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معالي أ. ماجد الحقيل
وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

كلمة افتتاحية

 مــا هــي الفــرص المتاحــة للمســتثمرين العقارييــن
في المملكة؟

 تعمــل الــوزارة علــى توفيــر 300,000 وحــدة ســكنية
 فــي أرجــاء المملكــة بحلــول عــام 2025م بالشــراكة
بنــاء علــى  نركــز  حيــث  العقارييــن،  المطوريــن   مــع 
المتعــدد. االســتخدام  ذات  والعقــارات   المجتمعــات 
الســكنية والضواحــي  المشــاريع  تطويــر   ويتــم 
 بالتعــاون مــع مطــوري القطــاع الخــاص، حيــث تتوافــر
 فــرص هائلــة لمطــوري ومقاولــي العقارات الســكنية
 والتجاريــة. ونحــن نرحــب بكافــة المســتثمرين الدوليين
 ليكونــوا شــركاء لنــا فــي هــذه المشــروعات العمالقــة
أهــداف نجــاح  مــن   

ً
جــزءا يصبحــوا  لكــي   وندعوهــم 

هــذه تهــدف  حيــث  المســتقبل،  فــي   2030  رؤيــة 
 الرؤيــة إلــى زيــادة نســبة ملكيــة المنــازل إلــى 70%
نجحــت قــد  المبــادرة  وهــذه   .2030 عــام   بحلــول 
األولــى، المرحلــة  أهــداف  تحقيــق  فــي   بالفعــل 
ملكيــة زيــادة  أهــداف  دعــم  فــي  نســتمر   وســوف 
 المنــازل مــن خــالل برامــج تمويــل ذكيــة باإلضافــة إلــى

.جهود التنويع

لقطــاع المتنامــي  التنظيمــي  اإلطــار  تصــف   كيــف 
العقارات؟

 تقــوم الهيئــة العامــة للعقــارات بســن التشــريعات
 التــي تجعــل قطــاع العقــارات أكثــر تنافســية وأكثــر
 للمســتثمرين. كمــا تمتلــك الهيئــة إســتراتيجية

ً
 جذبــا

 شــاملة قائمــة علــى حوكمــة القطاعــات واالســتدامة
للشــركاء. قــوي  دعــم  وتوفيــر  الســوق   وفعاليــة 
ــة علــى جعــل القطــاع العقــاري  وبينمــا تعمــل الهيئ
تتبنــى فإنهــا  وجاذبيــة،  وموثوقيــة   

ً
ابتــكارا  أكثــر 

هــي لوائــح  إصــدار  بينهــا  مــن  رئيســية   أولويــات 
حوكمــة نمــاذج  وتطويــر  نوعهــا  مــن   األفضــل 
فعالــة. رقابــة  وآليــات  تواصــل  خطــط   واســتخدام 
 علــى وضــع

ً
 باإلضافــة إلــى أن الهيئــة تعمــل حاليــا

 لوائــح جديــدة مثــل قانــون المســاهمة فــي العقــارات
.وقانون الوساطة

علــى العقاريــة  التنميــة  صنــدوق  يحافــظ   كيــف 
الفــرص هــي  ومــا  الســوق،  فــي  الطلــب   اســتمرار 
للقطــاع العقــاري  الرهــن  ســوق  يوفرهــا   التــي 

الخاص؟

التمويلــي الــذراع  هــو  العقاريــة  التنميــة   صنــدوق 
 لمنظومــة عمــل قطــاع اإلســكان، حيــث يقــوم بتوفيــر
الرقميــة الرحلــة  وينظــم  وعقاريــة  ماليــة   منتجــات 
 للعميــل. ويعتمــد صنــدوق التنميــة العقاريــة علــى
 التكنولوجيــا للتخلــص مــن العوائــق وإزالــة العقبــات
للراغبيــن العقــاري  الرهــن  أفضــل صفقــات   وتوفيــر 

بوابــة خــالل  مــن  يتــم  وهــذا  المنــازل.  شــراء   فــي 
 إلكترونيــة تســاعد المســتهلكين فــي الوصــول إلــى
التكلفــة مــن حيــث  العقــاري  الرهــن  عــروض   أفضــل 
 والفعاليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن القطــاع الخــاص
 يســتفيد مــن حلــول التمويــل الجديــدة التــي تعمــل
 علــى دمــج المطوريــن مــع المؤسســات الماليــة، ممــا
الرهــون اعتمــاد  عمليــة  تســهيل  إلــى   يــؤدي 
 العقاريــة. وهــذا يضمــن إتمــام المشــروعات العقارية
المالئــم، التمويــل  توفيــر  خــالل  مــن  ناجــح   بشــكل 
المتنامــي. الطلــب  تلبيــة  علــى  كذلــك   ويعمــل 
 تمويــل المشــروعات مــن

ً
 ويســتطيع المطــورون أيضــا

علــى البيــع  لمعامــالت  البنكــي  التمويــل   خــالل 
المطلــوب المــال  رأس  مــن  يقلــل  ممــا   الخارطــة، 

.للمشروعات الجديدة

ســهم االســتثمارات البلديــة فــي تطــور قطــاع
ُ
 كيــف ت

العقارات؟

 علــى مــدى الســنوات الثالثــة الماضيــة، تــم توقيــع
 عقــود اســتثمارية بقيمــة 4.26 مليــار دوالر )16 مليــار
ملتزمــون ونحــن  واألمانــات.  البلديــات  مــع   ريــال( 
ــاك فــرص ــر المســتمر للبلديــات ونــرى أن هن  بالتطوي
 كبيــرة لعقــارات البلديــات لتصبــح أكثــر فعاليــة وأكثــر
 بمراجعــة اإلجــراءات الخاصــة

ً
ــا أيضــا . وقــد قمن

ً
 رواجــا

منصــة أول  بإنشــاء  وقمنــا  البلديــة   باســتثمارات 
 موحــدة علــى مســتوى البلديــات. وتحمــل المنصــة
مــن أكثــر  نشــر  تــم  إطالقهــا  ومنــذ  “فــرص”   اســم 
 23,000 فرصــة اســتثمارية فــي 285 بلديــة. باإلضافــة
25,000 مــن  أكثــر  تســجيل  تــم  فقــد  ذلــك،   إلــى 
ــرص”

ُ
“ف بوابــة  وتطبيــق  موقــع  فــي   مســتثمر 

.للهاتف الجوال وتتوافر البوابة بلغات متعددة

، مــا هــو دور القطــاع الخــاص فــي
ً
 مــن اآلن فصاعــدا

إستراتيجية الوزارة لإلسكان؟

نهــج فــي   
ً
محوريــا  

ً
دورا الخــاص  القطــاع   يلعــب 

تكــون ســوف  2025م  عــام  مــن   
ً
وبــدءا  التطويــر. 

 المرحلــة الثالثــة مــن إســتراتيجية اإلســكان أكثــر تنوعــا،
 حيــث ســيتم التركيــز علــى تجربــة المســتخدم. لذلــك،
 فــإن قطــاع البلديــة ســوف ينخــرط فــي مشــروعات
 ذات

ً
 اإلســكان التــي تقــوم بإنشــاء مــدن أكثــر جمــاال

مــن المزيــد  نطــرح  وســوف   .
ً
قبــوال أكثــر   تصاميــم 

 الفــرص االســتثمارية، ونعمــل علــى خصخصــة بعــض
الجــودة. عاليــة  خدمــات  تقــدم  التــي   القطاعــات 
التغلــب فــي  نســتمر  ســوف  ذلــك،  مــع   وبالتــوازي 
عــن الخــاص  القطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات   علــى 
السياســات وإصــدار  التشــريعات  ســن   طريــق 

.واإلجراءات من أجل تيسير مزاولة األعمال
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اقتصاد المملكة خالل
 الربع األول
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حققت المملكة في الربع األول من عام 2022م أعلى معدل نمو 
للناتج المحلي اإلجمالي خالل العشر سنوات الماضية

 التعافــي القــوي مــن آثــار جائحــة “كوفيــد-19” فــي 
ً

 نتيجــة
ً
 متســارعا

ً
حقــق اقتصــاد المملكــة عــام 2022م نمــوا

عــام 2021م، حيــث تشــير التقديــرات الســريعة إلــى نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة ٪9.6 
 بزيــادة األنشــطة النفطيــة وغيــر النفطيــة، حيــث ارتفعــت مســتويات 

ً
باألســعار الثابتــة فــي الربــع األول، مدعومــا

ــاج النفــط، وانتعــش الطلــب المحلــي مــرة أخــرى بســبب تراجــع الضغــوط الناتجــة عــن الجائحــة. ويعــّد أعلــى  إنت
معــدل نمــو منــذ عــام 2011م.

%9.6
ا 

ً
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع األول من عام 2022م وفق

للتقديرات السريعة، مدفوًعا بالطلب العالمي على الطاقة، الذي بدأ في الربع الثاني 
من عام 2021م.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة 
في الربع األول من عام 2022م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

%3.7
معدل نمو األنشطة غير النفطية في الربع األول من عام 2022م، مما حافظ على مستوى 

النشاط في الربع الرابع من عام 2021م.

األنشطة النفطيةاألنشطة غير النفطيةاألنشطة الحكومية الناتج المحلي اإلجمالي
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%22.0
توســع النشــاط الصناعــي علــى أســاس ســنوي مدعــوم 

بتعافي التجارة الدولية والصادرات السعودية

مؤشر اإلنتاج الصناعي )2010=100(
المصدر: االهيئة العامة لإلحصاء

%24.8
علــى  مــارس  شــهر  فــي  الصناعــي  اإلنتــاج  مؤشــر  نمــو 

أساس سنوي، ويعد أعلى ارتفاع منذ ثالث سنوات

%26.6
نمــو مكاســب قطــاع التعديــن والتحجيــر فــي شــهر فبرايــر 

على أساس سنوي، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط 

نقاط المؤشر

ر بانتعاش واسع النطاق 
ّ

بش
ُ
المؤشرات االقتصادية الرئيسية ت

اســتمر مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي للمملكــة فــي االرتفــاع للشــهر الحــادي عشــر علــى التوالــي فــي شــهر مــارس 
مــن العــام 2022م، ليصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه منــذ شــهر أبريــل عــام 2020م عنــد 129.5 نقطــة. حيــث ارتفــع 
 أعلــى ارتفــاع فــي الســنوات الثــالث الماضيــة. وكانــت 

ً
بمقــدار 24.8% مقارنــة بشــهر مــارس 2021م، محققــا

هــذه الزيــادة مدفوعــة إلــى حــد كبيــر بارتفــاع المؤشــر بنســبة 26.6% فــي نشــاط التعديــن والتحجيــر، كــون 
ــا فــي شــهر مــارس مــن عــام  ــر مــن 10 مالييــن برميــل يومًي المملكــة رفعــت إنتاجهــا النفطــي ليصــل إلــى أكث

2022م.
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تعــد عمليــات نقــاط البيــع، أحــد المؤشــرات التــي تــدل علــى قــوة االقتصــاد، ونجــد أن المؤشــر حافــظ علــى 
مســتواه فــي الربــع األول مــن عــام 2022م، ممــا يــدل علــى حــدوث تعافــي حيــث وصلــت قيمــة العمليــات إلــى 
13.2 مليــار دوالر )49.4 مليــار ريــال( فــي شــهر أبريــل مــن 10.4مليــار دوالر )39 مليــار ريــال( مقارنــة بنفــس 
الشــهر مــن الســنة الماضيــة. ومــع ارتفــاع اإلنفــاق إلــى أعلــى مســتوياته المســجلة فــي شــهر مــارس مــن 
نفــس الســنة، مــن المتوقــع أن تواصــل معــدالت االســتهالك النمــو خــالل األشــهر المقبلــة. وبشــكل عــام، بلغــت 
قيمــة عمليــات نقــاط البيــع 35.6 مليــار دوالر )133.5 مليــار ريــال( فــي الربــع األول مــن عــام 2022م. كمــا ســجلت 
 بمقــدار 22.2% مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 2021م، ممــا يــدل علــى عــودة ثقــة 

ً
معامــالت نقــاط البيــع نمــوا

المستهلكين.

مؤشرات اإلنفاق االستهالكي
المصدر: البنك المركزي السعودي

35.6 مليار دوالر  
قيمة عمليات نقاط البيع في 

الربع األول من عام 2022م

%22.2
معدل النمو في الربع األول من عام 

2022م مقارنة بالفترة المماثلة من 
العام السابق
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حافظــت األصــول االحتياطيــة مــن العمــالت األجنبيــة فــي المملكــة علــى قوتهــا خــالل الربــع األول مــن عــام 
 بنســبة 0.1% مقارنــة بشــهر مــارس مــن نفــس 

ً
2022م، لتصــل إلــى 451.7 مليــار دوالر  فــي أبريــل، لتحقــق نمــوا

السنة.

 451.7
مليار دوالر  

قيمــة األصــول االحتياطية للعمالت 
األجنبية في شــهر مارس 2022م

 سادس
 أعلــى احتياطي مــن العمالت األجنبية
مــن بين اقتصادات مجموعة العشــرين

احتياطي العمالت األجنبية في البنك المركزي السعودي
المصدر: البنك المركزي السعودي

%0.1
 معدل االرتفاع في شــهر

 أبريل مقارنة بشــهر مارس
2022م
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احتياطي العمالت األجنبية لمجموعة العشرين في شهر مارس من عام 2022م* 
المصدر: صندوق النقد الدولي
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حافظــت المملكــة علــى مكانتهــا فــي المرتبــة السادســة مــن بيــن اقتصــادات مجموعــة العشــرين ذات االحتياطيات 
األعلى.1

الصين

اليابان

روسيا

الهند

كوريا الجنوبية

 المملكة العربية
السعودية

البرازيل

ألمانيا

فرنسا

الواليات المتحدة

إيطاليا

المملكة المتحدة

المكسيك

إندونيسيا

تركيا

كندا

جنوب أفريقيا

أستراليا

األرجنتين

*احتياطيــات العمــالت األجنبيــة في روســيا تعكس بيانات شــهر يناير  

مليار دوالر

1 المصــدر: صنــدوق النقد الدولي 
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أراء الخبراء

ما هو وضع التجارة اإللكترونية في السعودية؟
 

ً
لقــد شــهد ســوق تجــارة التجزئــة فــي المملكــة تحــوال
جائحــة   أدت  وقــد  األخيــرة،  الســنوات  خــالل  كبيــًرا 
“كوفيــد- 19” إلــى زيــادة ســرعة هــذا التحــول. وخــالل 
هــذه الفتــرة القصيــرة، شــهدنا زيــادة االعتمــاد علــى 
بشــكل  الرقميــة  والخدمــات  اإللكترونيــة  التجــارة 
متســارع فــي المملكــة، خاصــة الخدمــات التــي يتــم 
تزايــد  فقــد  الســوق.  فــي  للجماهيــر  توطينهــا 
االعتمــاد علــى العديــد مــن الخدمــات فــي المنطقــة 
 إلــى كريــم وأوبر 

ً
بدايــة مــن ســوق وأمــازون ووصــوال

وهنقرستيشــن، وذلــك بســبب ميــل أغلبيــة الشــباب 
الجديــدة.  التكنولوجيــا  تبنــي  إلــى  المملكــة  فــي 
واليــوم، ُيقــدر حجــم ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي 
الســعودية بنحــو 13.3 مليــار دوالر )50 مليــار ريــال(، 
ــا معــدل نمــو يقــارب 50-40 % خــالل الســنوات 

ً
محقق

الثــالث الماضيــة، مــع توطيــن كبير يحدث في الســوق 
حيــث تلتــزم الشــركات بقاعــدة مســتهلكين كبيــرة في 

المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

 amazon.sa وبالنســبة ألمــازون، قمنــا بإطــالق موقــع
فــي عــام 2020م، وهــو يدعــم الشــركات المحليــة 
ذلــك  ومنــذ  للعمــالء.  الخيــارات  مــن  مزيــًدا  ويوفــر 
البنيــة  اســتثمارات  مــن  سلســلة  عــن  أعلنــا  الحيــن، 
ــة العمــالء فــي الســعودية مــع  التحتيــة لتعزيــز تجرب
افتتــاح 11 مبنــى جديــًدا، وهــي خطــوة مــن المقــرر أن 
األقــل،  علــى  جديــدة  عمــل  فرصــة   500,1 توفــر 
كمــا  الشــركاء.  مــع  الفــرص  مئــات  إلــى  باإلضافــة 
المملكــة،  فــي  “برايــم”  العضويــة  برنامــج  أطلقنــا 
ا مجانًيــا وســريًعا 

ً
وهــو برنامــج يوفــر للعمــالء شــحن

ــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، وهــو 
ً

وموثوق
الخدمــات  تطويــر  بفضــل  تحقيقــه  يمكــن  إنجــاز 

اللوجستية.

جذابــة  اســتثمارية  وجهــة  الســعودية  عــد 
ُ
ت لمــاذا 

للشركات العالمية كشركة أمازون؟
التغييــر  ســرعة  هــو  لــي  بالنســبة  األبــرز  الســبب 
والتعــاون الفريــد مــن نوعــه بيــن القطاعيــن العــام 
نظــام  وجــود  ظــل  وفــي  الســوق.  فــي  والخــاص 
البيروقراطيــة  إصالحــي ســريع، يقــل عــدد العقبــات 
واألنظمــة القديمــة التــي غالًبــا مــا تعرقــل االســتثمار 

في بالد أخرى. فعلى سبيل المثال، شهدنا 

باإلعــالم  المتعلقــة  اللوائــح  تغييــرات واســعة فــي 
والمحتــوى وعمليــات الدفــع الرقميــة، ممــا يتيــح لنــا 

نشر منتجات وخدمات جديدة بسرعة.

