة ممتدة بين ثالث دول.

وتضيف إطاللة نيوم على ساحل البحر األحمر ميزة أساسية لها ،وذلك كون البحر األحمر الشريان

تمر عبره أكثر من ( )%10من حركة التجارة العالمية ،ويمكن لقرابة ()%70
االقتصادي األبرز الذي ُّ

من سكان العالم الوصول للموقع خالل ( )8ساعات كحد أقصى .ومما يعزز من مكانة المشروع

وأهميته االقتصادية كونه المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين المملكة وجمهورية
مصر العربية.

نبذة عن املرشوع

ينطلـق مشـروع نيـوم فـي إطـار التطلعـات الطموحـة لرؤيـة  2030ليسـهم فـي تحـول المملكـة
إلـى نمـوذج عالمـي رائـد فـي مختلـف جوانـب الحيـاة .فالمشـروع سـيكون أرض المسـتقبل ،حيـث

تتمكـن نخبـة العقـول وأمهـر الكفـاءات مـن تجسـيد األفـكار الرائـدة ،وتخطـي المألـوف ،فـي عالـم
حقيقـي يصنعـه الخيـال ،كمـا سـيصبح مركـز المسـتقبل االقتصـادي ،ويدعمـه التـزام مـن صنـدوق

االسـتثمارات العامـة.

ويهــدف المشــروع إلــى تطويــر قطاعــات اقتصاديــة رئيســة للمســتقبل ،إلــى جانــب القطاعــات التــي

تعالــج مســألة التســرب االقتصــادي فــي المملكــة ،إذ يتــم دعمــه مــن قبــل صناديــق اســتثمارية
وتنمويــة.

كما تدعم ذلك تسعة قطاعات اقتصادية رئيسة تم تحديدها لتعزيز الحضور االقتصادي للمشروع
وترسم مستقبل تلك القطاعات ،وهي:
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عدات الطاقة ،وتوليد الطاقة المتجددة ،وحلول تخزين الطاقة،
•مستقبل الطاقة :يشمل تصنيع ُم ّ
وحلول نقل الطاقة ،والنفط والغاز.

•مستقبل التنقل :يشمل الموانئ البحرية الحديثة ،باإلضافة إلى المطارات المتطورة ،وحلول
النقل الذاتي كالسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.

ً
ً
عالميا البتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام المياه
مركزا
•مستقبل الغذاء :يشمل
المالحة ،والزراعة المائية والهوائية ،والزراعة الصحراوية.

•مستقبل العلوم التقنية والرقمية :يشمل الذكاء االصطناعي ،وتقنيات الواقع االفتراضي
والمعزز ،ومراكز البيانات ،وإنترنت األشياء ،والتجارة اإللكترونية.

•مستقبل التصنيع المتطور :يشمل المواد الجديدة ،والطباعة ثالثية األبعاد ،وصناعة الروبوتات،
وصناعة المركبات.

•مستقبل التقنيات الحيوية :يشمل التقنية الحيوية ،والتقنية الحيوية البشرية ،وصناعة األدوية.
•مستقبل المعيشة :يشمل السكن والتعليم ،واألمن والسالمة ،والمساحات الخضراء ،والرعاية
الصحية ،والضيافة والفندقة.

•مستقبل اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي :يشمل تطوير صناعة اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي،
وتطوير المحتوى الرقمي ،وتطوير صناعة ألعاب الفيديو.

•مستقبل الترفيه :يشمل المنشآت واألنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية.
عوامل تُ يز املرشوع

يعتبر استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها ،أحد
الممكنات الرئيسة لنجاح هذا المشروع وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على النمو واالزدهار
ُ

في أعمالهم .تؤكد على ذلك المرونة العالية لصياغة األنظمة وفق أفضل الممارسات العالمية من

قبل المستثمرين ،حيث إن المشروع مستقل عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها.

ً
فرصا استثنائية تميزه عن بقية
كما أن المشروع سيتم بناؤه من الصفر على أرض خام ،مما يمنحه
مشاريع ومدن العالم ،التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين ،وذلك عبر استهداف تقنيات الجيل

القادم كركيزة أساسية للبنية التحتية للمشروع .فميزة بناء المنطقة االقتصادية الخاصة من الصفر
تؤهلها لتكون بيئة خصبة للريادة في كافة القطاعات ،مما يخلق نمط حياة جديد يأخذ بعين االعتبار

طموحات اإلنسان وتطلعاته ،وتطبيق أحدث ما توصلت إليه أفضل التقنيات العالمية.

