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إدراكًا للتغير اإليجابي في المشهد االقتصادي بالمملكة، وإيمانًا بأهمية الكلمة االفتتاحية 
دعم النمو، فقد شرعت المملكة في رحلة لتكوين شراكات طويلة المدى 
مع القطاع الخاص العالمي، لتعزيز سمعتها كبيئة جاذبة وصديقة لألعمال، 

لتسريع خطط االستثمار في االتجاه نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع.

يأتي  الذي  االستثمار،  مستجدات  تقرير  من  اإلصدار  هذا  ويستعرض 
بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن تتفوق المملكة بكونها 
أسرع اقتصادات العالم نموًا في عام 2022م، كما يشير التقرير إلى أبرز 
التطورات  في نمو  القطاعات االقتصادية، ومؤشرات االستثمار الرئيسية، 
التجارية،  العمليات  الهادفة إلى تبسيط ممارسة  واإلصالحات السريعة 
وأثرها في اجتذاب المستثمرين، باإلضافة إلى المبادرة الوطنية لجذب 
سالسل اإلمداد العالمية للمملكة، وهي أحدى المبادرات الرئيسية التي 
طورتها وزارة االستثمار تحت مظلة االستراتيجية الوطنية لالستثمار بهدف 

تضمين المملكة في الشبكات العالمية، وبناء قدراتها اإلنتاجية.

المبادرة الوطنية لجذب سالسل اإلمداد  حيث تتطلع المملكة، من خالل 
والبيئة  اللوجستية،  والروابط  اإلنتاج،  شبكات  تعزيز  إلى  العالمية، 
أمن  مع  التكلفة  قيادة  استراتيجية  دمج  إلى  باإلضافة  االستثمارية، 
واستدامة سالسل التوريد، وذلك إليجاد سالسل إمداد عالمية أكثر مرونة، 
التي  اليوم، خصوصًا بعد االضطرابات والتوترات  العالم  والتي يحتاجها 
تعرضت لها سالسل التوريد مؤخرًا في أنحاء العالم، وذلك سيكون بدعٍم 
من البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، الذي مّكن 
المملكة من إحراز تقدم كبير في مرونة سلسلة التوريد، من خالل مبادرتها 
لتوطين الصناعات التحويلية واللوجستية الرئيسية، حيث ستعمل المبادرة 
الوطنية لجذب سالسل اإلمداد العالمية، على دعم القطاعات الصناعية 
الرئيسية الموجهة للتصدير، من خالل تحفيز االستثمار، وتوجيه المستثمرين 
خالل دورة حياتهم االستثمارية، وإضافة الحوافز ضمن إطار االستراتيجية 

الوطنية لالستثمار.

تهتم االستراتيجية الوطنية لالستثمار بصميم تحول المملكة إلى دولة 
ذات فرص استثمارية واسعة ونوعية وسهلة الوصول، مما يضمن أيضًا 
زيادة جودة وحجم هذه الفرص، وستحقق االستراتيجية الوطنية لالستثمار 
ذلك من خالل ثالثة أهداف رئيسية؛ هي: زيادة مساهمة القطاع الخاص، 
ودعم تنمية وتطوير القطاعات االستراتيجية، ورفع مستوى المنظومة 

االستثمارية لتحفيز االبتكار والمحتوى المحلي.

وزارة االستثامر 

معايل 
الوزير 

املهندس 
خالد الفالح
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الكلمة االفتتاحية 

وزارة االستثامر 

معايل 
الوزير 

املهندس 
خالد الفالح

األجنبي  االستثمار  تدفقات  في  التصاعدي  مسارها  المملكة  وتواصل 
2022م، والتي ارتفعت بنسبة 6.6٪  المباشر خالل الربع الثاني من عام 
مقارنة بالربع األول من عام 2022م، وذلك بعد تحقيق ارتفاع في معدل 
النمو السنوي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر لتبلغ 257.2% في عام 
2021م، والتي جاءت مدعومة جزئًيا بصفقة شركة أرامكو بقيمة 12.4 مليار 
دوالر، ويعود الفضل في ذلك -بعد الله- إلى اإلصالحات التطويرية الهادفة 
إلى تشجيع االستثمار في القطاعات الواعدة الرئيسية في المملكة، مثل 
الترفيه والسياحة، مما أسهم في توفير فرص استثمارية نوعية، ونتيجة 
لذلك، شهدت المملكة نموًا سنويا في نسبة الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي وصلت إلى ٪12.2 في الربع الثاني من عام 2022م، كما ارتفعت 
نسبة النمو السنوي لألنشطة غير النفطية إلى ٪8.2، ليدل ذلك على 
استثمارية  يزخر بفرص  اقتصاد متنوع  بتحقيق  المستمر  المملكة  التزام 

واسعة ونوعية.
 

