
نبذة عن الشركة
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نظرة عامة على الشركة 

 16من ِقَبل صندوق االستثمارات العامة في اململكة العربية السعودية بالشراكة مع2017تأسست شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار في عام
ً
بنكا

 من البنوك التجارية واإلسالمية
ً
.، بهدف االستثمار في مشاريع البينة التحتّية والقطاعات االقتصادية الواعدة في األردنأردنيا

 في القتسعى الشركة إلى تكريس مكانتها كشركة رائدة في مجال االستثمار في األردن من خالل إقامة استثمارات استراتيجية ومجدية اقتصادي
ً
طاعات ا

.  االقتصادية الحيوية والواعدة

ها أثر ون لويكمن خالل نهج استثماري مرن، تسعى  الشركة إلى تحقيق عوائد قوية ملستثمريها من خالل املشاريع التي تساهم في تعزيز النشاط االقتصادي 
.تنموي مستدام  في األردن

االستثمارية وبما يتماش ى مع األهداف والتوجهاتمليار دوالر أمريكي، ستعمل الشركة على إقامة مشاريع استثمارية متنوعة 3برأسمال مرصود تصل قيمته إلى 
.االستراتيجية لصندوق االستثمارات العامة في اململكة العربية السعودية

.2016لسنة ( 16)شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار هي شركة مساهمة عامة تأسست في عمان بموجب قانون صندوق االستثمار األردني رقم 

1.6%

8.4%

90%

نيةالبنوك االسالمية األرد

يةالبنوك التجارية األردن

مة صندوق االستثمارات العا
عوديةفي اململكة العربية الس

املساهمون 

2016نيسان 

تأسيس مجلس 
التنسيق األردني 

السعودي

2016آب 

توقيع مذكرة تفاهم
أردنية سعودية 
لتشجيع االستثمار

2017آذار 

تسجيل شركة 
الصندوق السعودي 
األردني لالستثمار

2017آب 

يين تأسيس الشركة وتع
الرئيس التنفيذي

2017كانون أول 

املوافقة على 
االستراتيجية 
االستثمارية

2018نيسان 

بدء انضمام فريق 
العمل للشركة

2018-2019

تطوير سياسات 
وخطط الشركة 
وتحديد املشاريع 

االستثمارية

وما بعد2020

البدء باالستثمار 
وتنفيذ املشاريع
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االستراتيجية االستثمارية

االستثمارأهداف

ق يهدف لبناء تسعى الشركة لتكون الشركة االستثمارية الرائدة في األردن، من خالل تطبيق منهج استثماري دقي
.محفظة متنوعة من مشاريع البنية التحتية واملشاريع التطويرية

 للمعاير التالية
ً
:وعليه تسعى الشركة لالستثمار وفقا

موائمة مع استراتيجية أثر تنموي جدوى اقتصادية
مة صندوق االستثمارات العا

النهج االستثماري 

مليون دوالر 100يتراوح حجم االستثمار في كل مشروع، حسب مسار االستثمار، بين 
(.ّيةاالستثمار في مشاريع البنية التحت)مليون دوالر 500إلى ( االستثمار في شركات قائمة)

.سيطةتتراوح الحصص املستهدفة  في الشركات القائمة من أقلية مؤثرة إلى أغلبية ب

.املشاركة الفّعالة في جميع االستثمارات لدعم االستراتيجية وضمان رقابة متينة

.لدعم االستثمارات والعمليات وإدارة املخاطر( تشغيلية ومالية)البحث عن شراكات 
3

2

1

ركةالشعليهاتأسستالتيالقيم

 للمساهمة في تحقي
ً
دما

ُ
ق نمو الشركة ملتزمة بالسعي ق

لة اقتصادي مستدام في األردن من خالل استثمارات طوي
األجل في القطاعات االقتصادية الواعدة

االستدامة  النزاهة االلتزام 

القي، والتي تتقيد الشركة بأعلى معايير السلوك املنهي واألخ
عد من أهم الركائز التي تقوم عليها أنشطة الشرك

ُ
ة ومن ت

.أهم املبادئ التي ُبني عليها نهجها االستثماري 

تعمل الشركة بشكل دائم على ضمان تحقيق جميع 
ض تحقيق مشاريعها ونشاطاتها استدامة ثابتة في األردن بغر 

.األثر االجتماعي واالقتصادي اإليجابي امللموس
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االستراتيجية االستثمارية

االستثمارمحاور 

راكة مشاريع البنية التحتّية على مبدأ الش
بين القطاعين العام والخاص

ية، السعي في املساهمة مجال البنية التحت
ي، من لتعزيز كفاءة وإنتاجية االقتصاد األردن