ومن أهم ما يتطلع إليه المشروع هو أن يكون األفضل للعيش في العالم ،من خالل استخدام

بناء على أفضل الممارسات العالمية ،منها على سبيل المثال:
وتطبيق أفضل معايير المعيشة ً
المواصالت العامة ،واألغذية ،والمساحات الخضراء ،والحفاظ على البيئة ،وتوازن الحياة مع العمل،

والرعاية الصحية ،وجودة التعليم ،وخلق أنشطة ترفيهية وثقافية ضخمة ،وبناء مرافق رياضية على
أحدث مستوى بالتعاقد مع أهم المؤسسات الرياضية ،واستضافة المناسبات والفعاليات العالمية

بشكل دوري ،وبالتالي إيجاد نمط حياة مثالي وجودة عالية للمعيشة كنتيجة حتمية ،لتكون المنطقة
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هي الوجهة المستقبلية للعالم ومحط األنظار.

ويمتاز المشروع كذلك بأتمتة جميع الخدمات المقدمة واإلجراءات فيه ،بهدف أن تصبح المنطقة
األكثر كفاءة حول العالم ،وبالتالي يتم تطبيقها على كافة األنشطة كاإلجراءات النظامية والحكومية

واالستثمارية وغيرها .بل إن المنطقة بأكملها ستخضع ألعلى معايير االستدامة العالمية ،وستكون

جميع المعامالت واإلجراءات والمرافعات فيها إلكترونية بدون ورق.

وسيتم تطبيق مفهوم القوى العاملة لالقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات
والمهارات البشرية العالية للتفرغ لالبتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت .أما المهام المتكررة
والشاقة ،فسيتوالها عدد هائل من الروبوتات والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان ،مما يجعل
ً
عالميا .وكل تلك المقومات والخصائص
إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو األعلى

ستضع المشروع في الصدارة من ناحية كفاءة الخدمات المقدمة لتصبح األفضل للعيش في
العالم.

وتنقسم مراحل المشروع إلى:

•المرحلة األولى (2025 - 2019م) :سيتم وضع حجر األساس للمشروع بحلول الربع األخير

من عام 2019م ،حيث سيتم إرساء الركائز األساسية للمدينة مع تحديد استراتيجيتها العامة،

وإنشاء المؤسسات ومجلس المدينة المسؤول عن تطويرها ،واستقطاب المستثمرين األوائل،
وإرساء حضورها االقتصادي ،ووضع المخطط الرئيس األولي ،وبدء المرحلة األولى من األعمال
اإلنشائية للبنية التحتية األساسية.

•المرحلة الثانية (2025م  -وما بعده) :يتم التركيز في هذه المرحلة على النمو المستدام
ً
ً
عالميا للمعيشة واالبتكار مستندة
نموذجا
للقطاعات الرئيسة ،ومن المتوقع أن تكون المدينة

على قطاعات اقتصادية ناضجة.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•لهذا المشروع تأثير واسع النطاق ،وال يمكن ربطه
بأهداف محددة.
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 :2.4مبادرة مرشوع البحر األحمر
وصف جغرافية موقع املرشوع

يقع مشروع البحر األحمر على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية ،بين مدينتي
أملج والوجه ،بمساحة تبلغ ( )34ألف كيلومتر مربع .وسيكون وجهة شاطئية فاخرة ُأ ِ
جزر
نشئت على ٍ
وتتميز المنطقة بأنها:
ومواقع جبلية ،تحيط بها الطبيعة والتراث،
ّ

•تضم أفضل الشواطئ ومواقع الغوص على البحر األحمر (تتألف من  50جزيرة ،وشعاب مرجانية
فريدة من نوعها).

•تضم محمية طبيعية للحيوانات البحرية (كالسالحف صقرية المنقار) والبرية (كالنمور والذئاب
العربية والصقور والنسور).

•ذات مناخ معتدل ومناسب لالستمتاع بالشواطئ على مدار العام.
•تحتوي على براكين خامدة ،تشكل عامل جذب سياحي.

•قريبة من مدائن صالح وقرية العال التاريخية (الموقع التراثي السعودي األول في قائمة اليونسكو
العالمية).

نبذة عن املرشوع

تتمثل رؤية المشروع في كونه وجهة سياحية فخمة وفريدة من نوعها تتألف من جزر وطبيعة خالبة

ومعالم ثقافية مميزة ،تضع المملكة العربية السعودية في موقع متميز على خارطة السياحة
العالمية ،ويؤسس معايير جديدة للتنمية المستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تنويع العروض السياحية في المملكة وتنشيطها على مدار العام .فموقعه

ً
سنويا بحلول
االستراتيجي يشكل عامل جذب للزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى مليون شخص
عام 2035م .كما سيقدم المشروع خمس تجارب سياحية لمرتاديه :الشمس والرمال ،والسياحة

البيئية ،وسياحة المغامرات ،والثقافة والتراث ،وسياحة االسترخاء.

