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 خادم برئاسة هـ 1437 رجب 18 املوافق االثنين يوم عقدها التي جلسته في الوزراء مجلس وافق

على رؤية اململكة   –حفظة هللا  –الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز ال سعود  الحرمين

برئاسة ولي ولي العهد األمير  والتي قام بإعدادها مجلس الشئون االقتصادية والتنميةم 2030

 .محمد ن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 على ثالث محاور هي:  والتي ارتكزت

 العمق العربي واالسالمي 

  القوة االستثمارية 

 املوقع الجغرافي االستراتيجي 

. تلك املحاور  تساهمو 
ً
 بشكل كبير في بناء دولة قوية وأكثر ازدهارا

تم صياغتها بما يحقق رؤية ونستعرض فيما يلي قراءة تحليلية لألهداف االستراتيجية التي 

 .م في كل مجال من املجاالت املستهدفة2030اململكة 

  
ً
 :مجال التنمية االقتصادية أوال

  تتضمن: تم صياغة عدد من األهداف االستراتيجية 

 تريليونات( 7) على يزيد ما إلى مليار ( 600) من العامة االستثمارات صندوق  أصول  قيمة رفع

 .سعودي ريال

على  صندوق االستثمارات العامة تتطلع اململكة من خالل هذا الهدف االستراتيجي إلى استحواذ

السيادية بالعالم والتي سوف نستعرضها  الثروة صناديق أصول من اجمالي  %20.8ما يقارب

 التالي:التحليل من خالل 
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ً
أصول صناديق الثروة السيادية بحسب  تقرير عننستعرض فيما يلي أحدث أوال

 SWFI).Wealth Fund Institute ( Sovereignبيانات 

 ابريل مليار دوالر بنهاية 7265.4السيادية بالعالم حوالي حيث بلغت قيمة أصول الصناديق 

 ويوضح الجدول التالي تلك الصناديق بحسب النوع:  م2016

 قيمة األصول باملليار دوالر نوع الصناديق

 4219.8 صناديق البترول والغاز

 3045.6 الصناديق األخرى 

 7265.4 اجمالي الصناديق السيادية بالعالم

 Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI)املصدر:  

حيث يتضح من الجدول السابق أن حجم أصول الصناديق السيادية بالعالم قد بلغ بنهاية  

تريليون دوالر صناديق البترول والغاز،  4.2تريليون دوالر، منها حوالي  7.3م حوالي 2016ابريل 

 تريليون دوالر. 3وبلغت قيمة الصناديق األخرى حوالي 

أهم خمسة صناديق سيادية على مستوى نوضح من خالل الجدول والرسم البياني التاليين و 

 :م2016بنهاية ابريل باإلضافة إلى صندوق االستثمارات العامة  العالم

 الترتيب
الدولة التابع 

 لها الصندوق 
 اسم الصندوق السيادي

قيمة األصول 

 باملليار دوالر
 النسبة %

 %11.7 847.6 التقاعد الحكوميصندوق  النرويج 1

 %10.6 773 هيئة أبو ظبي لالستثمار االمارات 2
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 %10.3 746.7 شركة الصين لالستثمار الصين 3

 السعودية 4
األصول األجنبية ملؤسسة 

 النقد العربي السعودي )ساما(
632.3 8.7% 

 %8.1 592 هيئة االستثمار الكويتية الكويت 5

 %2.2 160 االستثمارات العامةصندوق  السعودية 13

 %48.4 3513.8 باقي الصناديق األخرى 

 %100 7265.4 االجمالي 

 Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI)املصدر: 

 

 

األصول األجنبية لدى مؤسسة حيث يتضح من الجدول والرسم البياني السابقين أن اجمالي 

من اجمالي قيم  %8.7مليار دوالر  تمثل حوالي  632.3حوالي  بلغتالنقد العربي السعودي 

 الحكومي التقاعد صندوق  أصول الصناديق السيادية بالعالم، وتأتي باملرتبة الرابعة بعد