ين خالل إقامة شراكات استراتيجية ُمثمرة ب
القطاعين العام والخاص في مختلف 

القطاعات، وباألخص في قطاعات النقل 
.والطاقة والسياحة واملياه

قطاعات اقتصادية استراتيجية 
وعة املساهمة في إثراء القطاع الخاص من خالل مشاريع متن

في قطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا املعلومات 
والسياحة، وذلك بهدف تعزيز قدرات هذه القطاعات 

صادي نحو ومزاياها التنافسية بما ُيسهم في دفع النمو االقت
.األمام وخلق املزيد من فرص العمل

استثمارات رأس املال التوسعي
دعم نمو وتوسيع األعمال للشركات األردنية الناجحة 

رونتها وقدرتها والواعدة التي يتم تقييمها بعناية، والتي أثبتت م
ه الالزمين التنافسية، وذلك من خالل توفير التمويل والتوجي

ارك لها للمنافسة ودخول أسواق جديدة وإيجاد فرص للتش
.مع شركات ومؤسسات ذات قيمة مضافة

النهج 
االستثماري 
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مشاريع البنية التحتية 

برئاسة تم إنشاء صندوق االستثمار األردني، كمؤسسة مملوكة بالكامل من الحكومة األردنية و 
، والذي يخول 2016لسنة ( 16)رئيس الوزراء، بموجب قانون صندوق االستثمار األردني رقم 

.لصندوق االستثمار األردني( املدرجة في القانون )حقوق االمتياز لتطوير املشاريع 

ذلك بهدف و البنية التحتية ذات األولوية، األردنية مشاريعالحكومة أن حددت تم سن القانون بعد 
.التنفيذاملرتبطة بخاطر املالحد من و تسريع تنفيذ هذه املشاريع 

ر األردني، بناًء يتم االتفاق عليها مع صندوق االستثما)يتم منح حقوق االمتياز لفترة زمنية محددة 
ملكية جميع بعد انقضاء هذه الفترة، يتم نقل(. على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
.أصول املشاريع إلى الحكومة دون أي رسوم إضافية

ر واالستثمار للصندوق الحق في تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوي
 ألحكام هذا القانون 

ً
.املشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقا

ك مشروع شبكة السك
الحديدية الوطنية

ية مشروع تطوير البن
دم التحتية ملدينة خا

الحرمين الشريفين

تية أي مشاريع بنية تح
ى أو تنموية كبرى أخر 

يوافق عليها مجلس
الوزراء

مشروع أنبوب نقل 
النفط الخام 
ية واملشتقات النفط

إلى موقع مصفاة 
البترول ومواقع 
ناالستهالك والتخزي

مشروع الربط 
كة الكهربائي مع اململ

العربية السعودية

مشروع املدينة 
ي املطل ف/الترويحية

محافظة العقبة

حقوق صندوق االستثمار األردني واملشاريع ذات األولوية
:القطاع الخاصتنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل املشاريع التالية بالشراكة مع
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مجلس اإلدارة
هشام عطار

.رئيس مجلس اإلدارة

.رئيس أول في صندوق االستثمارات العامة•
 كمسؤول في شركة •

ً
عنى باالستثمارات" أموال الخليج"عمل سابقا

ُ
املتوسطة التي ت

.  والكبيرة في الشرق األوسط
نها يشغل السيد هشام إلى جانب عمله، عضوية مجالس إدارة عدد من املؤسسات، م•

اقة ، وشركة التصنيع وخدمات الط"زين"شركة االتصاالت املتنقلة السعودية 
.العربي، والبنك"دسر"، والشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية "طاقة"

.األميركية" براون "يحمل درجة البكالوريوس في اقتصاد األعمال من جامعة •

محمد البليهد
.نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس في صندوق االستثمارات العامة في اململكة العربية السعودية، •
 كمسؤول استثمارات خاصة ُمشارك في شركة •

ً
، كما عمل في "سنابل لالستثمار"عمل سابقا

.  رتفي فرانكفو " بنكدويتشه"صندوق التنمية الصناعية السعودية، إضافة إلى 
هرباء، يشغل عضوية مجالس إدارة ولجان عدد من املؤسسات، منها الشركة السعودية للك•

شرقية، صندوق الصناديق للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وشركة إسمنت املنطقة ال
.والشركة السعودية إلعادة التدوير

.  يحمل درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة االمير سلطان•

وليد السمهوري
.عضو مجلس اإلدارة

 . نائب رئيس أول في البنك العربي•
ً
رئيس حاليا

.  إلدارة  ملنطقة الخليج ومصر
 منصب مدير قسم ائتمان •

ً
شغل سابقا

ي الشركات، ومدير ائتمان الشركات ملنطقت
شمال إفريقيا ولبنان، 

يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من •
ارة املؤسسات والشركات؛ فهو رئيس مجلس إد
ة البنك العربي السوداني، وعضو مجلس إدار 

