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والتكتــالت  العربيــة  والــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  االقتصاديــة  الســلطنة  عالقــات  توثيــق  إن   
االقتصاديــة ا�قليميــة، والتفاعــل ا�يجابــي مــع النظــام االقتصــادي العالمــي بمــا يعــود بالخيــر والفائــدة 
ــة ا�هميــة، مــن شــأنها أن تتيــح لنــا إمكانيــة المشــاركة فــي النمــو  علــى ُعمــان، لهــي أمــور فــي غاي

الهائل في التجارة العالمية واالستثمارات، واالستفادة من ا�سواق ا£خذة في النمو واالنفتاح

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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صندوق االحتياطي العام للدولة
التــي تحققهــا  الماليــة  الفوائــض  الدولــة المكلــف باســتثمار وإدارة  هــو جهــاز 
الدولــة مــن ا�يــرادات الناتجــة مــن النفــط والغــاز، ســاعيا مــن وراء ذلــك الــى تحقيــق 
أفضــل العوائــد الممكنــة علــى المــدى الطويــل مــن أجــل دعــم جهــود الحكومــة 
فــي تنويــع مصــادر الدخــل وتأميــن ايــرادات ل�جيــال المقبلــة، اضافــة الــى دوره فــي 

تحقيق التوازن للسياسات المالية العليا للدولة.

أنشــئ الصنــدوق فــي عــام ١٩٨٠ بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ٨٠/١، وبنــاء 
علــى ا¶حــكام والتعديــالت التــي قضــت بهــا المراســيم الســلطانية فــي شــأن 
الصنــدوق، يتمتــع الصنــدوق بالشــخصية االعتباريــة واالســتقاللية التامــة إداريــا 
وماليــا، ويتبــع مباشــرة لــوزارة الماليــة التــي تتولــى االشــراف عليــه وفقــا للقــرارات 
تحديــد  شــأن  فــي  الطاقــة  ومــوارد  الماليــة  الشــؤون  مجلــس  يصدرهــا  التــي 

السياسات والقواعد الالزمة الستثمار أموال الصندوق. 

وتتكون موارد الصندوق مما يلي:
• المــوارد الناشــئة عــن تحقيــق أســعار للنفــط تجــاوز الســعر المفتــرض خــالل فتــرة 

خطة التنمية الخمسية المعتمدة
• أي فوائض تنشأ في نهاية كل سنة مالية

• إيرادات استثمارات اموال الصندوق
• أرصــدة الحكومــة او اســتثماراتها القابلــة للتــداول التــي كانــت فائضــة لــدى 

الدولة قبل أول يناير ١٩٨٠
• أية اموال اخرى ترى الحكومة ضمها الى الصندوق

يســتثمر صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة بشــكل أساســي خــارج الســلطنة 
كمــا هــو الحــال فــي معظــم صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم، إال أنــه يلعــب 
دورا مهمــا فــي تحفيــز االســتثمارات داخــل البــالد مــن خــالل أذرعهــا االســتثمارية 
الدولــة  لــدى  حيــث  الصديقــة،  الــدول  مــع  االســتراتيجية  والشــراكات  المحليــة، 

صناديق أخرى مهمتها االستثمار داخل السلطنة. 

٥ التقرير السنويالتقرير السنوي٤
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رؤيتنا
رافــدا قويــا يعــزز جهــود الحكومــة فــي ســعيها لتحقيــق االســتقرار  ان نكــون 
المالــي والتنــوع االقتصــادي للدولــة، ومحــركا فاعــال يضمــن اســتمرار التنميــة فــي 

البالد، ويضمن عدم استئثار هذا الجيل بالثروة عن ا�جيال القادمة.

مهمتنا
تحقيــق عوائــد ماليــة مســتدامة مــن خــالل اســتثمار الفوائــض الماليــة للدولــة فــي 
أصــول متنوعــة ومقبولــة المخاطــر خــارج الســلطنة، والقيــام بــدور ريــادي فــي 

تحفيز وإنشاء مشاريع استراتيجية داخل السلطنة.

أهدافنا
• تعظيم عوائد االستثمار وإدارتها بصورة حذرة ومدروسة المخاطر

• توجيه االستثمار بشكل استراتيجي ضمن نطاق زمني طويل ا�مد 
• الريادة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية 

االســتثمارات  لجــذب  للصنــدوق  الدوليــة  العالقــات  شــبكة  مــن  االســتفادة   •
للسلطنة وتحفيز االستثمارات المحلية

•  بنــاء وتطويــر الكفــاءات الوطنيــة ليصبــح الصنــدوق مركــزا للتميــز فــي القطــاع 
المالي واالقتصادي 

• التواصل مع المجتمع بشأن دور الصندوق في بناء مستقبل عمان

رؤيـتـنــا، مـهـمتـنــا، أهــدافـنــا

٧ التقرير السنوي
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ــى خصخصــة بعــض الخدمــات الحكوميــة  وفــي اطــار الجهــود الراميــة ال
وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي، تســعى الحكومــة بتحويــل ملكيــة ســوق 
مســقط لــ�وراق الماليــة الــى صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة تمهيــدا 
لتحويلــه الــى شــركة مســاهمة عامــة وطرحهــا علــى االكتتــاب العــام 
مســتقبال، ويأتــي اختيــار الصنــدوق الدارة الســوق فــي المرحلــة االنتقاليــة 
ممــا الشــك  العالميــة،  ا�ســواق  فــي  وتواجــده  الواســعة  لخبرتــه  نظــرا 
المســتويات  الــى  ليصــل  الســوق  أداء  تطويــر  فــي  يســاهم  ســوف 
العالميــة. كمــا اســتمرت الحكومــة ممثلــة بــوزارة الماليــة فــي تحويــل 
الســيادية  الصناديــق  الــى  المحليــة  الشــركات  فــي  حصصهــا  ونقــل 
تحويــل  مؤخــرا  تــم  حيــث  القابضــة،  القطاعيــة  الحكوميــة  والشــركات 
حصــة الحكومــة فــي شــركة الكــروم العمانيــة الــى صنــدوق االحتياطــي 

العام للدولة. 

اللوائــح  مــن  عــددا  االدارة  مجلــس  اعتمــد  الحوكمــة،  صعيــد  وعلــى 
والسياســات التنظيميــة لبعــض الممارســات الداخليــة فــي الصنــدوق 
التشــغيلية، حيــث شــملت  العمــل والكفــاءة  ســعيµ لتحســين جــودة 
هــذه اللوائــح السياســات المتعلقــة باالعــالم واالفصــاح والتــي تصــدر �ول 
مــرة، وبعــض التعديــالت فــي الئحــة ادارة المشــتريات، باالضافــة الــى ا�مــن 

والسالمة، واللوائح المتعلقة بالمالية وعمليات االستثمار.   

وختاًمــا، فإننــا نــدرك التحديــات التــي يمــر بهــا االقتصــاد العالمــي، ومــا لهــا 
االقتصــاد  شــهده  مــا  أن  إال  العالــم.  حــول  االســتثمارات  علــى  أثــر  مــن 
العالمــي علــى مــر العقــود الماضيــة، ومــا لمســناه مــن قــدرة الصنــدوق 
علــى تخطــي هــذه التحديــات والخــروج منهــا بنتائــج ايجابيــة، تجعلنــا 

.Âعلى ثقة بمستقبل أفضل بإذن ا

إدارة  مجلــس  أعضــاء  لزمالئــي  بالشــكر  أتوجــه  أن  يســعدني  كمــا 
الصنــدوق علــى التعــاون والدعــم الــذي يبديــه كل عضــو مــن أعضــاء 
فــرص  إيجــاد  علــى  القائميــن  التنفيذيــة  اÆدارة  و�عضــاء  المجلــس، 
اســتثمارية تغــذي مســتقبل أجيــال الســلطنة بعوائــد مســتدامة. ســائال 
اÂ المولــى والمعيــن أن يجعــل هــذا البلــد آمنــا و أن يعيننــا علــى تقديــم 
ا�فضــل دائمــا �جيالنــا القادمــة مــن المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض 

هذا البلد المعطاء.

وأخيــرا، ادعــوا اÂ العلــي القديــر ان ينعــم علــى هــذا الوطــن وأبنــاءه 
ا�وفيــاء بالمزيــد مــن التقــدم والرخــاء، وأن يكلــل مســاعينا بالتوفيــق 
 Âلــكل مــا مــن شــأنه الرفعــة والتقــدم لهــذا البلــد العزيــز، ســائلين ا
وبانــي  مســيرتها  قائــد  الحبيبــة  لعماننــا  يحفــظ  أن  القديــر  العلــي 
ــن ســعيد  ــوس ب ــة الســلطان قاب ــا حضــرة صاحــب الجالل نهضتهــا موالن
المعظــم -حفظــه اÂ ورعــاه - وأن يمــد جاللتــه بموفــور الصحــة والعافيــة 
والعمــر المديــد مســتلهمين مــن رؤيتــه الحكيمــة وقيادتــه الرشــيدة مــا 

يعود بالخير العميم على بالدنا الغالية وشعبها البار. 

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

رئيس مجلس إدارة صندوق االحتياطي العام للدولة

كلمة رئيس مجلس االدارة

ــة  ــرات وا�حــداث االقتصادي ــد مــن التوت شــهد عــام ٢٠١٨ العدي
هــذه  لعبــت  حيــث  والعالمــي،  االقليمــي  الصعيديــن  علــى 
ا�حــداث دورا جوهريــا فــي أداء االســواق الماليــة واالســتثمارات 
تراجــع  الــى  أدى  ممــا  عــام،  بوجــه  المســتثمرين  ثقــة  وفــي 
معظــم ا�ســواق والمؤشــرات الرئيســية بالعالــم بمــا فيهــا 
النفــط، وبالرغــم مــن ان صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة 
التقلبــات  هــذه  عــن  بمنــأى  ليــس  المتنوعــة  باســتثماراته 
االســتثمارية  سياســته  بفضــل  اســتطاع  انــه  اال  والتأثيــرات، 
هــذه  آثــار  يدفــع  ان  عليهــا  القائميــن  وجهــود  الفاعلــة 
التقلبــات علــى بعــض اســتثماراته ليبقيهــا عنــد الحــد ا�دنــى، 
ومحافظــا بمعــدل العائــد الســنوي منــذ تأســيس الصنــدوق 

على ما يقارب ٧٪. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الظــروف االقتصاديــة والجيوسياســية 
الصعبــة، اســتطاع الصنــدوق أن يحقــق عوائــد جيــدة علــى 
اســتثمارات محفظــة ا�ســواق الخاصــة التــي تشــمل التملــك 
رؤوس  اســترداد  فــي  أيضــا  نجــح  كمــا   ، والعقــارات  الخــاص 
ا�مــوال والتخــارج مــن ٦ اســتثمارات مختلفــة محققــا عوائــد 
مجزيــة بلغــت فــي بعضهــا ٢٫٦x ضعــف قيمــة االســتثمار، كمــا 
شــراكات  فــي  للدخــول  مســاعيه  فــي  الصنــدوق  اســتمر 
واستثمارات جديدة ليضيف ١٦   استثمارا  جديدا في عام ٢٠١٨، 

مما يشير الى صالبة الوضع المالي للصندوق 

٩ التقرير السنويالتقرير السنوي٨
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معالي درويش بن اسماعيل البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

رئيس مجلس ا	دارة

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط  والغاز

عضو

معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي
وزير التجارة والصناعة

عضو

معالي سلطان بن سالم الحبسي
 نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني

عضو

سعادة ناصر بن خميس الجشمي
وكيل وزارة المالية

عضو

سعادة عبدالسالم بن محمد المرشدي
الرئيس التنفيذي لصندوق االحتياطي العام للدولة 

عضو
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كلمة الرئيس التنفيذي
الســامية للتنميــة الزراعيــة المســتدامة وا�مــن الغذائــي والمتمثلــة فــي 
مشــروع زراعــة المليــون نخلــة، وكذلــك المســاهمة الفاعلــة فــي الناتــج 
االبتــكار  لتطويــر  العمانيــة  الشــركة  قامــت  كمــا  للســلطنة.  المحلــي 
 Polares) شــركة  فــي  باالســتثمار  با�لتــزام  (ابتــكار)،  القابضــة 
ذات  الطبيــة  ا�جهــزة  فــي تصنيــع  المتخصصــة  السويســرية   (Medical
التقنيــات الحديثــة، والمســتخدمة فــي مجــال عــالج أمــراض شــرايين القلــب 
واالوعيــة الدمويــة.  أمــا بخصــوص شــركة الكــروم العمانيــة، فقــد انتهــى 
الكــروم  الالزمــة لنقــل شــركة  القيــام بجميــع ا�جــراءات  الصنــدوق مــن 
العمانيــة إلــى محفظــة أصــول الصنــدوق، حيــث تــم نقــل الشــركة لتعمــل 

تحت إدارة شركة تنمية معادن عمان مؤخرا. 

ومــن أبــرز مســتجدات االســتثمارات العقاريــة خــالل العــام، قيــام الصنــدوق 
بالبدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير عقار Finsbury Tower بلندن 
ــة ١٣ طابقــ¸ وإنشــاء مســاحات  بالمملكــة المتحــدة، والتــي تتضمــن إضاف
لجنــة  مبنــى مســتقل، كمــا منحــت  فــي  وحــدة ســكنية  للتجزئــة و٢٥ 
 China Real) االستثمار الموافقة النهائية لاللتزام في المنصة االستثمارية
ــة المتنوعــة  Estate Platform) والتــي تســتهدف قطــاع المشــاريع العقاري
فــي مدينــة تشــون كينــج فــي الصيــن، با�ضافــة إلــى الموافقــة النهائيــة 
 Brookfield Strategic Real) لاللتزام في صندوق استثمار العقارات العالمي
ــا  Estate Partners III) والمختــص باالســتحواذ العقــاري فــي أمريــكا وأوروب
وآسيا، حيث يتوقع أن يكون العائد الداخلي لالستثمار (IRR) حوالي ٢٠٪. 

 
أمــا عــن جهــود الصنــدوق فــي التخــارج مــن بعــض االســتثمارات، فقــد نجــح 
الصنــدوق فــي التخــارج مــن بعــض اســتثماراته واســترداد رؤوس ا�مــوال 
 Wallgreens مــن  الكلــي  التخــارج  أهمهــا  جيــدة،  عوائــد  تحقيــق  مــع 
ا�ســهم  وبيــع  ا�مريكيــة  المتحــدة  بالواليــات   (Alliance Boots (WBA
المتبقية ، وبهذا التخارج الكلي من استثمار WBA حقق الصندوق أرباح¸ 
تعــادل ٢٫٥ ضعفــ¸ مــن التكلفــة ا�صليــة لالســتثمار، ويقــدر العائــد الداخلي 

الصافي (IRR) للصندوق من هذا االستثمار بحوالي ١٢٫٦٪. كما تم التخارج 
من اســتثمار First Data، الواليات المتحدة ا�مريكية با�عتماد على شــركة 
تمكــن  االســتثمار،حيث  فــي  أساســي  كشــريك  ا�صــول  �دارة   KKR
الصنــدوق مــن بيــع مــا نســبته ١٧٪ مــن أســهمه فــي هــذا و الخــروج بعوائــد 
مجزية. وكذلك الحال في استثمار China Network Systems بتايوان، فقد 
بيــع  عمليــة  �تمــام  التنظيميــة  الموافقــات  جميــع  علــى  الحصــول  تــم 
الحصــص فــي الشــركة بغــرض التخــارج الكلــي. وبذلــك يكــون الصنــدوق 
قد حقق من هذا التخارج عائدÍ استثماري¸ بنسبة ١١٪ وبما يعادل ٢٫٢٥ ضعف¸ 

مقارنة بالحجم ا�صلي لالستثمار. 

إضافــة إلــى عمــل الصنــدوق وأنشــطته االســتثمارية والراميــة إلــى تعظيــم 
الفوائــد المجنيــة مــن اســتثماراته حــول العالــم، فقــد عمــل الصنــدوق 
خــالل العــام المنصــرم علــى تقويــة عالقاتــه وشــراكاته ا�قتصاديــة مــع 
الــدول الشــقيقة و الصديقــة حيــث شــارك الصنــدوق ضمــن الوفــد الزائــر 
إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية برئاســة معالــي الوزيــر المســؤول عــن 
الســلطنة  حكومــة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  لتوقيــع  الخارجيــة  الشــؤون 
وحكومــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية حــول التعــاون فــي إطــار الحــزام 
شــارك  كذلــك  والطريــق"،  الحــزام  "مبــادرة  الحريــر  لطريــق  االقتصــادي 
الصنــدوق فــي اجتمــاع مجلــس محافظــي البنــك االســيوي لالســتثمار فــي 
الفتــرة  فــي  بالهنــد  مومبــي  فــي  عقــد  والــذي   AIIB االساســية  البنيــة 
من ٢٤ الى ٢٦ يونيو، وذلك بمشاركة ٨٧ دولة االعضاء في البنك.  كما قام 
للصناديــق  وا�فصــاح"  "ا�عــالم  عــن  عمــل  حلقــة  بتنظيــم  الصنــدوق 
الثــروة  لصناديــق  العالمــي  المنتــدى  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الســيادية، 
السيادية  (International Forum of Sovereign Wealth Funds) والتي عقدت 
بمقـــر الصندـــوق  بحضـــور أكثـر من ٢٥ مشاركـ¸ مـن الصناديـــق السياديــة 
و المؤسســات االســتثمارية العالميــة، وذلــك بهــدف االطــالع علــى أفضــل 
الممارســات فــي مجــال ا�فصــاح والعالقــات العامــة فــي صناديــق الثــروة 

السيادية والمؤسسات االستثمارية.