من اجمالي قيم أصول الصناديق السيادية بالعالم  %11.7والذي يستحوذ على النرويجي 

847.6
773746.7

632.3
592

160

صندوق التقاعد 
الحكومي

هيئة أبو ظبي 
لالستثمار 

شركة الصين 
لالستثمار

األصول األجنبية 
ي لمؤسسة النقد العرب

(ساما)السعودي 

هيئة االستثمار 
الكويتية

صندوق االستثمارات
العامة 

رات العامة أكبر خمس صناديق سيادية بالعالم باالضافة لصندوق االستثما
م قيمة األصول بالمليار دوالر 2015السعودي ابريل 
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من اجمالي   %10.6ستثمار على حوالي والذي يأتي باملرتبة األولى، كما تستحوذ هيئة أبو ظبي لال 

، وفي املرتبة الثالثة تأتي شركة وتحتل املرتبة الثانية قيم أصول الصناديق السيادية بالعالم

، وتأتي هيئة االستثمار الكويتية باملرتبة %10.3الصين لالستثمار والتي تستحوذ على حوالي 

ويمثل الخمس صناديق  ،ةالسياديجمالي قيم أصول الصناديق من ا  %8.1الخامسة بحوالي 

السيادية األولى حوالي نصف قيم أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم حيث تمثل 

  تريليون دوالر. 3.6مجتمعة حوالي 

عشر يأتي في املرتبة الثالثة  بيت القصيد()السعودي في حين أن صندوق االستثمارات العامة 

من إجمالي أصول صناديق  %2.2دوالر يمثل بها حوالي مليار  160أصول تبلغ حوالي  بإجمالي

 .الثروة السيادية بالعالم

وبعد العرض السابق يتضح أنه حال رفع أصول صندوق االستثمارات العامة باململكة إلى 

مليار دوالر فأنه سوف يكون أكبر صندوق  1866.7تريليون ريال أي ما يعادل حوالي  7حوالي 

من إجمالي أصول الصناديق السيادية  %20.8ثروة سيادي في العالم وسوف يمثل حوالي 

 بالعالم.  

 ويوضح الرسم البياني التالي وضع صندوق االستثمارات العامة بعد رفع أصوله:

  

1866.7

847.6773746.7
632.3592

صندوق االستثمارات 
العامة السعودي

صندوق التقاعد 
الحكومي النرويجي

هيئة أبو ظبي 
لالستثمار 

األصول األجنبية مارشركة الصين لالستث
ي لمؤسسة النقد العرب

(ساما)السعودي 

تيةهيئة االستثمار الكوي

م2030لكة الترتيب الجديد لصناديق الثروة السيادية بعد تطبيق رؤية المم
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 نلقي الضوء على صندوق االستثمارات العامة باململكة: 
ً
 ثانيا

 :االستثمارات العامة مقدمة عن صندوق 

 هـ25/6/1391 وتاريخ 24/م رقم امللكي املرسوم بموجب العامة االستثمارات صندوق  انش ى

 اإلنتاجية املشروعات لبعض التمويل توفير  هو  تأسيسه من الهدف وكان م17/8/1971 املوافق

 املقومات وتوفر  الوطني االقتصاد لتنمية الكبيرة ألهميتها وذلك التجاري، الطابع ذات

 رأس أو  الخبرة لقلة إما منفردا بها القيام الخاص القطاع يستطيع ال  والتي لقيامها األساسية

 . كليهما أو  املال

 : الصندوق  مهام

 املشاريع سواء التجاري  الطابع ذات اإلنتاجية املشاريع في االستثمار  تمويل في الصندوق  يختص

  اململوكة
ً
  أو  كليا

ً
 اململكة في املهمة االقتصادية القطاعات من عدد حظيت وقد، للحكومة جزئيا

 ألغراض سواء للتكرير  البترولية املصافي إقامة مثل العامة االستثمارات صندوق  من بتمويل