هائلة  إمكانات  تهيئة  في  المملكة  تشهده  الذي  التحول  ويستمر 
لالستثمار، ضمن سوق يشهد نموًا ثابتًا، وتطورًا اقتصاديًا رائدًا بين دول 
مجموعة العشرين، ومع إطالق المبادرة الوطنية لجذب سالسل اإلمداد 
التوريد العالمية  العالمية، ستعمل المملكة على زيادة تنويع سالسل 
ندعوكم الستكشاف  لذا  الصناعي،  الفرص في قطاعها  من خالل خلق 
وقراءة هذا العدد بما يحتويه من أبرز المالمح االستثمارية، والتعّرف على 
الفرص االستثمارية المتاحة في المملكة، كما يسعدنا تواصلكم مع وزارة 

االستثمار لمساعدتكم ومساندتكم لبدء رحلة استثمارية مميزة.
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تســتند منظومــة الصناعــة والثــروة المعدنيــة فــي المملكة علــى مجموعة 
مــن التوجهــات االســتراتيجية التــي حددتهــا االســتراتيجيات القطاعيــة وفــي 
مقدمتهــا االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة التي أطلقها ســمو ولــي العهد 
منتصف شــهر أكتوبر 2022م، وتهدف إلى اقتصاد صناعي مرن وتنافســي 
ومســتدام يقــوده القطــاع الخــاص، يســهم فــي بنــاء القــدرات المحليــة 
للمملكــة لمواجهــة التحديــات وضمــان االســتمرارية، باإلضافــة إلــى تعظيــم 
االســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة واســتغالل الموقــع الجغرافــي المتميــز 
للوصــول الــى العالــم مــن خــالل االســتثمار فــي عــدد مــن الصناعــات التــي 
ــع إلــى المســتقبل  ســيكون لهــا قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي، والتطل
بالتركيــز علــى الصناعــات المســتقبلية التــي تؤهــل المملكــة للمنافســة 
مــع الــدول األخــرى، نســعى مــن خاللهــا إلــى تعزيــز وتنميــة ثقافــة االبتــكار 
والمعرفــة وقيــادة التكامل اإلقليمــي الصناعي وتحقيق الريــادة العالمية 
فــي صناعــة مجموعــة مــن الســلع المختــارة التــي تتمتــع بهــا المملكــة، 
المناقصــات  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  مســاهمة  وزيــادة 
الحكوميــة، إضافــة إلــى تقديــم حوافــز لتمكيــن الصناعــات المســتهدفة مــن 

الوصــول إلــى األســواق العالميــة.

يقــوم برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية “ندلــب” 
بــدور حيــوي فــي التنســيق والمواءمــة بيــن القطاعــات األربعــة الرئيســية 
التــي يشــرف عليهــا، لخلــق التناغــم مــع الجهــات التنفيذيــة والقطــاع الخــاص 
وذلــك لتحقيــق مســتهدفاته الرئيســية المتمثلــة فــي تحويــل المملكــة إلى 
قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية عالميــة حيــث حقــق البرنامــج عــدًدا 
مــن المنجــزات خــالل عــام 2021م، مــن أهمهــا جــذب اســتثمارات نوعيــة فــي 
جميــع قطاعــات البرنامــج بنحــو 55 مليــار ريــال، واعتمــاد اســتراتيجية النقــل 
والخدمــات اللوجســتية والبــدء فــي تنفيذهــا، وتحقيــق رقــم قياســي مــن 
الصنــدوق الصناعــي فــي تمويــل المشــاريع، وتســجيل أرقــام قياســية 
لمشــاريع الطاقــة المتجــددة، إضافــة إلــى التقــدم فــي عــدة مؤشــرات 

دوليــة.