شهـــد العـــام المنصـــرم ٢٠١٨ أحداثـــا وتحديـــات كثيـــره مـــر بهـــا الصنـــدوق 
السياسيــــة  التقلبـــات  مــن  سلسلـــة  جـــراء  ا�صعـــدة،  كافـــة  علــى 
وا�قتصاديــــة علــى مستــــوى العالــــم، والتــي أثبــت الصنــــدوق من خاللهـــا 
قدرتــــه على ا�ستفــــادة مــــن الظــــروف ا�يجابيــة والتغلــــب على التقلبــات 
السلبيــــة أو التعامـــل معهــا علــى نحــو يضمــن ا�ستفــــادة منهــا علــى 

أكبــر قــدر.

إضافــة  االســتثمارات،  صعيــد  علــى  المنصــرم  العــام  أحــداث  أبــرز  فمــن 
١٣ اســتثمارا جديــدا فــي مجــاالت وقطاعــات متنوعــة وفــي دول مختلفــة، 
منها فرصة االستثمار في صندوق (Patria Infrastructure) الذي يستهدف 
البرازيــل،  فــي  ا�ساســية  البنيــة  فــي قطاعــات  تعمــل  التــي  الشــركات 
واالســتثمار في صندوق  (EQT Infrastructure) الذي يســتثمر في مشــاريع 
 CITIC) البنية االساسية بالواليات المتحدة ا�مريكية،  با�ضافة إلى صندوق

PE) الذي يستهدف فرص االستحواذ المتنوعة في الصين، 

ــرز  وفيمــا يخــص الشــراكات ا�ســتراتيجية مــع البلــدان الصديقــة، فمــن أب
 - (أوزباكســتان  اســتثمار  صنــدوق  قيــام  الجانــب،  هــذا  فــي  التطــورات 
 (Compass) عمــان) بالموافقــة علــى االلتــزام بحصــة تبلــغ ٢٥٪ فــي مركــزي
و(Rivira) للتســوق فــي أوزبكســتان، كمــا قامــت شــركة عمــان برونــاي 
لالســتثمارات (OBIC) والشــركة العمانيــة لتنميــة االســتثمارات الوطنيــة 
(تنميــة) بافتتــاح فنــدق (Kempenski) الــذي يعد إضافــة مهمة على خارطة 
صعيــد  وعلــى   . الســلطنة  فــي  الســياحة  لقطــاع  ا�ساســية  البنيــة 
صنــدوق اســتثمار (عمــان - الهنــد)، فقــد نجح الصنــدوق في جمع ٧٥٪ من 
 OIJIF) رأس المــال المســتهدف لصنــدوق اســتثمار (عمان - الهنــد) الثاني
 Divgi) إضافة إلى االلتزام في عدة استثمارات جديدة أهمها  في شركة (II
Torq Transfer Systems) إحــدى أهــم الشــركات الرائــدة فــي قطــاع تصنيــع 
 (Annapurna Finance) محركات وأجهزة السيارات في الهند، وكذلك شركة
الرائــدة �كثــر مــن ٢٠ عامــ¸ فــي قطــاع تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي 

المناطق الريفية وتوفير الدعم المالي والتقني لريادة ا�عمال. 

وعلــى الصعيــد المحلــي، فقــد شــهد الصنــدوق عبــر أذرعــه االســتثمارية 
المختلفــة عــدة نشــاطات حافلــة خــالل العــام المنصــرم أهمهــا  إطــالق 
لتنميــة  العمانيــة  الشــركة  بواســطة  عمــان"  نخيــل  "تنميــة  شــركة 
ــوان البــالط الســلطاني،  االســتثمارات الوطنيــة (تنميــة) بالشــراكة مــع دي
للرؤيــة  وتحقيقــ¸  ومشــتقاتها  التمــور  وتصنيــع  إنتــاج  لتوســيع  وذلــك 
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وفــي ســياق العمــل المشــترك بيــن ا�شــقاء فــي دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، نظــم الصنــدوق الملتقــى االقتصــادي العمانــي 
الغــرف  ومجلــس  لالســتثمار  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الســعودي 
ــادة  ــى بحــث افــاق االســتثمار بالســلطنة وزي ــك ســعيا إل الســعودية، وذل
التعــاون التجــاري بيــن البلديــن الشــقيقين. واســتعرض الملتقــى فــرص 
االســتثمار المتاحــة بالســلطنة فــي قطاعــات النقــل والموانــئ والســياحة 
واالســتزراع الســمكي والتعديــن والنفــط والغــاز، كمــا صاحبــه كذلــك 
ــة بيــن رجــال ا�عمــال ورؤســاء الشــركات  ــة ولقــاءات ثنائي جلســات حواري

إلى جانب زيارات �هم المشاريع اµقتصادية الحيوية في السلطنة. 

لعمليــات  المســاندة  والخدمــات  المكملــة  ا�نشــطة  صعيــد  وعلــى 
االســتثمار، إســتمر الصنــدوق فــي تطويــر إجراءاتــه الداخليــة مــن خــالل 
العديــد مــن المشــاريع، حيــث حصــل قطــاع الماليــة وعمليــات االســتثمار 
علــى شــهادة الجــودة (ISO 9001:2015) مــن المنظمــة الدوليــة للمعاييــر 
 (GIPS) العالميــة  االســتثمارية  ا�داء  معاييــر  تطبيــق  تــم  كمــا  (أيــزو)، 

 .CFA والمعتمدة من معهد

وفي مجال الموارد البشرية، تم تعيين ١٩ موظفا خالل عام ٢٠١٨ من ذوي 
الكفــاءة فــي وظائــف وأقســام مختلفــة، وبذلــك يصــل عــدد موظفــي 
الصنــدوق إلــى ٢١٧ موظــف محققــا نســبة تعميــن حوالــي ٨١ ٪، إضافة إلى 
ــى رأس العمــل  ــب عل ــب الصيفــي والتدري ــر عــدد مــن فــرص التدري توفي
وتمكيــن  المجتمــع  لمســاندة  الجامعــات،  لخريجــي  نمــو"  "برنامــج 
تطويــر  مــن  تمكنهــم  عمــل  خبــرة  علــى  الحصــول  مــن  الخريجيــن 

مهاراتهم. 

وفــي قطــاع تقنيــة المعلومــات، فقــد عمــل الصنــدوق علــى زيــادة كفــاءة 
أنظمتــه االلكترونيــة مــن خــالل إجــراء نشــاط محــاكاة حالــة وقــوع حــوادث 
ــات فــي مقــر   ــم تعطيــل الشــبكات ومركــز البيان غيــر متوقعــة ، حيــث ت
   (Disaster Recovery)  الصنــدوق  واالستعانــة  بمركــز  استعادة البيانـات

لتفعيـــل خدمــات تقنيــة المعلومــات المختلفــة، وأثبــت المركــز فاعليتــه 
فــي مثــل هــذه ا�حــداث، كمــا قــام الفريــق التقنــي بالصنــدوق وبالتعــاون 
مــع وزارة الخدمـــة المدنيـــة باالجــراءات الالزمــة النضمــام الصنــدوق إلــى 
نظــام (Multi-Protocol Labeling System)،   والــذي  يمثــــل شبكــــة ربـــط 
لتبــــــادل و مشاركــــة البيانــات بيــن المؤسســات الحكوميــة فــي بيئة آمنة 
وبجــودة جيــدة، وســوف يســاعد هــذا النظــام فريــق المــوارد البشــرية 
بالصنــدوق علــى التواصــل مــع منصــة وزارة الخدمــة المدنيــة اµلكترونيــة 

من أجل متابعة مختلف ا�عمال. 

فــي الختــام، ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر و العرفــان للمقــام 
الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــه الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
المعظــم - حفظــه اÕ ورعــاه- علــى رؤيتــه الثاقبــة وتوجيهاتــه الســديدة 
وجــل  عــز  المولــى  ســائلين  الوطنــي،  اµقتصــاد  وإســتقرار  دعــم  فــي 
لجاللتــه دوام الصحــة و العافيــة و العمــر المديــد. كمــا أتوجــه بالشــكر 
ــى مجلــس اµدارة الموقــر علــى ثقتــه الكبيــرة ودعمــه المســتمر  أيضــا إل
µدارة الصنــدوق، وإلــى الموظفيــن جميعــا علــى جهودهــم وتفانيهــم 
طــوال العــام متمنيــا منهــم بــذل المزيــد مــن العطــاء لمواصلــة مســيرة 
اµنجــازات التــي نفخــر بهــا جميعــا ســعيا وراء خدمــة هــذا الوطــن وشــعبه 

ا�بي.

عبدالسالم بن محمد المرشدي
الرئيس التنفيذي

١٥ التقرير السنويالتقرير السنوي١٤
فندق كمبنسكي - مسقط



 

أبرز ا�نجازات في ٢٠١٨
ا�داء العام:

بلغ معدل العائد السنوي
لصندوق االحتياطي

العام للدولة ما يقارب ٧٪ منذ تأسيسه

حقق الصندوق ١٦ استثمارا جديدا

في عام ٢٠١٨، وتخارج من ٦ استثمارات

حققت محفظة ا�سواق العامة
للصندوق أداء تجاوز المعايير

المرجعية العالمية بالرغم من التأثيرات
العالمية على ا�سواق

التقرير السنوي١٦
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اتفاقيات:
• التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بيــن الســلطنة والصيــن الشــعبية حــول التعــاون فــي 

اطار الحزام االقتصادي لطريق الحرير.

١٩ التقرير السنويالتقرير السنوي١٨

الموارد البشرية:
• بلــغ العــدد ا¤جمالــي لموظفــي الصنــدوق بنهايــة عــام ٢٠١٨ (٢١٧ موظفــ�) مســجال ٨١٪ فــي نســبة 

التعمين.
• تدشــين نظــام "إنجــاز" ¤دارة االداء الوظيفــي ونظــام "كفــاءة" لتحديــد وقيــاس الكفــاءات المطلوبــة 

لجميع الوظائف. 
• اجــراء اســتبيان لقيــاس مســتوى اشــراك الموظفيــن وتفاعلهــم مــع وظائفهــم ومــع الصنــدوق 

بنسبة مشاركة بلغت ٩٧٪.

المخاطر واالمتثال:
• القيــام بمتطلبــات سياســة اســتمرارية العمــل (Business Continuity Management) فــي حالــة حــدوث 

أوضاع طارئة تحول عن مواصلة العمل بالصندوق بالشكل الطبيعي.
• القيــام بتدشــين منصــة تعليميــة إلكترونيــة بغــرض زيــادة الوعــي لموظفــي الصنــدوق عــن "مكافحــة 

غسيل ا¾موال".

االعالم:
• تنظيــم حلقــة عمــل عــن "ا¤عــالم وا¤فصــاح" للصناديــق الســيادية، وذلــك بالتعــاون مــع 

المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
• تعزيزا لسياســة االفصاح والشــفافية والبراز انجازات الصندوق، تم اصدار (١١) خبرا وبيانا 

صحفيا للجمهور العام عبر الوسائل االعالمية المختلفة، المرئية منها والمقروءة. 
.Stakeholders mapping تحليل وإعداد قاعدة بيانات اصحاب المصلحة •

تقنية المعلومات:
• تــم تدشــين تطبيــق "Digital Boardroom" بغــرض تســهيل عمــل مختلــف لجــان الصنــدوق بهــدف توفيــر 

التقارير والملفات لجميع أعضاء اللجان المعنية وتسهيل مراجعتها.
• تدشــين نظــام إدارة الســجالت المتعلقــة با¾مــن الســيبراني لرصــد جميــع الحــوادث فــي نظــم العمــل الرقميــة 

المتعددة بالصندوق بطريقة فورية وفاعلة.

االستثمارات والمبادرات المحلية:
• تأســيس الشــركة العمانيــة لتنميــة الطاقــة لتصبــح مطــورا رائــدا للطاقــة المتجــددة والعبــا 

رئيسيا في تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية في طاقة الرياح. 
ــة  ــات السلطنـ ــة احتياجـ ــة لخدمـ ــادرة وطنيـ ــة كمبـ ــاالت الفضائيـ ــات االتصـ ــة تقنيـ • تأسيـــس شركـ

لالتصـاالت. 
• تأســيس المجموعــة العمانيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لدفــع الســلطنة نحــو االســتفادة مــن 

الثورة الصناعية الرابعة.
• افتتاح فندق كيمبينسكي مسقط الذي تمتلك شركة عمان بروناي لالستثمار ما نسبة ٢٥٪ من 

حصته، وشركة تنمية بنسبة ٢٠٪.

المالية وعمليات االستثمار:
ــزو) بعــد  ــر (أي ــة للمعايي • الحصــول علــى شــهادة الجــودة (ISO 9001:2015) مــن المنظمــة الدولي
الجــودة، وفــرص  العمــل ومطابقتهــا لنظــام  عمليــات تقييــم دقيقــة علــى فاعليــة مجريــات 

التحسين في العمليات المختلفة.
• تــم البــدء فــي عــام ٢٠١٨م بالعمــل علــى برنامــج  تأكيــد ومطابقــة بيانــات الصفقــات التجاريــة 
(Auto-matching Trades) بطريقــة آليــة فــي نظــام بلومبــرج بــدال من إســتخدام البريــد ا¤لكتروني 

.(Failed Trades) أو الهاتف أو الفاكس وذلك للتقليل من مخاطر عمليات ا¾سواق العامة
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استراتيجية االستثمار

يحــرص الصنــدوق علــى بنــاء محفظــة اســتثمارية ترتكزعلــى 
االقتصاديــة  والقطاعــات  االســتثمارية  ا دوات  فــي  التنــوع 
وضمــان  المخاطــر  لتقليــل  وذلــك  الجغرافيــة،  والمناطــق 

عوائد جيدة ومستدامة على ا مد الطويل. 

بالدقــة  اســتثمارية تتســم  اســتراتيجية  الصنــدوق  ويتبــع  
المخاطــر،  �دارة  العامــة  المعاييــر  مراعيــا  والمرونــة  والحــذر 
كمــا يســتند الصنــدوق علــى أفضــل الممارســات العالميــة 
االطــار  تتضمــن  التــي  االســتثمارية  اســتراتيجيته  بنــاء  فــي 
واختيــار  الجغرافــي،  والتوزيــع  ا صــول،  لتوزيــع  العــام 
الكبــرى  االقتصاديــة  للموجهــات  وفقــا  الواعــدة  القطاعــات 
علــى المســتوى العالمــي. وتقــوم دائــرة اســتراتيجية ا عمــال 
با�شــراف علــى اســتراتيجية االســتثمار مــن خــالل المراجعــة 
العــام  ا�طــار  ضمــن  ونســبها  ا صــول   وزان  المســتمرة 
تطويرهــا  فــي  يلــزم  مــا  كل  واتخــاذ  الصنــدوق  لسياســة 
والــدورات  ل²ســواق  الدوريــة  التقلبــات  مــع  لتتماشــى 

االقتصادية.

مــن  فئتيــن  علــى  ا ول  المقــام  فــي  الصنــدوق  ويركــز 
أيضــا  وتعــرف  المتداولــة،  ا صــول  وهمــا،  االســتثمارات 
وســندات  العالميــة  ا ســهم  وتتضمــن  العامــة  با ســواق 
الدخــل الثابــت وا صــول قصيــرة ا جــل، وا خــرى هــي ا صــول 
الخاصــة  با ســواق  أيضــا  وتعــرف  غيرالمتداولــة،  الخاصــة 
وتتضمــن االســتثمارات المباشــرة فــي المشــاريع الصناعيــة 

والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

التقرير السنوي٢٢
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تهــدف دائــرة اســتراتيجية ا�عمــال الــى تطويــر ا�طــار العــام لتوزيــع أصــول 
والمخاطــر  المســتهدفة  العوائــد  بيــن  يــوازن  نحــو  علــى  الصنــدوق 
المقبولــة. وتقــوم الدائــرة بتطويــر عــدد مــن المبــادرات وبشــكل خــاص 
االســتثمارية  المنتجــات  تطــور  تراعــي  حيــث  العامــة  ا�ســواق  فــي 

المعروضة وتحلل مدى اتساقها مع االستراتيجية االستثمارية.  

كمــا تقــوم الدائــرة أيضــا برفــد صناعــة القــرار فــي الصنــدوق بالتحاليــل 
التــي تستشــرف توجهــات ا�ســواق الماليــة،  االقتصاديــة والمتخصصــة 
والسياســات الماليــة والنقديــة لالقتصاديــات المؤثــرة دوليــا، ومــن ثــم ربــط 

هذه التحاليل مع االستراتيجية االستثمارية.

و تضطلــع الدائــرة بعمليــة الفــرز والتمحيــص الختيــار مؤسســات توظيــف 
ا�مــوال التــي ســوف تديــر أمــوال الصنــدوق، وتقــوم بالتأكــد مــن قــدرة 
هــذه المؤسســات علــى تحقيــق العوائــد المســتهدفة مــن خــالل دراســة 
أدائهــم الســابق واســتقرار الفريــق ا�داري اضافــة الــى تحليــل منظومــة 
هــذه  لــدى  والرقابيــة  المحاســبية  وا�نظمــة  وااللتــزام  المخاطــر  إدارة 

المؤسسات.