 ويشمل النقل وقطاع، التخزين ومستودعات األنابيب وخطوط التصدير  أو  املحلي االستهالك

 والنقل، البحري  والنقل، والشحن الركاب لنقل الطائرات أسطول  وتمويل الجوي  النقل

 االستراتيجية واملشاريع والتحويلية األساسية البتروكيماويات وصناعات، الحديدية بالسكك

 التعدين وقطاع، املالحة املياه تحلية و  الطاقة وقطاع، الخاص القطاع من اململوكة

 مناطق الى الخام مواد مكامن من الحديدية السكك مد في تتمثل تحتية بنى من ومستلزماته

 .املعلومات تقنية وقطاع،  والتصدير  التصنيع
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  الوطنية الشركات من عدد أموال رؤوس في باملساهمة الصندوق  يقوم كما
ً
 مجلس لقرار  تنفيذا

 العربية الشركات من عدد في املساهمة الى إضافة هـ2/4/1394 وتاريخ 508 رقم الوزراء

 .والدولية والثنائية

خالل  صندوق االستثمارات العامة اداءنستعرض من خالل الجدول والرسم البياني التاليين و 

  :الفترة املاضية

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 90.4 77.1 72.2 57.2 51.3 القروض القائمة

 16 16 19.4 7.9 9.3 ملنصرف الفعليا

 2.7 11.2 4.4 15.5 10.4 التسديدات

 ريال  ار القيمة بامللي        املصدر مؤسسة النقد العربي السعودي                    

 

من خالل الجدول والرسم البياني السابقين يتضح تطور أعمال صندوق االستثمارات العامة 

مليار  90.4م، حيث بلغت إجمالي القروض القائمة حوالي 2014م وحتى 2010خالل الفترة من 

م بمتوسط معدل 2010مليار ريال بنهاية عام  51.3م بعد أن كانت حوالي 2014ريال بنهاية عام 

51.3
57.2

72.277.1

90.4

9.37.9

19.41616 10.415.5

4.4
11.22.7

20102011201220132014

تطور أعمال صندوق االستثمارات العامة 

القروض القائمة المنصرف الفعلي التسديدات
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، أما اجمالي املنصرف الفعلي من قروض صندوق %15.2حوالي نمو بلغ خالل الفترة

مليار ريال  9.3م بعد أن كان حوالي 2014مليار ريال عام  16فقد بلغ حوالي  االستثمارات العامة

خالل الفترة، كما بلغ تسديد القروض  %14.5م بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 2010عام 

م بمتوسط معدل 2010مليار ريال عام  10.4م بعد أن كان حوالي 2014مليار عام  2.7حوالي 

 الل الفترة.( خ%28.6نمو سالب بلغ حوالي) 

 ونستعرض توقعات اداء صندوق االستثمارات العامة خالل الفترة املقبلة:

 من املتوقع بعد زيادة أصول الصندوق تحقيق ما يلي:

  رفع ربحية الصندوق من خالل اعادة هيكلة أصوله، إضافة إلى تقديم أصول جديدة

 أهمها شركة ارامكو ومجموعة ضخمة من العقارات.

  املالية القتصاد اململكة.تنوع املداخيل 

 أهمها  ،تنويع استثمارات اململكة وفتح افاق استثمارية عبر كيانات استثمارية جديدة

 تغيير وجهة واستراتيجية شركة ارامكو من شركة نفط إلى شركة طاقة صناعية.

  ضم مركز امللك عبد هللا املالي إلى الصندوق وما يترتب علية من ضخ استثمارات كبيرة

 املركز.في 

  فتح آفاق استثمارية خارجية جديدة، كما تم خالل زيارة ولي ولي العهد للمملكة االردنية

وما نتج عنها من توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين 

 البلدين.

 