البيئــة  نظــام  فــي  كذلــك  مهمــة  تطــورات  وثمــة 
رؤيــة  تعطــي  حيــث  واللوجســتية،  االســتثمارية 
بصفتهــا  اللوجســتية  للخدمــات  األولويــة  2030م 
المحــرك الرئيســي للتغييــر. وقــد شــهدت المملكــة 
 فــي عــدد الشــركات 

ً
ــر تكامــال ــًرا وأكث كذلــك نمــًوا كبي

ونــوع الخدمــات وســرعة وجــودة الشــحن. وبنــاًء عليه، 
أصبــح اســتيراد وتصديــر البضائــع أكثــر ســهولة. وقــد 
ا كبيــًرا، بفضــل 

ً
شــهد هــذا الجانــب مــن األعمــال تحســن

الخاصــة  والشــركات  أمــازون  شــركة  بيــن  التعــاون 
االســتثمار  وزارة  خاصــة  العــام،  والقطــاع  األخــرى 
الســعودية. إن مــا يحــدث فــي المملكــة حالًيــا يفــوق 
تغييــرات مهمــة  جــرى 

ُ
ت حيــث  كونــه مجــرد طمــوح، 

وعملية كل يوم.

فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  أمــازون  تعمــل  كيــف 
فــي  العمــالء  تجربــة  لتحســين  المحليــة  الســوق 

المملكة؟
الرئيســي هــو معرفــة عمالئنــا وفهــم مــا  شــاغلنا 
يحتاجــون إليــه واكتشــاف أفضــل الســبل لخدمتهــم. 
ــر مجموعــة  ــًرا عب ــا كبي

ً
ــب تعاون وهــذه العمليــة تتطل

مــن القطاعــات ومقدمــي الخدمــات. فعلــى ســبيل 
الدفــع،  بعمليــات  األمــر  يتعلــق  عندمــا  المثــال، 
تســتخدم الســعودية شــبكة دفــع تســمى “مــدى”. 
وقــد تــم دمــج شــبكة الدفــع هــذه بالفعــل كجــزء مــن 
الشــراكة مــع هــذه  القيمــة، ومــن خــالل  منظومــة 
الشــبكة، يمكننــا توفيــر حلــول دفــع ســهلة وآمنــة 
أحــد  ــا 

ً
أيض “منشــآت”  وتعتبــر  لعمالئنــا.  وموثوقــة 

المتعاونيــن الرئيســيين فــي المملكــة، فهــي تعمــل 
الصغيــرة  الشــركات  تزويــد  علــى  كمؤسســة 
مجــاالت  فــي  المناســبة  بــاألدوات  والمتوســطة 
تدعــم  التــي  والتكنولوجيــا  والتعليــم  التســويق 
النمــو. وتتكامــل هــذه الجهــود الراميــة إلــى التطويــر 
علــى  مؤشــر  ذاتــه  حــد  فــي  وهــذا  جهودنــا،  مــع 
وجــود عــدد كبيــر مــن الشــركات التــي تتعلــم وتعمــل 
مًعا إلرضاء العميل الســعودي. إن هدفنا األساســي 
فنحــن  لــذا  لعمالئنــا،  مبتكــرة  خدمــات  تقديــم  هــو 
ــاء ودعــم  نعمــل ســوًيا مــع كل مــن يقــوم بذلــك لبن
العميــل  يخــدم  الــذي  المناســب  البيئــي  النظــام 

السعودي وسوق التجزئة في المملكة.

رونالدو موتشاور
نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
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بيتر رولينسون
الرئيس التنفيذي، ورئيس التكنولوجيا التنفيذي لمجموعة لوسيد

أراء الخبراء

 لمصنعهــا 
ً
لمــاذا اختــارت شــركة لوســيد المملكــة موقعــا

اإلقليمي؟
علــى  التركيــز  يتــم  حيــث   ،

ً
هائــال  

ً
تحــوال المملكــة  تشــهد 

االســتدامة والتكنولوجيــا المتطــورة والمشــاريع النظيفــة. 
ويمكــن  اســتراتيجًيا،  موقًعــا  ــا 

ً
أيض المملكــة  تحتــل  كمــا 

الوصــول إليهــا مــن ثــالث قــارات برحلــة جويــة قصيــرة. لــذا، 
خدماتنــا  تقديــم  البلــد،  هــذا  خــالل  مــن  لنــا،  سيتســنى 
ألوروبــا والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وتعتبــر هــذه 
األساســي  للهــدف  تماًمــا  مناســبة  مجتمعــة  العوامــل 
لشــركة لوســيد وهو توفير الســيارات الكهربائية ووســائل 

النقل المستدام في أكبر عدد ممكن من األسواق.

لقــد حظينــا حتــى اآلن بدعــم ممتــاز مــن مجموعــة متنوعــة 
صنــدوق  ومنهــا  المملكــة،  فــي  العامــة  الكيانــات  مــن 
االســتثمارات العامــة، وهــو المســاهم األكبــر فــي شــركتنا. 
ــا هــذه العالقــة القويــة إلــى توســيع نطــاق  فلقــد دفعتن
وجودنــا فــي المملكــة، حيــث تعمــل شــركتنا بشــكل يتوافق 
مــع النهــج االستشــرافي الــذي تقــوم عليــه رؤيــة 2030. 
 مــن هــذه الرؤيــة، وهــي أحــد 

ً
ومــن المذهــل أن نكــون جــزءا

أكبــر وأهــم محفــزات التغييــر بالمملكــة. وعلــى الُرغــم مــن 
اشــتهار المملكــة باحتياطاتهــا النفطيــة، إال أن لديهــا رؤية 
ملموســة للتحــول نحــو وســائل النقــل المســتدام ومصــادر 
 يحتــذي 

ً
الطاقــة المتجــددة. وتعتبــر هــذه الرؤيــة نموذجــا

به العالم بأسره. 

بعيــن  أخذتــم  إذا  االســتثمارية  حســاباتكم  تتأثــر  كيــف 
المحلــي  االســتهالكي  للســوق  الهائــل  الحجــم  االعتبــار 

بالمملكة؟
هنــاك طلــب متزايــد علــى المنتجــات عاليــة الجــودة ذات 
التقنيــة المتطــورة فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى وجــود 
قــدرة شــرائية لتحقيــق هــذه الرغبــات. ويمثــل هــذا األمــر 
التــي تفــرض نفســها علــى شــركة مثــل  الحــاالت  إحــدى 
 
ً
شــركة لوســيد حيــث تلقينــا بالفعــل أكثــر مــن 30,000 طلبــا

الكهربائيــة،  إيــر  لوســيد  ســيارة  لشــراء  العمــالء  مــن 
باإلضافــة إلــى تعهــد الحكومــة الســعودية بطلــب مــا يصــل 
إلــى 100,000 ســيارة، وهــو أكبــر عــدد مــن الطلبــات يــرد 
مــن ســوق خــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة. ربمــا يكــون 
هنــاك جــزء مــن الفخــر الوطنــي فــي هــذا األمــر وذلــك 
فــي إطــار خطــة التحــول التــي تهــدف إليهــا رؤيــة المملكــة 
إلــى الفكــر المتطــور  2030، إال أن الســعوديين يميلــون 
لوســيد  عالمــة  بهــا  تتميــز  التــي  الرفاهيــة  وخصائــص 

التجارية.

فــي الواقــع، تــم إطــالق العنــان لكثيــر مــن هــذه اإلمكانــات 
فــي  تنفيذهــا  يجــري  التــي  التحــول  أجنــدة  مــن  كجــزء 
االضطــالع  لوســيد  لشــركة  يتســنى  وال  الحالــي.  الوقــت 
وطنًيــا  نهًجــا  ذلــك  يتطلــب  حيــث  بمفردهــا،  األمــر  بهــذا 
واســع النطــاق مــن أجــل بنــاء الخدمــات التكميليــة، والبنيــة 
التحتيــة لشــحن الســيارات، وقاعــدة إمــداد محليــة قويــة، 
المتطــورة.  التقنيــات  علــى  جيــًدا  وقــوى عاملــة مدربــة 
ونحــن نعتبــر هــذا بمثابــة إشــارة واضحــة وعالمــة إيجابيــة 
تثبــت أن المملكــة تفتــح أبوابهــا أمــام األعمــال التجاريــة 
وترحــب بالشــركات التــي تمتلــك قــدرات تصنيــع للتقنيــات 

المتطورة مثل شركة لوسيد.

كيــف تــرى تطــور شــبكات التوريــد المعقــدة فــي المملكــة، 
وما هو الدور الذي تلعبه االستدامة في السوق؟

إن ســيارة لوســيد ليســت ســيارة تقليديــة، إنهــا حاســوب 
ــذا، فــإن إنشــاء مصنــع لوســيد فــي  يســير علــى عجــالت. ل
المملكــة مــن شــأنه أن يســهم فــي جلــب بعــض التقنيــات 
 فــي العالــم إلــى المملكــة. وإذا ألقيــت نظــرة 

ً
األكثــر تطــورا

علــى نمــوذج التصنيــع الخــاص بنــا فــي الواليــات المتحــدة، 
ــا مجموعــة نقــل الحركــة الكهربائيــة، 

ً
ســتجد أننــا نصنــع أيض

وحزمــة البطاريــة، ولوحــات الدوائــر المطبوعــة وغيرهــا. 
وتبــدو أجــزاء مصنعنــا أشــبه بمصنــع إلكترونيات اســتهالكية 

أكثر من كونه مصنع سيارات.

تحتــاج كل شــركة مصنعــة للمعــدات األصليــة ذات التقنيــات 
المتطــورة مثــل شــركتنا إلــى شــبكة توريــد محليــة حتــى 
بشــأن  للغايــة  ســعداء  ونحــن  المنافســة.  لهــا  يتســنى 
الطريقــة التــي تتبعهــا المملكــة لجــذب مجموعــة متنوعــة 
 عــن بنــاء قــدرات شــبكات 

ً
مــن المورديــن الدولييــن، فضــال

التوريــد المحليــة للمســاهمة فــي تطويــر النظــام البيئــي 
للســيارات بالمملكــة. وتكتســب هــذه العمليــة زخًمــا كمــا أن 
لهــا تأثيــر مضاعــف علــى عمليــة التوظيــف، حيــث يمكــن 
لــكل وظيفــة فــي الشــركة المصنعــة للمعــدات األصليــة أن 
المحيطــة.  المنطقــة  إلــى  إضافيــة  وظائــف   10 تجلــب 
تماًمــا  فــي وضــع مناســب  ــا 

ً
أيض لوســيد  وتعتبــر شــركة 

إنتــاج المملكــة لأللمنيــوم والبالســتيك،  لالســتفادة مــن 
التصنيــع  عمليــة  فــي  مباشــرة  منهمــا  كل  يدخــل  حيــث 
المتقــدم الخاصــة بنــا. وفــي جميــع هــذه المجــاالت، تكــون 
الســمة الغالبــة هــي أن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
شــبكات  وتطويــر  توســيع  إلــى   

ً
دائمــا تســعى  والخــاص 

التوريد في البالد.
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النمو االقتصادي يسهم 
في جذب المزيد من 

المستثمرين إلى المملكة

الفصل األول:
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 فــي عــدد التراخيــص 
ً
يشــهد الربــع األول مــن عــام 2022م، ارتفاعــا

االستثمارية األجنبية مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م 
ارتفــع اهتمــام المســتثمرين األجانــب فــي االســتثمار بالمملكــة إلــى مســتويات تاريخيــة فــي الربــع األول مــن عــام 2022م 
 قياســية، وتــم تســجيل أكبــر ارتفــاع فصلــي للمــرة الســابعة علــى التوالــي، 

ً
حيــث حقــق عــدد التراخيــص الجديــدة أرقامــا

حيــث تــم إصــدار نحــو 9,383 ترخيــص خــالل الربــع األول. يأتــي هــذا االرتفــاع الكبيــر نتيجــة إلــى جهــود المملكــة فــي تحســين 
البيئــة االســتثمارية، وارتفــاع ثقــة المســتثمرين بالتزامــن مــع تعافــي االقتصــادات العالميــة مــن جائحــة “كوفيــد- 19”، 
وزيــادة عــدد الشــركات التــي قــررت فتــح مقراتهــا اإلقليميــة فــي الريــاض، باإلضافــة إلــى إقبــال عــدد كبيــر مــن المنشــآت 
والمؤسســات الصغيــرة المملوكــة مــن قبــل األجانــب لتصحيــح أوضاعهــا وذلــك فــي ظــل حملــة مكافحــة التســتر التجــاري 
فــي المملكــة ضمــن البرنامــج الــذي أطلقتــه وزارة التجــارة بالتعــاون مــع عــدة جهــات. وتجــدر اإلشــارة بأنــه عنــد اســتبعاد 
عــدد تراخيــص الشــركات التــي صححــت أوضاعهــا، بلغــت التراخيــص االســتثمارية المصــدرة نحــو 1,215 ترخيــص فــي الربــع األول 

 بنفس الفترة من العام الســابق.
ً

 بنســبة 153.7% مقارنة
ً
 نموا

ً
من 2022م، مســجلة

9,383 
 اجمالي التراخيص الصادرة في
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%350
 معدل نمو التراخيص على

أساس ربعي

19x 
 زيادة التراخيص االستثمارية

 مقارنة بالربع األول
من عام 2021م

عدد تراخيص االستثمار األجنبي الجديدة )الربعية(
المصدر: وزارة االستثمار

عــدد التراخيص

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

297 292 252 352 307290 158 449 479 576

1,336

2,085

9,383

2019 2020 2021 2022

الربع الرابع الربع الرابع الربع الثالثالربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع الثالث الربع الثاني الربع األولالربع الثاني الربع األول الربع األول الربع األول

الربع األول 2022م  13



تركزت معظم التراخيص االستثمارية في نشاط الجملة والتجزئة 
نتيجة الرتفاع طلب المستهلكين بشكل كبير 

فــي ظــل اســتمرار التعافــي االقتصــادي، تركــزت معظــم التراخيــص االســتثمارية فــي عــدد مــن األنشــطة، يأتــي 
 نمــو بنســبة 548% مقارنــة بالربــع الســابق، ونمــو ملحــوظ 

ً
فــي مقدمتهــا نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة مســجال

 بالربــع األول مــن عــام 2021م؛ وُيعــزى هــذا االرتفــاع إلــى جهــود الحملــة التصحيحيــة 
ً

بنســبة 7,612% مقارنــة
لمكافحــة التســتر التجــاري الــذي أتــاح للشــركات فرصــة لتصحيــح وضعهــا فــي المملكــة، حيــث بلغــت عــدد التراخيــص 
المصــدرة فــي نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة نحــو 6,015 ترخيــص فــي الربــع األول مــن عــام 2022م، أي أكثــر مــن 

ثالثة أضعاف إجمالي التراخيص الممنوحة خالل عام 2021م والتي بلغت نحو 1760 ترخيص. 

يأتــي بعــد ذلــك نشــاط التشــييد الــذي ســجل نحــو 1,112 ترخيــص، يليــه نشــاط الصناعــات التحويلــة بنحــو 670 ترخيــص، 
مما يوضح نتائج جهود المملكة في التنويع االقتصادي. 

 %7,612 
 معدل نمو التراخيص لنشاط

 تجارة الجملة والتجزئة مقارنة
بالربع األول من عام 2021م

 %504
 معدل نمو التراخيص لنشاط
 الصناعات التحويلية مقارنة
بالربع األول من عام 2021م

 %1,326 
 معدل نمو التراخيص لنشاط

 التشييد مقارنة بالربع األول من
عام 2021م

 عدد التراخيص االستثمارية األجنبية الجديدة بحسب األنشطة
االقتصادية في الربع األول من العام 2022م

المصدر:وزارة االستثمار

عــدد التراخيص

الخدمات األخرى

 التعليم

اإلدارة العامة والدفاع

االتعدين واستغالل المحاجر

الكهرباء والغاز والبخار والتكييف

الزراعة والحراجة وصيد االسماك

الفنون والترفيه والتسلية

 إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي
وإدارة النفايات ومعالجتها

 االنشطة العقارية

الخدمات المالية والتأمين

الصحة والخدمات االجتماعية

المعلومات واالتصاالت

النقل والتخزين

األنشطة المهنية والتعليمية والتقنية

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

الصناعات التحويلية

 التشيد

 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات
المحركات والدرجات النارية

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
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تعافي االستثمار األجنبي المباشر في المملكة يتجاوز المتوسط 
العالمي في عام 2021م 

انتعــش االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي خــالل عــام 2021م وذلــك فــي ظــل التعافــي مــن تبعــات جائحــة “كوفيــد - 19” في 
عــام 2020م. حيــث أشــار تقريــر مؤتمــر منظمــة األمــم المتحــدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( إلى أن االســتثمار األجنبي المباشــر 
العالمــي ارتفــع بنســبة 77% فــي عــام 2021م ليبلــغ نحــو 1.6 تريليــون دوالر )6.2 تريليــون ريــال( بعــد أن كان 929 مليــار دوالر )3.5 

تريليون ريال( في عام 2020م.

%77
 معدل نمو االستثمار

 األجنبي المباشر العالمي
خالل عام 2021م

%257.2
 معدل نمو تدفقات االستثمار
 األجنبي المباشر إلى المملكة

 في عام 2021م

19.3
مليار دوالر

 قيمة تدفقات االستثمار
 األجنبي المباشر إلى

المملكة في عام 2021م

وفــي الوقــت نفســه، ارتفــع االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي المملكــة بنســبة 257.2% خــالل عــام 2021م مقارنــة بنفــس الفتــرة 
مــن العــام الســابق، يعــزى ذلــك بشــكل رئيــس إلــى صفقــة فــي البنيــة التحتيــة أبرمتهــا أرامكــو مــع تحالــف اســتثماري عالمــي 
والتــي بلغــت قيمتهــا 12.4 مليــار دوالر )46.5 مليــار ريــال(. تجــدر اإلشــارة إلــى أن تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى 
 بنســبة 27.5%. مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، 

ً
المملكــة فــي عــام 2021م عنــد اســتبعاد صفقــة أرامكــو شــهدت نمــوا

كما بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحو 1.9 مليار دوالر )7.1 مليار ريال( في الربع الرابع من عام 2021م.