وتقــوم الدائــرة ايضــا بوضــع الخطــط االســتراتيجية واطــار اداء االعمــال 
تخطيــط  فــي  للدائــرة  الرئيســي  الــدور  ويتمثــل  بالصنــدوق.  الخاصــة 
بشــكل  الدائــرة  تعمــل  حيــث  التقاريــر،  واعــداد  االداء  ومراقبــة  االعمــال 
وثيــق مــع الدوائــر االخــرى لترجمــة وتحديــث اســتراتيجية الصنــدوق لتصبــح 
أداء  مراقبــة  ا�دارة مســؤولية  عاتــق  علــى  تقــع  و  عمــل شــاملة.  خطــة 
ا�عمــال وا�نجــازات التــي يتــم تتبعهــا مــن خــالل نظــام تخطيــط وإدارة 
تقــوم  ذلــك  الــى  إضافــة  المتــوازن".  ا�داء  "بطاقــة  اســتراتيجي يســمى 
الدائــرة باعــداد التقاريــر المختلفــة والتــي تتضمــن اخبــار العمليــات الخاصــة 
إلــى  با�ضافــة  العليــا.  االدارة واالدارة  الــى مجلــس  بالصنــدوق. ورفعهــا 
ذلــك، تتعامــل الدائــرة مــع طلبــات خارجيــة مختلفــة مــن مختلــف أصحــاب 

المصلحة لتنسيق أو إعداد التقارير المطلوبة.

دائرة استراتيجية االعمال

من أبرز انجازات دائرة استراتيجية
ا�عمال في عام ٢٠١٨:

التقاريــر االقتصاديــة:  قامــت الدائــرة باصــدار تقاريــر   •
الــدول  مــن  العديــد  عــن  كثيــرة  تحليليــة  ودراســات 
فــي  ا�ســتثمار  دوائــر  لمســاندة  العالميــة  وا�ســواق 
دراســة الفــرص االســتثمارية وصنــع القــرار االســتثماري 
جديــدة  دول  التقاريــر  هــذه  شــملت  وقــد  المناســب. 
كا�رجنتيــن وســيريالنكا وصربيــا والبوســنة وتشــيلي 
الناشــئة.  ا�ســواق  فــي  أخــرى  أفريقيــا ودول  وجنــوب 
كمــا أصــدرت تقاريــر خاصــة عــن العالقــات التجاريــة بيــن 
والتوتــرات  الالتينيــة،  وأمريــكا  والصيــن،  الســلطنة 
تطــورات  جانــب  الــى  الــدول،  بعــض  بيــن  التجاريــة 

انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد ا�وروبي.     

ا�وضــاع السياســية: قامــت الدائــرة برصد وتغطية   •
ا�وضــــاع السيــاسيـــة الرئيسيــة عـــن كثـب، بمــا فــي ذلـك 
االنتخابات  النصفيــة فــي الواليــات المتحــدة، واالنتخابــات 

الروسية والتركية وااليطالية والبرازيلية ودول أخرى.

ــي: الموافقــة علــى تطبيــق  ــة ا�داء المؤسس بطاق  •
مؤشرات ا�داء الرئيسية بشكل تجريبي لعام ٢٠١٨

الشــاملة   العمــل  خطــة  مــن  ا�ولــى  النســخة  اصــدار   •
�نشطة الصندوق في مختلف المجاالت

٢٣ التقرير السنويالتقرير السنوي٢٤
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٢٧ ٢٦  

استراتيجية االستثمار وعالقتها بالموجهات االقتصادية
الكبرى على المستوى العالمي

يحــرص الصنــدوق -عنــد وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيته االســتثمارية- علــى ا�خــذ بالمؤشــرات ا�قتصاديــة الرئيســية وتأثيراتهــا علــى اتجاهــات 
ا�ســواق حــول العالــم علــى ا�مديــن المتوســط والطويــل، وذلــك بهــدف تحديــد ا�ســواق الناشــئة والقطاعــات الرئيســية والمخاطــر المحتملــة 
والفــرص االســتثمارية، ولقــد تــم تحديــد ســتة موجهــات رئيســية والتــي يعتقــد الباحثــون فــي الصنــدوق أنهــا ســوف يكــون لهــا تأثيــر كبيــر 

على العالم الذي نعيش فيه في المستقبل، والتي تمثل فرص° استثمارية واعدة، وهي كما يلي:

٣- التطورالتكنولوجــي: مــن المتوقــع أن يكــون للتكنولوجيــا صــدى متزايــد فــي كثيــر مــن القطاعــات مثــل الرعايــة الصحيــة، الصناعــة، الزراعــة، 
الكيميــاء الحيويــة، االتصــاالت الفضائيــة، تكنولوجيــا النانــو، والطاقــة، ممــا سيســهم  فــي تحســين الكفــاءة االنتاجيــة والخدمــات فــي كافــة 

المجاالت.

٤- التحــول فــي ميــزان القــوى العالميــة: مــع اكتســاب االقتصــادات ا¼ســيوية مثــل الصيــن والهنــد مزيد« مــن القوة مــن حيــث الناتج المحلــي وحجم 
السكان واالستثمار العسكري والتكنولوجي، فمن المتوقع ان يميل ميزان القوى الدولية بحلول ٢٠٣٠ باتجاه الدول النامية، وا�رجح ان يميل الوضع 

نحو نوع من التحالفات بين قوى مختلفة.

٥- التمدن: إن نموعدد السكان ، وازدياد العوائد، وتوسع الطبقة المتوسطة وكذلك الهجرات الى المدن ستؤدي إلى زيادة في توسع المدن. 

٦- نــدرة المــوارد الطبيعيــة: مــع التوســع فــي النمــو الســكاني وتغيــر المنــاخ، مــن المتوقع أن تصبــح المــوارد الطبيعية أكثــر ندرة.مما يتيــح المجال 
البتكار البدائل وإيجاد فرص استثمارية واعدة.

• توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير الى زيادة ونسبتها ٤٠٪ في الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، مدفوعا بالنمو االقتصادي، والنمو 
السكاني

• الحاجة الى زيادة إنتاج ا�غذية بنسبة ٥٠٪ لتلبية احتياجات السكان من الطعام 
• من المرجح أن يتسبب تزايد الطلب وعدم استقرارية معدالت ا�نتاج نتيجة للتغيرات المناخية في مضاعفة أسعار المواد الغذائية بحلول ٢٠٣٠م

• حوالي ١ مليار من البشر سيعيشون في المناطق التي تعاني من ندرة المياه بحلول عام ٢٠٣٠م.

١- ارتفــاع نســبة الطبقــة الوســطى حــول العالم:  تفيد الدراســات بأن دول العالم ســوف تشــهد نموا كبيرا فــي الطبقة الوســطى في القارة 
ا�سيوية - وبا�خص الصين والهند - وأفريقيا والشرق ا�وسط

٢-  أنمــاط التوزيــع الســكاني: سيشــهد العالــم المزيــد مــن النمــو فــي عــدد الســكان، وترصــد الدراســات والتقارير زيادة في نســبة الشــيخوخة 
في سكان الدول المتقدمة، بعكس االقتصاديات الناشئة والتي تشهد زيادة في فئة السكان ا�صغر سن°.

٨٠ ٪ من هؤالء السكان سيقيمون 
في ا�سواق الناشئة

بحلول عام ٢٠٣٠م سيكون ٦٠٪من 
سكان العالم من الطبقة الوسطى

وبحلول عام ٢٠٣٠،سيصنف ٧٥٪ من 
سكان الصين من الطبقة الوسطى 

مرتفعا من ٢٥٪ في وقتنا الحاضر

التقرير السنويالتقرير السنوي

عام ٢٠١٢م
بلغ عدد من هم 
فوق سن الستين
٨٠٩ مليون نسمة

أي ١١٪  من المجموع 
الكلي للسكان

عام ٢٠٣٠م 
سيبلغ عدد من هم 

فوق سن الستين
 ١٣٧٥ مليون نسمة 
أي ١٦٪ من الجموع 

الكلي للسكان

عام ٢٠٥٠م
سيبلغ عدد من هم 

فوق سن الستين
٢٠٥٠ مليون نسمة

أي ٢٢٪ من المجموع 
الكلي للسكان

٨٠٪ من النمو 
الحضري الذي 

سيشهده العالم في 
السنوات العشرين 

المقبلة سيكون في 
أفريقيا وآسيا

بحلول عام  ٢٠٥٠م 
ستزيد نسبة السكان 
في المدن من ٥٠٪ في 
وقتنا الحاضر الى ٧٥٪

عدد المدن الكبرى 
(المدن التي يتجاوز 

سكانها ١٠ ماليين نسمة) 
سيزيد من ٢٠ مدينة في 
وقتنا الحاضر إلى ٣٧ 
مدينة بحلول عام ٢٠٢٥م
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٢٩ ٢٨

فــي  االســتثمار بشــكل كبيــر  علــى  العامــة  ا�ســواق  تعمــل محفظــة 
علــى  تحافــظ  التــي  االســتثمارات  وتلــك  العالميــة،  ا�ســهم  أســواق 
ا�جــل  قصيــرة  بكونهــا  وتتصــف  المحفظــة،  فــي  الســيولة  معــدالت 
ويســهل تحويلهــا إلــى نقــد بــكل ســهولة وفــي وقــت قياســي. وتركــز 
اســتثمارية  شــرائح  ثــالث  علــى  العامــة  ا�ســواق  محفظــة  اســتثمارات 
وا�صــول  العالميــة،  والســندات  العالميــة،  ا�ســهم  وهــي:  أساســية 

قصيرة ا�جل.

تركــز اســتثمارات محفظــة ا�ســهم العالميــة فــي عــدة مناطــق حــول 
المحيــط  علــى  المطلــة  اســيا  دول  أوروبــا،  الشــمالية،  أمريــكا  العالــم: 
الهادي ( الباسفيك)، وا�سواق الناشئة. وتتوزع على ٤٦ دولة وفي ١١ قطاع 
مختلــف، بمــا يعمــل علــى تنويــع اســتثمارات الصنــدوق وتوزيــع مخاطــر 
المحفظــة، وفــي الوقــت ذاتــه تنويــع المنافــع العائــدة علــى االســتثمارات 
للمناطــق  االســتثمارات  مــن  معينــة  حصــص  تخصيــص  خــالل  مــن 

المختلفة.

أمــا محفظــة الســندات العالميــة، فتســتثمر فــي أدوات ســيادية عاليــة 

الجــودة وذات الصلــة بالحكومــة فــي مــا يقــارب مــن ٣٥ ســوق مــن أســواق 
الســندات حــول العالــم بمــا فيهــا البلــدان المتقدمــة والناشــئة. والغــرض 
مــع  العوائــد  ذات  االســتثمارات  توفيــر  هــو  المحفظــة  مــن  الرئيســي 
معــدالت مخاطــر منخفضــة، ممــا يســهم فــي تخفيــض المخاطــر بشــكل 

عام على استثمارات المحفظة، 

وبالنســبة الســتثمارات ا�صــول قصيــرة ا�جــل، فإنهــا تعــد مــن أدوات 
كأذون  الســيولة،  معــدالت  علــى  تحافــظ  والتــي  اÈمنــة،  االســتثمارات 
الخزينــة ا�مريكيــة، والصكــوك الســيادية، وودائــع الشــركات، والودائــع 

لدى البنوك المحلية.

االســتراتيجي  المحفظــة  أداء  مراقبــة  علــى  الصنــدوق  ويعمــل  
ا�ســواق  محفظــة  وأصــول  اســتثمارات  توزيــع  خــالل  مــن  والتكتيكــي 
الوضــع  ســالمة  لضمــان  وذلــك  المخصصــة،  الحصــص  وفــق  العامــة 
الصنــدوق  أهــداف  وتحقيــق  خــاص،  بشــكل  للمحفظــة  االســتثماري 
طويلــة ا�جــل بشــكل عــام، كمــا تعمــل دائــرة المخاطــر واالمتثــال علــى 

مراقبة جميع التعامالت والتعامل مع اي تجاوزات بصفة فورية.

توزيع ا�صول
يحتفظ الصندوق بنسبة ٣٥٪ إلى ٦٥٪ من أصوله في ا�سواق العامة وا�سواق الخاصة وفقا للتوزيع الموضح ادناه:  

محفظة ا�سواق العامة (ا�صول المتداولة):

التقرير السنويالتقرير السنوي

دول أمريكا المتقدمة ٤٠٪

دول الشرق ا�وسط وافريقيا الناشئة ٢٥٪

دول آسيا المطلة على المحيط الهادي ٧٪

دول آسيا الناشئة ٥٪

دول أخرى ١٪

دول أمريكا الناشئة ١٪

دول أوروبا المتقدمة ١٩٪

دول أوروبا الناشئة ٢٪

ا�دارة الخارجية لالستثمارات
لضمــان توظيــف المؤسســات ذات الخبــرة والكفــاءة Ñدارة المحافــظ بمــا يتماشــى مــع توجهــات الصنــدوق، يقــوم صنــدوق االحتياطــي 
العــام للدولــة علــى تطبيــق إجــراءات صارمــة الختيــار مديــري االســتثمار الخارجــي، ويعمــل الصنــدوق علــى مراقبــة أداء مديــري االســتثمارات 
لضمــان امتثالهــم للمبــادئ التوجيهيــة لالســتثمار. كمــا يعمــل الصنــدوق بصــورة وثيقــة معهــم لالســتفادة مــن مواردهــم فــي مجــال 

البحوث والدراسات والمهارات التقنية، ونقل المعارف والخبرات.
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إلــى جانــب ا�ســواق العامــة ومــا تضمهــا مــن أســهم وســندات عالميــة وغيرهــا مــن أدوات اســتثمارية قصيــرة ا�جــل، يعمــل صنــدوق االحتياطــي العــام 
للدولــة علــى تنويــع محفظتــه االســتثمارية علــى المــدى الطويــل مــن خــالل االســتثمار فــي ا�صــول غيــر المتداولــة والتــي تتمثــل فــي الشــركات الخاصــة 

غير المدرجة والعقارات.

محفظة ا	سواق الخاصة (التملك الخاص والعقارات) 

التقرير السنويالتقرير السنوي

التملك الخاص:
تتنــوع محفظــة التملــك الخــاص للصنــدوق فــي عــدة قطاعــات موزعــة فــي مــا يقــارب مــن ٣٥ دولــة، ويركــز االســتثمار فــي هــذه الفئــة علــى مجموعــة مــن 
ــرار  ــوع الجغرافــي للمحفظــة، ويســبق ق ــى التخــارج والتن ــاة القــدرة عل ــة المــدى  ومراع ــى االســتثمارات طويل ــز عل ــى التركي ــر مــع الحــرص عل المعايي
االســتثمار فــي التملــك الخــاص دراســات ماليــة وفنيــة وقانونيــة وتجاريــة مفصلــة لجميــع الجوانــب المرتبطــة بهــذه االســتثمارات بمــا فــي  ذلــك المخاطــر 
المختلفــة. ويحــرص الصنــدوق فــي تكويــن شــراكات اســتراتيجية مــع أفضــل المســتثمرين فــي التملــك الخــاص، والمجموعــات التجاريــة ذات الســمعة 

الجيدة، وغيرها من الكيانات ذات ا�داء والمكانة القوية في ا�سواق التي يتم االستثمار فيها.

وكجزء من اســتراتيجية الصندوق االســتثمارية في هذا المجال، يســتهدف الصندوق ٥  قطاعات اقتصادية وهي الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل 
والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، واستثمارات متنوعة تشمل التعليم والطاقة.

وفــي ســبيل تحقيــق ا�هــداف المرجــوة يعكــف الصنــدوق علــى تكويــن خبــرات داخليــة فــي القطاعــات المســتهدفة بتعيينــه مجموعــة مــن الخبــراء 
فــي تلــك القطاعــات، وفــي الوقــت ذاتــه، يحــرص الصنــدوق علــى التأهيــل المســتمر للعامليــن فــي ا�قســام المرتبطــة بهــذه االســتثمارات كجــزء مــن 
االســتراتيجية المتكاملــة للمــوارد البشــرية، وقــد تــم ابتعــاث موظفيــن عمانييــن لفتــرات متفاوتــه فــي اطــار برنامــج تبــادل الموظفيــن  للعمــل  فــي 

استثمارات الصندوق داخل وخارج السلطنة.

تنقسم محفظة التملك الخاص الى ٣ فئات وهي: االستثمارات المباشرة، الصناديق االستثمارية، والشراكات االستراتيجية مع البلدان الصديقة. 

ويوجــد لــدى الصنــدوق دائــرة مســتقلة تعــرف ب "دائــرة إدارة ا�صــول وتعظيــم الفائــدة" تقــوم بدورهــا بمتابعــة أداء تلــك االســتثمارات بشــكل 
مستمر والسعي إلى المساهمة في تطوير أداءها.
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٢٩ ٣٢

العقارات 
ــى  ــد عل ــى رؤوس ا�مــوال وعوائ ــزة الحفــاظ عل ــع بمي ــة، فهــي تتمت تعــد العقــارات - بمختلــف فئاتهــا - مــن  أفضــل القطاعــات االســتثمارية البديل
االســتثمار طويــل المــدى. ولتحقيــق التنويــع المطلــوب بعوائــد جيــدة علــى االســتثمار، تعمــل دائــرة االســتثمارات العقاريــة فــي الصنــدوق علــى تنويــع 

محفظته بين ا�صول ا�ساسية واستثمارات التطوير العقاري وصناديق االستثمار العقارية.
 

ــى تحقيــق دخــل  ــة ا�جــل تهــدف ال ــر عقــود إيجــار طويل ويقصــد با�صــول ا�ساســية، هــي تلــك االســتثمارات المباشــرة فــي ا�ســواق المتقدمــة عب
مســتدام، وال تتطلــب إدارة دائمــة مــن قبــل الصنــدوق. أمــا اســتثمارات التطويــر العقــاري، فيدخــل مــن خاللهــا الصنــدوق فــي شــراكات مــع المطورييــن 

العقاريين سواء في ا�سواق المتقدمة او الناشئة. 