وفــي ســبيل ضمــان تقويــة سالســل اإلمــداد المحليــة، عملنــا فــي وزارة 
الصناعــة والثــروة المعدنيــة علــى إطــالق مبــادرة سالســل اإلمــداد التــي 
تهــدف إلــى إيضــاح سالســل القيمــة لنحــو 9 آالف منتــج صناعــي، بشــكل 
ُيعــزز الشــفافية فــي القطــاع، ويرفــع معــدل نمــو الصناعــة والمحتــوى 
وســيتم  للمنتجــات،  الصناعيــة  القيمــة  سالســل  تظهــر  حيــث  المحلــي، 
تدعيمهــا بمعلومــات عــن سالســل اإلمــداد للمســتفيدين فــي القطاعيــن 
الخــاص والعــام؛ لتمكيــن وزيادة االســتثمار لتكامل سالســل اإلمــداد المحلية 
وارتباطهــا بسالســل اإلمــداد اإلقليميــة والعالميــة كمخــرج أساســي، بمــا 
يســهم فــي مواجهــة التحديــات الناتجــة عــن تحديــات سالســل اإلمــداد 
علــى مســتوى العالــم، والتــي كشــفت عنهــا جائحــة كورونــا والتحديــات 

العالميــة. الجيوسياســية 

ــر 2022م، مؤتمــًرا لسالســل اإلمــداد، بحضــور  ــا خــالل شــهر أكتوب كمــا نظمن
نخبــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــي هــذا المجــال ليكــون ممكنــا فــي زيادة 
االســتثمار لتكامــل سالســل اإلمــداد المحليــة وارتباطهــا بسالســل اإلمــداد 
الشــمولية  تضمــن  وبطريقــة  أساســي،  كمخــرج  والعالميــة  اإلقليميــة 

وبمشــاركة كافــة الجهــات المعنيــة.

وزارة الصناعة 
والرثوة املعدنية

معايل 
الوزير 

األستاذ بندر 
بن إبراهيم 

الخريف
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وزارة الصناعة 
والرثوة املعدنية

معايل 
الوزير 

األستاذ بندر 
بن إبراهيم 

الخريف

ــة الشــريكة، والقطــاع الخــاص،  كمــا نعمــل بالتعــاون مــع الجهــات الحكومي
علــى ضمــان تنميــة سالســل اإلمــداد المحليــة وتفعيــل دور المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة وتكاملهــا مــع الصناعــات االســتراتيجية الكبيــرة 
لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030م، وذلــك لزيــادة إســهام 
القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي وتعظيــم نســبة المحتــوى المحلــي 

فــي المنتجــات الوطنيــة.

فًضــال عــن ذلــك، نركز بشــكل كبيــر فــي مســارات النمــو الصناعيــة والتعدينية 
علــى المبــادئ البيئيــة واالجتماعيــة والتــي تعتبــر عامــالً إرشــادًيا مهًمــا 
فــي البرامــج التــي تــم إطالقهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــالل 
الســنوات األخيــرة، بمــا فــي ذلــك مبــادرة الســعودية الخضــراء، والشــرق 
األوســط األخضــر، التــي تحظــى بدعــم ومتابعــة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ولــي العهــد وتتضمــن 

عــدًدا مــن البرامــج لحمايــة البيئــة والتحــول النظيــف لقطــاع الطاقــة.

كمــا نحــرص علــى خلــق تنميــة مســتدامة للقطــاع التعدينــي، وتحقيــق 
التــوازن بيــن التنميــة االجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا، بمــا 
يضمــن قيــام صناعــات تعدينيــة ذات قيمــة مضافــة ومتكاملــة مــن اإلنتــاج 
إلــى التصنيــع، وذلــك ضمن اســتراتيجية شــاملة للتعديــن تضمنــت 42 مبادرة 
لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا تطويــر واســتثمار سالســل القيمــة المضافــة 
للثــروات المعدنيــة ليصبــح قطــاع التعديــن الركيــزة الثالثــة فــي الصناعــة 
الســعودية وزيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتوليــد 
الوظائــف وتنميــة القــدرات البشــرية معتمــدًا في ذلــك على توفــر الموارد 
ــا  المعدنيــة والطلــب المحلــي واالســتفادة مــن األســواق العالميــة، وأعلن
عــن طــرح 3 فــرص لالستكشــاف، باإلضافــة إلــى دراســة 14 فرصــة أخــرى 