ً
نشاطا مقسمة إلى ( )8فئات ،هي :االسترخاء ،والبيئة ،والرياضات
و يوفر المشروع أكثر من ()130
المائية ،والرياضات البرية ،والترفيه ،والثقافة ،والتعليم ،والصحة واالستجمام.

وسيقع المشروع ضمن منطقة خاصة ذات تنظيم مستقل ،وشروط ميسرة للحصول على
التأشيرات .وسيتيح المشروع استهداف سوق االجتماعات والمؤتمرات والمعارض .فحجم هذه

ً
ً
ملحوظا في المملكة وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نموا
السوق يشهد

سيقدم المشروع النهائي مجموعة واسعة من األصول المخصصة للمبيعات التجارية والخاصة،
كما
ّ
التسوق ،واألنشطة الترفيهية.
بما في ذلك خدمات الضيافة ،والمساكن الفاخرة ،ومراكز
ّ

ً
سنويا ،وذلك بهدف حماية المنظومة
وبشكل عام ،سيتم تحديد العدد األقصى لزوار المشروع

البيئية والحفاظ على المنطقة .ويتم ذلك من خالل اعتماد إجراءات الحماية البيئية المتوافقة مع
أفضل الممارسات العالمية .ويستهدف مشروع البحر األحمر التركيبة اآلتية من الزوار:
•مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة %60
•زوار عالميون بنسبة تقارب %40
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وأخيرا ،ولتعظيم الجدوى التجارية وضمان اإلشغال المستمر ،سيتم تطوير قدرة المشروع بما
ً
المتوقع للطلب .كما سيتم تطوير المشروع على مرحلتين رئيسيتين :المرحلة
يتماشى مع النمو
ّ

األولى (2022 - 2017م) والمرحلة الثانية (2035 - 2022م) .إذ يتوقع أن ينطلق مشروع البحر
المتوقع االنتهاء من المرحلة األولى
األحمر في الربع الثالث من العام 2019م .وفي المقابل ،من
َّ

من المشروع بحلول الربع األخير من عام 2022م ،التي ستشمل تطوير الفنادق والوحدات السكنية

فضل عن البنية التحتية األساسية ،بما في ذلك مراكز النقل الجوي والبري والبحري
الفاخرة،
ً
المرحلة األولى
2022 - 2017

المرحلة الثانية
2035 - 2022

السعة (زوار في العام)

90,000

1,000,000

غرف الفنادق

2,000

10,000

وحدات سكنية

700

8,000

500,000

1,000,000

العنصر

المطار (سعة الركاب)

ً
سنويا في إجمالي الناتج
المتوقع أن يساهم هذا المشروع بحدود ( )15مليار ريال
إضافة إلى أنه من
ّ
المحلي للمملكة ،وتوليد ما يصل إلى ( )35ألف وظيفة بعد إنجازه وإطالقه بالكامل .وسيكون صندوق

االستثمارات العامة الممول الرئيس للمراحل األولى من هذا المشروع ،كما سيقوم المشروع على

نماذج شراكة مبتكرة مع القطاع الخاص ويشكل محور جذب لالستثمارات الخارجية.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•لهذا المشروع تأثير واسع النطاق ،وال يمكن ربطه
بأهداف محددة.
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 :3.4مبادرة مرشوع القدية
وصف جغرافية موقع املرشوع

ً
ً
ً
ً
مربعا ،على بعدٍ
كيلومترا
استراتيجيا في منطقة الرياض .وتبلغ مساحتها ()334
موقعا
تحتل القدية

ً
ً
تقريبا بالسيارة من مطار
كيلومترا جنوب غرب مدينة الرياض (على بعد ساعة واحدة
يقارب ()40

الملك خالد الدولي) .وتتميز المنطقة بإمكانية الوصول إليها بكل يسر وسهولة .وعالوة على ذلك،
تتصف تضاريس المنطقة بوجود األودية ،والتالل ،والتراكيب الصخرية ،والمرتفعات المتعددة.
نبذة عن املرشوع

ً
ومجمعا لألنشطة واالكتشاف
تتمثل رؤية المشروع بأن يجعل القدية وجهة الترفيه في المملكة،
توفرها
والمشاركة؛ إذ يهدف إلى تغيير مفهوم الترفيه في المملكة واستغالل الفرص الواعدة التي ّ

السوق المحلية .كذلك يطمح إلى تعزيز التنويع االقتصادي واستقطاب االستثمار األجنبي واالستفادة

مما ينفقه السائح السعودي من أموال على السياحة والترفيه في الوجهات السياحية اإلقليمية

فضال عن المساهمة في إيجاد
والعالمية (يبلغ اإلنفاق الداخلي للفرد نصف معدل اإلنفاق الخارجي)
ً
فرص العمل والوظائف الجديدة في سوق العمل السعودية.