وعلــى خــالف اســتثمارات ا�صــول ا�ساســية واســتثمارات التطويــر العقــاري التــي تعــد اســتثمارات مباشــرة لصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة، تعــد 
صناديــق االســتثمار العقــاري أحــد أشــكال االســتثمار غيــر المباشــر للصنــدوق. حيــث يتــم االعتمــاد فــي ذلــك علــى مديــري الصناديــق الذيــن يتمتعــون 

بخبرة واسعة وذات سمعة طيبة في االستثمار العقاري.

توجهات الصندوق لالستثمار محليا (المبادرات المحلية):
نســتثمر مــن أجــل مســتقبل أفضــل وتنميــة مســتدامة ل¼جيــال القادمــة، لــذا نعمــل علــى تنويــع اســتثماراتنا بمــا يخــدم هــذا الهــدف وغيرهــا مــن 
أهــداف الصنــدوق. فإلــى جانــب اســتثماراتنا فــي مختلــف قــارات العالــم، نســعى فــي الصنــدوق الســتهداف عــدد مــن القطاعــات التــي نؤمــن بقدرتهــا 
ــا الدوليــة  ــي ككل، كمــا نعمــل فــي تســخير شــبكة عالقاتن ــاء الســلطنة واالقتصــاد العمان ــة واجتماعيــة مضافــة �بن علــى تحقيــق قيمــة اقتصادي

الواسعة في جلب االستثمارات الدولية الى السلطنة، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة.  

ومــن هــذه القطاعــات المســتهدفة تلــك المرتبطــة بمشــاريع الصناعــات الغذائيــة، وصناعــات مــواد البنــاء، وقطــاع الخدمــات الصحيــة، وهــذه هــي 
القطاعــات التــي تضمــن تحقيــق الحيــاة الكريمــة ل¼جيــال المســتقبلية فــي الســلطنة، كمــا يأتــي ضمــن القطاعــات التــي تركــز عليهــا الحكومــة 

العمانية من خالل تعزيز المبادرات المحلية والدخول في استثمارات إقليمية ودولية عبر مختلف أذرعها االستثمارية.

باÆضافــة إلــى قطــاع الخدمــات اللوجســتية والمشــاريع المرتبطــة بــه، وذلــك باعتبــاره أحــد قطاعــات البنيــة ا�ساســية الــذي تقــوم عليــه عــدد كبيــر مــن 
الصناعــات الدوائيــة والتعدينيــة والغذائيــة والصناعيــة وغيرهــا مــن المشــاريع، كمــا يعــد قطــاع التقنيــة مــن المجــاالت الواعــدة لخلــق فــرص اقتصاديــة 

مستدامة في السلطنة. 

وا�هــم مــن ذلــك التركيــز علــى المشــاريع والمبــادرات الهادفــة لتوطيــن المعرفــة والمهــارات الضروريــة فــي القطاعــات االقتصاديــة الناميــة والحديثــة 
العهــد فــي الســلطنة، لتصبــح الســلطنة منصــة لتوفيــر الكفــاءات والمهــارات ذات الجــودة والتأهيــل العالــي فــي مختلــف القطاعــات الحاليــة 

والمستقبلية.

التقرير السنويالتقرير السنوي

العقارات صناديق التملك الخاص االستثمارات المباشر

مجموع الفرص
المستلمة

@ فرص االستثمار في الصناديق االستثمارية تطرح مباشرة على لجنة االستثمار بعد تقييمها لÉعتماد.

١٥٩

٣٥٣٤١

فرص تم
تقييمها

٢٣٨ ١١

٨٤

فرص عرضت
على لجنة االستثمار

٣

الفرص المعتمدة
من لجنة االستثمار

١٣
٣

إحصائيات االستثمار لعام ٢٠١٨
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٣١ التقرير السنويالتقرير السنوي٣٠

 أداء المحافظ االستثمارية



٢٠١٨

٣١ التقرير السنويالتقرير السنوي٣٦

ــا مــن التقلبــات فــي  شــهدت أســواق ا�ســهم والســندات العالميــة عاًم
ا�ســعار بســبب ارتفــاع معــدالت الفائــدة فــي الواليــات المتحــدة فــي ظــل 
النمــو والمخــاوف الجيوسياســية، وعلــى الرغــم مــن النمــو الصحــي فــي 
تصاعــد  بســبب  المســتثمرين  ثقــة  اهتــزت  فقــد  المتحــدة،  الواليــات 
التوتــرات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن إلــى جانــب انكمــاش 
حيــز التســهيالت النقديــة. بالرغــم مــن ذلــك، صمــدت ا�ســهم ا�مريكيــة 
ضــد تقلبــات الســوق بتحقيــق نمــو قــوي فــي ا�ربــاح خــالل أغلــب الفتــرات 
الربــع  فــي  الواســعة  البيــع  عمليــات  باســتثناء   ،٢٠١٨ عــام  فــي 
ا�خير التي أدى الى تراجعها مغلقا عام ٢٠١٨ بأداء سلبي كسائر ا�سواق 

العالمية. 

وبالنســبة لالســهم العالميــة، كانــت اســتراتيجية الصندوق فــي عام ٢٠١٨ 
حســاب  علــى  المتحــدة  بالواليــات  الشــراء  معــدل  بارتفــاع  مدعومــة 
ا�ســواق الناميــة ومنطقــة الباســيفيك مراعيــا مخاطــر تدنــي ظــروف 
فــي  تدريجًيــا  التوســع  تــم  المحفظــة،  تكويــن  حيــث  ومــن  الســوق. 

اســتثمارات قطاعــي التكنولوجيــا و الماليــة، والتركيــز علــى الشــركات 
 Google الكبيــرة والمهيمنــة ذات التدفــق النقــدي الحــر والكبيــر مثــل
و Apple و Visa و Microsoft. أمــا فــي المجــال المالــي، فــإن االســتثمارات 
في كل من بنك أمريكا Bank of America ، و US Bancorp من شأنها أن 

تستفيد من عودة ا�سعار لمستوياتها الطبيعية.

وفــي الوقــت نفســه ، تركــز اســتراتيجية الدخــل الثابــت الجديــدة علــى 
ســندات الشــركات ا�مريكيــة واالســتثمارات فــي الــدول الناميــة مــن خــالل 
إعــادة تخصيصهــا بعيــدÄ عــن ســندات الخزينــة العالميــة. مــن جانــب آخــر 
ســاهمت اصــول قصيــرة اا�جــل وســط ارتفــاع معــدل الفائــدة الفيدراليــة 
اغــالق  ليتــم  المرجعــي  بالمعيــار  مقارنــة  أفضــل  أداء  تحقيــق  فــي 
اســتثمارات الصنــدوق فــي هــذه الفئــة بمكاســب أعلــى مــن المتوقــع 
ســندات  فــي  االســتثمارات  فــإن   ، نفســه  الوقــت  وفــي   ٪٢٫٣ بلغــت 
ا�ســواق المحليــة والعملــة الصعبــة فــي ا�ســواق الناشــئة - ذات القــوة 
إيجابًيــا  أداًء  أضافــت   -  Íنســبي المرتفــع  الفائــدة  ومســتوى  الشــرائية 

محفظة ا�سواق العامة
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٣٢٣٣
  ٣٩ ٣٨

وفيما يلي ملخصا 
داء بعض لالستثمارات المباشرة: 
 Kumport اســتلم الصنــدوق توزيعــات نقديــة مــن االســتثمار فــي مينــاء  •
  Kumport بتركيــا نتيجــة لــ�داء الجيــد خــالل عــام ٢٠١٧. كمــا واصل مينــاء
فــي تركيــا ا�داء الجيــد حيــث تمكن من مناولة ٩٦٩ ألف حاوية في عام 
٢٠١٨م مقارنــة مــع ٩٦٥ ألــف حاويــة فــي نفــس الفتــرة من عــام ٢٠١٧م، مما 

ادى إلى زيادة ا¦يرادات بنسبة ١٦٪ و صافي ا�رباح بنسبة ٣٨٪.

•  افتتــح مينــاء Bharat بالهنــد المرحلــة ا�ولــى مــن محطــة الحاويــات، و 
بــدأ المينــاء عملياتــه فــي بدايــة عــام ٢٠١٨م.  ويعتبر المينــاء بمثابة أحد 
أهــم المشــاريع فــي المجــال اللوجســتي وإدارة الموانــئ، والــذي بــدوره 
ســيقود إلــى إنشــاء أكبــر محطــة للحاويــات فــي الهنــد عنــد اســتكمال 
المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع لتحقــق قــدرة تشــغيلية تســتوعب 

إجمالي عدد ٤٫٨ مليون حاوية. 

•  أكملــت شــركة Berkeley Energia االســبانية المتخصصــة فــي تعديــن 
مــن  ا�ســترالية  الماليــة  ا�وراق  بورصــة  فــي  والمدرجــة  اليورانيــوم 
ا¦نتقــال مــن المؤشــر الفرعــي  الــى المؤشــر الرئيســي فــي بورصــة 
لنــدن، وكذلــك تــم إدراج الشــركة فــي أربعــة أســواق أســبانية بهــدف 
فــي  الشــركة  ورفــع تصنيــف  المســتثمرين  مــن  المزيــد  اســتقطاب 

ا�سواق ا�سبانية.

•  بعــد نجــاح شــركة Entrevias فــي االســتحواذ علــى عمليــات تشــغيل و 
إدارة الطــرق فــي البرازيــل بــدأت هــذه العمليــات فــي المــدن الشــمالية 
فــي مايــو مــن عــام ٢٠١٨، كمــا تــم وضــع التجهيــزات الالزمــة للبــدأ فــي 

عمليات تشغيل و إدارة الطرق في المدن الجنوبية .

 (Wallgreens Alliance Boots) التخارج الكلي من االســتثمار في شــركة  •
ــد  ــة وبعائ ــا ارباحــا بلغــت ٢٫٥ ضعــف التكلفــة االصلي ــة محقق االمريكي

داخلي IRR بلغ ١٢٫٦٪. 

الخليــج  مؤسســة  مــن  مجزيــة  توزيعــات  الصنــدوق  اســتلم  كمــا    •
لالستثمار التي تتخذ دولة الكويت مقرا لها. 

•   بيــع مــا نســبته ١٧٪ مــن أســهم الصنــدوق فــي شــركة First Data فــي 
الواليات المتحدة ا�مريكية بعد تحقيق ارباح جيدة 

 China Network التخــارج مــن شــركة  اجــراءات  •  اســتكمل الصنــدوق 
Systems بعائــد اســتثماري بلــغ ١١٪ ومــا يعــادل ٢٫٢٥ ضعــف تكلفــة 

االستثمار

حققــت محفظــة االســتثمارات المباشــرة نشــاطÐ جيــدا خــالل العــام ٢٠١٨ علــى الرغــم مــن التأثيــرات الســلبية لالوضــاع الجيوسياســية حــول العالــم ، حيث 
حققت المحفظة عائدا جيدا كما أضاف الصندوق عدد ١٣ استثمارا جديدا في صناديق االستثمار في التملك الخاص.

محفظة التملك الخاص 
االستثمارات المباشرة 

التــي  الشــركات  يســتهدف  الــذي   (Patria Infrastructure) صنــدوق    •
تعمل في قطاعات البنية ا�ساسية  في البرازيل. 

•  االلتــزام باالســتثمار فــي مجموعــة مــن الصناديــق االســتثمارية التــي 
تعمــل فــي الصيــن مثــل: صنــدوق (CITIC PE) الــذي يســتهدف فــرص 
فــي مجــال   (Advantech Capital II) المتنوعــة، وصنــدوق  االســتحواذ 
 (Red View Capital II) الرعايــة الصحيــة وتقنيــة المعلومــات، وصنــدوق
 Trustbridge Partners) فــي مجــال التصنيع والطاقــة البديلة، وصندوق

V) في مجال التقنيات الحديثة والرعاية الصحية والتعليم.

•  االلتــزام باالســتثمار فــي صنــدوق (Lightbox Venture Partners) الــذي 
يعمــل فــي االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة فــي مجــال التقنيــات 

الحديثة في الهند.

•  االلتــزام باالســتثمار فــي مجموعــة مــن الصناديــق االســتثمارية فــي 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة التــي تعمــل فــي مجــال اســتحواذ الفــرص 

 ،(Investments Management K1) االســتثمارية المتنوعــة مثــل صنــدوق
وصنــدوق (Thoma Bravo)، و صنــدوق (Vista Equity Partners).  كمــا 
قــام الصنــدوق بااللتــزام فــي االســتثمار فــي صناديــق اســتثمارية تعمــل 
على االستحواذ في أوروبا مثل صندوق (CapVest Fund IV) و صندوق 

(Triton Fund V)

•  االلتزام باالستثمار في صندوق (Lilly Asia) الذي يعمل باالستثمار في 
الشركات الناشئة مجال في الرعاية الصحية.

•  االلتــزام باالســتثمار فــي صنــدوق (EQT Infrastructure) الــذي يعمــل 
باالستثمار في مجال البنية التحتية في الواليات المتحدة ا�مريكية.

ويشــترك الصنــدوق في مــا مجموعــه ٩٦ صندوقا اســتثماريا تغطي 
معظــم القطاعــات االســتثمارية وتتــوزع جغرافيــا علــى معظــم 

قارات العالم.

ــق التملــك الخــاص  ــة اســتثمارًيا؛ اســتمر الصنــدوق فــي اســتثماراته فــي صنادي بهــدف المحافظــة علــى وضــع المحفظــة فــي صــورة صحيــة ومتوازن
مســتهدًفا أبــرز مديــري الصناديــق الخاصــة فــي مختلــف المناطــق وا�قاليــم. وخــالل عــام ٢٠١٨، دخــل صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة فــي ١٣ التزامــا مع 
صناديــق اســتثمارية فــي مناطــق مختلفــة و بأهــداف واســتراتيجيات متنوعــة لتنويــع المحفظــة االســتثمارية وتوزيــع المخاطــر، ومــن بيــن هــذه 

االستثمارات:

التقرير السنويالتقرير السنوي

الصناديق االستثمارية:

• تنفيذ عدد ١٣ صفقة استثمارية جديدة عبر صناديق التملك الخاص.
• بلغ عائد االستثمار الداخلي لمحفظة صناديق االسهم الخاصة ١١٪.

أهم االنجازات في ٢٠١٨
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محفظة العقارات: 

•  االلتــزام  فــي اســتثمار (Scape Student Housing) فــي مجــال الســكن 
الطالبي في أستراليا ونيوزيالندا.  

•  االلتزام في المنصة االستثمارية (China Real Estate Platform) والتي 
تســتهدف قطــاع المشــاريع العقاريــة المتنوعــة فــي مدينــة تشــون 

كينج في الصين.

 Brookfield) العالمــي  العقــارات  اســتثمار  صنــدوق  فــي  االســتثمار    •
االســتحواذ  اســتراتيجية  ذات   (Strategic Real Estate Partners III
العقــاري فــي أمريــكا وأوروبــا وآســيا، ويتوقــع أن يكــون العائــد الداخلــي 

لالستثمار (IRR) حوالي ٢٠٪.

•  بعــد ا¦نتهــاء مــن ا§عمــال ا¦صالحيــة بمبنــى الزمالــك بجمهوريــة مصــر 
 (Cluttons) العربيــة، بــدأت عمليــة بيــع الوحــدات بالتعــاون مــع شــركة
المتخصصــة فــي إدارة العقــارات ليكــون وكيــل البيــع المعتمــد لهــذا 

العقار.

   Finsbury Tower قــام الصنــدوق بخفــض حصتــه االســتثمارية في عقــار  • 

بالمملكــة المتحــدة البالغــة ٩٥٪عــن طريــق بيــع مــا نســبة ١٥٪ الــى 
الشــريك المطــورCIT ، وتــم المضــي قدمــا فــي تطويــر العقــار وذلــك 

بإضافــة ١٣ طابقــا وإنشــاء مســاحات للتجزئــة و ٢٥ وحــدة ســكنية فــي 
مبنى مستقل. 

•  بيــع حصــة الصنــدوق فــي عقــار Alma Square الكائــن فــي بلجيــكا 
محققا ارباحا جيدة.      

•  االلتــزام فــي ثالثــة مشــاريع جديــدة فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية 
مــع  االســتراتيجية  الشــراكة  مــن خــالل  الصيــن  فــي  والمســتودعات 

.(China Logistics JV) الصين في

 (Four Seasons) الموافقــة علــى إجــراء تحســينات علــى بهــو فنــدق  •
بالمجر وتطويرغرف االجتماعات المجاورة له

•  كمــا وافــق الصنــدوق ايضــا علــى اجــراء تحســينات علــى ممــرات وغــرف 
فندق (Marriot Ambassador) في فرنسا

تهــدف دائــرة العقــارات فــي الصنــدوق علــى االســتثمار فــي اســتراتيجيات متنوعــة وقطاعــات ومناطــق جغرافيــة مختلفــة للحصــول علــى عوائــد جيــدة 
قليلــة المخاطــر علــى المــدى البعيــد. كمــا انهــا تتبــع اســتراتيجية واضحــة فــي اســتهداف المناطــق االســتثمارية مــع الشــركاء، والتركيــز علــى تــوازن 
ــادة الفــرص االســتثمارية فــي اســيا وامريــكا الشــمالية مــن خــالل خلــق شــراكات مــع الــدول الصديقــة، واالســتثمار فــي مشــاريع  المحافــظ وذلــك بزي

مشتركة مع شركاء ذو خبرة واسعة في المنطقة. 