ي، البنك العربي لتونس، وبنك ُعمان العرب
.والشركة األردنية لضمان القروض

ارة يحمل درجة البكالوريوس في االقتصاد وإد•
األعمال ودرجة املاجستير في االقتصاد من

.الجامعة األردنية

يزيد الحماد
.عضو مجلس اإلدارة

مدير حوكمة الشركات التابعة لصندوق •
.   االستثمارات العامة

 في هيئة السوق املالية في ا•
ً
ململكة عمل سابقا

العربية السعودية، كما شغل منصب مدير 
".بنك البالد"إدارة حوكمة الشركات في 

يشغل عضوية مجلس إدارة شركة علم، •
وشركة الطائرات املروحية، وشركة مركز 
ممثلي الحوكمة املعنية في صقل وتطوير مهارات

. صندوق االستثمارات العامة
يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة امللك•

سعود كلية إدارة األعمال واملاجستير من 
.في اإلدارة املالية" هل"جامعة 

عمر الور 
.  عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 منصب الرئيس التنفيذي ل•
ً
شركة شغل سابقا

، "تإنفسالعربي "مجموعة العربي لالستثمار 
يذي التابعة للبنك العربي، والرئيس التنف

لالستثمارات التابعة ل" كابيتال"لشركة 
".  كابيتال بنك"

 لشؤون السياسات في مكتبعمل •
ً
مساعدا

، كما جاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين
شغل منصب مستشار لشؤون السياسات 

.نلوزير التخطيط والتعاون الدولي في األرد
في يحمل درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف•

علم االقتصاد مع تخصص فرعي في التاريخ و 
.األميركية" بنسلفانيا"النفس من جامعة 
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اللجان
لجنة التدقيق

.عضو/ تركي اللحيد
 محاسب محاسب قانوني سعودي معتمد•

ً
وهو أيضا

.قانوني معتمد في الواليات املتحدة
في" إرنست ويونغ"شغل منصب شريك في مكتب •

.ويسرافي س" إرنست ويونغ"الرياض، كما عمل في مكتب 
ي ذلك يتمتع بخبرة واسعة في مختلف القطاعات بما ف•

البنوك وأسواق رأس املال، االتصاالت وتقنية 
.  يرهااملعلومات، التجارة واالستثمار، النفط والغاز، وغ

 رئيس لجنة املراجعة في الش•
ً
ركة السيد تركي أيضا
.التعاونية للتأمين

.رئيس/ محمد البليهد 
العربية نائب رئيس في صندوق االستثمارات العامة في اململكة•

السعودية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق 
.السعودي األردني لالستثمار

 كمسؤول استثمارات خاصة ُمشارك في شرك•
ً
ة عمل سابقا

سعودية، في صندوق التنمية الصناعية الو، "سنابل لالستثمار"
.  في فرانكفورت" بنكدويتشه"إضافة إلى 

يشغل عضوية مجالس إدارة ولجان عدد من املؤسسات، منها •
عات الشركة السعودية للكهرباء، صندوق الصناديق للمشرو 
الصغيرة واملتوسطة، وشركة إسمنت املنطقة الشرقية،

.والشركة السعودية إلعادة التدوير

.  لطانيحمل درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة االمير س•

.نائب رئيس/ جورج نخاس
املدير التنفيذي لدائرة االستثمار •

ان واالستشارات املالية في بنك اإلسك
للتجارة والتمويل في األردن، 

 في مجموعة املستشارون •
ً
عمل سابقا

ي العرب التابعة لبنك االستثمار العرب
.  األردني

من يحمل درجة املاجستير في إدارة األعمال•
.  الياللتكنولوجيا في أستر " سدني"جامعة 

إدارة-ودرجة البكالوريوس في الهندسة 
دن، املشاريع من الجامعة الهاشمية في األر 

آت لجنة الترشيحات واملكاف
.رئيس/ هشام عطار 

إدارة مجلسرئيس أول في صندوق االستثمارات العامة، ورئيس •
.شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار

 كمسؤول في شركة •
ً
ع" أموال الخليج"عمل سابقا

ُ
نى التي ت
.باالستثمارات املتوسطة والكبيرة في الشرق األوسط

يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من املؤسسات، منها شركة •
وخدمات ، وشركة التصنيع"زين"االتصاالت املتنقلة السعودية 

، والشركة العربية السعودية لالستثمارات"طاقة"الطاقة 
.، والبنك العربي"دسر"الصناعية 

يحمل درجة البكالوريوس في اقتصاد األعمال من جامعة •
.األميركية" براون "

.عضو/السمهوريوليد
 حال.العربيالبنكفيأول رئيسنائب•

ً
يا

.ومصرالخليجملنطقةإلدارةرئيس
منعددإدارةمجالسعضويةيشغل•

نكالبإدارةمجلسرئيسفهواملؤسسات،
إدارةمجلسوعضوالسوداني،العربي
عربي،الُعمانوبنكلتونس،العربيالبنك