ويقدم مشروع القدية خدمات ترفيهية بمستوى عالمي تشمل المتنزهات والحدائق الترفيهية وأنشطة
المغامرات والتشويق ومدينة رياضية والفعاليات واألنشطة الثقافية وفرص استكشاف المناظر
الطبيعية الخالبة والحياة البرية ،إلى جانب مجموعة من مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمقاهي
والفنادق والمشاريع العقارية.

كذلك سيتيح المشروع مساهمات للتطوير العقاري لجذب السكان المتالك منازل في القدية يقضون
فيها العطالت واإلجازات .وسيضم المشروع قرابة ( )4آالف وحدة سكنية بحلول عام 2025م ،بحيث

يزداد عددها ليصل إلى ( )11ألف وحدة بحلول عام 2030م.
وتنقسم مراحل المشروع إلى المراحل اآلتية:

•المرحلة األولى (2017 - 2016م) :اعتماد االستراتيجية ،وبناء قدرات فريق المشروع.

•المرحلة الثانية (أبريل  - 2017أكتوبر 2017م) :دراسة الجدوى الفنية والتجارية ،والمخطط العام
األولي ،وتطوير اإلطار النظامي ،وتطوير الهيكل التنظيمي ،وبناء وتفعيل االتصال والعالقات

العامة والتسويق ،واستراتيجية استهداف المستثمرين والتمويل.

•المرحلة الثالثة (نوفمبر  - 2017مارس 2018م) :المخطط العام التفصيلي ،ومركز التجربة والزوار،
واستديو المحاكاة ،ووضع حجر األساس في نهاية الربع األول من عام 2018م

•المرحلة الرابعة (أبريل  - 2018سبتمبر 2022م) :تصميم المدينة الترفيهية وبناؤها ،وتصميم
المدينة الرياضية وبناؤها ،وتصميم مدينة السيارات ،ومدينة القتال ،تصميم وبناء المناظر الطبيعية
(السفاري) ،وتصميم األلعاب المائية والثلجية وبناؤها ،وتصميم منطقة الفنون والثقافة وبناؤها،
وتصميم مراكز التجزئة والضيافة وبناؤها.

•المرحلة الخامسة (أكتوبر  - 2022وما بعد) :االفتتاح الرسمي للمدينة ،وتوسعة بعض مكونات
المدينة ،وتشغيل مدينة المالهي.
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ً
سنويا لقطاع الترفيه،
زوار القدية بحلول عام 2030م إلى ( )17مليون زائر
ومن المتوقع أن يصل عدد ّ

و( )12مليون زائر لقطاع التسوق ،ومليوني زائر لقطاع الضيافة .كذلك يتوقع أن يساهم المشروع
بحدود ( )17مليار ريال من الناتج المحلي بحلول عام 2030م ،وأن يوفر ( )57ألف وظيفة.

ولصندوق االستثمارات العامة دور أساسي في تأمين التمويل الالزم في المراحل األولى من المشروع،

ّ
ككل في انتظار جذب االستثمارات الالزمة .في هذا السياق،
سيما تمويل البنية التحتية والمشروع
وال
ّ

يمكن للصندوق االستفادة من الشركات األخرى في محفظته االستثمارية بما يتيح الوصول إلى

فضال عن تقديم الدعم للمشروع من خالل
والمشغلين المحتملين،
شريحة أكبر من المستثمرين
ّ
ً

اعتماد الحوافز المالية والتنظيمية المالئمة لزيادة جاذبية المشروع االستثمارية.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق.
•إطالق قطاعات جديدة من خالل الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•لهذا المشروع تأثير واسع النطاق ،وال يمكن ربطه
بأهداف محددة.
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خامساً :تكوين الرشاكات االسرتاتيجية الدولية
تساهم االستثمارات العالمية االستراتيجية في تمكين صندوق االستثمارات العامة من تحقيق
األهداف التالية:

•تعظيم العوائد وتنويعها.

•تحويل المملكة إلى قوة رائدة في االقتصاد العالمي في المستقبل وبناء سمعة للمملكة
كمستثمر دولي بارز.