ــًا. ســيتم اإلعــالن عنهــا قريب

كمــا أننــا اليــوم نتابــع تطويــر عــدد مــن الفــرص النوعيــة مــن خــالل طــرح 35 
فرصــة اســتثمارية فــي قطــاع الصناعــات التعدينيــة ومــواد البنــاء، بحجــم 
اســتثمارات يتجــاوز 50 مليــار ريــال، كمــا نعمــل علــى تعزيــز موقــع المملكــة 
فــي خارطــة صناعــة الحديــد والصلــب من خــالل إطالق 3 مشــاريع فــي قطاع 

الحديــد والصلــب بقيمــة 35 مليــار ريــال )9.3 مليــار دوالر).
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الفصل األول

أداء االقتصاد السعودي يف 

الربع الثالث من عام 2022م
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ارتفاع معّدل منو االقتصاد السعودي إىل أعىل 

مستوياته منذ أكرث من عرشة سنوات
استمر اقتصاد المملكة بتحقيق ُمعدالت نمو ضخمة، حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 12.2% في الربع 
الثاني من عام 2022م على أساس سنوي، يأتي هذا النمو بعد التقديرات األولية السابقة والتي بلغت 11.8%، والذي 
ُيعد هو األعلى ُمنذ أكثر من ِعقد؛ وُيعزى هذا النمو إلى قوة االقتصاد المحلي وتعافي االقتصاد العالمي، وذلك 
على الرغم من الظروف العالمية الغير ُمستقرة وما يصاحبها من توترات جيوسياسية وارتفاع معدالت التضخم العالمية. 
وجاء النمو االقتصادي للمملكة في الربع الثاني مرتفعًا، بعد النمو الذي شهده الربع األول من عام 2022م والذي 
بلغ 9.9%. وشهدت األنشطة غير النفطية بشكٍل خاص تسارًعا قوًيا في الربع الثاني من عام 2022م لُتسجل معدل نمو 
بنحو 8.2% على أساس سنوي، مما يدل على التنويع االقتصادي المستمر الذي يشهده اقتصاد المملكة. كما شهدت 
األنشطة النفطية نموًا بنسبة 22.9%، وذلك بارتفاع طفيف عن الربع األول من عام 2022م الذي شهد نموًا بنحو %20.3، 

حيث حافظت أسعار النفط العالمية على معدالتها األخيرة المرتفعة. 

%12.2%8.2
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
في الربع الثاني من عام 2022م على 
أساس سنوي، وهو النمو األعلى منذ 

الربع الثالث من عام 2011م

نمو النشاط غير النفطي في 
2022م  الربع الثاني من عام 

على أساس سنوي

منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بحسب األنشطة 

االقتصادية الرئيسية )عىل أساس سنوي(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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شهدت األنشطة االقتصادية غير النفطية نموًا قويًا في الربع الثاني من عام 2022م على أساس سنوي، وقد 
قاد هذا النمو نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والذي شهد نموًا بنسبة 16.4%  حيث شهد 
النشاط انتعاشًا ُمستمرًا منذ جائحة “كوفيد19-”. كما َسجل نشاط الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت ارتفاعًا 
بنسبة 12.1%، ونمت أنشطة التعدين والتحجير األخرى بنسبة 10.1%، وحقق نشاط التشييد والذي ُيعد أهم األنشطة 

الرئيسية نموًا بنسبة 8.8%، وشهد نشاط النقل والتخزين واالتصاالت نموًا بنسبة %7.8.

األنشطة غري النفطية تأخذ مساًرا تصاعديًا مستداًما

منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي لألنشطة غري النفطية بحسب نوع 

النشاط يف الربع الثاين من عام 2022م )عىل أساس سنوي(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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اإلنتاج الصناعي يتوسع بوترية ُمَضاعفة 