وقد رفعت وكالة التصنيف االئتماني “فيتش” في تقريرها االئتماني للمملكة العربية الســعودية في عام 2022م توقعات 
 إلــى تحقيــق فائــض فــي 

ً
التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل لُمصــدري العمــالت األجنبيــة مــن مســتقر إلــى إيجابــي، مســتندة

الميزانية الحكومية والتزام المملكة بمعدالت اإلنفاق واستقرار األسواق.

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بالمملكة
المصدر: البنك المركزي السعودي

مليــون دوالر
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سجل رأسمال المصانع المرخصة الجديدة نحو 1.1 مليار دوالر في 
الربع األول من عام 2022م 

حافــظ القطــاع الصناعــي المحلــي علــى نمــوه خالل الربــع األول من عام 2022م، ويعــود ذلك إلى الجهود المبذولة 
فــي تعزيــز المحتــوى المحلــي، والتــي أســهمت فــي ارتفــاع االســتثمارات فــي القطــاع الصناعــي. حيــث شــهد الربــع 

األول تشغيل نحو 299 مصنًعا جديًدا، مع إصدار نحو 176 ترخيص.

299
مصنع بدأ اإلنتاج خالل الربع 

األول من عام 2022م

 176
ترخيص جديد خالل الربع 
األول من عام 2022م

1.1 مليار دوالر 
قيمة رأس مال المصانع 

المرخصة الجديدة

رأسمال المصانع الجديدة
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

الربــع الرابع
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ملكية المستثمرين األجانب المؤهلين في تداول
المصدر: تداول

ارتفاع قياسي في التدفقات االستثمارية للمحافظ في السوق 
المالية السعودية )تداول( 

 بنســبة 29.3%. في 
ً
شــهدت ملكيــة المســتثمرين األجانــب المؤهليــن فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( نمــوا

الربــع األول مــن عــام 2022م علــى أســاس ربعــي. حيــث حققــت اســتثمارات المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة 
 بشــكل كبير 

ً
 للربع الثامن على التوالي. كما شــهدت تدفقات اســتثمارات المحافظ األجنبية نموا

ً
في “تداول” نموا

 لتعديــل عــدد مــن األنظمــة والتــي أدت إلــى تســهيل متطلبــات التســجيل 
ً

وذلــك منــذ عــام 2019م؛ يأتــي ذلــك نتيجــة
في السوق المالية، وزيادة نطاق المستثمرين المؤسسيين. كما شهدت االكتتابات العامة األولية في المملكة 
، حيــث تــم تنفيــذ 15 اكتتــاب 

ً
 لتســهم فــي تقــدم ســوق األســهم الســعودي إلــى مكانــة رائــدة إقليميــا

ً
 كبيــرا

ً
إقبــاال

أولي من أصل 20 اكتتاًبا أولًيا في المنطقة خالل الربع األول.

%67.6 
 معدل نمو ملكية

 المستثمرين األجانب
 المؤهلين في الربع األول

 من عام 2022م على أساس
سنوي

 %29.3
 معدل نمو ملكية المستثمرين

 األجانب المؤهلين في الربع
 األول من عام 2022م على

أساس ربعي

 84.8
مليار دوالر 

 قيمة ملكية المستثمرين األجانب
 المؤهلين في الربع األول من

عام 2022م

مليــون دوالر
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العقارات السكنية 
ودورها في بناء 

المستقبل

الفصل الثاني
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دور العقارات كجزء من الخطة الوطنية الرئيسية 
يعــد قطــاع العقــارات فــي المملكــة أحــد عوامــل التمكيــن األساســية لرؤيــة 2030م، مــن خــالل رفــع نســبة تملــك 
المنــازل الــى 70% بحلــول عــام 2030م. ويتزايــد الطلــب علــى العقــارات نتيجــة تزايــد عــدد الســكان خاصــة مــن فئــة 
الشــباب وارتفــاع عــدد المشــاريع الســكنية والتجاريــة الضخمــة وتوســع متطلبــات البنية التحتيــة، باإلضافة إلــى أجندة 
التنــوع االقتصــادي الطموحــة للمملكــة، ممــا يجعــل المملكــة واحدة من أكثر األســواق العقاريــة في المنطقة جذًبا 

لالستثمار.

%70
نسبة تملك المنازل بحلول عام 

2030م

80 مليار دوالر 
زيادة متوقعة في قروض الرهن 

العقاري على مدى السنوات العشر 
القادمة 

20.5 مليار دوالر 
الطلب الحالي على الخدمات 

العقارية 

1.5 مليون 
وحدة سكنية  بحلول عام 2030م2

2 المصدر: موقع اســتثمر في الســعودية
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ســاهم قطــاع العقــارات بنســبة 5.7% فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة، وبذلــك ُيعد قطــاع العقارات 
ــر مســاهم فــي اقتصــاد المملكــة فــي عــام 2021م. كمــا ســجل القطــاع نمــًوا فــي الناتــج المحلــي  خامــس أكب

اإلجمالي الحقيقي بنسبة 5.6% في عام 2021م.3 

 ســجلت أنشــطة المقــاوالت فــي المملكــة زيــادة بنســبة 78% خــالل عــام 2021م. ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا 
االرتفــاع فــي عــام 2022م نظــًرا لســرعة وتيــرة المشــاريع الضخمــة فــي المملكــة مثــل مشــروع نيــوم ومشــروع 

البحر األحمر.

3 المصــدر: الهيئــة العامة لالحصاء

نيوم  1
وادي الديسة  2

أماال  3
العال  4

مشروع البحر األحمر  5
مدينة المعرفة االقتصادية  6

مدينة الملك عبدالله االقتصادية  7
مشروع وسط جدة  8

السودة  9
10   مدينة جازان للصناعات 
األساسية والتحويلية

ة الِقّديَّ  11
سدرة  12

مركز الملك عبدالله المالي  13
حديقة الملك سلمان  14

بوابة الدرعية  15
مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(  16

مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات    17 
          والخدمات البحرية

وعد الشمال  18
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آراء الخبراء

بعــد أن قــررت وزارة الحــج والعمــرة تحديــد عــدد الحجــاج 
خــالل عــام 2022 م عنــد مليــون حاًجــا، كيــف توائــم شــركة 
جبــل عمــر للتطويــر أهدافهــا االســتراتيجية للنمــو فــي 

ظل الجائحة؟
 19 والمعتمريــن  الحجــاج  عــدد  بلــغ  الجائحــة،  بــدء  قبــل 
ــا فــي وهــو أعلــى عــدد تحقــق فــي جميــع األوقــات، 

ً
مليون

وبلــغ معــدل الحجــاج الذيــن يــزورون أو يقيمــون فــي جبــل 
عمــر حاًجــا واحــًدا مــن بيــن كل 10 حجــاج. لــذا، نحــن فــي 
وضــع جيــد يتيــح لنــا االســتفادة مــن بــدء زيــادة عــدد الــزوار 
ــا يــؤدون 

ً
الذيــن وصــل عددهــم إلــى أكثــر مــن 6.6 مليون

العمــرة خــالل شــهر رمضــان 2022م. وتلعــب اســتراتيجية 
الحكومــة دوًرا مهًمــا فــي هــذا االتجــاه اإليجابــي، حيــث 
تعمــل وزارة الحــج والعمــرة علــى زيــادة ســعة الحــج للعــام 
 

ً
الحالــي لتصــل إلــى مليــون حاًجــا، األمــر الــذي يمثــل تحــوال
بجميــع  القطــاع  د  وِّ

ُ
ز وقــد  صعبيــن.  عاميــن  بعــد  كبيــًرا 

مــن  الــزوار  وصــول  ســالمة  لضمــان  الالزمــة  اإلرشــادات 
جميــع أنحــاء العالــم. وتــم االعتــراف عالمًيا بقــدرة المملكة 
علــى توفيــر بيئــة آمنــة للســياح، حيــث جــاءت المملكــة فــي 
ــا لتصنيــف بلومبيــرغ للصمــود فــي 

ً
المرتبــة الثانيــة وفق

مواجهــة “كوفيــد-19” خــالل شــهر ينايــر مــن هــذا العــام، 
األمــر الــذي يضمــن الثقــة فــي قطاعنــا. وحــن نهــدف إلــى 
شــركائنا  مــع  العمــل  خــالل  مــن  الثقــة  هــذه  تعزيــز 
صعيــد  علــى  الكفــاءة  مســتوى  لرفــع  االســتراتيجيين 

أعمالنا خالل الفترة القادمة.

ترونهــا  التــي  الرئيســية  الحكوميــة  المبــادرات  هــي  مــا 
تحفز النمو في قطاع الضيافة واإلسكان بالمملكة ؟

كان لإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي مجموعــة مــن 
المجــاالت آثــاًرا إيجابيــة بالنســبة لقطاعنــا. فقــد نتــج عــن 
أنحــاء  الحكومــة للمشــاريع العمالقــة فــي جميــع  دعــم 
فــرص  وخلــق  األراضــي  علــى  الطلــب  زيــادة  المملكــة 
اســتثمارية. واســتطاعت رؤيــة الســعودية 2030 تحقيــق 
اســتثمارات معلنــة فــي مجــال العقــارات والبنيــة التحتيــة 
ــا 

ً
وفق 2016م،  عــام  منــذ  وذلــك  دوالر  تريليــون   1 بلغــت 

تعزيــز  علــى  يعمــل  المذكــور  والرأســمال  حديــث.  لبحــث 
الســلع  منتجــي  مــن  بــدًءا  بأكملهــا،  القيمــة  سلســلة 
 إلــى المورديــن والمقاوليــن مــن الباطــن 

ً
األساســية وصــوال

العقارييــن.  والمستشــارين  الرئيســيين  والمطوريــن 
التغييــرات  مــن  سلســلة  وجــود  فــإن  أخــص،  وبشــكل 
مالئمــة  أكثــر  بيئــة  توفيــر  علــى  ســاعد  قــد  التنظيميــة 
للقطاعــات العقاريــة الخاصــة وتعزيــز النشــاط ومســاعدة 

السوق على التعافي من آثار الجائحة. أهم هذه

علــى  مؤخــًرا  أجريــت  التــي  التعديــالت  هــي  التغييــرات   
لوائــح الهيئــة العامــة للعقــارات والتــي تهــدف إلــى رفــع 
وتشــجيع  الحكوميــة  غيــر  العقاريــة  األنشــطة  كفــاءة 
مجتمعــة  التطويــرات  وهــذه  األمــوال.  رؤوس  تدفقــات 
تجــذب مزيــًدا مــن االســتثمار وتعــزز دور القطــاع الخــاص 

في قطاع العقارات السعودي.

مــا هــي رؤيتكــم االســتراتيجية لتوفيــر عقــارات متعــددة 
تقدمهــا  التــي  الوعــود  ومــا  مكــة،  فــي  االســتخدامات 

المدينة لتوفير معيشة جيدة؟
تتمثــل رؤيتنــا فــي بنــاء وتشــغيل مجمــع رئيســي ضخــم 
متعــدد االســتخدامات يتــم تزويــده بفنــادق راقيــة وتجربــة 
تجاريــة  وأصــول  فاخــرة  ســكنية  ووحــدات  رائعــة  تســوق 
للمنطقــة  الحضــري  المشــهد  ستشــكل  أخــرى  رئيســية 

المركزية في مكة المكرمة.
المدينــة مليئــة بالفــرص، حيــث تمتلــك شــركة جبــل عمــر 
 رئيســية وتديرهــا، كمــا تمتلــك قطــع أراضي 

ً
للتطويــر أصــوال

ــر المناطــق  ذات مواقــع اســتراتيجية فــي واحــدة مــن أكث
ــا فــي  حيويــة فــي وســط مكــة المكرمــة، وهــو مــا يجعلن
المدينــة.  نمــو  مــن  االســتفادة  لنــا  يتيــح  قــوي  وضــع 
 مــن الزخــم وذلــك بفضــل البرامــج 

ً
ويشــهد القطــاع مزيــدا

الحكوميــة التــي تهــدف إلــى دعــم قطــاع الحــج والعمــرة، 
مــن خــالل توفيــر التأشــيرات اإللكترونيــة وإطــالق صيغــة 
عقــود اإليجــار طويلــة األجــل. ويتزايــد الطلــب علــى خيــارات 

اإلسكان والترفيه عالية الجودة، ونحن نسعى لتلبيته.

كيــف تــرون ســعي كبــرى مؤسســات الضيافــة والعقــارات 
الــزوار المتدينيــن واغتنامهــا  الدوليــة لتلبيــة احتياجــات 

للفرص التي توفرها السياحة الحالل؟
ارتفــع معــدل اإلنفــاق العالمــي علــى الســياحة الحــالل مــن 
58 مليــار دوالر إلــى 102 مليــار دوالر فــي عــام 2021م، 
ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى 189 مليــار دوالر بحلــول عــام 
2025م. وتســتجيب الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع الضيافــة 
الســياح  وتجــذب  المتزايــد،  االتجــاه  لهــذا  العالــم  فــي 
المســلمين مــن خــالل توفيــر عــدد مــن الخيــارات مــن بينهــا 

الطعام الحالل ومرافق الصالة.
مــن  أكثــر  إنشــاء  حالًيــا  يتــم  فإنــه  للمملكــة،  وبالنســبة 
30,000 غرفــة فندقيــة لتلبيــة المطالــب المتزايــدة للحجــاج 
يتــم  ولكــي  بالمملكــة.  المقدســة  لألراضــي  العائديــن 
بنــاء  يتطلــب  هــذا  فــإن  الحاليــة،  النمــو  فرصــة  اســتغالل 
شــراكات وتوفيــر منتجــات جذابــة ومتكاملــة. إن قــدرة زوار 
المملكــة علــى أداء العمــرة واإلقامــة فــي فنــدق فخــم 
ــل  والتســوق فــي أحــد مراكــز التســوق المتميــزة فــي جب
استكشــاف  أو  بجــدة  منتجــع  فــي  االســترخاء  ثــم  عمــر، 
المواقــع التاريخيــة - كل ذلــك فــي رحلــة واحــدة - يعتبــر 

عامل جذب رئيسي للسوق السعودي. 

خالد العمودي
الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير
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 ألكبر المشاريع في العالم 
ً
المملكة موطنا

ــم، ويدعمهــا فــي ذلــك التمويــل الحكومــي  ــر العقــاري فــي العال ــر مشــاريع التطوي ــا ألكب
ً
تعــد المملكــة موطن

والــذي يهــدف إلــى توفيــر مســتوى معيشــي جديــد. وتعمــل مشــاريع التطويــر متعــددة المراحــل فــي العقــارات 
الســكنية والتجاريــة وعقــارات التجزئــة والعقــارات الترفيهيــة علــى إعــادة ترتيــب المعاييــر العالميــة للقطــاع، حيــث 

تستهدف المملكة توفير مساحة للبناء تقدر بحوالي 1.2 مليار متر مربع بحلول عام 2030م.

النطاق
الشركة الوطنية لإلسكان تواجه الطلب بشكل مباشر

تعتبــر الشــركة الوطنيــة لإلســكان ذراع االســتثمار العقــاري لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، حيــث 
تعمــل وحدهــا علــى إنشــاء أكثــر مــن 147,000 وحــدة ســكنية علــى المــدى القريــب. وتقــدم الشــركة أكثــر مــن 107 
 التجاهــات الطلــب فــي المملكــة، تركــز اســتراتيجية الشــركة الوطنية 

ً
مشــروع بالشــراكة مــع 71 مطــور عقــاري. وفقــا

لإلســكان علــى إنشــاء مشــاريع تطويريــة متعــددة االســتخدامات والتــي تعطــي األولويــة للخدمــات المجتمعيــة 
والمحلية، مع توفير نطاق واسع للشراكات والتسويق.     

الجودة
مساكن الماجدية توفر الجودة للشريحة المتوسطة في السوق

تخطــط مســاكن الماجديــة لبيــع 3,000 وحــدة فــي عــام 2022م قبــل اإلدراج العــام المخطــط لــه فــي الســوق 
المالية السعودية “تداول”. ويركز المطّور بشكل أساسي على الجودة وتوفير شقق ذات خدمات متكاملة. 