•المساهمة في خلق فرص لجذب االستثمارات األجنبية المستهدفة إلى المملكة.
وتتميز االستثمارات العالمية االستراتيجية التي يستهدفها الصندوق بأنها كبيرة الحجم ،وطويلة األجل

ذات تأثير كبير ،وتحقق عوائد مجزية .والتزم الصندوق بعدد من الشراكات الضخمة مع أبرز المستثمرين
العالميين .وتشمل حزمة المبادرات هذه ست مبادرات:

 :1.5مبادرة صندوق رؤية سوفت بنك (صندوق الرؤية)
يستثمر صندوق االستثمارات العامة في صندوق رؤية سوفت بنك (صندوق الرؤية) ،الذي يعد أكبر
صندوق استثماري في قطاع التقنية الجديدة ،ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الصندوق إلى

( )100مليار دوالر.

ويستهدف صندوق الرؤية االستثمارات طويلة األجل في شركات قادرة على القيام بدور رائد في

عصر جديد مبني على ابتكارات تقنية متطورة .وسيسعى الصندوق إلى االستحواذ على حصص -
أقلية وأكثرية  -في شركات خاصة ومدرجةً ،
وصوال إلى شركات كبيرة.
بدءا من شركات تقنية ناشئة
ً
ً
ً
داعما لنمو
شريكا
وستزيد قيمة كل استثمار عن ( )100مليون دوالر ،وسيكون صندوق الرؤية
الشركات محل االستثمارات على المدى الطويل.

وسيعمل الصندوق على نطاق واسع من قطاعات التقنية مثل :إنترنت األشياء (Internet of

 ،)Thingsوالذكاء االصطناعي ( ،)Artificial Intelligenceوالروبوتات ،وتطبيقات الهاتف المحمول

والكمبيوتر ،وتقنية وتطبيقات الحوسبة السحابية ،وخدمات اإلنترنت االستهالكية ،والتقنية المالية،
والنقل ،وعلوم الصحة ،و(.)Computational Biology

ساهم صندوق االستثمارات العامة بشكل رئيس في تأسيس صندوق الرؤية ،من خالل كونه

المستثمر الرئيس ،وصاحب أكبر التزام في الصندوق بمبلغ يصل إلى ( )45مليار دوالر .ويهدف
صندوق االستثمارات العامة إلى أن يصبح أحد أبرز المستثمرين في قطاع التقنية ،ومن خالل

صندوق الرؤية سيتمكن صندوق االستثمارات العامة من الوصول والمشاركة في فرص استثمارية

عديدة وواعدة .ومن شأن ذلك أن يدعم دور صندوق االستثمارات العامة في مساندة رؤية 2030

لتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وستدير مجموعة سوفت بنك ( )SoftBank Investment Advisersصندوق الرؤية ،وستستثمر
مبلغ ( )28مليار دوالر .كذلك سيشارك عدد من أهم المستثمرين العالميين في صندوق الرؤية مثل
شركة مبادلة لالستثمار ،وشركات رائدة في مجال التقنية مثل (أبل) و(شارب).
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تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق.
•توطين التقنيات والمعرفة عبر الصندوق.
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق.

األهداف غير المباشرة

•تنمية االقتصاد الرقمي.
•تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين.
•جذب االستثمار األجنبي المباشر.

 :2.5مبادرة املشاركة يف برنامج االستثامر يف البنية التحتية يف
الواليات املتحدة األمريكية
يشارك صندوق االستثمارات العامة في برنامج مختص لالستثمار في قطاع البنية التحتية في
الواليات المتحدة األمريكية تنشئه شركة (بالكستون) .وسيكون صندوق االستثمارات العامة
ً
ً
ً
ملتزما بمبلغ يصل إلى ( )20مليار دوالر .في حين ُيتوقع أن
رئيسا في هذا البرنامج،
مستثمرا

يصل إجمالي التزامات المساهمين ( )40مليار دوالر ،يتضمن رأس مال من شركة (بالكستون)،

ومستثمرين آخرين .ويرى الصندوق أن الحاجة إلى تجديد البنية التحتية في الواليات المتحدة األمريكية
إن التقديرات المستقلة تتوقع أن يصل حجم الفجوة التمويلية
تمثل فرصة فريدة ومجزية ،حيث َّ
المطلوبة في البنية التحتية األمريكية إلى ( )2تريليون دوالر.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين

 :3.5مبادرة صندوق االستثامرات الروسية املبارشة
وقع صندوق االستثمارات العامة وصندوق االستثمارات الروسية المباشر سلسلة من االتفاقيات
الستثمار ما يصل إلى ( )10مليار دوالر في مشاريع روسية-سعودية مشتركة .تم استثمار أكثر من

مليار دوالر منها في قطاعات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع واللوجستيات وتجارة

التجزئة .إن صندوق االستثمارات الروسية المباشرة (صندوق الثروة السيادية من روسيا) يعمل
كعامل محفز لجذب رأس المال األجنبي إلى االقتصاد الروسي من خالل إنشاء شراكات استراتيجية

طويلة األجل مع كبار المستثمرين الدوليين .تهدف الشراكة إلى تطوير العالقات الروسية  -السعودية
في سياق التنمية االقتصادية والسياسية.