ففــي عــام ٢٠١٨، ووفقــا لالســتراتيجية المخطــط لهــا، اســتمر الصنــدوق فــي البحــث عــن الفــرص االســتثمارية فــي قطاعــات جديــدة واعــدة كاالســتثمار 
فــي مشــاريع اســكان الطــالب، حيــث قــام فريــق العقــارات بعــرض مجموعــة مــن الفــرص االســتثمارية المباشــرة علــى لجنــة االســتثمار بالصنــدوق وتمــت 

الموافقة على ٣ فرص استثمارية في عام ٢٠١٨، وفيما يلي ملخص §نشطة  المحفظة العقارية في عام ٢٠١٨:

التقرير السنويالتقرير السنوي
برج فينزبري - لندن

• االلتزام في ٣ فرص استثمارية في ٢٠١٨
أهم االنجازات في ٢٠١٨
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تحقيقــ�  (تنميــة):  الوطنيــة  االســتثمارات  لتنميــة  العمانيــة  الشــركة    •
الغذائــي  وامــن  المســتدامة  الزراعيــة  للتنميــة  الســامية  للرؤيــة 
والمتمثلــة فــي مشــروع زراعــة المليــون نخلــة، تــم إطــالق شــركة "تنميــة 
وذلــك  التمــور ومشــتقاتها،  إنتــاج وتصنيــع  لتوســيع  عمــان"  نخيــل 
بالشــراكة مــع ديــوان البــالط الســلطاني، وبالتــزام قــدره (١٨٫٥ مليــون 
ريــال عمانــي) مــن إجمالــي حجــم اســتثمارات الشــركة المقــدرة بحوالــي 

(٩٢ مليون ريال عماني). 

•   الشــركة العمانيــة لتطويــر االبتــكار القابضــة (ابتــكار): قــررت الشــركة 
االلتزام باالستثمار في شركة (Polares Medical) السويسرية المتخصصة 
فــي تصنيــع اجهــزة الطبيــة ذات التقنيــات الحديثــة، والمســتخدمة 

في مجال عالج أمراض شرايين القلب واالوعية الدموية.  

بجميــع  القيــام  مــن  الصنــدوق  انتهــى  العمانيــة:  الكــروم  شــركة    •
ا¼جــراءات الالزمــة لنقــل حصــة الحكومــة فــي شــركة الكــروم العمانيــة 
إلــى محفظــة أصــول الصنــدوق، كمــا  تــم إدراج الشــركة تحــت إدارة 
شــركة تنميــة معــادن عمــان. وتعمــل شــركة الكــروم العمانيــة فــي 

مجال التعدين والتنقيب عن الكروم الخام وتصنيعه وتسويقه.

المبادرات الجديدة:
قــام  المعلومــات:   لالتصــاالت وتقنيــة  العمانيــة  المجموعــة  تأســيس    •
صنــدق االحتياطــي العــام للدولــة بالتعــاون مــع وزارة النقــل واالتصــاالت 
وهيئة تقنية المعلومات ITA  بتأسيس المجموعة العمانية لالتصاالت 
الثــورة  مــن  االســتفادة  نحــو  الســلطنة  لدفــع  المعلومــات  وتقنيــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  أصولهــا  ولضــم   ، الرابعــة  الصناعيــة 
واالتصــاالت وذلــك تحــت كيــان واحــد يقــود أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــة واحــدة  ــة للقطــاع . ويهــدف ضــم المؤسســات تحــت مظل االقتصادي
اساســية  البنــى  علــى  االنفــاق  فــي  الجهــود  وتوحيــد  ترشــيد  إلــى 

وزيادة كفاءتها وفعاليتها

•   تأســيس شــركة تقنيــات االتصــاالت الفضائيــة: قــام الصنــدوق بالتعــاون 
مع وزارة االنقل واالتصالت في عام ٢٠١٨م بإنشاء شركة أقمار اصطناعية 
 Space Communication الفضائيــة  االتصــاالت  تقنيــات  مســمى  تحــت 
احتياجــات  لخدمــة  وطنيــة  كمبــادرة  المشــروع  يأتــي   ،Technologies

السلطنة لالتصاالت.

الشــركة  تأسســت  الطاقــة:  لتنميــة  العمانيــة  الشــركة  تأســيس    •
المتجــددة  للطاقــة  رائــدا  مطــورا  لتصبــح  الطاقــة  لتنميــة  العمانيــة 
وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع باســتخدام أفضــل التقنيــات مــع تــرك 
أهــداف  أهــم  ومــن  الناشــئة.  للفــرص  لالســتجابة  مفتوحــا  المجــال 
ــة  ــدءا مــن مرحل ــدا ب الشــركة االســتراتيجية هــي أن تصبــح مطــورا رائ
الطاقــة  تطويــر  فــي  رئيســا  والعبــا  للمشــاريع،  المبكــر  التطويــر 
الشمســية الكهروضوئيــة فــي الســلطنة، الجديــر بالذكــر أن الشــركة 
قامــت بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة شــل وشــركة أنرتيــك التابعــة 
الطاقــة  فــي  االســتثمار  فــرص  لتطويــر  لالســتثمار  الكويــت  لهيئــة 
تطويــر  علــى  أيضــا  الشــركة  وتعمــل  الســلطنة.  داخــل  المتجــددة 
مشــروع الطاقــة الشمســية الحراريــة لحقــل مخيزنــة الــذي يســتند علــى 

تكنولوجيا شركة جالس بوينت.

المبادرات المحلية

الشركة العمانية لتنمية الطاقة ٌ صندوق الغذاء
الخليجي الياباني

الشركة الُعمانية
لتطوير االبتكار القابضة

تنمية معادن عمان

صندوق تنمية المشاربع
الصغيرة والمتوسطة

صندوق عمان للبنية
شركة مرافئا�ساسية (ركيزة)

التقرير السنويالتقرير السنوي

الشركة العمانية
لتنمية االستثمارات الوطنية

شركة مسقط الوطنية
تقنيات االتصاالت الفضائيةللتطوير واالستثمار جالس بوينت سوالر



٢٠١٧

٣٨٣٩
٢٠١٧ ٢٠١٧ 

إن الشــراكات مــع الــدول الصديقــة التــي تــم تأسيســها حتــى ا�ن هــي 
ثمــرة لجهــود الســلطنة الدبلوماســية و عالقاتهــا المتميــزة مــع دول 
العالــم. كمــا تركــزت أغلبهــا فــي ا�ســواق ا�ســيوية ممــا يشــكل بدايــة 

قوية للدخول في هذه االسواق الواعدة.

الشراكـات مـع الـدول الـصديقـة



٢٠١٨

٣٢٣٣٤٧ التقرير السنويالتقرير السنوي٤٦

تأسســت الشــركة عــام ٢٠٠٨ كمشــروع مشــترك بيــن صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة والصنــدوق الســيادي الفيتنامــي 
برأس مال مبدئي قدره ٧٥ مليون دوالر أمريكي وبزيادة الحقة قدرها ١٢٥ مليون دوالر أمريكي. وتهدف الشركة لالستثمار 
فــي الشــركات والمشــاريع ذات العوائــد المجزيــة فــي فيتنــام والتــي تســهم فــي التنميــة وتخلــق نمــوا اقتصاديــا 

مستداما. 
وعقــدت اللجنــة العمانيــة الفيتناميــة المشــتركة فــي عــام ٢٠١٨م اجتمــاع دورتهــا الثالثــة بجمهوريــة فيتنــام االشــتراكية، 
وقــد تــرأس الوفــد العمانــي معالــي د. علــي بــن مســعود الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعــة. وتــم خــالل االجتمــاع مناقشــة 
ســبل تعزيــز وتطويــر التعــاون بيــن البلديــن والجوانــب المتعلقــة باالســتثمار عــن طريــق الشــركة العمانيــة الفيتناميــة 
فــي مشــاريع البنيــة االساســية كالكهربــاء والموانــئ والطــرق والميــاه والقطاعــات الواعــدة ا¹خــرى. بلــغ عــدد ا¶ســتثمارات 
التــي قــام بهــا الصنــدوق المشــترك ١٥ اســتثمار¾ تبلــغ قيمتهــا ا¶جماليــة ١٩١ مليــون دوالر أمريكــي، وتتــوزع علــى قطاعــات 

مختلفة تشمل قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الطاقة ومجال تحلية المياه.  
وقامــت شــركة القهــوة العالميــة الســويدية (Wayne’s Coffee)، والتــي تســتثمر فيهــا الشــركة الفيتناميــة العمانيــة 
لÄستثمارات، بإفتتاح أول مقهى لها في مدينة (Ho Chi Minh) بفيتنام. وتنفيذ¾ لخطة الشركة حول إنشاء فروع أخرى، 

تم اضافة فرعين اخرين في الربع ا¹خير من عام ٢٠١٨.  
كمــا التزمــت الشــركة فــي اســتثمارين ا¹ول فــي  مجموعــة شــركات (Kim Tin) إحــدى أهــم الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
خدمات وتصنيع أدوات اللحام، حيث تســتحوذ المجموعة على أكثر من ٥٠٪ من حصة الســوق المحلية وتغطي شــبكة 
توزيع تضم أكثر من ٥٫٥٠٠ ورش لحام ومتاجر لتوزيع أدوات اللحام على بائعي التجزئة والشركات الصناعية. كما تعمل 
ــات.   والثانــي فــي مجموعــة  ــن والقطــاع اللوجســتي والكيماوي المجموعــة فــي مجــاالت آخــرى متعــددة تشــمل التعدي
شركات (Bamboo Capital Group) المتخصصة في مجال توليد الطاقة الشمسية في مشروع يعتبر ا¹ول من نوعه في مدينة 
(Long Anh)، والذي يهدف ¶نشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ قدرتها االنتاجية حوالي ١٤١ ميغاوات من الطاقة 

المولّدة. 

الشركة الفيتنامية العمانية لالستثمار

صنــدوق اســتثماري مشــترك بيــن صنــدوق االحتياطــي العــام للدولة وســتيت بنــك أوف إنديــا (State Bank of India)، يمتلك 
كل منهما ٥٠٪ من رأسماله، تأسس في عام ٢٠١١ ويعمل على االستثمار في مشاريع في قطاعات مختلفة في الهند. 

 OIJIF) وفي عام ٢٠١٨ نجح الصندوق في جمع ٧٥٪ من رأس المال المستهدف لصندوق استثمار (عمان - الهند) الثاني
II) . وقام بااللتزام في االستثمارات التالية:

•  االســتثمار فــي شــركة (Divgi Torq Transfer Systems) إحــدى أهــم الشــركات الرائــدة فــي قطــاع تصنيــع محــركات وأجهــزة 
السيارات في الهند. 

•  االســتثمار فــي شــركة (Annapurna Finance) الرائــدة ¹كثــر مــن ٢٠ عامــÖ فــي قطــاع تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي 
المناطق الريفية وتوفير الدعم المالي والتقني لريادة ا¹عمال. 

•  االستثمار في شركة (Stanley Lifestyles) إحدى الشركات الرائدة في قطاع ا¹ثاث والمفروشات في الهند،
 وبذلك يصل عدد استثمارات هذا الصندوق المشترك الثاني إلى ثالثة استثمارات وبإجمالي ٦٣ مليون دوالر أمريكي.

 (OIJIF) الصندوق العماني الهندي ل�ستثمار المشترك

عمــال بقــرار حكومتــي ســلطنة عمــان وجمهوريــة أوزباكســتان، تــم تأســيس هــذا الصنــدوق المشــترك بيــن صنــدوق 
ــة  ــة ا¹وزبكــي فــي عــام ٢٠١٠م بهــدف االســتثمار فــي جمهوري ــة وصنــدوق إعــادة ا¶عمــار والتنمي االحتياطــي العــام للدول
أوزباكستان. ويبلغ رأسمال الشركة ١٠٠ مليون دوالر امريكي موزعة بنسبة ٧٥٪ للجانب العماني، و ٢٥٪ للجانب ا¹وزبكي. 
وقــد تــم تأسيســها بمرســوم رئاســي، وتــم بموجــب المرســوم إعفــاء شــركة أوزبــك عمــان لالســتثمار - الــذراع االســتثماري 
للشركة - من الضرائب لمدة ١٠ سنوات وأجيزت لها كذلك االستثمار بعمالت أجنبية. بدأ هذا المشروع المشترك بالنظر 
فــي اســتثمارات محتملــة فــي مختلــف القطاعــات مثــل الغــزل والنســيج، والصناعــات الغذائيــة والدوائيــة، والبيــع بالتجزئــة، 

والخدمات المالية والتكنولوجيا والعقارات.
وفــي عــام ٢٠١٨، تمكنــت الشــركة مــن االســتثمار فــي عــدة مشــاريع جديــدة. كمــا تمــت الموافقــة على االســتثمار فــي مركزي 

(Compass) و(Rivira) للتسوق في أوزبكستان وتبلغ التكلفة ا¶جمالية لالستثمار ٨٤ مليون دوالر أمريكي. 

الشركة العمانية ا�وزبكية لالستثمار

تأسســت شــركة عمــان برونــاي لÄســتثمار فــي أكتوبــر ٢٠٠٩م كمشــروع مشــترك بيــن صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة 
ووكالة بروناي لالستثمار بنسبة ٥٠٪ لكال الطرفين.

تتلخــص اســتراتيجة اســتثمار الشــركة علــى  توظيــف رأس المــال فــي شــركات ذوات فــرص نمــو عاليــة عــن طريــق التملــك 
الخــاص، وفــي  المشــاريع الجديــدة أو مــن خــالل االســتثمار فــي المشــاريع المشــتركة. وتســعى الشــركة لتحقيــق عائــدات 
بمــا ال يقــل عــن ١٢-١٥٪ معــدل دخــل داخلــي مــن خــالل محفظــة متنوعــة تشــمل القطاعــات الخدميــة والصناعيــة والصحيــة 
والتعليميــة والســياحية. ففــي عــام ٢٠١٨م وافــق مجلــس إدارة الشــركة على توزيع أرباح بقيمــة (٤٫٥٥ مليون دوالر أمريكي) 

للمرة ا¹ولى منذ التأسيس.  كما تم افتتاح فندق (Kempenski) والذي تبلغ حصة الشركة فيه ٢٥٪ في مارس ٢٠١٨.

 (OBIC)شركة عمان بروناي لالستثمار

جــاء إنشــاء الصنــدوق العمانــي -ا¶ســباني للتملــك الخــاص فــي أعقــاب مذكــرات التفاهــم التــي تــم توقيعهــا فــي مجــاالت 
مختلفة خالل الزيارة الملكية لجاللة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا إلى عمان في عام ٢٠١٤

ــة وكوفيديــس، المســتثمرين الوحيديــن فــي الصنــدوق الــذي يقــدر  ويعتبــر كل مــن صنــدوق االحتياطــي العــام للدول
راســماله ٢٠٠ مليــون يــورو، بحيــث يســاهم الصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة ١٠٠ مليــون يــورو مناصفــة مــع كوفيديــس - 
المؤسســة االســبانية الداعمــة لالســتثمارات االســبانية حــول العالــم، فقــد قــام كل مــن صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة 
وكوفيديــس فــي عــام ٢٠١٨م بتعييــن شــركة MCH لالســتثمارات الخاصــة للقيــام بــإدارة الصنــدوق المشــترك بعــد عمليــة 
تمحيــص وبحــث دقيــق لعــدة مؤسســات تقدمــت لهــذا الغــرض. كمــا بــدأت لجنــة االســتثمار واللجنــة ا¶ستشــارية الخاصــة 
للصنــدوق أنشــطتها عــن بحــث واستكشــاف الفــرص االســتثمارية المجديــة فــي الســوق بعــد عقــد إجتماعــه ا¹ول فــي 

مقر صندوق ا¶حتياطي العام للدولة. 

الصندوق العماني االسباني للتملك الخاص

Oman Spain 
Private 

Equity Fund



٢٠١٨

٣٢٣٣٤٣ ٤٨

نؤمــن فــي صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة بــإن النجــاح ال يكتمــل إال باكتســاب 
الثقــة وبنــاء اســم يرتبــط بالشــفافية والحوكمــة، خاصــة إذا كان هــذا ا�ســم يحمــل 
علــى كاهلــه مهمــة توفيــر حيــاة كريمــة ل�جيــال المســتقبلية �بنــاء الســلطنة، 

والمقيمين على هذه ا�رض الطيبة.

ومــن هــذا المنطلــق، اتخــذ الصنــدوق عــدًدا مــن الخطــوات التــي تخلــق أساًســا 
داخلًيــا متيًنــا لتطبيــق مســتويات عاليــة مــن الحوكمــة والشــفافية، كان أبرزهــا 
إصــدار دليــل المهــام والصالحيــات ودليــل االســتثمارات ولوائحهــا فــي عــام  ٢٠١٣، 
ــر الصنــدوق، ممــا يمنــع أي  ــرة مــن دوائ ــكل دائ ــق ل اللــذان يرســمان خارطــة الطري
تعــارض فــي المهــام أو تداخــل فــي صالحيــات كل دائــرة، مــع ا�بقــاء علــى عنصــر 
التكامــل بيــن مهــام هــذه الدوائــر بمــا يحقــق أهــداف الصنــدوق ويحــدد الخطــوات 

الواجب اتباعها عند القيام بأي استثمار او التخارج منه. 