الطموح
روشن تطور محطات شحن للمركبات الكهربائية في كل منزل

أعلنــت شــركة روشــن، وهــي شــركة تطويــر عقــار ســعودية يدعمهــا صنــدوق االســتثمارات العامــة، تهــدف إلــى 
إنشــاء محطــات شــحن للمركبــات الكهربائيــة بالقــرب مــن كل منــزل. وصــرح ديفيــد غروفــر، الرئيــس التنفيــذي 
لمجموعــة روشــن، فــي منتــدى مســتقبل العقــارات بــأن الشــركة تهــدف إلــى إنشــاء محطــات شــحن للمركبــات 
الكهربائيــة، حيــث يتزايــد عــدد األشــخاص الذيــن يفضلــون الســيارات الهجينــة. فــي حيــن يمتــد مشــروع ســدرة، الــذي 
تنفــذه شــركة روشــن فــي الريــاض، علــى مســاحة تتجــاوز 20 مليــون متــر مربــع، حيــث مــن المخطــط  بنــاء 30,000 

 في هذا المشروع باستخدام وسائل مستدامة.
ً

منزال

التنمية الحضرية

العديد من التطورات واسعة 
النطاق في جميع أنحاء المدن 

الرئيسية بالمملكة والتي تتركز 
بها الكتلة السكنية 

1.5 مليار دوالر متوسط حجم 
المشروع

التطوير العقاري

مشروعات تطوير صغيرة 
ومتوسطة متعددة األصول

57 مليون دوالر متوسط حجم 
المشروع

تطوير المباني الحكومية

  DBOT األصول الحكومية بنظام
و SWAP واألنظمة المختلطة

10.3% متوسط معدل العائد 
الداخلي 

130.2 مليون دوالر متوسط 
النفقات الرأسمالية

10% المعدل التقديري للعائد 
الداخلي 
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طموح عالمي وتميز محلي: نظرة عامة على المعرض الدولي للعقارات 
التطويــر  االســتثمار وشــركة  بينهــا وزارة  مــن  الســعودية،  الجهــات  مــن  عــدد  مــارس 2022م، شــارك  فــي 
 )MIPIM( المجتمعــي روشــن التــي يدعمهــا صنــدوق االســتثمارات العامــة، فــي المعــرض الدولــي للعقــارات

في مدينة كان بفرنسا.

 3,800 و  ــا 
ً
متحدث  480 الفعاليــة  اســتقطبت 

شــركة عارضــة مــن أكثــر مــن 100 دولــة، ممــا 
الســعودي  للوفــد  فريــدة  منصــة  يوفــر 
لمشــاركة رؤيته التي تركز على تبني أســلوب 

حياة جديد للعيش في المملكة. 

20,000
زائًرا للفعالية

1,878
زائًرا لجناح المملكة 

بمشــاركة ممثلــي القطــاع األكثــر تأثيــًرا فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، 
والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والشــركة الوطنية لإلســكان، وروشــن، وريتال، وأجدان، وعلى هامش المعرض تم 

توقيع 12 شراكة سعودية-أجنبية.4

قــام الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة روشــن، ديفيــد غروفــر، فــي الجنــاح الســعودي باســتعراض تجربــة الشــركة فــي 
إعادة تشكيل المجتمعات الحضرية من أجل مستقبل مستدام يركز على األفراد.

تهــدف رؤيــة 2030  زيــادة نســبة تملــك المنــازل فــي المملكــة إلــى 70% بحلــول عــام 2030م وتطويــر ثــالث مــدن 
بــذل 

ُ
ســعودية لتصبــح مــن بيــن أفضــل 100 مدينــة مالئمــة للعيــش فــي العالــم. تؤكــد هــذه األهــداف الجهــود التــي ت

لزيادة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد بنسبة 65% في الناتج المحلي اإلجمالي.

 Saudi Gazette :4 المصــدر
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أراء الخبراء

كيــف تســتطيع منظومــة عمــل القطــاع العقــاري تحقيــق 
األســر  تملــك  نســبة  إلــى  للوصــول   2030 رؤيــة  هــدف 

للمنازل إلى 70% بحلول عام 2030م؟

إن الدافــع وراء الســعي لتحقيــق هــدف الحكومــة الطموح 
الخــاص برفــع نســبة تملــك األســر للمنــازل هــو دافــع يشــمل 
مدعومــة  عمالقــة  كيانــات  ويتضمــن  بأكملــه  القطــاع 
الخــاص  القطــاع  مــن  ومؤسســات  حكومــي  بتمويــل 
موجوديــن  وعالمييــن،  محلييــن  ومســتثمرين  ومورديــن 
داخــل وخــارج المملكــة. وكلنــا نتشــارك فــي تحقيــق هــدف 
واحــد وهــو توفيــر مســاكن عاليــة الجــودة لتلبيــة الطلــب 
روشــن  فــي  فنحــن  ذلــك،  ومــع  المتنامــي.  المحلــي 
القطــاع  عمــل  منظومــة  توســيع  بــأن  نؤمــن   )ROSHN(
العقــاري يمكــن أن يحقــق مــا هــو أكثــر مــن ذلــك. فنحــن 
نقــوم ببنــاء مجتمعــات ســوف تغيــر طريقــة حياتنــا مــن 
خــالل تشــجيع أفــراد المجتمــع علــى إعــادة التدويــر وتقليــل 
 .

ً
نشــاطا وأكثــر  صحــي  حيــاة  أســلوب  واتبــاع  المخلفــات، 

وذلــك للمحافظــة علــى البيئــة مــن خــالل اتبــاع مفاهيــم 
وأســاليب بنــاء جديــدة ســتعمل علــى تغييــر وجــه المخطــط 
العمرانــي فــي المملكــة. إن تحقيــق هــذا الهــدف الطموح 
هــو مهمــة صعبــة فــي ظــل الجائحــة التــي أثــرت علــى 
سالســل اإلمــداد العالميــة، باإلضافــة إلــى ارتفــاع تكاليــف 
منظومــة  ومرونــة  الحكومــي  الدعــم  وبفضــل  المــواد. 
عمــل القطــاع العقــاري المحلــي، فنحــن كقطــاع اســتطعنا 
ــاة جديــد  ــات وخلــق أســلوب حي التغلــب علــى هــذه التحدي

في المملكة.

قبــل  مــن  المدعومــة  الشــركات  بيــن  العالقــة  هــي  مــا 
 )ROSHN( روشــن  مثــل  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق 

والقطاع الخاص؟

تمتلــك روشــن )ROSHN( بصفتهــا مؤسســة مدعومــة مــن 
صنــدوق االســتثمارات العامــة القــدرة علــى تنفيــذ مشــاريع 
ضخمــة. وبينمــا يســير مشــروعنا األول فــي الريــاض، وهــو 
مشــروع ســدرة، نحــو مراحــل التطويــر األخيــرة، فإننــا نعمــل 
بالفعــل علــى بنــاء مجتمعــات متكاملــة عاليــة الجــودة فــي 
مدينــة الخــرج بالمنطقــة الوســطى، والهفــوف والقطيــف 
فــي  وأبهــا  ومكــة  وجــدة  الشــرقية،  المنطقــة  فــي 
 فــي 

ً
 هامــا

ً
المنطقــة الغربيــة. ويلعــب القطــاع الخــاص دورا

هــذه العمليــة، حيــث أن تنفيــذ مشــاريع ضخمــة بكفــاءة 
واســتخدام  البنــاء  أســاليب  أحــدث  اتبــاع  يتطلــب  عاليــة 
المــواد المبتكــرة، والتــي حصلنــا علــى العديــد منهــا مــن 
خــالل شــراكات مــع كيانــات محليــة عالميــة، بمــا فــي ذلــك 
شــركة سامســونج ســي آنــد تــي )Samsung C&T( والتــي 
اكتشــفنا معهــا أســاليب البنــاء المعتمــدة علــى القوالــب، 
وكذلــك شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي والتــي تشــتهر 
العمرانيــة  لألحيــاء  متطــورة  ســكنية  خيــارات  بتوفيــر 

الحديثة.

 وهــذا النهــج الــذي يعتمــد علــى التعــاون بيــن القطاعيــن 
واألســاليب  التقنيــات  اســتخدام  يضمــن  والخــاص  العــام 
المتطــورة فــي القطــاع ممــا يعــود بالنفــع علــى كل مــن 

المطورين وعمالئهم.

كيــف تؤثــر االســتدامة علــى طريقــة روشــن )ROSHN( فــي 
تعاملها مع المشاريع والنفقات الرأسمالية؟

إن مســألة االســتدامة نضعهــا بعيــن االعتبــار خــالل عمليــة 
صنــع القــرارات، ابتــداء مــن وضــع المخطــط الرئيســي وحتــى 
تصميــم الوحــدات وخيــارات التشــطيب النهائــي المختلفــة 
المخطــط  مســتوى  فعلــى  لعمالئنــا.  نقدمهــا  التــي 
خضــراء  مجتمعاتنــا  تكــون  أن  علــى  نحــرص  الرئيســي، 
وتحتــوي علــى أماكــن نابضــة بالحيــاة وذلــك عــن طريــق 
إليهــا  الوصــول  يســهل  وحدائــق  المشــاة  طــرق  بنــاء 
ومســاحات مفتوحــة لألنشــطة المختلفــة. وبينمــا نعمــل 
علــى إثــراء البيئــة داخــل المملكــة مــن خــالل زراعــة مليــون 
شــجرة، فــإن المخططــات المفتوحــة تســمح للســكان بتــرك 
بالتســوق  يقومــون  عندمــا  المنــزل  فــي  ســياراتهم 
الذهــاب ألداء الصــالة أو مطعــم أو زيــارة مركــز صحــي. 
وعندمــا يتعلــق األمــر بالبنــاء فإننــا نســتخدم مــواد محليــة 
كلمــا أمكــن ذلــك مــن أجــل دعــم االقتصــاد المحلــي، كمــا 
نحــرص علــى تخفيــض التلــوث الكربونــي الناتــج عــن النقــل. 
كمــا نحــرص علــى أن تتســم البنيــة التحتيــة التــي نقــوم 
بإنشــائها بانخفــاض اســتهالك الطاقــة قــدر اإلمــكان وذلــك 
عــن طريــق اســتخدام العديــد مــن التقنيــات المتطــورة، بمــا 
إدارة  مثــل  مجــاالت  فــي  الذكيــة  األنظمــة  ذلــك  فــي 
ــاه هــو مجــرد  النفايــات وأمــن المواقــع والــري. ومــا ذكرن
رفــع  أجــل  مــن  نتبعهــا  التــي  العديــدة  للطــرق  أمثلــة 
هــذا  فــي  وجهودنــا  مجتمعاتنــا،  اســتدامة  مســتوى 
تطــور  مــع  ســريع  بشــكل  وتتطــور  مســتمرة  المجــال 

التقنيات الحديثة فور توافرها.

الســكن  خيــارات  علــى  المحلــي  الطلــب  حجــم  هــو  مــا 
المستدام؟

يشــهد الطلــب العالمــي علــى خيــارات الســكن المســتدام 
 فــي المملكــة ويتزايد 

ً
، وهــذا التوجــه موجــود أيضــا

ً
ارتفاعــا

بدعــم مــن السياســات الحكوميــة النشــطة، مثــل مبــادرة 
الســعودية الخضــراء، والتــي تدعــم القطــاع الخــاص فــي 
مســتوى  رفــع  علــى  تعمــل  وكذلــك  االســتدامة  ميــدان 
لكافــة  التطــور يحقــق فوائــد  المســتهلك. وهــذا  وعــي 
األطــراف. فالمشــاريع العقاريــة المســتدامة توفر معيشــة 
وتوفيــر  البيئــة  علــى  الحفــاظ  حيــث  مــن  عاليــة  بجــودة 
 بيــن المســتهلكين. كمــا 

ً
الطاقــة، وهــذا يجعلهــا أكثــر رواجــا

 
ً
أن المطوريــن العقارييــن فــي المملكــة أصبحــوا أكثــر وعيــا
بهــذا األمــر ويعملــون علــى تبنــي مجموعــة كبيــرة مــن 
والمســتفيد  مشــاريعهم.  فــي  المســتدامة  التصاميــم 
النهائــي مــن هــذا التوجــه هــو المملكــة حيــث ســتحظى 
 علــى البيئــة كنتيجــة لهــذه التغيرات 

ً
بمســتقبل أكثــر حفاظــا

التي نشهدها اليوم في القطاع.

ديفيد جروفر
الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن

الربع األول 2022م  24



االستثمار في البيئة المبنية 

 
ً
ارتفعــت أســعار العقــارات الســكنية بنســبة 1.5% علــى أســاس ســنوي فــي الربــع األول مــن عــام 2022م. مدفوعــا
بشــكل جزئــي مــن ارتفــاع أســعار األراضــي بنســبة 1.8%، ويعكــس هــذا النمــو زيــادة الطلــب علــى المســاكن فــي قطــاع 

معفى من 15% من ضريبة القيمة المضافة ويخضع إلصالحات في التمويل العقاري المخصص لزيادة السيولة.

 تستفيد صناديق االستثمار العقاري من الوصول بشكل واسع النطاق إلى األصول القابلة لالستثمار في منشآت 
قائمــة )brownfield( أو اســتثمار فــي مجــال جديــد )greenfield(. وتعــد صناديــق االســتثمار العقــاري مــن بيــن أفضــل 

الشركات أداًء في السوق المالية السعودية  “تداول”، مع ادراج 17 صندوق في السوق.

 ومــع ذلــك، فــإن الطلــب فــي الســوق مرتفــع، والهيئــات الحكوميــة تعمــل مــع القطــاع الخــاص علــى خلــق المزيــد مــن 
أدوات االستثمار عبر اإلنترنت لتلبية طلب المستثمرين. وأحد أبرز األمثلة على ذلك، الصندوق الذي أطلقته جدوى 
ــار ريــال(. وبالشــراكة مــع  لالســتثمار خــالل الربــع األول مــن هــذا العــام، والــذي يســتهدف 800 مليــون دوالر )3 ملي
مجموعــة تطويــر وشــركة نمــو القابضــة وبنــك الريــاض، مــن المحتمــل أن يوفــر هــذا الصنــدوق الــذي يتوافــق مــع 
الشــريعة اإلســالمية إمكانيــة اســتثمار غيــر الســعوديين فــي األصــول الموجــودة فــي مكــة المكرمــة والمدينــة 

ا لقرار هيئة السوق المالية نهاية عام 2021م.
ً

المنورة، وذلك وفق

 عالوة على ذلك، ارتفع الطلب على إصدار الصكوك )الســندات المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية( في الربع األول 
مــن عــام 2022م، حيــث أغلقــت الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري )SRC( رســمًيا برنامــج الصكــوك بالريــال 
الســعودي والــذي يبلــغ قيمتــه 10 مليــارات ريــال ســعودي. حيث شــهد اإلصــدار األخير، بقيمة 1.1 مليــار دوالر )4 مليار 
 بتغطية تتجاوز 1.8 ضعف من قيمته، مما يعكس قوة 

ً
 واســعا

ً
ريال( للمســتثمرين المؤسســيين الســعوديين، إقباال

الطلب على الرهن العقاري في المملكة.

17
صندوق استثمار عقاري مدرج 

في تداول

%15
نسبة اإلعفاء من ضريبة القيمة 

المضافة 

دراسة حالة: التمويل الجماعي 
ــة وصــول األفــراد  يأتــي الطلــب علــى االســتثمارات العقاريــة مــن المســتثمرين األفــراد، علــى الرغــم مــن صعوب
إلــى األدوات التقليديــة المغلقــة. وفقــد أطلقــت هيئــة الســوق الماليــة مختبــر التكنولوجيــا الماليــة  عــادة 

)FinTech Lab( كصندوق تجريبي وتنظيمي لخدمة الشركات التي تستقطب االبتكار إلى السوق.

 تعتبــر شــركة أصيــل واحــدة مــن هــذه الشــركات وتوفــر فــرص اســتثمار عقــاري قصيــرة األجل ممولة مــن الجمهور 
تبــدأ مــن 266.7 دوالر )1000 ريــال(. يتــم تقســيم األمــوال القابلــة لالســتثمار حســب القطــاع الفرعــي على المنصة، 

حيث تشمل المنتجات عقارات سكنية وبنية تحتية وعقارات مدرة للدخل.

وعلــى الرغــم مــن أن شــركة أصيــل ال تــزال تعمــل داخــل صنــدوق تجريبــي وتنظيمــي، فقــد أثبتــت جاذبيتهــا 
للمســتثمرين األفــراد. وتــم إغــالق جولــة التمويــل فــي شــهر أبريــل بعــد ســاعتين فقــط مــن إطالقهــا، حيــث قــام 

2,244 مستثمًرا بتغطية مبلغ 13.3 مليون دوالر )50 مليون ريال( من االستثمار المطلوب.
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إصالحات البيئة االستثمارية
الفصل الثالث

الربع األول 2022م  26



نظرة عامة
تقــود رؤيــة المملكــة 2030 متمثلــة ببرامــج الرؤيــة تغييــرات كبيــرة فــي التشــريعات واللوائــح التــي تعمــل علــى 
تطويــر بيئــة األعمــال وجــذب واالســتثمار فــي المملكــة. حيــث أن تحقيــق المزيــد مــن الشــفافية وتوضيــح الحقــوق 

والمسؤوليات ووجود إطار تشريعي أكثر متانة كل ذلك يخلق فرًصا جديدة للمستثمرين األجانب والمحليين.

نظام االستثمار الجديد في المملكة
فــي شــهر ينايــر 2022م، أعلــن معالــي وزيــر االســتثمار، خالــد الفالــح، أن المملكــة بصــدد صياغــة نظــام اســتثمار 
جديــد يتيــح معاملــة المســتثمرين المحلييــن والعالمييــن بمســاواة. ويقــدم مشــروع النظــام مجموعــة واســعة 

من التغيرات التي من شأنها تعمل على تحفيز االستثمار في قطاعات االقتصاد المختلفة.

يخضع المستثمرون المحليون واألجانب لنفس شروط والمتطلبات إلصدار التراخيص والتسجيل  •
تم توحيد إجراءات إصدار تصاريح بعض األنشطة االقتصادية والمناطق االقتصادية لكافة المستثمرين  •

ُيسمح للمستثمرين األجانب بإبرام العقود وامتالك أي شركة مسجلة أو تصفيتها أو بيعها  •
حظر مصادرة االستثمارات المباشرة ما لم يصدر حكم قضائي بشأنها

ُ
ت  •

الحيادية في التعامل وعدم التمييز  •
حرية إدارة المشاريع االقتصادية وامتالكها وبيعها أو التصرف فيها  •

تسهيل اإلجراءات وتقديم التسهيالت والدعم   •
إمكانية تحويل األموال لداخل المملكة وخارجها، بما في ذلك تحويل إيرادات وأرباح المشاريع  •

حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية والبيانات الشخصية  •
إمكانية اللجوء إلى المحاكم أو مراكز التحكيم المختصة في المملكة  •

ضمان سير جميع اإلجراءات بنزاهة وشفافية ووضوح  •

تعتزم المملكة كذلك فرض عقوبات على أي طرف ينتهك النظام وذلك لضمان امتثال جميع المستثمرين له. 