79

الفصل الثالث  -خامساً :تكوين الرشاكات االسرتاتيجية الدولية

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين

 :4.5مبادرة برنامج االستثامر يف امللكية الخاصة الفرنسية
يستثمر صندوق االستثمارات العامة في برنامج الملكية الخاصة الذي يركز على فرنسا بشكل خاص،

وأوروبا بشكل عام ،على مدى السنوات السبع المقبلة ،وذلك من خالل مديري صناديق الملكية
ً
مزيجا من صناديق النمو وصناديق
الخاصة الفرنسيين .وستشمل الصناديق تحت هذا البرنامج
االستحواذ بالدين ( )Leveraged Buy-outوصناديق الدين الخاص.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين

 :5.5مبادرة االستثامر يف رشكة أوبر
استثمر صندوق االستثمارات العامة مبلغ ( )3.5مليار دوالر في شركة أوبر تكنولوجيز (Uber

 )Technologiesمقابل حصة ( .)%5وأصبح لدى الصندوق ممثل في مجلس إدارة أوبر ،التي تعد
ً
السباقين في اقتصاد المشاركة (Sharing
عالميا .وهي من
شركة رائدة في قطاع النقل والتقنية
ّ
ً
ً
كبيرا وأظهرت إمكانيات لمتابعة هذا النمو وإحداث تغيير جذري في
نموا
 ،)Economyوقد حققت

عالم النقل .كما تتيح هذه المبادرة للصندوق أن يصبح من كبار المستثمرين في التقنية والقطاعات
الناشئة.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
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األهداف المباشرة

•تعظيم أصول الصندوق
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•ال تنطبق
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:6.5مبادرة رشكة الصندوق السعودي األردين لالستثامر
املساهمة العامة املحدودة
وقع صندوق االستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع صندوق االستثمار األردني في أغسطس 2016م

بهدف تشجيع االستثمارات السعودية في المملكة األردنية الهاشمية في عدة قطاعات مثل البنية
التحتية والسياحة والطاقة ،ومشاريع محتملة ُح ّددت في المذكرة ،وغيرها من االستثمارات .كذلك

أكدت المذكرة منح صندوق االستثمارات العامة المزايا المعروضة في نظام شركات صندوق

االستثمار األردني وغيرها من المزايا.
وفي مارس 2017م ُأسست شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار المساهمة العامة

المحدودة ،وهي مملوكة بنسبة ( )%90من ِق َبل صندوق االستثمارات العامة ،وبنسبة ( )%10من
ِق َبل مجموعة من البنوك األردنية ،وبذلك يستفيد صندوق االستثمارات العامة من الخبرة المحلية
للبنوك األردنية ووصولها إلى الفرص االستثمارية المحلية المغرية.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
•بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عبر الصندوق

األهداف غير المباشرة

•تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية
•تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي
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الفصل الثالث  -سادساً :تنويع مصادر الرثوة والدخل عرب االستثامر العاملي