.القروضلضماناألردنيةوالشركة
داالقتصافيالبكالوريوسدرجةيحمل•

فياملاجستيرودرجةاألعمالوإدارة
.األردنيةالجامعةمناالقتصاد

يزيد الحماد
.عضو مجلس اإلدارة

ارات مدير حوكمة الشركات التابعة لصندوق االستثم•
.   العامة

 في هيئة السوق املالية في اململكة•
ً
العربية عمل سابقا

".بنك البالد"السعودية، و
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة علم، وشركة •

.  الطائرات املروحية، وشركة مركز الحوكمة
لية يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة امللك سعود ك•

في اإلدارة " هل"إدارة األعمال واملاجستير من جامعة 
.املالية
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الفريق اإلداري 
عمر الور 

.الرئيس التنفيذي

العربي "شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة العربي لالستثمار•
.  عة لكابيتال بنك، التابعة للبنك العربي، ولشركة كابيتال لالستثمارات التاب"إنفست

.  األردنيةعمل سابقا في الديوان امللكي الهاشمي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي•

اد مع حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بنسلفانيا األمريكية في االقتص•
تخصص فرعي في التاريخ وعلم النفس

نضال أبو ميزر
.  املدير املالي التنفيذي

وبيت في السعودية وشركة ادجو" بوبا العربية"شغل سابقا مناصب قيادية في شركة •
ة العربي املعروفة اليوم بشركة مجموع)االستثمار العاملي ومجموعة أطلس االستثمارية 

(.التابعة للبنك العربي" إنفستالعربي "لالستثمار 

ركات تولى أدوارا في مجالس إدارة ولجان في عدة شركات ومؤسسات منها شركات خاصة وش•
.مساهمة عامة ومنظمات غير ربحية

وحاصل على درجة ، INSEADحاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة •
ة إلى امتالكه البكالوريوس واملاجستير في التمويل من جامعة بنتلي األميركية، باإلضاف

. لشهادة املحلل املالي املعتمد

أحمد العواملة
.املستشار القانوني وأمين سر مجلس اإلدارة

، أبو (ع.م.ش)عمل سابقا كمستشار قانوني متقدم في مصرف أبو ظبي اإلسالمي •

ظبي، ومكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة، دبي، اإلمارات العربية املتحدة

عة لندن، حاصل على درجة املاجستير في قانون املعامالت البنكية والتمويل من جام•

كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة األردنية

.2009عضو في نقابة املحامين األردنيين منذ العام •

عمر عبيدات
.  مدير التواصل اإلعالمي

امللكي عمل كمدير لدائرة اإلعالم املحلي والبرامج في إدارة اإلعالم واالتصال في الديوان•

.الهاشمي

 ف•
ً
ي عدد قبل ذلك، شغل منصب مدير تحرير في صحيفة الجوردن تايم، كما عمل ا أيضا

.من شركات القطاع الخاص في األردن وأستراليا

ودبلوم حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة من الجامعة املستنصرية في العراق•

.األعمال من كلية بريدج في سيدني، أستراليا
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الفريق اإلداري 

عبدهللا الجندي
. مسؤول استثمار رئيس

.  ونغعمل سابقا في قسم التدقيق وقسم خدمات استشارات األعمال في إرنست وي•

ن واململكة قام بإدارة الدراسات املالية والخدمات االستشارية في عدة صفقات في األرد•

دة، العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومصر والعراق واململكة املتح

.وجنوب أفريقيا وليبيا وتركيا

 حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل من الجامعة األردنية، كما أنه مرش•
ً
ح حاليا

.. (CFA)الجتياز املستوى الثالث من شهادة املحلل املالي املعتمد

زيد الدالبيح
. مسؤول استثمار رئيس

ة الشرق عمل سابقا كمدير في قسم خدمات استشارات األعمال في إرنست ويونغ في منطق•

يوم بشركة األوسط وشمال أفريقيا، وفي شركة املعبر لالستثمارات العقارية واملعروفة ال

.إيجل هيلز للعقارات

كة املتحدة، باململإكسترحاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة والتمويل من جامعة •

ن في إنجلترا وحاصل على شهادة الدبلوم في تمويل الشركات من معهد املحاسبين القانونيي

 (ICAEW)وويلز

أحمد فريز
. مسؤول استثمار رئيس

الناشئة في عمل سابقا كمدير للتخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال لقسم األسواق•

ية شركة أدوية الحكمة والذي يغطي مناطق آسيا، واملحيط الهادئ وأوروبا الشرق

.  وأفريقيا

جستير في حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة بنتلي األمريكية وما•

.لألعمال في إسبانيا IEإدارة األعمال من جامعة 
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)مساهمة عامة محدودة)شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار 
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