غرامة مالية تصل إلى 133,000 دوالر )500,000 ريال(  •
إلغاء تسجيل أو تفويض المستثمر  •

حجب أو إلغاء أي أداة تمكين استثمارية مضمونة للمستثمر أو أي جزء منها  •

مــن المتوقــع أن يســاهم نظــام االســتثمار الجديــد بشــكل أكبــر فــي تحســين البيئــة االســتثمارية فــي المملكــة، 
األمــر الــذي ســيعمل علــى تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، مثــل زيــادة مســاهمة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 20% إلــى 35% بحلــول عــام 2030م لتصبــح المملكــة واحــدة مــن أفضــل 

الوجهات للمستثمرين العالميين.

يهــدف مشــروع النظــام إلــى تعزيــز بيئــة اســتثمارية أكثــر جاذبيــة وكذلــك إلــى ضمــان تحقيــق المســاواة لكافــة   
ثقــة  وزيــادة  المســتثمرين،  حقــوق  علــى  الحفــاظ  طريــق  عــن  اســتثماراتهم  حمايــة  وكذلــك  المســتثمرين 

المستثمرين في االستثمار في المملكة.
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 نظام حماية البيانات الجديد في المملكة 
أصــدرت المملكــة نظامهــا الجديــد فــي حمايــة البيانــات فــي شــهر مــارس 2022م. ويعتبــر أول نظــام متخصــص 
فــي حمايــة البيانــات فــي تاريــخ المملكــة وسيشــكل جــزًءا رئيســًيا مــن البنيــة التحتيــة التشــريعية التــي تدعــم 

االقتصاد الرقمي المتنامي.

•  يحــدد النظــام حقــوق أصحــاب البيانــات، بمــا فــي ذلــك حــق الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات التــي تــم 
جمعها وطلب إجراء تصحيح للبيانات

يحدد النظام إطار واضح لطرق الموافقة في الحصول على البيانات عند جمعها  •
يحدد النظام المتطلبات الالزمة بعمليات نقل البيانات عبر الحدود  •

يقدم النظام إطار عمل سياسة الخصوصية للموظفين   •
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االستراتيجية الوطنية لالستثمار تفتح صفحة جديدة في المملكة
تــم إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار فــي المملكــة فــي عــام 2021م، حيــث تعمــل علــى تحديــد المســار 

الذي ستتحول من خالله المملكة إلى قوة استثمارية ومركز عالمي لألعمال. 

ســتعمل االســتراتيجية الوطنيــة خطــط اســتثمارية تفصيليــة لالســتثمار وذلــك لالســتفادة مــن نقــاط القــوة التــي 
تتمتــع بهــا المملكــة لتطويــر القطاعــات المســتهدفة الجديــدة وذلــك بتقديــم سياســات الحوافــز وبرامــج جــذب 

رأس المال

الطاقة المتجددة

التكنولوجيا الحيوية

التكنولوجيا

النقل والخدمات 
اللوجستية

الرعاية الصحية

الشركات الناشئة 
وريادة األعمال 

533 مليار دوالر 
مــن المســتهدف أن يبلــغ حجــم االســتثمار 

السنوي 533 مليار دوالر أمريكي 
)2 تريليون ريال( بحلول عام 2030م

480 مليار دوالر 
مــن المســتهدف أن يبلــغ حجــم االســتثمار األجنبي 
المباشــر التراكمــي خــالل الفتــرة مــن 2021م إلــى 

2030م نحو 480 مليار دوالر )1.8 تريليون ريال(

3.2 تريليون دوالر 
حجــم  يبلــغ  أن  المســتهدف  مــن 
االســتثمار التراكمــي خــالل الفتــرة مــن 
تريليــون  نحــو 3.2  إلــى 2030م  2021م 

دوالر )12 تريليون ريال(
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تعتمد االستراتيجية الوطنية لالستثمار على أربع ركائز، لكل ركيزة هدف يندرج تحته العديد من البرامج 
والمبادرات لتحقيقه.

نفذ من خالل مسارين: “المسار األول” مبادرات قصيرة إلى متوسطة 
ُ
االستراتيجية الوطنية لالستثمار ت

المدى، و”المسار الثاني “ مبادرات مستدامة وطويلة المدى

الفرص االستثمارية 
برنامج “نقل سالسل اإلمداد”  o

ربط “استثمر في السعودية” بجميع الفرص االستثمارية  o
تحديد وتفصيل الفرص االستثمارية لكل استراتيجية قطاعية  o

فئات المستثمرون 
تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص  o

تقديم خدمات مميزة لكبر المستثمرين االستراتيجيين المحلين والدوليين  o
توضيح دور الحكومة والقطاع الخاص  o

إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة وريادة األعمال  o

التمويل 
استحداث منتجات تمويل جديدة لتعزيز تكوين رأس المال  o

نات  
ّ
القدرة التنافسية والممك

إطالق أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة جديدة  o
إقرار حزم من الحوافز االستثمارية على مستوى القطاعات وحوافز المشاريع الخاصة  o

إبراز مواطن قوة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي واألجنبي  o

إقامة شراكات “استشارية” 
جديدة بين الحكومة 

والقطاع الخاص

وضع برنامج لتحسين 
البيئة التنظيمية 

لالستثمار
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ساعد إطالق االستراتيجية الوطنية لالستثمار على تعزيز شفافية السوق وثقة المستثمرين، ويتم قياس ذلك 
من خالل زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وتراخيص المستثمرين األجانب الجدد، واالستثمار المحلي.

19.3 مليار دوالر 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل 

العام 2021م )72.4 مليار ريال(، بنمو 

سنوي قدره %257.2 

%10.1
معدل النمو السنوي إلجمالي 
تكوين رأس المال الثابت للعام 

2021م

9,383
عدد التراخيص الجديدة 

للمستثمرين األجانب خالل الربع 
األول من العام 2022م

%26.7
معدل النمو السنوي إلجمالي 

تكوين رأس المال الثابت للقطاع 
الخاص للعام 2021م

تحسن المسارات التي حددتها االستراتيجية الوطنية لالستثمار البيئة االستثمارية.

مواقع جديدة 
توفير أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة جديدة  o

توفير حوافز جديدة وأنظمة تنافسية ومزايا إدارية  o
الوصول إلى أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي  o

تمويل جديد 
تم ضخ 3.2 تريليون دوالر )12 تريليون ريال( في االقتصاد المحلي  o

الحصول على دعم من صندوق االستثمارات العامة وبرنامج شريك  o
استحداث أدوات تمويل جديدة، كالتمويل المختلط  o

زيادة التنافسية 
o  التصنيف ضمن العشرة األوائل في مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى االقتصادي 

العالمي )WEF( بحلول عام 2030م
اإلصالح التنظيمي والتشريعي  o
تقديم حوافز لمشاريع مختارة   o

الحوافز الحكومية فيما يتعلق بالفرص االستثمارية  o
دعم طرح المنتجات والخدمات في األسواق الخارجية  o
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أمــازون )Amazon( ووزارة االســتثمار توقعــان اتفاقيــة لتعزيــز نمــو 
الشركات الصغيرة والمتوسطة

عــت وزارة االســتثمار مــع أمــازون )Amazon( الــذي يعــد مــن أكبــر شــركات التكنولوجيــا والتجــارة اإللكترونيــة 
ّ

وق
العالمــي مذكــرة تفاهــم فــي شــهر مــارس 2022م، ممــا أضــاف زخًمــا إلــى أجنــدة التوطيــن فــي المملكــة. مــن 
 فــي 

ً
المقــرر أن تقــوم أمــازون بتوســيع نطــاق تواجدهــا فــي المملكــة حيــث تخطــط الشــركة لبنــاء 11 مبنــى جديــدا

المملكة لترفع قدرتها التخزينية بمقدار %89.

 ومــن المتوقــع أن تعــزز مذكــرة التفاهــم الفــرص المتاحــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي أنحــاء المملكــة، 
كمــا شــكلت وزارة االســتثمار الســعودية وأمــازون )Amazon( لجنــة مشــتركة للتركيــز علــى تطويــر المهــارات 
والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة، ودعــم المعرفــة والثقــة بشــأن التجــارة اإللكترونيــة والدفــع اإللكترونــي. وتنــص 
مذكــرة التفاهــم علــى أن تعمــل وزارة االســتثمار الســعودية وأمــازون مــع مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة 
فــي القطــاع العــام إلنتــاج وتقديــم برامــج الدعــم والتحفيــز التــي تهــدف إلــى زيــادة تطويــر واعتمــاد االســتثمارات 

في الخدمات الرقمية والتجارة اإللكترونية.

ــل الشــراكة مــع أمــازون )Amazon(، حيــث تعمــل المملكــة علــى  ــة مث ــادل المعرفــة باألولوي تحظــى شــراكات تب
ــا  ــا طموًح

ً
ــكارات علــى مســتوى عالمــي. وقــد وضعــت رؤيــة المملكــة 2030م هدف اســتقطاب المواهــب واالبت

يتمثــل فــي زيــادة مســاهمة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتصــل إلــى %35 
بحلول عام 2030م، وذلك مقارنة بنسبة 20% خالل عام 2016م.

اإلصالحات االقتصادية الفعلية: 
التجارب الحالية
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قطاع الشركات الناشئة في المملكة يشهد استثمارات جديدة بلغت 
162 مليون دوالر أمريكي في المؤتمر العالمي لريادة األعمال

بعد إطالق مجموعة من اإلصالحات الهيكلية، بما في ذلك إنشــاء الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
)منشــآت( فــي عــام 2016م وإطــالق ترخيــص ريــادة األعمــال الــذي صــدر عــن وزارة االســتثمار الســعودية فــي عــام 
2018م، أصبحــت البيئــة االســتثمارية للشــركات الناشــئة فــي المملكــة واحــدة مــن أكثــر األنظمــة البيئيــة ديناميكيــة 

وجاذبية في المنطقة.

كنتيجــة لوضــع لوائــح دخــول إلــى الســوق تعتبــر هــي األفضــل فــي فئتهــا وقيــام وزارة االســتثمار بتســهيل إجــراءات 
الترخيــص وتوفيــر العديــد مــن أدوات تمكيــن االســتثمار، فــإن كافــة رواد األعمال المحليين واألجانب تتوفر لهم على 

حد سواء نفس الخيارات لبدء أعمالهم أو توسيع نطاقها في المملكة.

أعلنــت وزارة االســتثمار فــي المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال فــي شــهر مــارس 2022م، عــن إصــدار ســتة تراخيــص 
للشــركات الناشــئة والكيانــات ذات الصلــة وشــركات رأس المــال االســتثماري للمســاهمة بشــكل أكبــر فــي التنويــع 
االقتصــادي بالمملكــة. وتــم االعــالن خــالل المؤتمــر عن الشــركات الناشــئة الســتة باســتثمارات تصل إلــى 162.2 مليون 

دوالر )608.5 مليون ريال(، في مجاالت مختلفة من بينها خدمات طب األسنان ومنصات التجارة اإللكترونية.

ا فــي مجــال الشــركات الناشــئة، ال ســيما فــي 
ً
تواصــل المملكــة دعــم رواد األعمــال باعتبارهــا أحــد أكثــر الــدول نشــاط

مجال التكنولوجيا والذي يشكل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030م.

وتعمــل البيئــة التنظيميــة التــي تدعمهــا جهــات حكوميــة بــارزة كــوزارة االســتثمار و”منشــآت” وباإلضافــة إلــى 
االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار ، علــى تمكيــن رواد األعمــال مــن االنضمــام بســهولة أكبــر إلــى رحلــة التحــول التــي 
تشهدها المملكة، حيث تعمل مجموعة دول العشرين على تشجيع االستثمارات الجديدة واستقطاب المستثمرين 

من جميع أنحاء العالم.

هل لديك الرغبة باالنضمام إليهم؟ تفضل بزيارة موقع “استثمر في السعودية” 
وقّدم طلبك ستحصل على الترخيص خالل يوم واحد.

االستثمارات المباشرة

رأس مال المشروع

14 مليون دوالر
Rabbit

13.3 مليون دوالر
Cartlow

5.8 مليون دوالر 
Smileneo

4 مليون دوالر
Soum

25 مليون دوالر
Plug & Play Tech Center

100 مليون دوالر
imVentures
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تنوع األسواق يجذب 
صفقات كبرى

الفصل الرابع
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ريادة األعمال والتصنيع يقودان صفقات جديدة 
اســتمرت اســتراتيجية التنويــع فــي المملكــة بكامــل قوتهــا خــالل الربــع األول مــن عــام 2022م، حيــث أشــرفت وزارة 

االستثمار في المملكة على توقيع ما يقارب 100 صفقة استثمارية على مدار الربع.

فــي حيــن قــادت الصفقــات فــي مجــال ريــادة األعمــال كامــل الصفقــات االســتثمارية خــالل الربــع األول مــن عــام 
2022م، وكان أهــم تحــرك هــو إعــالن شــركة تصنيــع الســيارات الكهربائيــة العالميــة لوســيد )Lucid( عــن بــدء بنــاء 

منشأة تصنيع في المملكة. 

101
صفقة استثمارية تم إبرامها

+4 مليار دوالر 
حجم االستثمارات المتوقعة

57
صفقة بمبالغ استثمارية معلنة

5,816
فرصة عمل من المتوقع 

توافرها
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أراء الخرباء

كيف ترى قطاع الطاقة في المملكة؟

اقتصــاد  توجيــه  إعــادة  الهــدف مــن رؤيــة 2030 هــو  إن 
ذلــك  يعنــي  وال  والغــاز،  النفــط  وراء  مــا  إلــى  المملكــة 
اســتبدال النفــط، بقــدر مــا يعنــي تجــاوزه. هــذه الرؤيــة أكثــر 
بكثيــر مــن مجــرد خطــط وكلمــات، إنهــا عمــل حقيقــي. ومــن 
أجــل رفــع مســتوى الكفــاءة االقتصاديــة، عــززت المملكــة 
مشــاركة القطــاع الخــاص والتوســع فــي التصنيــع وخلــق 
اقتصــاد المعرفــة. قــد يبــدو هــذا طموًحــا كبيــرا، لكــن تــم 
ــا إنهــاء حــرق الوقــود 

ً
تحقيقــه بالفعــل. تريــد المملكــة أيض

الســائل بحلــول عــام 2030م، علــى الرغــم مــن أنهــا تولــد 
45% مــن الكهربــاء الحاليــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، فإنهــا 
تزيــد مــن قدرتهــا علــى إنتــاج الطاقــة المتجــددة إلــى %50، 
حيــث كانــت صفــر تقريًبــا قبــل خمــس ســنوات. وباإلضافــة 
ميجــاوات   56000 لتركيــب  طموحــة  خطــة  وجــود  إلــى 
باســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، تستكشــف 
ــا الطاقــة الحراريــة األرضيــة وحتــى الطاقــة 

ً
المملكــة أيض

الكهرومائيــة. وتعتبــر كفــاءة الطاقــة وتقليــل الفاقــد مــن 
األولويات الكبيرة القادمة للمملكة.

مــا هــو الحجــم الحالــي لمدخــالت الطاقــة المتجــددة، 
األعمــال  علــى  تعــود  التــي  الفوائــد  هــي  ومــا 

التجارية؟

الدولــة 1,000 ميجــاوات مــن  منــذ عــام 2015م، أضافــت 
مصــادر الطاقــة المتجــددة إلــى النظــام. قــد ال يبــدو هــذا 
 بحــد ذاتــه، ولكــن هنــاك 3000 ميجــاوات أخــرى 

ً
 ضخمــا

ً
رقمــا

تقديــم  مرحلــة  فــي  ميجــاوات   4000 و  اإلنشــاء  قيــد 
العطــاءات. وبمجــرد أن يتــم اعتمــاد المشــروع، فإنــه يتحرك 
تنفيــذ  نطــاق  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  كبيــرة.  بســرعة 
هــذه المشــاريع التــي تقــوم بهــا المملكــة مختلــف تماًمــا 
- ليــس 100 أو 150 ميجــاوات فــي المــرة الواحــدة، ولكــن 
تشــتري  المملكــة  ألن  ونظــًرا  ميجــاوات.   1500 أو   1000
ــا مــن التفكيــر 

ً
الكثيــر مــن الســعة، فقــد تمكــن الســوق أيض

المكونــات  وإنتــاج  التكنولوجيــا  توطيــن  فــي  بجديــة 
والتصنيع.

الوبــاء، أصبــح مــن المنطقــي بشــكل  الخــروج مــن  وبعــد 
متزايــد توطيــن شــبكات التوريــد. مــا هــو المطلــوب للخاليــا 
الكهروضوئيــة؟ الســيليكون والطاقــة، وكالهمــا تمتلكــه 
المملكــة بوفــرة. وينطبــق الشــيء نفســه علــى توربينــات 
المكــون  الشــفرات،  األكبــر؟  المكــون  هــو  مــا  الريــاح: 
الرئيســي لهــا مــن الراتنجــات، وجميعهــا مــن صنــع شــركة 
ســابك الســعودية. وفــي الوقــت الحالــي، تأخــذ المملكــة 
تعيــد  ثــم  آســيا،  شــرق  إلــى  وتشــحنها  الخــام  المــواد 
بــل  ويمكننــا،  مضافــة.  قيمــة  ذات  كمنتجــات  اســتيرادها 
يجــب علينــا، إنتــاج هــذه المعــدات فــي المملكــة، ممــا يوفر 

فرصة مهمة أخرى للمصنعين والمستثمرين.