سادساً :تنويع مصادر الرثوة والدخل عرب االستثامر
العا ملي
 :1.6مبادرة االستثامر العاملي لتنويع مصادر الرثوة والدخل
ينوع برنامج الصندوق مصادر الثروة والدخل عبر المساهمة في استثمارات عالمية .ويتم تخصيص
ّ
ً
وفقا لتوزيع استراتيجي عبر فئات األصول المختلفة
األموال لالستثمارات العالمية المتنوعة
لتعزيز العوائد اإلجمالية .وسيضمن التخصيص تحقيق التنوع من حيث المنطقة الجغرافية وفئة
األصول ،من خالل استهداف أصول الدخل الثابت ،وسوق األسهم العامة ،وصناديق الملكية
الخاصة ،والعقارات والبنية التحتية ،وصناديق التحوط واألصول البديلة األخرى (،)Alternatives
واالستثمارات المباشرة.
باإلضافة إلى ما يقوم به برنامج الصندوق ،تندرج تحت هذه المبادرة االستثمارات العالمية
ً
ً
رئيسا في تنمية األصول
دورا
للشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل لالستثمار) .إذ أن لها
تحت اإلدارة لهذه المبادرة .ولقد تأسست (سنابل لالستثمار) كشركة مساهمة سعودية مملوكة
بالكامل لصندوق االستثمارات العامة ،وتراعي تنويع االستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع
مقتضيات اإلدارة الحريصة لمخاطر االستثمار ،وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد
الممكنة لألصول المستثمرة ،مع المحافظة على تلك األصول وتنمية مدخرات الشركة.
وتتلخص فلسفة (سنابل) إلدارة االستثمارات في دمج ميزاتها التنظيمية مع عقلية المستثمر
المتمرس ،وتقوم على اآلتي:
•الرؤية االستثمارية المؤسسية طويلة األمد ،وتهدف إلى اقتناص الفرص االستثمارية.
•إضافة القيمة عبر استراتيجية توزيع األصول ،واالعتناء باختيار االستثمارات ومدراء االستثمار،
واإلدارة الفعالة للمحفظة االستثمارية والتي تأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية القائمة.
•االعتماد على فريق االستثمار في الشركة والذي يتمتع بالخبرة العالية ،وكذلك الشراكات
المميزة مع مدراء االستثمار الخارجيين والمكاتب االستشارية العالمية ،كركائز أساسية لتحقيق
أهداف الشركة.
•يتمحور توجه (سنابل) في إدارة المخاطر على التنويع في توزيع األصول ،والفحص المستفيض
النافي للجهالة ،والمحافظة على رأس مال الشركة.
كمـــا أن للصنـــدوق اســـتثمارات فـــي شـــركات عالميـــة .ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال شـــركة
( )Hapag-Lloydالتـــي يمتلـــك الصنـــدوق نســـبة ( )%10منهـــا ،وهـــي شـــركة دوليـــة مقرهـــا
ف ــي جمهوري ــة ألماني ــا االتحادي ــة ،وتعم ــل ف ــي مج ــال النق ــل .كذل ــك نس ــبة ( )%38م ــن ش ــركة
( )POSCO E&Cالتي تعمل في مجال الهندسة والبناء ،ومقرها جمهورية كوريا.

تأثري املبادرة عىل أهداف برنامج صندوق االستثامرات العامة
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األهداف المباشرة

•تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة

األهداف غير المباشرة

•ال تنطبق

الفصل الثالث  -سابعاً :بناء صندوق االستثامرات العامة وتطويره

سابعاً :بناء صندوق االستثامرات العامة وتطويره
لتحقيق أهداف برنامج الصندوق ،وبما يتماشى مع دوره المحوري في تنفيذ رؤية  ،2030يسعى

الصندوق إلى تعزيز إمكاناته المؤسسية من خالل المبادرات اآلتية:

 :1.7مبادرة بناء قدرات رأس املال البرشي
يعمل الصندوق على استقطاب المواهب والكفاءات االستثنائية والمحافظة عليها ،وبناء قادة
المستقبل في مجال االستثمار والقطاعات الجديدة التي يستهدفها .ولذلك ،يسعى إلى ترسيخ
مكانته كصاحب عمل مفضل للموظفين الموهوبين من السعوديين وغيرهم .وفي سبيل
ذلك يقوم الصندوق بإنشاء (أكاديمية صندوق االستثمارات العامة) لتطوير قدرات موظفيه،

والمميزين من حديثي التخرج .باإلضافة إلى الشراكة مع أبرز الجهات التدريبية والتعليمية على
مستوى العالم.

وسيتميز الصندوق بإنشاء منصة بحوث وتطوير تستقطب المواهب االبتكارية ،وتتيح المنصة

ً
حاليا أو القطاعات الجديدة.
للصندوق رصد فرص االستثمار المستقبلية في قطاعات يستثمر فيها

 :2.7مبادرة تحديث البنية التحتية والتقنيات الداعمة لعمليات الصندوق
يعمل الصندوق على بناء نظم المعلومات وتحديثها وفق أفضل المعايير العالمية ،والتوجهات

المستقبلية .كما يركز الصندوق على التصدي للمخاطر اإللكترونية عن طريق استحداث نظام

الن ُ
خاص بها ،باإلضافة إلى ُ
ظم المطلوبة إلدارة المخاطر ،ولضمان استمرارية العمل.

 :3.7مبادرة تعزيز حضور الصندوق عىل النطاق املحيل والعاملي

لتعزيز الحضور على النطاق المحلي والعالمي ،يقوم الصندوق برفع مستوى الشفافية والتواصل
حيال إنجازاته وأعماله ،كذلك يقوم بتنظيم مبادرة مستقبل االستثمار .وهي مبادرة رائدة تُ شكل

حلقة وصل بين أهم المستثمرين في العالم وقادة األعمال والفكر إضافة إلى أهم المسؤولين

الحكوميين ،وذلك في المجاالت االبتكارية الفريدة التي سترسم الوجهة نحو المستقبل.
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ماذا بعد..