با�ضافــة لذلــك، اعتمــد الصنــدوق ميثــاق العمــل المهنــي الــذي يعــد دليــًال ونهًجــا 
لــكل موظفــي الصنــدوق حــول الصفــات والســلوكيات التــي ينبغــي لموظفــي 
الصنــدوق التحلــي بهــا بمــا يعكــس النزاهــة وا�مانــة ليكــون جديــًرا بكســب ثقــة 
المتعامليــن مــع الصنــدوق، كمــا تــم تدشــين نظــام االبــالغ عــن المخالفــات بســرية 

ومصداقية تحفظ حقوق جميع االطراف.

وال تكتمــل منظومــة التواصــل والشــفافية، دون اكتمــال البوابــة التــي تربطنــا فــي 
صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة بالجمهــور داخــل وخــارج الســلطنة، مــن خــالل 
ومــا  واالنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن  للصنــدوق  االلكترونــي  الموقــع  تدشــين 
يتضمنــه مــن معلومــات حــول عمــل الصنــدوق الســيادي واســتثماراته وتوجهاتــه 

المستقبلية.

الحوكمة والشفافية 

التقرير السنويالتقرير السنوي
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ا�طار العام للحوكمة
عكفــت إدارة صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة علــى العمــل لتحديــث 
وتحســين أطــر الحوكمــة فــي الصنــدوق بمــا يتماشــى مــع متطلبــات 
ــك لتحقيــق  العصــر، وبمــا يحقــق أداًء تشــغيلًيا واســتثمارًيا أفضــل؛ وذل
 ٨٠/١ رقــم  الســلطاني  المرســوم  وفــق  بالصنــدوق  المنوطــة  اªهــداف 

القاضي بتأسيس الصندوق السيادي وتعديالته.

أفضــل  علــى تطبيــق  للدولــة  العــام  االحتياطــي  يعمــل صنــدوق  لــذا، 
الممارســات العالميــة فــي مجــال الحوكمــة، وذلــك لضمــان تطبيــق نظــام 
يتســم بالكفــاءة والفاعليــة والمرونــة للتفاعــل مــع متطلبــات كل مرحلــة 

دون التعارض مع القوانين القائمة.

وإداريــة  رقابيــة  مســتويات  مــن  بالصنــدوق  الحوكمــة  نظــام  ويتكــون 
الصنــدوق  علــى  المشــرفة  الجهــة  إلــى  تنقســم  متعــددة،  وتنفيذيــة 
المتمثلــة فــي مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة، ومجلــس إدارة 
الداخلــي  التدقيــق  دائــرة  مــع  المســتقلة  التدقيــق  ولجنــة  الصنــدوق، 
التابعــة لهــا، واالدارة التنفيذيــة لعمليــات الصنــدوق والتــي تضــم اللجنــة 
ــة، ولجنــة االســتثمار، ولجنــة المــوارد البشــرية، ولجنــة المناقصــات،  االداري
ولجنــة تقنيــة المعلومــات، كمــا تتكــون االدارة التنفيذيــة أيضــا مــن دوائــر 
تتبعــان  القانونيــة  والشــؤون  واالمتثــال  المخاطــر  الدارة  متخصصــة 

مباشرة لمكتب الرئيس التنفيذي. 

١لمهام والمسؤوليات:
الجهة المشرفة على الصندوق:

يعــد مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة الجهــة المشــرفة علــى 
الصنــدوق، والمســؤولة عــن ســالمة عمليــات الصنــدوق ومركــزه المالــي. 
وتشــمل مســؤوليات المجلــس اÁشــراف العــام علــى الصنــدوق، وتحديــد 
مهامــه وأهدافــه واعتمــاد اســتراتيجيته، وتشــكيل وتحديــد اختصاصــات 
مجلــس اÁدارة، وتعييــن أميــن االســتثمارات بغــرض حفــظ اªصــول الماليــة 
للصنــدوق وتحديــد شــروط التعييــن. باÁضافــة إلــى تعييــن شــركة أو 
إدارة  أداء  بتقييــم  للقيــام  اÁدارة  مجلــس  توصيــة  علــى  بنــاء  أكثــر 

تقييــم  تقاريــر  ومناقشــة  الســيادي،  للصنــدوق  االســتثمارية  المحافــظ 
اªداء والموافقــة عليهــا، وتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي وتحديــد 

الرسوم المرتبطة بناء على توصيات مجلس اÁدارة.

ــة  كمــا تختــص الجهــة المشــرفة علــى صنــدوق االحتياطــي العــام للدول
المؤسســة،  فــي  الحوكمــة  لمنظومــة  العــام  اÁطــار  علــى  بالموافقــة 
وتحديــد أنــواع اªصــول - بمــا فــي ذلــك العمــالت - التــي يمكــن للصنــدوق 

االستثمار فيها، والموافقة على إنشاء شركات استثمارية. 

مجلس إدارة الصندوق:
يتــم تشــكيل مجلــس إدارة الصنــدوق ونطــاق صالحياتــه عبــر مجلــس 
الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة بنــاء علــى توصيــات الوزيــر المســؤول 
التنفيذيــة  اÁدارة  علــى  اÁدارة  ويشــرف مجلــس  الماليــة.  الشــؤون  عــن 
للصنــدوق. وعلــى وجــه التحديــد، فــإن مجلــس اÁدارة مســؤول عــن ضمــان 
تنفيــذ أحــكام المراســيم الســلطانية المتعلقــة بالصنــدوق، باÁضافــة 
االســتراتيجية  اªصــول  توزيــع  باعتمــاد  اÁدارة  مجلــس  اختصــاص  إلــى 
الصنــدوق،  موظفــي  أجــور  والئحــة  االســتثمار،  وتوجيهــات  للصنــدوق، 
باختيــار  المتعلقــة  القــرارات  واتخــاذ  الحوكمــة،  وإجــراءات  وأدوات 
المؤسســات الماليــة التــي يتــم اســتثمار أمــوال الصنــدوق فيهــا، إلــى 
حــدود  تتجــاوز  التــي  والصفقــات  لالتفاقيــات  النهائــي  االعتمــاد  جانــب 
الســلطة الممنوحــة للتنفيذييــن فــي اÁدارات المختلفــة فــي الصنــدوق، 

ومراجعة الوضع واªداء المالي لصندوق االحتياطي العام للدولة.

لجنة التدقيق:
تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق، وهــي 
لجنــة ملحقــة بمجلــس اÁدارة تعينــه علــى اداء مســؤولياته الرقابيــة عــن 
عليهــا  يقــوم  التــي  والمبــادئ  للتوجيهــات  اªمتثــال  ضمــان  طريــق 
الصنــدوق، وتعمــل علــى تعزيــز فاعليــة المدققيــن الداخليــن والخارجييــن 
مــن خــالل التفاعــل معهــم والنــأي بهــم عــن التاثيــر المباشــر لــÍدارة، 
وتوفيــر الخبــرات الموضوعيــة لمجلــس اÁدارة فــي المواضيــع المتعلقــة 
بالحوكمــة وأطــر الرقابــة الداخليــة. تهــدف لجنــة التدقيــق الــى إنشــاء 

بيئــة رقابيــة قويــة بالصنــدوق مــن خــالل دعــم مجلــس اÁدارة فــي اÁشــراف 
الرقابــة  إطــار  التقاريــر ومراجعــة  إعــداد  الماليــة وعمليــة  البيانــات  علــى 
الداخليــة وضمــان وجــود إطــار مالئــم Áدارة الشــؤون القانونيــة والماليــة 

والمخاطر واªمتثال في الصندوق. 

لجنة االستثمار:
والمعنيــة  االســتثمارية،  القــرارات  اتخــاذ  عــن  المســؤولة  اللجنــة  هــي 
ِقبــل  مــن  المعتمــدة  اªصــول  وتوزيــع  االســتثمار  اســتراتيجية  بتنفيــذ 
مجلــس اÁدارة، وعليــه فإنهــا تتولــى مســؤولية اÁشــراف الكامــل علــى 
المحفظــة االســتثمارية للصنــدوق الســيادي. وتحــدد اللجنــة توزيــع اªصــول 
الســنوية  الخطــط  تنفيــذ  بشــأن  وتقــرر  المعتمــدة،  الحــدود  إطــار  فــي 
لالســتثمارات، والنظــر فــي مقترحــات دوائــر االســتثمارات المختلفــة حــول 

اªسهم العامة والتملك الخاص والعقارات واعتمادها.

بشــكل عــام، تبنــي لجنــة االســتثمار قراراتهــا عــن طريــق قبــول او رفــض 
فــي  المختلفــة  االســتثمار  دوائــر  مــن  تقديمهــا  يتــم  التــي  المقترحــات 
الصنــدوق. وتراقــب اللجنــة أداء الصنــدوق االســتثماري، وترفــع توصياتهــا 
Áعــادة النظــر فــي توزيــع اªصــول االســتراتيجية وفقــا للمتغيــرات العالميــة، 

ليتم البت فيها من قبل مجلس إدارة الصندوق.

اللجنة ا�دارية:
ــد  ــة علــى تحدي ــة بصنــدوق االحتياطــي العــام للدول تعمــل اللجنــة اÁداري
تنســيق  علــى  اللجنــة  تعمــل  حيــث  للصنــدوق.  التشــغيلي  االتجــاه 
وتســهيل  عليهــا،  واÁشــراف  االســتثمارية  غيــر  الصنــدوق  عمليــات 
تحــدد  التــي  والقضايــا  المبــادرات  حــول  القــرارات  واتخــاذ  النقاشــات 

التوجهات التشغيلية وخطط أعمال الصندوق. 

وعليــه، فــإن اللجنــة اÁداريــة تلعــب دورÕ تنســيقيÔ بيــن وحــدات االســتثمار، 
السياســات  لرســم  الحوكمــة  ووحــدات  والمســاندة،  الدعــم  ووحــدات 
التشــغيلية للصنــدوق بمــا يحقــق فاعليــة فــي اªداء والتواصــل الداخلــي 

ضمن منظومة عمل متكاملة وفق تراتبية واضحة.

لجنة الموارد البشرية:
المــوارد البشــرية بالصنــدوق علــى صياغــة االســتراتيجية  تعمــل لجنــة 
العامــة للمــوارد البشــرية، والسياســات والخطــط الهادفــة لتعزيــز كفــاءة 
مــوارد الصنــدوق البشــرية ســواء عــن طريــق توظيــف كفــاءات جديــدة أو 
تدريــب وتأهيــل الكــوادر الحاليــة، باÁضافــة إلــى إيجــاد حلــول للتحديــات 
الموظفيــن  بأجــور  يتعلــق  مــا  ومراجعــة  البشــرية،  بالمــوارد  المتعلقــة 
إلــى مراجعــة وتقييــم اªداء  والمكافــآت والحوافــز والترقيــات، باÁضافــة 

السنوي للموظفين بالصندوق.

اÁداريــة  اللجنــة  لمراجعــة  البشــرية  للمــوارد  العامــة  الخطــة  وتخضــع 
تنفيــذ  علــى  باÁشــراف  اÁداريــة  اللجنــة  تقــوم  كمــا  واعتمادهــا، 

االستراتيجية المعتمدة للموارد البشرية للصندوق.

لجنة المناقصات:
تقــوم لجنــة المناقصــات الداخليــة بصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة 
تقــل  والتــي  الصنــدوق،  يســندها  التــي  المناقصــات  وطــرح  بصياغــة 
قيمتهــا عــن المبلــغ المحــدد لمجلــس المناقصــات، كمــا تكلــف اللجنــة 
ــم اتخــاذ  ــا، ث ــا وتجاري بتقييــم العطــاءات المقدمــة مــن المتنافســين فني
قــرار التوصيــة إلــى الجهــات المخولــة لقبــول توصيــات اللجنــة أو رفضهــا. 
الصنــدوق وممثــال عــن وزارة  اللجنــة عــددا مــن كبــار موظفــي  وتضــم 
الماليــة لضمــان إتبــاع اÁجــراءات المنصــوص عليهــا فــي طــرح و تقييــم 

وإسناد المناقصات.

لجنة تقنية المعلومات:
ــت لهــا مهــام وضــع  ــد أحيل ــة فــي ديســمبر ٢٠١٣م وق ــم تشــكيل اللجن ت
بصنــدوق  المعلومــات  وتقنيــة  أمــن  أنظمــة  Áدارة  العامــة  السياســات 
والبرامــج  الخطــط  بإعــداد  تقــوم  كمــا  للدولــة،  العــام  االحتياطــي 
اªهــداف  التشــغيلية مــع  العمليــات  الالزمــة لضمــان توافــق  التطويريــة 

االستراتيجية للصندوق.

التقرير السنويالتقرير السنوي
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أنظمة الرقابة والتحكم الداخلية

دليل الحوكمة:
أصــدر صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة فــي عــام ٢٠١٤ دليــال للحوكمــة، 
والــذي يضــم شــرحا مفصــال لمهــام عــدد مــن اللجــان والوحــدات فــي 
مجلــس  مــن  كل  صالحيــات  نطــاق  الدليــل  يضــم  كمــا  الصنــدوق. 
علــى  المشــرفة  الجهــة  باعتبــاره  الطاقــة  ومــوارد  الماليــة  الشــؤون 
التنفيــذي  والجهــاز  الصنــدوق،  إدارة  مجلــس  وصالحيــات  الصنــدوق، 

وا¢داري. 

ويضــم الدليــل مهــام إدارة المخاطــر واالمتثــال ووحــدة الماليــة  وعمليــات 
االســتثمار ومهــام اللجنــة ا¢داريــة ولجنــة االســتثمار وغيرهــا مــن اللجــان، 
المختلفــة  اللجــان  اجتماعــات  توثيــق  وآليــات  أعضائهــا،  اختيــار  وآليــة 

لتسهيل عملية مراقبة ا²داء والشفافية.

:(Whistle Blowing) نظام التبليغ عن المخالفات
أطلق الصندوق نظام التبليغ عن المخالفات في بداية عام ٢٠١٤م، ويعد 
أحــد خطــوط الدفــاع المتعــددة للصنــدوق، ويتمتــع النظــام بمســتوى 
عــاٍل مــن الســرية التــي تحمــي هويــة مقــدم البــالغ. وهــذه الخطــوة نابعــة 
أي  لتفــادي  التكاتــف  بأهميــة  الصنــدوق  علــى  القائميــن  إيمــان  مــن 
ممارســات خاطئــة يقــوم بهــا أحــد موظفــي الصنــدوق تحمــل تبعــات 

سلبية على سمعة الصندوق ووضعه المالي. 

موظفيــن  أو  وقائــع  وصــف  إمكانيــة  البــالغ  لمقــدم  النظــام  ويتيــح 
مخالفيــن ²نظمــة العمــل وا¢جــراءات المعمــول بهــا فــي الصنــدوق ســواء 
فــي التعامــالت الماليــة كالمناقصــات واالســتثمارات أو التعامــالت ا¢داريــة، 
وبنــاء علــى هــذه البالغــات تبــدأ لجنــة مســتقلة تحقيقهــا الداخلــي فــي 

البالغ المقدم وترفع تقريرها للجهات المختصة.

التدقيق الداخلي والخارجي:
فــي  التعامــالت  علــى  رقابــة  أفضــل  وتحقيــق  الشــفافية  لضمــان 
الصنــدوق، يخضــع الصنــدوق لثالثــة مســتويات مختلفــة مــن تدقيــق 

الحسابات:
ومراجعــة  بالنظــر  تقــوم  التــي  الداخلــي  التدقيــق  لجنــة  خــالل  مــن   •
واالداريــة  االســتثمارية  الصنــدوق  تعامــالت  وبيانــات  الماليــة  القوائــم 
بعــد تدقيقهــا مــن قبــل دائــرة التدقيــق الداخلــي بالصنــدوق، وتعقــد 

اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ٣ أشهر.  

نظــام  الصنــدوق  يتبنــى  حيــث  الخارجييــن،  المدققيــن  خــالل  مــن   •
لتعزيــز  وذلــك  مختلفتيــن،  مؤسســتين  مــن  اثنيــن  مدققيــن 
اســتقاللية المدقــق الخارجــي واحــكام الرقابــة التامــة علــى تعامــالت 
الماليــة  الشــؤون  مجلــس  قبــل  مــن  تعيينهمــا  ويتــم  الصنــدوق، 
إدارة  مجلــس  مــن  المرفوعــة  للتوصيــات  وفقــا  الطاقــة  ومــوارد 

الصندوق.

• كمــا يخضــع صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة للتدقيــق مــن جهــاز 
الــذي يعــد جهــة رقابيــة مســتقلة  الرقابــة الماليــة وا¢داريــة للدولــة 
ويقــدم  الســلطنة،  فــي  الحكوميــة  الجهــات  مختلــف  أداء  تتابــع 
تعامــالت  مــن  وغيــره  لالســتثمارات  المالــي  ا²داء  علــى  مالحظاتــه 

الصندوق.

دائرة التدقيق الداخلي
ــرة مســتقلة تعنــى   ــي فــي الصنــدوق دائ ــرة التدقيــق الداخل ــر دائ تعتب
بالتدقيــق وبتقديــم االستشــارات وضوابــط ا²مــان فيمــا يتعلــق بإضافــة 
القيمــة إلــى عمليــات الصنــدوق. وتســاعد الدائــرة الصنــدوق فــي تحقيــق 
لتقييــم  ومنضبطــة  منظمــة  منهجيــة  اتبــاع  خــالل  مــن  أهدافــه 
وتحســين فعاليــة حوكمــة الصنــدوق، وإدارة المخاطر، والرقابــة الداخلية.  