تحــول  فــي  دوًرا  االبتــكار  يلعــب  مــدى  أي  إلــى 
الطاقة بالمملكة؟

ابتــكار  الحصــر، هنــاك مراكــز  المثــال ال  علــى ســبيل 
للعلــوم والتقنيــة  اللــه  الملــك عبــد  رائــدة فــي جامعــة 
وهــي  والتقنيــة،  للعلــوم  العزيــز  عبــد  الملــك  ومدينــة 
 ،

ً
تمتلــك المعــدات الممتازة ورأس المال البشــري. وبديهيا

نحــن فــي أكــوا بــاور لســنا مخترعيــن، حيــث يتمثــل عملنــا 
األساســي فــي التطويــر واالســتثمار فــي توليــد الطاقــة. 
القيمــة مــن خــالل  المزيــد مــن  لخلــق  نــرى فرصــة  لكننــا 
تحســين عمليــات جميــع المعلومــات والخبــرة التشــغيلية 
لدينــا ثــم تطبيقهــا بشــكل مبتكــر فــي هــذا المجــال. وتوفــر 
المملكــة أساًســا اقتصادًيــا ســليًما وبنيــة تحتيــة راســخة 
المبتكــرة  بالمشــاريع  يرحــب   

ً
ُمحفــزا اســتثمارًيا  وإطــاًرا 

ويدعمهــا. كمــا أن لــدى المملكــة مجموعــة من األشــخاص 
المغامــرة  بــروح  بجــد والذيــن يتمتعــون  الذيــن يعملــون 
أنظمــة  مــع  بســرعة  ويتكيفــون  والســرعة  والــذكاء 
كيــف  ويعرفــون  الجديــدة؛  والتحكــم  التصنيــع  وتقنيــات 
يخاطــرون. كل هــذا يجعــل المملكــة وجهــة جذابــة للغايــة 
 كبيــرا مــن االهتمــام. اســتثمر 

ً
يوليهــا المســتثمرون قــدرا

فــي تذكــرة طيــران واحــدة ويوميــن مــن وقتــك لتأتــي إلــى 
هنا وتنظر بنفسك.

كيــف يفتــح النظــام البيئــي للطاقــة فــي المملكــة 
الباب أمام إنتاج الهيدروجين األخضر؟

نظــًرا ألن البــالد تنعــم بالكثيــر مــن الشــمس والريــاح، وبيئــة 
الكهربــاء  توليــد  علــى  قــادرة  فهــي  باالئتمــان،  جديــرة 
بتكاليــف منخفضــة للغايــة. وبالتأكيــد هــذا يدفعهــا إلــى 
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر والتــي  التفكيــر فــي عمليــة 
تتطلــب الكثيــر مــن الكهربــاء ولــم تكــن ممكنــة حتــى اآلن إال 
عــن طريــق حــرق الفحــم أو النفــط أو الغــاز. ومــن خــالل 
تقســيم جــزيء H2O إلنتــاج الهيدروجين بكهرباء منخفضة 
التكلفــة، يمكــن للمملكــة القضــاء علــى انبعاثــات الكربــون 
تماًمــا. ويمكــن اســتخدامه كمصــدر للطاقــة للعديــد مــن 
األشــياء – مثــل صناعــة الصلــب واألســمنت وغيــر ذلــك - 
إن  الكربــون.  علــى  القضــاء  مهمــة  فــي  تســاعد  وكلهــا 
المملكــة ليســت أول مــن يســعى إلــى إنتــاج الهيدروجيــن 
األخضــر، ولكنهــا تبنــي حالًيــا أول منشــأة إنتــاج علــى نطــاق 
ــم. فــي نيــوم، ســتكون المنشــأة التــي  واســع فــي العال
ــا إلنتــاج   جاهــزة قريًب

ً
تبلــغ تكلفتهــا 5 مليــارات دوالر تقريبــا

ــا مــن الهيدروجيــن األخضــر يومًيــا، أو 240 ألــف طــن 
ً
650 طن

الهيدروجيــن  مصانــع  جميــع  تنتجــه  ممــا  أكثــر   - ســنوًيا 
األخضــر فــي العالــم حالًيــا. وهنــاك 9 مشــاريع أخــرى بهــذا 
2030م.  عــام  بحلــول  إطالقهــا  المقــرر  مــن  الحجــم 
والشــمس  موجــودة،  واألرض  موجــودة،  فالمــوارد 

موجودة، والرغبة والفرصة موجودة.

بادي بادماناثان
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، أكوا باور
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الصفقات في مختلف القطاعات تظهر تنوًعا كبيًرا

مجموعة “لوسيد” تفتتح أول مصنع دولي في المملكة 
ــع دولــي لهــا فــي المملكــة باســتثمارات  ــر أنهــا ســتفتح أول مصن أعلنــت مجموعــة “لوســيد” فــي شــهر فبراي
ــا مســاهًما رئيســًيا فــي جهــود 

ً
يصــل حجمهــا إلــى 3.3 مليــار دوالر )12.4 مليــار ريــال(. ســتكون المنشــأة أيض

المملكة لتطوير قدرات التصنيع المحلي حيث ستوفر أكثر من 4,000 فرصة عمل.

هيونداي وأرامكو السعودية تطوران محرك مركبات صديقة للبيئة
أعلنــت مجموعــة هيونــداي موتــور فــي مــارس أنهــا ســتتعاون مــع أرامكــو الســعودية وجامعــة الملــك 
عبداللــه للعلــوم والتكنولوجيــا لتطويــر وقــود ومحــرك مركبــات صديقــان للبيئــة. وعلى الرغم من أن المشــروع 
قــد يســتغرق مــا يصــل إلــى عاميــن، فإنــه سيســاهم فــي تحقيــق طموحــات رؤيــة المملكــة 2030م للحــد مــن 

انبعاثات الكربون.

التصنيع المتقدم

االبتكار ورأس المال البشري
شــركة أكســيل إنترناشــونال )ACCEL International( األمريكيــة ومؤسســة معــارف للتعليــم 

شريكان لتطوير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
الخاصــة  التعليميــة  االحتياجــات  دعــم  مؤسســة  مــع  شــراكة  الســعودية  للتعليــم  معــارف  مؤسســة  أقامــت 
األمريكيــة، أكســيل إنترناشــونال )ACCEL International(، لتطويــر نظــام دعــم متعــدد المســتويات لتعليــم ذوي 
ــارات الريــاض وســتكون األولــى مــن نوعهــا  االحتياجــات الخاصــة فــي المملكــة. ســتبدأ الشــراكة مــع مدرســة من
كجــزء مــن تطويــر قطــاع التعليــم فــي إطــار رؤيــة 2030م. وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 800,000 إلــى 

1,000,000 طالب في المملكة يحتاجون إلى دعم احتياجاتهم الخاصة في التعليم. 

 للمقرض الرقمي المحلي بنك “دال 360”
ً
المملكة تمنح ترخيصا

 للمقــرض الرقمي 
ً
أعلــن البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( فــي شــهر فبرايــر، أن مجلــس الــوزراء قد منــح ترخيصا

المحلــي دال D360 Bank( 360(. وصــرح البنــك المركــزي الســعودي بــأن البنــك الرقمــي الجديــد ســيبدأ عملياتــه 
ــال(. وبعــد ترخيــص بنــك دال 360، يرتفــع إجمالــي عــدد  ــار ري ــرأس مــال أولــي قــدره 440 مليــون دوالر )1.7 ملي ب

البنوك العاملة في الدولة إلى 35 بنك. 

البنك المركزي السعودي )ساما( يمنح ترخيصين لشركتي خدمات دفع جديدتين
 لمؤسســة “بيلينــك” وشــركة 

ً
أعلــن البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( فــي شــهر فبرايــر أنــه قــد منــح ترخيصــا

“ُميســر الماليــة” لتقديــم خدمــات الدفــع للتجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة. ويعتبــر ترخيــص هاتيــن الشــركتين 
خطــوة نحــو تحقيــق طموحــات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لتعزيــز تطويــر قطــاع التكنولوجيــا الماليــة مــن خــالل 

السماح بدخول أنشطة جديدة. 

القطاع المالي
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدفاع

السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دوالر لتكنولوجيا المستقبل
أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي المملكــة فــي شــهر مــارس أن المملكــة وقعــت صفقــات 
اســتثمارية تقنيــة بقيمــة 6.4 مليــار دوالر )24 مليــار ريــال( فــي محاولــة لتســريع التحــول الرقمــي. وتشــمل 
 eWTP Arabia Capital بيــن صنــدوق ريــال(  )7.5 مليــار  ا بقيمــة مليــاري دوالر 

ً
االســتثمارات مشــروًعا مشــترك

ــار ريــال( مــن مشــاريع  ــار دوالر )3.8 ملي ــد تــي إكســبريس الصينيــة )J&T Express(، وضــخ ملي ومجموعــة جــي آن
صنــدوق بروســبيرتي 7 الــذي أطلقتــه شــركة أرامكــو، باإلضافــة إلــى اســتثمارات بقيمــة مليــار دوالر )3.8 مليــار 

ريال( من قبل شركة االتصاالت السعودية في الكابالت البحرية ومراكز البيانات.    

 في جولة أولية
ً
“داول” السعودية تجمع 5 ماليين دوالرا

جمعــت منصــة التــداول االجتماعــي الســعودية “داول”، خمســة مالييــن دوالر )18.8 مليــون ريــال( فــي جولــة 
أوليــة قادتهــا رائــد فنتشــرز )RAED Ventures(. وصرحــت الشــركة فــي شــهر ينايــر أن االســتثمار ُيســتخدم لزيــادة 
المنتجــات المتعلقــة بالتجــارة االجتماعيــة لــداول، وتوظيــف المزيــد مــن الموظفيــن، وتوســيع شــبكتها فــي 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. 

 في جولة التمويل الثانية
ً
لوسيديا السعودية تجمع 6 ماليين دوالرا

جمعــت شــركة لوســيديا )Lucidya(، وهــي شــركة تقنيــة ناشــئة مقرهــا المملكــة العربيــة الســعودية، 6 مالييــن 
دوالر )22.5 مليــون ريــال( فــي جولــة تمويــل فــي شــهر ينايــر، بقيــادة صنــدوق رؤى للنمــو. وصّرحــت لوســيديا 
)Lucidya( بــأن الصنــدوق سُيســتخدم لتوســيع نطــاق عــروض منتجــات الشــركة التــي تســاعد الشــركات علــى توفير 

تجربة عمالء مدعومة بالذكاء االصطناعي لعمالئها.  

المملكة تطلق مجموعة سافي لأللعاب والرياضات اإللكترونية
أطلــق صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة مجموعــة ألعــاب ورياضــات إلكترونيــة فــي وقــت ســابق مــن 
 Modern Times( هــذا العــام، بإســم ســافي لأللعــاب، حيــث أعلنــت الشــركة الســويدية مــودرن تايمــز جــروب
Group( أنهــا ســتبيع شــركة إي إس إل لأللعــاب )ESL Gaming( لمجموعــة ســافي مقابــل 1.1 مليــار دوالر )3.9 
مليــار ريــال(. وصــرح صنــدوق االســتثمارات العامــة بــأن هــدف ســافي لأللعــاب هــو “أن تصبــح مجموعــة األلعــاب 

والرياضات اإللكترونية الرائدة محلًيا ودولًيا”. 

وزارة االستثمار توقع 12 مذكرة تفاهم لتشجيع االستثمار في قطاع الدفاع
العــام  هــذا  العالمــي  الدفــاع  معــرض  افتتــاح  خــالل  تفاهــم  مذكــرة   12 الســعودية  االســتثمار  وزارة  وقعــت 
ــا مــع 

ً
ــا وثيق

ً
للمســاعدة فــي تعزيــز النظــام البيئــي لقطــاع الدفــاع والطيــران المحلــي. وتضمنــت الصفقــات تعاون

أمثــال شــركة ابتــكارات الطيــران والدفــاع العالميــة إل ثــري هاريــس تكنولوجيــز )L3 Harris Technologies( وشــركة 
المراقبــة بالفيديــو هانــوا )Hanwha(، وشــركة تصنيــع الطيــران الكوريــة إل آي جــي )LIG(. وأعلنــت الــوزارة أن 
مذكــرات التفاهــم تهــدف إلــى النهــوض بالتصنيــع وتطويــر األنظمــة، وتوطيــن قــدرات هــذه الشــركات، وتعزيــز 

نقل التكنولوجيا، وبناء الخبرات المحلية في قطاع الطيران والدفاع، باإلضافة إلى تعزيز االستثمار. 
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الترفيه

البتروكيماويات والصناعات التحويلية

افتتاح أكبر سينما في المملكة في بوليفارد الرياض
افتتحــت موفــي ســينما أكبــر دار ســينما فــي المملكــة فــي شــهر مــارس، حيــث قدمــت 25 شاشــة جديــدة لقطــاع 
الترفيــه فــي المملكــة. وبعــد إضافــة أحــدث الشاشــات، يصبــح لــدى موفــي ســينما اآلن 21 مســرًحا و 195 شاشــة 

في جميع أنحاء المملكة مما يسلط الضوء على نمو القطاعات الواعدة، كقطاع الترفيه والثقافة.

هاليبورتن )Haliburton( تفتتح مصنع كيماويات سعودي
قامــت هاليبورتــن )Haliburton( بافتتــاح منشــأة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة لدعــم سالســل إمــداد 
 إلــى بعــض القطاعــات األخــرى مــن خــالل تصنيــع مجموعــة واســعة مــن المــواد الكيميائيــة. 

ً
النفــط والغــاز إضافــة

سيســاعد مصنــع هاليبورتــن للتفاعــل الكيميائــي كذلــك علــى دعم الزراعــة والتعدين وصناعات العناية الشــخصية 
فــي المملكــة. وُيشــكل إنشــاء المصنــع الجديــد جــزًءا مــن التــزام هاليبورتــن )Haliburton( بأكثــر مــن مليــار دوالر 

)3.8 مليار ريال( للمملكة على مدى السنوات العشر الماضية. 

شركة هانيويل )Honeywell( تعلن عن إطالق منشأة إنتاج جديدة في المملكة 
أعلنــت شــركة هانيويــل )Honeywell( الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا العالميــة عــن افتتــاح منشــأة إنتــاج جديــدة 
للنفــط والغــاز فــي المملكــة، ومقرهــا الجبيــل. ومــن المتوقــع أن توفــر المنشــأة، التــي ستشــتمل علــى ورشــة 
عمــل مســاحتها 2,000 متــر مربــع ومســاحة مكتبيــة تبلــغ 1,000 متــر مربــع، مــا ال يقــل عــن 20 فرصــة عمــل إضافيــة 
فــي المملكــة. وصرحــت هانيويــل )Honeywell( بــأن المنشــأة الجديــدة ستســاهم فــي تحقيــق أهــداف برنامــج 
القيمــة المضافــة اإلجماليــة داخــل المملكــة التابــع لشــركة أرامكــو لتوطيــن 70% مــن إاإلنتــاج و التوظيــف بحلــول 

عام 2030م. 

بيكــر هيــوز )Baker Hughes( وُدُســر توقعــان اتفاقيــة إلنشــاء مشــروع كيماويــات مشــترك فــي 
المملكة

وقعــت شــركة الخدمــات الصناعيــة الدوليــة بيكــر هيــوز )Baker Hughes( ومقرهــا الواليــات المتحــدة وشــركة 
ُدُســر الســعودية اتفاقيــة إلنشــاء مشــروع مشــترك يركــز علــى توفيــر حقــول النفط والمــواد الكيميائيــة الصناعية 
 )Baker Hughes( فــي المملكــة. وكجــزء مــن االتفاقيــة، ســتدعم منشــأة التصنيــع التابعــة لشــركة بيكــر هيــوز
فــي الجبيــل احتياجــات المملكــة مــن المــواد الكيميائيــة، بينمــا ســتدعم جهــود التوطيــن مــن خــالل المشــروع 
 Baker Hughes( المشــترك تطويــر مهــارات القــوى العاملــة المحليــة. ومــن المقــرر أن تمتلــك شــركة بيكــر هيــوز

51% من المشروع المشترك، بينما ستمتلك ُدُسر %49

(
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فنادق ومنتجعات باليا )Playa( توفر منتجعات شاملة في المملكة
أعلــن صنــدوق التنميــة الســياحي بالمملكــة فــي شــهر مــارس أن فنــادق ومنتجعــات باليــا )Playa( ســتوفر 
عروضهــا الشــاملة فــي المملكــة. ســتمثل هــذه الخطــوة إطــالق العالمــة التجاريــة الفاخــرة ألول مــرة خــارج 
األمريكتيــن، حيــث ســيتم إنشــاؤها فــي المناطــق الســاحلية البكــر بالمملكــة علــى طــول البحــر األحمــر والخليــج 

العربي. 

صنــدوق التنميــة الســياحي يعلــن عــن صفقــة بقيمــة 80 مليــون دوالًرا مــع شــركة األميــن 
العقارية لتطوير وجهة سياحية

أعلــن صنــدوق التنميــة الســياحي فــي المملكــة عــن إقامــة شــراكة بقيمــة 80 مليــون دوالر )300 مليــون ريــال( مــع 
شــركة األميــن العقاريــة، وهــي جــزء مــن مجموعــة النهلــة، لتطويــر الطائف كوجهة ســياحية. من المتوقــع أن تصبح 
ا للبيــع بالتجزئــة والترفيــه. ومــن المتوقــع تطويــر المرافــق الســياحية علــى 

ً
الطائــف منطقــة صيفيــة مهمــة ومركــز

مساحة 100,000 متر مربع مع توفير سبل إقامة فاخرة عن طريق توفير أكثر من 150 وحدة فندقية. 