بدعم القيادة ،وتضافر الجهود الوطنية المخلصة ،والمؤمنة بأهداف هذا البرنامج ،وضرورته لحاضر

ومقدر من القطاعين العام والخاص في
مزدهر ،ولمستقبل األجيال ،وبحراك مكثف مشكور ٌ
المملكة ونخبة من الشركاء الدوليين ،تمت بلورة وإطالق مبادرات برنامج صندوق االستثمارات
المكثفة المتنوعة ،مع الحرص التام على الجودة واالبتكار ،في تبني أي مبادرة ،وعند اختيار
العامة ُ
كل مشروع ،في ظل نظام حوكمة عالي الشفافية ،وأطر دقيقة لدرء المخاطر.

ومع أهمية ما سبق ،يبقى الغد هو األهم ..حتى يقطف االقتصاد الوطني الثمار ،عبر إنجاز هذه
المشاريع الطموحة بكفاءة واقتدار ،والتعامل مع تحدياتها المتوقعة ،نحو التنفيذ الفعال السريع،
بمزيد من الطموح واإلصرار.

سيتولى تنفيذ هذا البرنامج كفاءات وطنية عالية االحترافية وذات خبرة عريضة في السوق المحلية

واألسواق العالمية ،مع دعمها بالخبرات الدولية ،في سياق عمل منهجي ،يتطور وفقا لعمل
مؤسسي ،حددت معالمه هذه الوثيقة.

ً
داخليا وخارجيا ،واستحداث فرص جديدة،
لن تتوقف المبادرات ،وستستمر دراسة الفرص المتاحة

مع التركيز على تلك التي تٌ مثل قيمة مضافة القتصادنا ،وتؤدي إلى فتح أبواب استثمارية متعددة

ً
وفقا لمبادئ محددة تضمنتها هذه الوثيقة بالتفصيل.
في عدة قطاعات واعدة،
مؤمنون في البداية والختام بأن علينا اإلخالص في بذل كل جهد ممكن..
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إشعار

تعتبر المعلومات الواردة في هذه (الوثيقة) توجهات عامة حول المسائل ذات األهمية فقط .ومع
الممكنة لضمان الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من
أننا قمنا بكافة المحاوالت ُ
العامة (الصندوق) أو برنامج صندوق االستثمارات
مصادر موثوقة ،فال يتحمل صندوق االستثمارات
ّ

العامة (البرنامج) المسؤولية عن أي خطأ أو سهو أو أية نتائج يتم التوصل إليها نتيجة استخدام هذه
المعلومات .ويحق للصندوق أو البرنامج تغيير ما جاء في الوثيقة و/أو تحسينها و/أو تحديثها عندما
يرى ضرورة ذلك دون إشعار سابق ألي طرف.

جميع المعلومات المذكورة في الوثيقة مقدمة «كما هي» ،دون ضمان اكتمالها ،أو دقتها ،أو

نوع من
توقيتها ،أو ضمان النتائج التي يتم التوصل إليها من استخدامها ،وذلك دون تقديم أي ٍ
الضمانات؛ صريحة كانت أو ضمنية .وال يتحمل الصندوق أو البرنامج ،أو الشركات التابعة له ،أو
قرار يتم اتخاذه أو
وكالؤه أو موظفوه المسؤولية بأية حالة أمامكم أو أمام أية جهة أخرى عن أي
ٍ

بناء على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ،أو عن أية أضرار تبعية ،أو خاصة،
أي إجراءٍ يتم اتباعه ً
أو مماثلة ،حتى في حال إبالغكم باحتمالية حدوث مثل هذه األضرار .وال ُيفسر أي من أجزاء هذه

ً
ً
ضمنا ،على أنه يضم توصيات استثمارية أو ما يمكن اعتباره مشورة استثمارية.
صراحة أو
الوثيقة،

أطراف ثالثة .وال ُي ّ
ٍ
مثل أو يصادق الصندوق
قد تحتوي الوثيقة على مشورة أو آراء أو تصريحات من

ٍ
طرف ثالث .ويقع
أو البرنامج على مدى دقة أو موثوقية أي مشورة أو رأي أو تصريح صادر عن أي
االعتماد على مثل هذه النصائح ،أو اآلراء أو البيانات الواردة في هذه الوثيقة تحت مسؤولية
الشخص المستخدم للوثيقة نفسه.
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“ستكون قوتنا االستثمارية المفتاح لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته”

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

www.pif.gov.sa/pifprograms/vrp
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