تخضــع الدائــرة الــى االشــراف المباشــر مــن قبــل لجنــة التدقيــق، 
التدقيــق والــى  الــى لجنــة  الدائــرة مباشــرة  ويتبــع مديــر عــام 
الرئيــس التنفيــذي فــي الجوانــب االداريــة، كمــا تســتمد دائــرة 
التدقيــق الداخلــي ســلطتها وتوجيهاتهــا مباشــرة مــن رئيــس 
الجوهريــة  ا²نشــطة  جميــع  الدائــرة  وتغطــي  التدقيــق.  لجنــة 
الخاصــة  ا²ســواق  فــي  االســتثمارات  ذلــك  فــي  بمــا  للصنــدوق 
ــة  ــف الدعــم والمراقب والعقــارات وا²ســواق العامــة وجميــع وظائ
الســنوية  الداخلــي  التدقيــق  خطــة  وضــع  ا²خرى.ويتــم 
بإســتخدام عمليــة منهجيــة ومنســقة تتضمــن تحديــد أولويــات 

قائمة على المخاطر المحتملة.
 

وخالل عام ٢٠١٨، قامـــت دائـــرة التـدقيـــق بتـدقيـــق أكثـر من 
شمـلـــت  والتــي  التدقيــــق،  فيـــه  تستوجـــب  مجـــاال   ٢٠
ا�جـراءات والمعامـــالت المتعلقـة باالستثمـارات والعمليـات 
ا�نجــازات  مــن  عــدًدا  بتنفيــذ  قامــت  كمــا  المسانـــدة. 

المهمة، أهمها:
 

مــن  عــدد  لتشــمل  التحقــق  عمليــات  نطــاق  توســيع   •
االستثمارات مع الدول الصديقة، وبعض صناديق االستثمار.

لــالدارة فــي الحصــول علــى شــهادات  الــالزم  الدعــم  • تقديــم 
االيزو ISO 9001:2015  في أنظمة إدارة الجودة، واجراء مراجعات 
أمــن  ¢دارة   27001:2013  ISO لشــهادة  المســبق  الترخيــص 

المعلومات.

للصنــدوق  المختلفــة  واالجــراءات  السياســات  مراجعــة   •
لالســتثمار  العمانــي  والصنــدوق  للدولــة  العــام  االحتياطــي 

وذلك لتحديد االختالفات والعمل على توحيدها.

التقرير السنويالتقرير السنوي
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٤

٣
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٦

٧

٣٢٣٣٤٩ التقرير السنويالتقرير السنوي٥٤

١) سعادة/ سعود بن ناصر الشكيلي
أمين عام الضرائب - وزارة المالية

رئيس لجنة التدقيق

٢) سعادة/ عبدالسالم بن محمد المرشدي
الرئيس التنفيذي

صندوق االحتياطي العام للدولة

٥) علي بن محمد رضا جعفر
مدير عام الخزينة والحسابات - وزارة المالية

عضو لجنة التدقيق

٧) سونيل رايكر
خبير االستثمارات - وزارة المالية

عضو لجنة التدقيق

٦) مسلم بن محمد البرعمي 
مدير دائرة البيانات و تقارير االستثمارات  - وزارة المالية

عضو لجنة التدقيق

٤) نبيلة بنت سيف الجاسرية
مدير عام التدقيق الداخلي - صندوق االحتياطي العام للدولة

أمينة سر اللجنة

٣) عبدا� بن سالم الحارثي
رئيس قطاع المالية

صندوق االحتياطي العام للدولة



يعتمــد صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة فــي 
مســيرته نحــو تحقيــق أهدافــه االســتثمارية 
علــى منظومــة متكاملــة مؤلفــة مــن مجموعــة 
ــدات  ــزود الوح ــي ت ــر الت ــدات والدوائ ــن الوح م
الــالزم،  وا�داري  الفنــي  بالدعــم  االســتثمارية 

حيث تضم هذه المنظومة الدوائر التالية:



٢٠١٨

  

المالية وعمليات االستثمار:
المعلومــات  وتقديــم  إعــداد  الــى  االســتثمار  وعمليــات  الماليــة  يهــدف 
تلــك  وخصوصــا  العالميــة  الماليــة  للمعاييــر  وفقــا  الموثوقــة  الماليــة 

المتعلقة بحسابات الصندوق وتقارير أدائه المالي وتقييم أصوله.

ومــن المهــام الرئيســية للقطــاع إعــداد القوائــم الماليــة الدوريــة والتأكــد 
رفعهــا  ثــم  ومــن  المعتمــدة  المحاســبية  المعاييــر  مــع  توافقهــا  مــن 
للجنــة التدقيــق ومجلــس ا�دارة لالعتمــاد قبــل إقرارهــا مــن قبــل مجلــس 
الجاريــة  الســنوية  الموازنــة  بإعــداد  الوحــدة  وتقــوم  الماليــة.  الشــؤون 
الموضوعــة  ا§هــداف  مــع  واتســاقها  تنفيذهــا  ومتابعــة  للصنــدوق 
الدوريــة  الماليــة  التقاريــر  إعــداد  مســؤولية  تتولــى  كمــا  للصنــدوق، 
التــي  المحافــظ  الكلــي والتفصيلــي لمختلــف  المالــي  بــا§داء  الخاصــة 
أداء  لقيــاس  المعياريــة  المؤشــرات  مــع  ومقارنتهــا  الصنــدوق  يديرهــا 

مديري هذه المحافظ مقارنة مع ا§داء المستهدف.

والتســويات  النقديــة  التحويــالت  بمتابعــة  أيضــا  القطــاع  ويقــوم 
والمعامالت االستثمارية، وكذلك إدارة شركات الغرض الخاص (SPV) التي 
يمتلــك الصنــدوق اســتثماراته مــن خاللهــا لتحقيــق أفضــل ســيطرة علــى 

هذه االستثمارات ولتحقيق كفاءة مالية مثلى.  

وســعيا فــي رفــع كفــاءة أداء قطــاع الماليــة وعمليــات االســتثمار تــم البــدء 
فــي عــام ٢٠١٨م بالعمــل علــى برنامــج  تأكيــد ومطابقــة بيانــات الصفقــات 
التجارية (Auto-matching Trades) بطريقة آلية في نظام بلومبرج بدال من 
إســتخدام البريــد ا�لكترونــي أو الهاتــف أو الفاكــس وذلــك للتقليــل مــن 

.(Failed Trades) مخاطر عمليات ا§سواق العامة

كمــا عمــل فريــق الخزينــة فــي عــام ٢٠١٨م علــى إعــادة توزيــع حصــص 
محفظــة ا§صــول قصيــرة ا§جــل بيــن الصنــف ذات الســيولة العاليــة جــدا 
(أذون الخزينــة ا§مريكيــة و الســندات الحكوميــة ا§خــرى) و الصنــف ذات 
ا�قليميــة،  (الســندات   Êماليــ  Ëعائــد وا§علــى   Êنســبي ســيولة  ا§قــل 
االيداعــات المختلفــة، ا§وراق الماليــة للشــركات)، مــع ا§خــذ فــي االعتبــار 
صعيــد  وعلــى  الخاصــة.  االســواق  فــي  لالســتثمار  الصنــدوق  التزامــات 
ا§نظمــة، وصــل الصنــدوق إلــى مرحلــة متقدمــة فــي مشــروعه المتعلــق 
بيانــات  جميــع  ســيجعل  الــذي  و  المالــي،   "Eagle" نظــام  بتطبيــق 
الصنــدوق االســتثمارية تحــت تصّرفــه المطلــق، حيــث تــم االنتهــاء مــن 

المراحــل ا§ساســية لتطبيــق النظــام والمتمثلــة فــي المرحلــة ا�ختباريــة 
المهــام  ســيناريوهات  مــع  التعامــل  فــي  قدرتــه  مــدى  و  للنظــام 
الحقيقيــة، ومرحلــة تحويــل كافــة البيانــات إلــى النظــام الجديــد، وقــد تــم 
 (PAM) الســابق  النظــام  مــن  متزامــن  بشــكل  التقاريــر  اســتخراج 

والنظام الجديد لمقارنتها والتأكد من دقتها. 

ولضمــان إلتــزام الصنــدوق بإســتخدام معاييــر حســاب ا§داء وا�فصــاح 
بإعتمــاد  مؤخــرا  الصنــدوق  قــام  فقــد  ا�ســتثمار؛  مجــال  فــي  الرائــدة 
معايير أداء ا�ستثمار العالمية (®GIPS) والمعتمدة من معهد المحللين 
الماليين المعتمدين (CFA Institute) . تســتند هذه المعايير إلى المبادئ 
ا§ساســية لÓفصــاح الكامــل والتمثيــل العــادل §داء االســتثمارات فــي 

إعداد تقارير ا§داء الدورية.

 ISO) كمــا حصــل قطــاع الماليــة وعمليــات االســتثمار على شــهادة الجــودة
9001:2015) مــن المنظمــة الدوليــة للمعاييــر (أيــزو) بعــد عمليــات تقييــم 
الجــودة،  لنظــام  ومطابقتهــا  العمــل  مجريــات  فاعليــة  علــى  دقيقــة 

وفرص التحسين في العمليات المختلفة. 

مــن جانــب اخــر، وبعــد نجــاح الصنــدوق فــي بداياتــه مــع إدارة المطالبــات 
الضريبيــة شــرع القســم المســؤول فــي القيــام بالعمــل نفســه مــن أجــل 
استرجاع العديد من الضرائب المحتجزة (Withholding Tax) ويتوقع من هذه 
المبــادرة أن تســتعيد مبلــغ إجمالــي وقــدره (٣ مليــون دوالر أمريكــي) فــي 
المطالبــات  فــي  لالعــداد  العمــل  وجــاري  العامــة،  ا§ســواق  محفظــة 
الضريبيــة لمحفظــة ا§ســواق الخاصــة. كمــا يقــوم الصنــدوق بمراجعــة 
التــزام  مــن  للتأكــد  ا§مريكــي  للدخــل  الضريبــي  ا�عفــاء  ودراســة 
مــن  إعفائــه  ولضمــان  المتطلبــات،  بكافــة  تعامالتــه  فــي  الصنــدوق 

.(US Sovereign Tax Exemption) الضرائب السيادية

Auto - Matching Trades اطالق برنامج •
Eagle الوصــول الى مرحلــة متقدمــة في تطبيــق نظــام •

(9001:2015 ISO ) الحصـــول علـــى شهـــادة الجـــودة •

أهم االنجازات في ٢٠١٨

٣٢٣٣٥٥ التقرير السنويالتقرير السنوي٥٨



٢٠١٨

٣٢٣٣٦١ ٦٠

الشؤون القانونية:
بــإدارة االســتثمارات  المتعلقــة  المواضيــع  القانونــي فــي  الدعــم  • تقديــم 
الــرأي  تقديــم  الــى  با�ضافــة  الســابق،  فــي  الصنــدوق  بهــا  قــام  التــي 
القانونــي فــي القــرارات المهمــة المتعلقــة بطــرق إدارة هــذه االســتثمارات 

وما يطرأ عليها من مستجدات.
العقــود  وصياغــة  القانونيــة  المســائل  حــول  القانونــي  الدعــم  تقديــم   •
واالتفاقيــات المتعلقــة باالســتثمارات والشــراكات الجديــدة للصنــدوق فــي 
ا©ســهم الخاصــة أو العقــارات أو أســواق المــال علــى حــد ســواء، وذلــك وفقــا 

ل»نظمة والقوانين المعمول بها في بلد االستثمار
• االشــراف علــى اجــراءات التحاكــم والتحكيــم التــي قــد يضطــر الصنــدوق 

اللجوء اليها
بالدوائــر  المتعلقــة  المواضيــع  فــي  القانونــي  والــرأي  المشــورة  تقديــم   •

وا©قسام ا©خرى بالصندوق

ففــي عــام ٢٠١٨، تــم االنتهــاء مــن ترتيبــات ا�قــراض الماليــة واتفاقيــات الوصاية 
لمحفظــة ا©ســواق العامــة بالصنــدوق. كمــا تــم االنتهــاء مــن اكمــال ٧ فــرص 
ــرة بتنفيــذ ومراجعــة مــا  اســتثمارية بعضهــا بــدأت فــي ٢٠١٧م. وقامــت الدائ
يقــارب ١٣٥ اتفاقيــة عــدم االفصــاح NDA . كمــا عقدت الدائرة  ثالث حلقات عمل 

عن مفاوضات الوصاية واالقراض ا©من. 

إدارة المخاطر واالمتثال:
فــي  المهمــة  االداريــة  االدوات  أحــد  واالمتثــال  المخاطــر  ادارة  دائــرة  تعتبــر 
عمليــات صنــع القــرار فــي جميــع االنشــطة والمهــام العمليــة فــي الصنــدوق. 
و تتضمــن قيــم الدائــرة المســتندة إلــى معاييــر عالميــة معروفــة و اجــراءات 
ايجــاد القيمــة واضافتهــا، وتكامــل إدارة المخاطــر، مــع جعــل إدارة المخاطــر 

جــزًءا مــن عمليــة اتخــاذ القــرار. وتشــمل أيضــا معالجــة أوجــه عــدم اليقيــن مــن 
خــالل المشــاركة فــي المناقشــات مــع ا�دارة �تخــاذ ا�جــراءات المناســبة فــي 
الذاتــي  التقييــم  ومواصلــة  التغييــر  إدارة  إلــى  با�ضافــة  الشــأن،  هــذا 
وتحســين عمليــات إدارة المخاطــر اســتناًدا إلــى ســلم اســتحقاق المخاطــر 

الخاصة بالصندوق.

وتعمــل دائــرة ادارة المخاطــر واالمتثــال مــع إدارة الصنــدوق �دخــال مفاهيــم 
إدارة المخاطــر فــي أنشــطة الصنــدوق المختلفــة. وقــد تــم ادخــال أســس 
إدارة المخاطــر وااللتــزام فــي جميــع عمليــات االســتثمار فــي ا©ســواق الخاصــة 
المخاطــر  إدارة  أســس  ادخــال  علــى  الدائــرة  تعمــل  وبالمثــل،  والعقاريــة. 
واالمتثــال فــي عمليــات ا©ســواق العامــة، والماليــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
والمــوارد البشــرية، والشــؤون ا�داريــة، وا�عــالم. إضافــة إلــى ذلــك، تشــارك 
دائــرة ادارة المخاطــر وا�متثــال بفاعليــة فــي جميــع المشــاريع االســتراتيجية 
حدتهــا  مــن  والتخفيــف  الصلــة  ذات  المخاطــر  تحديــد  بهــدف  للصنــدوق 

بشكل مناسب. 

تنفيــذ  فــي  واالمتثــال  المخاطــر  دائــرة  ، شــرعت   ٢٠١٨ عــام  وخــالل 
االســتراتيجية الجديــدة ، باالضافــة إلــى أهــداف وانجــازات رئيســية 

منها: 
 Business Continuity) العمــل  اســتمرارية  سياســة  بمتطلبــات  القيــام   •
Management) فــي حالــة حــدوث أوضــاع طارئــة تحــول عــن مواصلــة العمــل 

بالصندوق بالشكل الطبيعي.

الوعــي  زيــادة  بغــرض  إلكترونيــة  تعليميــة  منصــة  بتدشــين  القيــام   •
لموظفي الصندوق عن "مكافحة غسل ا©موال" 

فــي  الصنــدوق  محافــظ  مختلــف  فــي  الشــركاء  جميــع  بيانــات  تحميــل   •
برنامــج (World Check)  لتتبــع مــا يســتجد مــن أنشــطة وأعمــال تجاريــة 

للشركاء

• إطــالق اســتبيان "بيئــة إدارة المخاطــر" علــى كافــة موظفــي الصنــدوق 
لقيــاس مــدى اســتيعاب الموظفيــن لسياســة إدارة المخاطــر وااللتــزام 

ونضج المؤسسة في جانب إدارة المخاطر.

تقنية المعلومات:
تعنــى دائــرة تقنيــة المعلومــات با�شــراف علــى توفيــر وتطويــر الخدمــات 
والنظــم المعلوماتيــة لجميــع دوائــر وأقســام الصنــدوق، حيــث تضــم الدائــرة 
طاقمــا فنيــا يتمتــع بأعلــى الخبــرات والمهــارات التــي تؤهلــه لتقديــم أحــدث 
البنيــة  تحديــات  كافــة  تجــاوز  مــن  وتمكنــه  الشــاملة،  والحلــول  الخدمــات 

ا©ساسية المعلوماتية.

ومــن أجــل تحســين العمليــات ورفــع كفــاءة ا©نظمــة بإســتخدام التشــغيل 
اØلــي (Automation)، تــم فــي عــام ٢٠١٨ تدشــين نظاميــن فــي حزمــة أوراكل 
ل»عمــال، كان ا©ول فــي نظــام إدارة التدريــب الــذي يســمح لجميــع موظفــي 
لذلــك،  المخطــط  للبرنامــج  وفقــا  التدريــب  طلبــات  بتســجيل  الصنــدوق 
فــي  التوظيــف  عمليــات  بــإدارة  المعنــي  التوظيــف  إدارة  نظــام  وا©خــر 
البشــرية ســهولة متابعــة طلبــات  المــوارد  لفريــق  يتيــح  ممــا  الصنــدوق، 
التوظيــف والتواصــل مــع المرشــحين للوظائــف بخاصيــة إرســال الرســائل 

القصيرة للمتقدمين.