إلنشــاء  تتعاونــان  الريــف”  “روح  وفنــادق   )Kerten Hospitality( هوســبيتاليتي”  “كيرتــن 
منتجعات بيئية 

تعاونــت شــركة “كيرتــن هوســبيتاليتي” )Kerten Hospitality( األيرلنديــة مــع شــركة فنــادق “روح الريــف” لتطويــر 
 Kerten( منتجعــات مجتمعيــة ومســتدامة فــي جميــع أنحــاء المملكــة. وبعــد أن افتتحــت كيرتــن هوســبيتاليتي
Hospitality( فــي وقــت ســابق ذا هــاوس هوتيــل ســيتي يــارد، كوجهــة اجتماعيــة وترفيهيــة فــي جــدة، ســتنقل 
اآلن عالمتهــا التجاريــة كالود 7 للمملكــة العربيــة الســعودية. وبموجــب االتفاقيــة، ســيتم بنــاء أول منتجــع فــي 

أبها وسيشمل 70 فيال مستدامة صديقة للبيئة ومناسبة للزيارات طويلة وقصيرة المدى.  

ــا مــع جالكســو ســميث كاليــن )GSK( لتطويــر قطــاع 
ً

وزارة االســتثمار الســعودية توقــع اتفاق
الرعاية الصحية

ــا مــع شــركة جالكســو ســميث كاليــن )GSK( لتحســين قطاعــي 
ً

أعلنــت وزارة االســتثمار الســعودية توقيعهــا اتفاق
الرعايــة الصحيــة وعلــوم الحيــاة بالمملكــة. وتهــدف مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا الطرفــان إلــى توطيــن 

التصنيع ونقل المعرفة والتكنولوجيا وإقامة تعاون بحثي مع خبراء الرعاية الصحية في المملكة. 

السياحة 

الرعاية الصحية وعلوم الحياة

 في المملكة
ً
شركة “رابيت” )Rabbit( المصرية تستثمر 60 مليون دوالرا

 بقيمــة 60 مليــون 
ً
أعلنــت شــركة رابيــت)Rabbit( الناشــئة للتجــارة الســريعة ومقرهــا مصــر أنهــا تتوقــع اســتثمارا

 علــى ترخيصهــا للعمــل فــي 
ً
دوالر فــي المملكــة علــى مــدار العاميــن المقبليــن، حيــث حصلــت الشــركة مؤخــرا

 )41.3 مليــون ريــال( مــن التأســيس األولــي 
ً
المملكــة. وبعــد أن جمعــت شــركة رابيــت )Rabbit(    مليــون دوالرا

العام الماضي، أعلنت الشركة أنها تتوقع توفير ما يقارب 700 فرصة عمل في المملكة. 

 ريادة األعمال

11
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المشــاريع الضخمــة والعمالقــة توســع نطــاق القاعــدة االقتصاديــة 
والشراكات االستثمارية

واصلــت المشــاريع الضخمــة والعمالقــة فــي المملكــة انتشــارها خــالل الربــع الماضــي، والتــي كشــفت فــي نهاية 
المطــاف عــن رؤيــة المملكــة للمســتقبل، حيــث بــدأ المســتثمرون مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي إبــداء اهتمــام 

واضح باالستثمار في المملكة. 

المملكــة تعلــن عــن “تروجينــا”: الوجهــة العالميــة للســياحة الجبليــة 
في نيوم

أعلــن صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان عــن مشــروع جديــد إلعــادة تعريــف العالــم 
بالســياحة الجبليــة فــي نيــوم. ومــن المقــرر أن تضــم “تروجينــا”، الوجهــة الســياحية الجبليــة الجديــدة فــي المملكــة 
القائمــة علــى مبــادئ الســياحة البيئيــة، معالــم جــذب مــن بينهــا قريــة التزلــج، والمنتجعــات العائليــة الفخمــة 
والمنتجعــات الصحيــة، ومجموعــة واســعة مــن متاجــر البيــع بالتجزئــة والمطاعــم، باإلضافــة إلــى األنشــطة الرياضيــة، 
 عن محمية طبيعية 

ً
بمــا فــي ذلــك ممــرات التزلــج علــى الجليــد والرياضات المائية وركــوب الدراجات في الجبال، فضال

تفاعلية. ومن المقرر إنجاز المشروع بحلول عام 2026م. 

700,000
 بحلول عام 2030م

ً
زائرا

+10,000
فرصة عمل سيوفرها المشروع

 7,000
ً
 دائما

ً
مقيما

800 مليون دوالر 
مســاهمة المشــروع فــي الناتــج 
للمملكــة  اإلجمالــي  المحلــي 

بحلول عام 2030م
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نيوم تطلق شركة الطاقة والمياه “إنوا” لقيادة أنظمة 
الطاقة والمياه المستدامة ذات المستوى العالمي

أعلنــت شــركة نيــوم الســعودية عــن إنشــاء شــركة فرعيــة جديــدة، وهــي شــركة “إنــوا”، لقيــادة 
تطويــر أنظمــة الطاقــة والميــاه المســتدامة ذات المســتوى العالمــي. ومــن المرتقــب أن تصبــح 

 لدعم البنى التحتية لمشاريع نيوم األكثر أهمية.
ً
إنوا مفتاحا

تروجينا: وجهة 
السياحة الجبلية 

المستدامة في نيوم 

ــا أن تمثــل إنــوا نيــوم بصفتهــا المســاهم الرئيســي فــي أكبــر مصنــع إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر في 
ً

مــن المقــرر أيض
 .)ACWA Power( وأكوا باور )Air Products( العالم وذلك في مشروع مشترك متساٍو مع إير برودكتس

ذا الين: مشروع 
التطوير الحضري 

والعصري التابع لنيوم

أوكساچون: مدينة 
صناعية ذات مفهوم 
جديد تابعة لنيوم  
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نيوم ومجموعة إم بي ســي توقعان اتفاقية مشــروع 
مشــترك إلنشــاء أول اســتوديو ألعاب AAA في الشــرق 

األوسط
وقعــت مجموعــة إم بــي ســي وشــركة نيــوم اتفاقيــة مشــروع مشــترك إلنشــاء أول اســتوديو 
لتطويــر ألعــاب AAA فــي الشــرق األوســط. ُيتوقــع أن تســاهم الشــراكة فــي رؤيــة نيــوم في أن 
ا إعالمًيــا إبداعًيا 

ً
ا لإلعــالم والصناعــات اإلبداعيــة فــي المنطقــة مــن خالل إنشــاء مركز

ً
تصبــح مركــز

.
ً

شامال

ــا أن تســتفيد اتفاقيــة المشــروع المشــترك مــن ســوق األلعــاب فــي منطقــة الشــرق 
ً

ُيتوقــع أيض
األوســط وشــمال إفريقيــا، والــذي علــى الرغــم مــن وصــول حجــم الســوق إلــى 6 مليــارات دوالر 
)22.5 مليــار ريــال(  فــي عــام 2021م، إال انــه ال تــزال مســاهمته قليلــة فــي مجــال تطويــر صناعــة 

األلعاب العالمية.

شــركة البحــر األحمــر للتطويــر تحصــل علــى أول تســهيل 
ائتماني للتمويل األخضر ُمقّوم بالريال السعودي

حصلــت شــركة البحــر األحمــر للتطويــر علــى قرض بقيمة 3.7 مليــار دوالر )13.9 مليار ريــال( والذي 
ُيمثــل أول تســهيل ائتمانــي للتمويــل األخضــر ُمقــّوم بالريــال الســعودي. ومــن المقــرر أن 
ُيســتخدم القــرض الممــول مــن البنــك الســعودي الفرنســي وبنــك الريــاض والبنــك الســعودي 

البريطاني والبنك األهلي السعودي لتطوير المرحلة األولى من مشروع البحر األحمر.

مــن المتوقــع أن يضــم المشــروع 50 منتجًعــا توفــر مــا يصــل إلى 8,000 غرفــة فندقية وأكثر من 
1,000 عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية بحلول عام 2030م.
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شــركة البحــر األحمــر للتطويــر ترســي عقــود تشــغيل 
مستشفى ساحلي عالمي

أعلنــت شــركة البحــر األحمــر للتطويــر عــن منحهــا عقــد تشــغيل مستشــفى رئيســي جديــد 
لشــركة ســتيوارد ألــف )Steward alf( العالميــة للرعايــة الصحيــة وهــو مشــروع مشــترك 
بيــن شــركة الفنــار الســعودية ومــزود الرعايــة الصحيــة العالمــي ســتيوارد هيلــث كيــر 

.)Steward Healthcare International( إنترناشونال

طلق عليه اســم “مستشــفى القرية 
ُ
ومن المتوقع أن توفر مرافق المستشــفى الذي أ

الســاحلية” الرعايــة الصحيــة آلالف الموظفيــن والــزوار، وتعمــل حالًيــا علــى تطويــر واحــدة 
 في العالم.  

ً
من أكثر الوجهات السياحية طموحا

 لتوفيــر مرافــق إقامــة عالميــة 
ً
أمــاال ترســي عقــودا

للموظفين
أرســت أمــاال، الوجهــة الفاخــرة علــى طــول الســاحل الشــمالي الغربــي للمملكــة، علــى 
 لتشــييد البنيــة التحتية لمرافق 

ً
المقــاول المحلــي شــركة هيــف للتجــارة والمقــاوالت عقًدا

ــا فــي 
ً

 ألكثــر مــن 20,000 موظف
ً
إقامــة ذات مســتوى عالمــي والتــي ســتصبح موطنــا

الشــركة. ترتكــز قريــة الموظفيــن فــي أمــاال حــول بحيــرة ســاحلية شاســعة، وهــذا بــدوره 
يعكس المخططات الرئيسية األوسع للمشروع.

وبمجــرد اكتمــال هــذه الوجهــة، ســتضم أمــاال أكثــر مــن 3,000 غرفــة فندقيــة فــي 25 
، ومنــازل ضخمــة، ومتاجــر راقيــة للبيــع 

ً
، وقرابــة 900 فيــال ســكنية فاخــرة، وشــققا

ً
فندقــا

بالتجزئة، ومطاعم فاخرة ومنتجعات صحية ومرافق ترفيهية.  

هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة تعلــن عــن خطــط لتطويــر 
فندقي فور سيزونز وأرماني

أعلنــت هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة عــن خطــط لتطويــر فندقيــن مــن قبــل شــركات ضيافــة 
ذات شــهرة عالميــة، وهمــا فنــادق ومنتجعــات فورســيزونز وفنــادق أرمانــي. تتمثــل 
الخطــة فــي تطويــر 150 غرفــة وجناًحــا فاخــًرا فــي فنــدق فــور ســيزونز الدرعيــة، بينمــا مــن 
المتوقــع أن يطــور أرمانــي 70 غرفــة، باإلضافــة إلــى 18 شــقة حصريــة فاخــرة للغايــة 

ومكتفية ذاتًيا تحمل عالمة أرماني.

يعــود تاريــخ مدينــة الدرعيــة إلــى 300 ســنة، وتقــع علــى الجهــة الغربيــة لمدينــة الريــاض، 
وتعتبر مسقط رأس المملكة وعاصمة الدولة السعودية األولى.

14,000
مستفيد يعملون في المجتمع

1.5 مليون متر مربع 
من مساحة الواجهة البحرية
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 تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دوالر   
ً
الدرعية ترسي عقودا

أرســت شــركة الدرعيــة للتطويــر، وهــي شــركة تابعــة لهيئة تطويــر بوابة الدرعيــة، عقوًدا 
تتجــاوز قيمتهــا 1.3 مليــار دوالر )4.9 مليــار ريــال( علــى شــركتين. فــي حيــن تمــت ترســية 
 )3.9 مليــار ريــال( علــى شــركة ســاليني العربية الســعودية 

ً
عقــًدا بقيمــة 1.03 مليــار دوالرا

المحــدودة لبنــاء موقــف ســيارات “الطابــق الســفلي” فــي ميــدان الدرعيــة، وتــم ترســية 
عقــًدا بقيمــة 311 مليــون دوالر )1.2 مليــار ريــال( على شــركة نســما وشــركاهم الســعودية 
لبنــاء شــبكة مــن األنفــاق تحــت الطــرق، وبنــاء منحــدرات وســطح جســر رئيســي سيشــكل 
تقاطــع الدرعيــة الرئيســي علــى طريــق الدائــري الغربــي بالرياض. ومن المتوقــع أن توفر 
العقــود مــا يقــارب 12,000 فرصــة عمــل محليــة والمســاهمة فــي تحقيــق طموحــات 

البنية التحتية ضمن رؤية المملكة 2030م.
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الفصل 5   

فعاليات  االستثمار داخل 
وخارج المملكة 
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فــي الربــع األول مــن العــام 2022م، شــاركت المملكة العربية الســعودية في 
العديد من الفعاليات االستثمارية لتعزيز رؤيتها الطموحة.

 مــن معــرض 
ً

قامــت وزارة االســتثمار بالمشــاركة فــي العديــد مــن األحــداث علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي بدايــة
الدفــاع العالمــي فــي الريــاض إلــى مؤتمــر الجــواالت العالمــي فــي برشــلونة، حيــث وصلــت ألكثــر مــن 20,000 زائــر وتــم 
اســتعراض فــرص االســتثمار فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وتعريــف المســتثمرين المهتميــن بمختلــف القطاعــات 

االقتصادية على كيفية المشاركة في رحلة التحول التي تشهدها المملكة.

مؤتمر التعدين الدولي
مجال التركيز: التعدين والمعادن

التاريخ: 11 يناير - 13 يناير 

زار الرئيــس الكــوري الجنوبــي الســابق مــون جيــه إن المملكــة خــالل شــهر ينايــر. وخــالل الزيــارة، نظمــت وزارة االســتثمار 
ــّوج بإبــرام 13 اتفاقيــة موقعــة فــي قطاعــات الطاقــة والتصنيــع والشــركات الصغيــرة 

ُ
منتــدًى اســتثمارًيا ثنائًيــا ت

والمتوســطة والرعاية الصحية والرقمنة وبناء القدرات. اســتمرت الفعالية ليوم واحد وشــهدت عدًدا من المتحدثين 
وورش العمل وتوقيع مذكرات تفاهم، وحضرها ما يقارب 230 زائر.

منتدى االستثمار السعودي الكوري
مجال التركيز: ثنائي

التاريخ: 18 يناير

زار الرئيــس الكــوري الجنوبــي الســابق مــون جيــه إن المملكــة خــالل شــهر ينايــر. وخــالل الزيــارة، نظمــت وزارة 
ــّوج بإبــرام 13 اتفاقيــة موقعــة فــي قطاعــات الطاقــة والتصنيــع والشــركات 

ُ
االســتثمار منتــدًى اســتثمارًيا ثنائًيــا ت

الصغيــرة والمتوســطة والرعايــة الصحيــة والرقمنــة وبنــاء القــدرات. اســتمرت الفعاليــة ليــوم واحــد وشــهدت عــدًدا 
من المتحدثين وورش العمل وتوقيع مذكرات تفاهم، وحضرها ما يقارب  230 زائر. 

منتدى ومعرض اكتفاء 2022
مجال التركيز: التعدين والمعادن والمواد الكيميائية

التاريخ: 24 يناير - 26 يناير

بقيــادة أرامكــو الســعودية، ُعقــد برنامــج القيمــة المضافة اإلجمالية في المملكة )اكتفــاء( في الظهران، ويهدف 
البرنامــج إلــى تعزيــز تنميــة سالســل اإلمــداد المحليــة والتنويــع االقتصــادي لدعــم هــدف توطين 70% مــن النفقات. 
واحتلــت وزارة االســتثمار مكانهــا بيــن المشــاركين عبــر جناحهــا الخــاص لزيــادة الوعــي حــول كيفيــة دعــم وزارة 

االستثمار للمحتوى المحلي والنمو االقتصادي.
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فعالية ليب
مجال التركيز: االبتكار ورأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التاريخ: 1 فبراير - 3 فبراير

شــهدت فعاليــة ليــب بمدينــة الريــاض، وهــي فعاليــة تقنيــة عالميــة إلعــادة تشــكيل الطريقــة التــي نعيــش بهــا، 
حضــور أكثــر مــن 100,000 زائــًرا، حيــث استكشــف الحضــور مســتجدات التكنولوجيــا و رأس المال البشــري. وتم اإلعالن 
عــن مبــادرات وبرامــج بقيمــة تتجــاوز 6.4 مليــار دوالر )24 مليــار ريــال( خــالل الفعاليــة التــي اســتمرت لمــدة 3 أيــام 
وحضرهــا أكثــر مــن 700 شــركة عارضــة عالميــة فــي مجــال التكنولوجيــا وعــدد 330 مــن كبــار المســتثمرين. مثلــت 

وزارة االستثمار النظام البيئي االستثماري في المملكة وسلطت الضوء على الفرص المتعلقة باالبتكار.

منتدى استثمر في السعودية في إكسبو 2020م
مجال التركيز: جودة الحياة

التاريخ: 7 فبراير

بالتعاون مع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، نظمت وزارة االستثمار منتدى يركز على الفرص االستثمارية 
ذات األولويــة فــي القطاعــات الواعــدة، بمــا فــي ذلك التعليم والثقافة والســياحة والرياضة والترفيه وتكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت. وحضــر المنتــدى 328 زائــًرا رفيــع المســتوى وشــهد المنتــدى متحدثيــن وورش عمــل 

لمناقشة كيفية المشاركة في بعض القطاعات الواعدة في المملكة. 

 مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

مجال التركيز: النقل والخدمات اللوجستية
التاريخ: 6 فبراير - 8 فبراير

ُيقــام مؤتمــر ومعــرض النقــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي دبــي، وهــو بمثابــة فعاليــة حية 
ــا، وركــز الحضــور علــى 

ً
للتواصــل وتبــادل المعرفــة فــي المنطقــة. ضمــت الفعاليــة أكثــر مــن 2000 زائــًرا و44 عارض

أفضل الممارسات لتحسين النقل العام في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

مؤتمر الجواالت العالمي في برشلونة
مجال التركيز: االبتكار ورأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التاريخ: 28 فبراير - 3 مارس

يعتبــر مؤتمــر الجــواالت العالمــي فــي برشــلونة الفعاليــة األكثــر تأثيــًرا فــي العالــم فــي مجــال تقنيــات االتصــال. حضــرت 
وزارة االســتثمار الفعاليــة فــي جناحهــا الخــاص لمشــاركة إمكانيــات وفــرص قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي 
المملكــة مــع الشــركات والمســتثمرين الرائديــن، وتســليط الضــوء علــى البنيــة التحتيــة المتطــورة وبيئة التشــغيل الصديقة 

لالبتكار. 
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معرض الدفاع العالمي
مجال التركيز: الطيران والدفاع

التاريخ: 6 مارس - 9 مارس

اســتضاف معــرض الدفــاع العالمــي االفتتاحــي فــي الريــاض آالف المتخصصيــن فــي صناعــة الدفــاع العالميــة وصنــاع 
السياســات والجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص، لمناقشــة وتشــكيل مســتقبل الصناعــة. وكانــت وزارة االســتثمار 

واحدة من بين 600 مشارك في الفعالية، وزار جناحها ما يزيد عن 16,000 شخص. 

منتدى االستثمار السعودي اليوناني
مجال التركيز: ثنائي

التاريخ: 12 مارس - 13 مارس

عقــد منتــدى االســتثمار الســعودي اليونانــي، الــذي نظمتــه وزارة االســتثمار، فــي الريــاض بحضــور وزيــر التنميــة 
واالســتثمار اليونانــي وممثليــن مــن القطــاع الخــاص وبحضــور 220 زائــًرا، حيــث ركــزت الفعاليــة علــى التعريــف بفــرص 

االستثمار واستعراض أوجه التعاون.

منتدى االستثمار السعودي النمساوي
مجال التركيز: ثنائي

التاريخ: 14 مارس

مــن  وفــًدا  اســتقبلت  حيــث  الريــاض،  فــي  النمســاوي  الســعودي  االســتثمار  منتــدى  االســتثمار  وزارة  نظمــت 
ــارة وزيــرة الشــؤون الرقميــة  المســتثمرين النمســاويين. شــهد المنتــدى متحدثيــن وورش عمــل، وتزامــن مــع زي
واالقتصاديــة النمســاوية، الدكتــورة مارغريــت شــرامبوك، إلــى المملكــة. ودارت المباحثــات حــول العالقــات الثنائيــة 

الحالية والمستقبلية بين البلدين والسبل المحتملة لزيادة التعاون.   

المعرض الدولي للعقارات
مجال التركيز: العقارات

 التاريخ: 15 مارس - 18 مارس

ُعقــد المعــرض الدولــي للعقــارات فــي مدينــة كان بفرنســا، وهــو أحــد أكبــر الفعاليــات العقاريــة فــي العالــم، حيــث 
يجمــع بيــن أكثــر الجهــات الفاعلــة تأثيــًرا فــي صناعــة العقــارات العالميــة. حضرت وزارة االســتثمار هــذه الفعالية والتي 
اســتمرت 4 أيــام فــي جنــاح مخصــص وتضمنــت عــدًدا مــن المتحدثيــن وورش العمــل. وزار جنــاح الــوزارة مــا يقــارب 1,878 

شخًصا استفسروا عن الفرص االستثمارية المحتملة التي تنتظرهم عند دخولهم السوق السعودي. 
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جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1
مجال التركيز: الرياضة

التاريخ: 24 مارس - 27 مارس

تابــع عشــاق الفورمــوال 1 فــي جميــع أنحــاء العالــم ســباق جائــزة الســعودية الكبــرى فــي جــدة. كانــت الفعاليــة 
بمثابــة فرصــة للنظــام البيئــي االســتثماري الســعودي لتعريــف المســتثمرين الدوليين والجمهــور العالمي بفرص 
 وذلــك عبــر الجنــاح الخــاص 

ً
االســتثمار المتاحــة. وشــاركت وزارة االســتثمار فــي هــذه الفعاليــة مــن بيــن 20 مشــاركا

بها الذي زاره مئات الزوار. 

 المؤتمر العالمي لريادة األعمال 
مجال التركيز: االبتكار ورأس المال البشري

التاريخ: 27 مارس - 30 مارس

التقــى اآلالف مــن رواد األعمــال والمســتثمرين والباحثيــن وواضعــي السياســات وغيرهــم مــن رواد الشــركات 
الناشــئة مــن أكثــر مــن 170 دولــة فــي الريــاض الستكشــاف طــرق جديــدة لمســاعدة رواد األعمــال على بدء وتوســيع 
نطــاق المشــاريع فــي جميــع أنحــاء العالــم. شــاركت وزارة االســتثمار فــي المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال عبــر 

جناحها الخاص لتعريف رواد األعمال بالدعم المتاح لتنمية أعمالهم في المملكة. 

كاتااليز السعودية 
 مجال التركيز: االبتكار ورأس المال البشري

 التاريخ: 26 مارس - 28 مارس

تنشــر كاتااليــز الســعودية، التــي تنظمهــا وزارة االســتثمار وجــدا )JADA(، الوعــي بشــأن المشــهد التكنولوجــي فــي 
البيئــي  النظــام  بتحفيــز  المملكــة  قيــام  كيفيــة  أيــام  ثالثــة  اســتمرت  التــي  الفعاليــة  واســتعرضت  المملكــة. 
التكنولوجــي لتحقيــق طموحــات رؤيــة 2030م. وُعقــدت الفعاليــة فــي جــدة والريــاض، وجمعت بيــن النظام البيئي 

لريادة األعمال باإلضافة إلى عالم مخاطر رأس المال وعالم االستثمار المباشر. 
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تطوير حدائق الحيوانات
توســع المملكــة فــي تطويــر جــودة الحيــاة والترفيــه والمعالــم الثقافيــة، يعــد طريــق الســتثمارات جديــدة فــي 
المملكــة، حيــث تســعى المملكــة إلــى إنشــاء 5 حدائــق حيــوان كبيــرة فــي جــدة والريــاض، و4 حدائــق حيــوان 

متوسطة في المدينة المنورة وبريدة، و 7 حدائق حيوان صغيرة في حائل وأبها و جازان.

لمزيد من المعلومات حول هذه الفرصة، يرجى الدخول على هذا الرابط. 

50هكتار
حديقــة  لــكل  اإلجماليــة  المســاحة  مــن 
حديقــة  لــكل  هكتــاًرا  و15  كبيــرة،  حيوانــات 
لــكل  هكتــارات  و10  متوســطة،  حيــوان 

حديقة حيوانات صغيرة

141.3 مليون دوالًرا
حجــم االســتثمار لــكل حديقــة حيوانــات 
كبيــرة، و40 مليــون دوالًرا لــكل حديقــة 
مليــون  و29.3  متوســطة،  حيوانــات 

دوالًرا لكل حديقة حيوانات صغيرة

%6
للترفيــه  النفقــات  إجمالــي  مــن 
بحلــول عــام 2030م، مقارنــة بنســبة 

2.9    قبل عام 2020م 

تطوير منطقة اإليداع الجمركي في الدمام
يقدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة فرصة استثمارية عالية اإلمكانيات لتطوير منطقة 

اإليداع الجمركي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. حيث سيتم توصيل كامل المنطقة بجميع وسائل 
النقل بما في ذلك المطار ومحطة السكك الحديدية والميناء ضمن دائرة نصف قطرها 30كم.

لمزيد من المعلومات حول هذه الفرصة، يرجى الدخول على هذا الرابط. 

309 مليون دوالًرا
لمنطقــة  الســوق  حجــم  يبلــغ  أن  ُيتوقــع 
الصناعيــة  بالمدينــة  الجمركــي  اإليــداع 
الثانيــة، وذلــك مقارنــة بمبلــغ 50 مليــون 

دوالًرا خالل عام 2020م

64 مليون دوالًرا
ُيتوقع أن يبلغ حجم االستثمار

%14
ُيتوقع أن يصل معدل العائد الداخلي

أفضــل 3 اختيــارات لدينــا من بــن أحدث 
ــتثمر يف السعودية” فرص “اس

اكتشف المزيد

اكتشف المزيد

%
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مشروع خنايقوية
تملــك المملكــة احتياطيــات معدنيــة تبلــغ قيمتهــا حوالــي 1.3حوالــي تريليــون 
دوالًرا )4.9 تريليــون ريــال( والتــي تعــد فــرص للمســتثمرين المحلييــن والدوليين 
فــي تطويــر هــذا القطــاع. ويهــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي تحويــل 

المملكة إلى مورد على المستوى اإلقليمي للزنك والنحاس.

لمزيد من المعلومات حول هذه الفرصة، يرجى الدخول على هذا الرابط. 

533 مليون دوالًرا
نطاق المشروع 

3,000 - 2,000
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

353.9 كيلو متر مربع  
كمساحة ترخيص

4
أجسام معدنية في مساحة 

10 كيلومتر مربع

اكتشف المزيد
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 كيف تصبح جزًءا من رحلة المملكة؟ 
 بعــد إجــراء مجموعــة مــن اإلصالحــات التــي اســتهدفت الحــد مــن  البيروقراطيــة وزيــادة المنافســة وتبســيط 
عمليــة إنهــاء اإلجــراءات وذلــك لتحقيــق االســتثمارات، أصبحــت ممارســة األعمــال التجاريــة فــي المملكــة أســهل 

من أي وقت مضى.

يمكنك الحصول على التراخيص خالل 

الســنة  عــن  الماليــة  القوائــم 
الســابقة، علــى أن يعدهــا مكتــب 
قانونــي معــروف دولًيــا وتصدقهــا 

السفارة السعودية

التجــاري  الســجل  مــن  صــورة 
األصلــي،  البلــد  فــي  للمنشــأة 

مصدقة من السفارة السعودية

كيف يمكننا مساعدتك 
لتسهيل عملية االستثمار في المملكة، تقدم الجهات المعنية التي تشكل بيئة االستثمار في المملكة العديد 

من الحوافز المالية وغير المالية لمساعدة المستثمرين على تحقيق طموحاتهم. 

برامج القروض  •
تعزيــز الطاقة والمرافق  •

برنامــج دعم التوظيف  •
تمويــل وضمــان وتأمين ائتمان الصادرات   •

حلــول األراضي الجذابة  •
الحوافــز الماليــة للبحث والتطوير  •

اإلعفــاء واالئتمان الضريبي  •
•  تحفيــز النظــام البيئي للشــركات الصغيرة والمتوســطة

هــل جهــزت مســتنداتك؟ قــم بزيــارة 
بوابــة الترخيص للتســجيل كمســتثمر 

وابدأ رحلتك اآلن.  

المســتثمر  دليــل  تنزيــل  يمكنــك 
الخــاص بــوزارة االســتثمار مــن هنــا 
لمعرفــة المزيــد حــول كيفيــة بــدء 
الســعودية  فــي  االســتثمار 

اليوم!

يمكن اآلن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم خوض رحلة التحول التي تشهدها المملكة من خالل تقديم 
مستندين فقط.

يمكنــك اكتشــاف ومعرفــة المزيــد حــول الحوافــز التــي تنتظــرك مــن خــالل موقــع اســتثمر 
في السعودية اآلن! 

بوابة الترخيص دليل خدمات المستثمرين

 موقع “استثمر في 
السعودية”

مستندينيوم عمل واحد
يتطلب إصدار التراخيص لالستثمار 
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األسئلة الشائعة
ما هي المستندات والشروط المطلوبة للحصول على ترخيص االستثمار في المملكة؟   

يعتمــد الحصــول علــى ترخيــص االســتثمار علــى نــوع النشــاط االســتثماري. لمعرفــة المزيــد حول متطلبــات قطاعات 
معينة، ألق نظرة على دليل خدمات المستثمر الخاص بنا، بالرابط المتواجد بالصفحة الالحقة. 

كم عدد سنوات الخبرة المطلوبة لشركة أجنبية للحصول على ترخيص من وزارة االستثمار؟ 
ــوع النشــاط االســتثماري وقــد يختلــف مــن قطــاع إلــى آخــر. يتطلــب عــدد قليــل مــن  يعتمــد هــذا الشــرط علــى ن
للمكاتــب  االستشــارات  وتراخيــص  والنشــر،  الطباعــة  مثــل  المجــال،  هــذا  فــي  مثبتــة  خبــرة  االســتثمار  مجــاالت 

الهندسية وأنشطة الخدمات الصحية.

هل جميع األنشطة مسموح بها لالستثمار األجنبي؟               
يسمح باالستثمار األجنبي في جميع األنشطة باستثناء المجاالت التالية: 

خدمات اإلعاشة للقطاعات العسكرية  •
خدمات األمن والمباحث  •

االستثمار العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة  •
خدمات التوجيه واإلرشاد السياحي المتعلقة بالحج  •

خدمات التوظيف  •
)621 CPC( الوكالء بالعمولة المصنفون دولًيا بالتصنيف  •

الصيد/صيد الموارد البحرية الحية  •
•  قطاعات صناعية محددة يتم استثنائها وهي: التنقيب عن النفط والحفر واإلنتاج. وباستثناء الخدمات 

)CPC 5115 + 883( المتعلقة بقطاع التعدين المدرجة في ترميز التصنيف الصناعي الدولي بالتصنيف

ما هو الوضع القانوني الذي يمكن للمستثمر األجنبي الحصول عليه لشركته؟           
تعمــل وزارة االســتثمار علــى تســهيل دخــول االســتثمار األجنبــي ذي القيمــة المضافــة مــن خــالل إنشــاء الكيانــات 

القانونية التالية: 

شركة ذات مسؤولية محدودة )ذ.م.م.(  •
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة  •

شركة مساهمة  •
فرع شركة أجنبية  •

شركة تضامن مهنية  •

ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة االستثمار للمستثمرين؟    
تقدم وزارة االستثمار مجموعة متنوعة من الخدمات للمستثمرين بما في ذلك الخدمات االستشارية والتوجيه 
وإصــدار التراخيــص االســتمارية وخدمــات مــا بعــد الترخيــص. لمعرفــة المزيــد حــول كيــف يمكــن أن تســاعدك وزارة 

االستثمار، قم بزيارة موقع »استثمر في السعودية« 

كيف يمكنني التواصل مع وزارة االستثمار؟                               
يمكنــك التواصــل مــع الــوزارة علــى الرقــم المجانــي لخدمــة العمــالء )8002449990( مــن داخــل المملكــة أو مــن 
ــا التواصــل لمزيد من االستفســارات عبــر البريد اإللكتروني 

ً
خــالل 966115065777+ مــن خــارج المملكــة. ويمكنــك أيض

.investorcare@misa.gov.sa على العنوان
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دليل الخدمات

إرشادات رحلة 
المستثمر

االستعالم عن التراخيص 
االستثمارية

القطاعات وفرص االستثمار 
في المملكة

الحياة في المملكة 

 يمكــن للمســتثمرين االطــالع علــى رحلــة المســتثمر مــن خــالل اســتعراض مجموعــة متنوعــة مــن 
اإلرشادات ومعرفة قصة التحول التي تشهدها المملكة، من خالل:

إخالء المسؤولية 

تعتبر المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات عامة وإرشادية فقط. ال تقدم الوزارة أي إقرارات أو ضمانات صريحة أو ضمنية أو من أي نوع كانت، بشأن 

اكتمال أو دقة أو موثوقية أو مالءمة أو توافر البيانات أو المعلومات أو المواد ذات الصلة الواردة في هذا التقرير ألي غرض كان بخالف االستخدام العام.

الــوزارة ليســت مســؤولة بــأي شــكل مــن األشــكال تجــاه أي طــرف نتيجــة ألي قــرار أو إجــراء يتــم اتخــاذه أو ســيتم اتخــاذه مــن قبــل هــذا الطــرف بنــاًء علــى محتــوى 

هذه الصفحات. ال تتحمل الوزارة أي مسؤولية، سواء بشكل كلي أو جزئي، عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو عقابي، عاًما كان أو خاًصا.

كما ال تتحمل الوزارة المسؤولية عن ضياع أي فرصة أو عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع، ينشأ عن هذه الصفحات.

جميع النصوص والتحليالت والشــعارات المعروضة على هذه الصفحات مملوكة لوزارة االســتثمار. وبناًء عليه، ال يجوز نســخ أي من محتويات هذه الصفحات أو 

طباعتها أو تنزيلها إال لغرض االستخدام الشخصي أو لالستخدام داخل الشركة أو المؤسسة. وال يجوز إعادة استخدام أي جزء من هذه الصفحات أو المحتوى 

أو تخزينه على موقع آخر أو تضمينه في أي نظام استرجاع معلومات إلكتروني عام أو خاص دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة االستثمار.

تقــدم وزارة االســتثمار مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات عبــر موقــع الــوزارة و موقــع “اســتثمر 
المملكــة  فــي  كل قطــاع  تفصيلــي إلمكانيــات  اســتعراض  تتضمــن  والتــي  الســعودية”  فــي 

والفرص االستثمارية التي يقدمها هذا القطاع.
 

خدمات وزارة االستثامر 

موقع وزارة 
االستثمار

 موقع “استثمر في 
السعودية”
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