ونظــرا ©هميــة خدمــة البريــد ا©لكترونــي لموظفــي الصنــدوق، قــام الفريــق 
المســؤول فــي عــام ٢٠١٨م بتحســين هــذه الخدمــة وتعزيــز اتصالهــا مــع مركز 
التعافــي مــن الكــوارث (Disaster Recovery Center) واختبــار جــودة توافرها في 
الوقــوف علــى جاهزيــة الصنــدوق لمواصلــة  الحــالالت الطارئــة، ومــن أجــل 
مختلــف العمليــات فــي حالــة وقــوع حــوادث غيــر متوقعــة، والتــي مــن شــأنها 
نشــاط  بإجــراء  الدائــرة  قامــت  البيانــات،  تدميــر  أو  تلــف  فــي  تتســبب  أن 
محــاكاة لمثــل هــذه ا©حــداث، حيــث تــم تعطيــل الشــبكات ومركــز البيانــات 
 Disaster) الكــوارث  مــن  التعافــي  بمركــز  الصنــدوق واالســتعانة  فــي مقــر 
Recovery) لتفعيــل خدمــات تقنيــة المعلومــات المختلفــة، وأثبــت المركــز 
فاعليتــه فــي مثــل هــذه ا©حــداث، حيــث لــم يتــم رصــد أي فشــل فــي تفعيــل 

الخدمات أو الوصول إلى البيانات.

كمــا تــم تدشــين تطبيــق "Digital Boardroom" بغــرض تســهيل عمــل مختلــف 
لجــان الصنــدوق، والــذي يعمــل علــى أجهــزة الحاســوب وا©ندرويــد ويهــدف 
التطبيــق علــى توفيــر التقاريــر والملفــات لجميــع أعضــاء اللجــان المعنيــة 

وتسهيل مراجعتها.

مــن جانــب أخــر، قامــت دائــرة تقنيــة المعلومــات وبالتعــاون مــع وزارة الخدمــة 
المدنيــة باالجــراءات الالزمــة النضمــام الصنــدوق إلــى نظــام وضــع التســميات 
المتعددة (Multi-Protocol Labeling System)، والذي يمثل شبكة ربط لتبادل و 
البيانــات بيــن المؤسســات الحكوميــة فــي بيئــة آمنــة وبجــودة  مشــاركة 
جيــدة، وســوف يســاعد هــذا النظــام فريــق المــوارد البشــرية بالصنــدوق 
أجــل  مــن  ا�لكترونيــة  المدنيــة  الخدمــة  وزارة  مــع منصــة  التواصــل  علــى 

متابعة مختلف ا©عمال.

امــا فــي مجــال ا©مــن الســيبراني، فقــد قــام الفريــق المختــص بتفعيــل نظــام 
 Security Incident & Event Log) إدارة سجالت الحوادث المتعلقة با©من السيبراني
Management) لرصــد جميــع الحــوادث فــي نظــم العمــل الرقميــة المتعــددة 
وســجالت  بأنظمــة  االحتفــاظ  ويتــم  وفاعلــة.  فوريــة  بطريقــة  بالصنــدوق 
الشــبكة ليتــم اســتخدامها كمصــدر ل»دلــة فــي حــال حــدوث أي خــرق أمنــي 
فــي النظــام. كمــا قــام الفريق بإطالق نظام (Network Access Control) لصد اي 
محاولــة دخــول غيــر مصــرح بــه إلــى شــبكة الصنــدوق، با�ضافــة إلــى إدارة 
مســتخدم  كل  قبــل  مــن  إليهــا  بالولــوج  المســموح  البيانــات  وتنظيــم 
للشــبكة  المثلــى  لــàدارة  بهــم  المنوطــة  ا©دوار  بحســب  للشــبكة 

ومستخدميها.

كمــا اســتكملت الدائــرة مشــروع تطويــر موقــع الصنــدوق الداخلــي (البوابــة 
االلكترونيــة) لتعزيــز التواصــل بيــن الدوائــر المختلفــة  وتوفيــر مجموعــة مــن 

الخدمات والمزايا للمستخدمين، ومن المتوقع تدشينه في عام ٢٠١٩. 

التقرير السنويالتقرير السنوي

• اكمال اجراءات ٧ فرص استثمارية يعود بعضها الى عام ٢٠١٧م
• مراجعة وتنفيذ ما يقارب ١٣٥ اتفاقية.

أهم االنجازات في ٢٠١٨

أهم االنجازات في ٢٠١٨
 (Automation) تحسين العمليات ورفع كفاءة ا±نظمة بإستخدام التشغيل ا»لي •

• اجراء محاكاة الطوارئ واختبار جودة توافر الخدمات في الحاالت الطارئة. 
"Digital Boardroom" تدشين تطبيق •



٢٠١٨

  
٣٢٣٣٦٣ ٦٢

الموارد البشرية:
يضــع صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة االهتمــام بالموظفيــن وتعزيــز 
بــأن  منــه  ايمانــا  االســتراتيجية،  أهدافــه  أولويــات  ضمــن  قدراتهــم 
الموظفيــن هــم أثمــن ا�صــول وأهــم  عوامــل نجــاح الصنــدوق. وفيمــا 
يعمــل الصنــدوق علــى تحقيــق أفضــل االســتثمارات فــي المجــاالت الماليــة 
العنصــر  فــي  االســتثمار  علــى  بأقــل حرصــ�  ليــس  فإنــه  وا¤قتصاديــة، 
البشــري. وبالتالــي تحــرص دائــرة المــوارد البشــرية بالصنــدوق دومــا علــى 
تقديــم أفضــل المبــادرات والحلــول التــي تمكنهــا مــن تنميــة مواهــب 
الخبــرات  مــن  الصنــدوق  احتياجــات  لتلبيــة  الموظفيــن  ومهــارات 
كمــا  والمســتقبل.  الحاضــر  فــي  اســتثماراته  ¤دارة  الالزمــة  والمهــارات 
كــوادر  بإعــداد  متمثلــة  اســتراتيجية  بمهمــة  الصنــدوق   إدارة  تلتــزم 
الماليــة  المؤسســات  قيــادة  علــى  قــادرة  الكفــاءة  عاليــة  وطنيــة 

واالقتصادية المختلفة في البالد مستقبال. 

المبــادرات  مــن  العديــد  تنفيــذ  فــي   ٢٠١٨ عــام  فــي  الدائــرة  واســتمرت 
الهادفــة الــى تطويــر اداء الموظفيــن وســلوكياتهم ليقومــوا بواجبهــم 
الوظيفــي علــى اكمــل وجــه، حيــث قامــت الدائــرة بتطويــر نظــام إدارة 
ا�داء الوظيفي PMS، ، ليصبح ٨ مراحل للتقييم، ويقوم النظام الذي أطلق 
عليــه اســم "إنجــاز" بربــط الموظــف بأهــداف المؤسســة بشــكل يالئــم 

مــدى مســتوى  بقيــاس  يقــوم  وبالتالــي  الوظيفيــة،  وخبرتــه  مهاراتــه 
االنجــازات المحققــة مــن أجــل الوصــول �هــداف الصنــدوق العليــا والعمــل 

على بلوغ استراتيجياته الموضوعة. 

كمــا يســاعد مقيــاس التصنيفــات الجديــد فــي زيــادة امتثــال الموظفيــن 
التعليميــة  احتياجاتهــم  تحديــد  مــع  الصنــدوق  وسياســات  �دوار 

وا¤نمائية.

اعلــى مســتويات  العمــل بالصنــدوق وتحقيــق  وســعيا لتطويــر بيئــة 
الرضــا والتفاعــل لــدى الموظفيــن قامــت الدائــرة باجــراء اســتبيان لقيــاس 
مســتوى اشــراك الموظفيــن وتفاعلهــم مــع وظائفهــم ومــع الصنــدوق 

وقد حصد االستبيان نسبة مشاركة بلغت ٩٧٪. 

 وعلــى صعيــد التوظيــف، قامــت الدائــرة بتعييــن ٢٧ موظفــا في مختلف 
الدوائــر ووحــدات الصنــدوق مســجال مــا مجموعــه  ٢١٧ موظفــا حتى نهاية 
عــام ٢٠١٨، ومحافظــا علــى معــدل عــال فــي التعميــن بلــغ نســبته ٨١٪، كما 
ســاهم برنامــج نمــو الــذي تم تدشــينه فــي عام ٢٠١٧ في خلــق بيئة عملية 
والمؤسســات  التخصصــات  مختلــف  مــن  الجــدد  للخريجيــن  مثريــة 
التعليميــة المحليــة والعالميــة، حيــث بلــغ عــدد المتدربيــن فــي برنامــج 
نمــو ١٤ متدربــا تمكنــوا مــن صقل مهاراتهم العمليــة في بيئة عمل تعد 
مركــزا لالســتثمار العالمــي، بجانــب ٣٣ متدربــا لبرنامــج التدريــب الصيفــي 
قصيــر ا�جــل.  وقــد تمــت جميــع عمليــات التوظيــف بشــفافية وحياديــة 
وفــق إجــراءات محــددة اشــتملت علــى ا¤عالنــات فــي الصحــف المحليــة 
والمواقــع االلكترونيــة والمشــاركة فــي معــرض الوظائــف الــذي أقيــم فــي 
جامعــة الســلطان قابــوس، فضــال عــن اســتقطاب الكفــاءات المميــزة 

بواسطة شبكات محلية واقليمية من وكاالت التوظيف المتخصصة. 

كمــا حصــدت الدائــرة علــى جائــزة النجمــة الســاطعة لمؤسســات القطــاع 
ــف مؤسســة فــي الشــرق  ــر مــن ال الحكومــي مــن LinkedIn مــن بيــن أكث
االوســط وشــمال افريقيــا التــي تســتخدم حلــول LinkedIn  للحصــول علــى 
المواهــب وتوظيفهــا واالحتفــاظ بهــا مــن خــالل تحليــل االداء  أفضــل 

وتأثيرها في السوق.  

وفــي مجــال التدريــب والتطويــر، قامــت الدائــرة بتدشــين برنامــج (كفــاءة) 
هــدف الــى تحديــد وقيــاس الكفــاءات المطلوبــة لجميــع الوظائــف. وقــد 
قامــت الدائــرة باالنتهــاء مــن تحديــد اطــار الكفــاءات لــكل مــن اقســام 
االســتثمار،  وعمليــات  والماليــة  االداريــة،  والشــؤون  البشــرية،  المــوارد 

والتدقيق الداخلي، واالعالم، واستراتيجية االعمال.  

والبرامــج  الــدورات  مــن  كبيــرة  مجموعــة  الدائــرة  نفــذت  كمــا 
التدريبية  التي يمكن تلخيصها كما يلي:

التابعــة  للمؤسســات  تدريبيــة  فــرص  بتخصيــص  الدائــرة  قامــت  كمــا 
للصنــدوق وبرنامــج نمــو وبعــض المؤسســات الحكوميــة ســعيا فــي دفــع 
كافــة  علــى  الموظفيــن  كفــاءة  بمســتوى  والنهــوض  التطويــر  عجلــة 

االصعدة. 
 

الشؤون ادارية:
بــإدارة وتنفيــذ العمليــات  التــي تعنــى  هــي إحــدى الدوائــر التنفيذيــة 
الشــرائية وتقديــم خدمــات توفيرالمســتلزمات المختلفــة مــن الخدمــات 
وا�جهــزة واالدوات والمكاتــب لدوائــر وأقســام الصنــدوق ، كمــا ينــاط بهــا 
ــى  ــة العمــل، إضافــة إل مســؤولية أمــن وســالمة المنشــأة، وتحســين بيئ

تسيير إجراءات الموظفين غير العمانيين لدى الجهات المختصة. 

ففــي عــام ٢٠١٨، اســند قســم المشــتريات بالدائــرة ١٣ مناقصــة بمبلــغ 
ــي. كمــا قامــت أيضــا بتأســيس قســم  ــال عمان ــي فــاق المليــون ري اجمال
الوثائــق  هيئــة  مــع  المتوافقــة  انظمتــه  ووضــع  والمراســالت  البريــد 
والمحفوظــات الوطنيــة. كمــا تــم تنفيــذ نظــام المناقصــات االلكترونيــة 

بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات. 

فــي الجانــب االخــر، وســعيا الــى تعزيــز الوعــي الصحــي لــدى الموظفيــن، 
قــام فريــق ا�مــن والســالمة بالتنســيق مــع وزارة الصحــة فــي تنفيــذ حلقــة 
عمــل مكثفــة عــن االســعافات ا�وليــة واالنعــاش القلبــي والرئــوي تضمنــت 

تجارب عملية ومحاضرات . 

الدورات/الموظفينأنواع البرامج التدريبية

٢١  برنامج تدريبي  برامج التدريب الداخلية 
١٢٧ دورة الدورات الفردية 

٦موظفين التدريب على رأس العمل خارج السلطنة 
مع المؤسسات الشريكة 

٤  موظفين  الدراسات ا�كاديمية 
٨  موظفين الشهادات المهنية  

٥ دفعات برنامج تطوير القادة 

التقرير السنويالتقرير السنوي

• التعمين: ٨١٪
• تعيين ٢٧ موظفا خالل ٢٠١٨

• تدشين نظام تقييم  االداء الوظيفي - إنجاز
• تدشين برنامج كفاءة 

أهم االنجازات في ٢٠١٨

• اسناد ١٣ مناقصة
• تأسيس قسم البريد والمراسالت

• تنفيذ مبادرة اعادة التدوير

أهم االنجازات في ٢٠١٨
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٣٢٣٣٥٧ ٦٤

االعالم:
تعتبــر دائــرة االعــالم إحــدى أهــم الوحــدات ا�داريــة فــي الصنــدوق، فهــي 
تأسســت  حيــث  الخارجــي،  والعالــم  المجتمــع  علــى  الصنــدوق  نافــذة 
المجتمــع  الصنــدوق والموظفيــن وشــرائح  بيــن  لتكــون حلقــة وصــل 
المختلفــة، وتنبــع أهميــة دائــرة االعــالم مــن كونهــا تهــدف إلــى نقــل 
صــورة واقعيــة عــن الجهــود التــي تبــذل فــي الصنــدوق مــن أجــل توفيــر 
مســتقبل أفضــل ل¬جيــال القادمــة، ولتحقيــق أقصــى درجــات الفهــم 

لطبيعة عمل الصندوق والرسالة التي يؤديها.  

وانطالقــا مــن حــرص الصنــدوق علــى تطويــر هــذه العالقــة وايمانــا منــه 
بمبــدأ الشــفافية والمهنيــة فــي العمــل، أصــدرت الدائــرة (١١) خبــرا وبيانــا 
صحفيــا فــي عــام ٢٠١٨ للجمهــور العــام عبــر الوســائل االعالميــة المختلفــة، 

المرئية منها والمقروءة.

كمــا قامــت بتنظيــم حلقــة عمــل عــن "ا�عــالم وا�فصــاح" للصناديــق 
الثــروة  لصناديــق  الدولــي  المنتــدى  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الســيادية، 

السيادية (International Forum of Sovereign Wealth Funds) والتي عقدت على 
مــدى يوميــن و بحضــور أكثــر مــن ٢٥ مشــاركÃ مــن الصناديــق الســيادية 

اÄعضاء في IFSWF ومن المؤسسات االستثمارية العالمية.  

 Stakeholders) صحاب المصلحــةÄ كمــا قامــت الدائــرة بإعــداد قاعــدة بيانات
Mapping) شــملت أكثــر مــن ٨٠ مؤسســة محليــة وعالميــة وتحليلهــا وفقــا 
Äهميــة وتأثيــر تلــك المؤسســات علــى الصنــدوق وأنشــطته االســتثمارية 
واالداريــة، حيــث يهــدف هــذا العمــل بشــكل رئيســي الــى معرفــة جوانــب 
تلبيــة  علــى  للعمــل  الصنــدوق  بأعمــال  المؤسســات  تلــك  اهتمــام 

متطلباتهم وتعزيز التواصل معهم.  

وفــي اطــار بنــاء روح العمــل الجماعــي وتعزيــز الترابــط بيــن موظفــي 
مــن  العديــد  الدائــرة  نظمــت  فقــد  االســتثمارية،  وأذرعــه  الصنــدوق 
الفعاليــات الداخليــة كان أبرزهــا دورة الصنــدوق لكــرة القــدم، واليــوم 
المــرأة  بيــوم  واالحتفــاء  وعائالتهــم،  الصنــدوق  لموظفــي  المفتــوح 

العمانية، وفعالية العيد الوطني الثامن واالربعين المجيد.

وعلــى صعيــد العالقــات الخارجيــة فقــد شــاركت الدائــرة فــي تنظيــم 
الملتقــى االقتصــادي العمانــي الســعودي بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة 
ا�ســتثمار  آفــاق  لبحــث  الســعودية  الغــرف  ومجلــس  لالســتثمار 

بالسلطنة وزيادة التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين.

واÄخبــار  المعلومــات  كافــة  توفيــر  الــى  جاهــدا  الصنــدوق  ويســعى 
ــك مــن خــالل موقعــه علــى  ــة ومســتمرة وذل ــه بصــورة دوري المتعلقــة ب
االنترنت www.sgrf.gov.om  والذي اطلق في الربع الثاني من عام ٢٠١٤م.

التقرير السنويالتقرير السنوي صورة الغالف: خور نجد والية خصب

IFSWF تنظيم حلقة عمل عن االعالم واالفصاع بالتعاون مع •
• نشر تقرير خاص عن الصندوق وانجازاته في صحيفة عمان

• المشاركة في تنظيم الملتقى االقتصادي العماني السعودي
• اصدار ١١ خبرا صحفيا

Stakeholders Mapping تحليل وإعداد قاعدة بيانات اصحاب المصلحة •

أهم االنجازات في ٢٠١٨
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