مع استمرار التنويع

%16.8%22.0

نمو مؤشر اإلنتاج الصناعي 
في شهر أغسطس 2022م 

على أساس سنوي 

نمو إنتاج أنشطة الصناعات 
التحويلية في شهر أغسطس 

2022م على أساس سنوي

%15.5

نمو إنتاج أنشطة التعدين واستغالل 
المحاجر في شهر أغسطس 2022م 

على أساس سنوي

ارتفع مؤشر اإلنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 16.8%  خالل شهر أغسطس من عام 2022م، مقارنة بنفس الشهر 
من العام الماضي، مما يعكس انتعاش اقتصاد المملكة والوتيرة السريعة للتنويع االقتصادي على الرغم من الركود 
العالمي. وقد حقق مؤشر اإلنتاج الصناعي ارتفاعًا على مدى عشرة أشهر متتالية وذلك منذ شهر نوفمبر من عام 
2021م، بينما استمر المؤشر في االرتفاع لمدة ستة عشر شهًرا متتالًيا منذ شهر أبريل من عام 2021م، ويعتبر نشاط 
التعدين واستغالل المحاجر، الذي يمثل 74.5% من وزن المؤشر محرًكا رئيسًيا لنمو مؤشر اإلنتاج الصناعي، حيث ارتفع 
بنسبة 15.5% في شهر أغسطس من عام 2022م على أساس سنوي؛ وذلك مع ارتفاع إنتاج النفط للمملكة. كما َسجل 
إنتاج نشاط الصناعات التحويلية نموًا قياسيًا وذلك بنحو 22.0% في نفس الربع، وارتفع اإلنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء 
والغاز بنسبة 11.3%، ويتزامن هذا االرتفاع في األنشطة الصناعية على وجه الخصوص، مع التركيز على التنويع االقتصادي 

في المملكة، مما يعكس الطلب القوي على الصادرات السعودية، على الرغم من النظرة العالمية غير المتفائلة.

مؤرش اإلنتاج الصناعي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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اململكة تتجه نحو اقتصاد رقمي غري نقدي يف ظل 

تفوق تعامالت نقاط البيع عىل أجهزة الرصاف اآليل
ارتفعت تعامالت نقاط البيع بقوة في السنوات األخيرة مع التطور في تقديم الخدمات المالية، واالهتمام المتزايد 
من ِقبل العمالء والتجار وزيادة ثقة المستهلك وارتفاع معدالت اإلنفاق. حيث شهد الربع الثاني من عام 2022م تجاوز 
إجمالي قيمة تعامالت نقاط البيع البالغة 36.7 مليار دوالر )137.8 مليار ريال(، إجمالي قيمة سحوبات أجهزة الصراف 
اآللي البالغة  36.4 مليار دوالر )136.5 مليار ريال( وذلك ألول مرة، حيث تجاوزت قيمة تعامالت نقاط البيع الشهرية لشهر 
أبريل قيمة تعامالت أجهزة الصراف اآللي في نفس الشهر، وفي شهر أغسطس من عام 2022م، بلغت التعامالت 
الشهرية عبر نقاط البيع نحو 13.3 مليار دوالر )49.7 مليار ريال(، بزيادة قدرها 21.2% على أساس سنوي، مما يدفع 
المملكة للوصول إلى مستويات قيادية على المستوى اإلقليمي في التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي، ومن 

المتوقع أن يستمر ارتفاع معدل تعامالت البطاقات الذكية ونقاط البيع في السنوات القليلة القادمة.

 %21.2 %1.4
نمو قيمة تعامالت نقاط البيع في 

شهر أغسطس من عام 2022م 
على أساس سنوي

معدل انخفاض قيمة السحوبات النقدية في 
شهر أغسطس من عام 2022م على أساس 

سنوي، مما يؤكد على تحول االقتصاد 
السعودي إلى اقتصاد رقمي

مؤرشات اإلنفاق االستهاليك

المصدر: البنك المركزي السعودي
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ثبات إجاميل األصول االحتياطية رغم األوضاع 

املتقلبة 
على الرغم من الظروف العالمية المتقلبة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتضخم واالنكماش االقتصادي 
المحتمل، نجح البنك المركزي السعودي )ساما( في اتخاذ قرارات سليمة أسهمت في أن تصبح المملكة بوضع 
استثنائي وذلك بفضل التوافر الكبير لالحتياطيات النقدية، حيث بلغ إجمالي األصول االحتياطية للعمالت األجنبية 457.4 
مليار دوالر في شهر أغسطس من عام 2022م، ويشمل ذلك االستثمارات في األوراق المالية األجنبية، والعمالت 

األجنبية، والودائع في الخارج، واحتياطيات صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

0.6% 457.4 مليار دوالر 

قيمة األصول االحتياطية 
للعمالت األجنبية في شهر 

أغسطس من عام 2022م

نمو األصول االحتياطية للعمالت 
األجنبية في شهر أغسطس من 
عام 2022م على أساس سنوي

احتياطي النقد األجنبي لدى البنك املركزي السعودي

المصدر: البنك المركزي السعودي
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باملرتبة  مكانتها  عىل  الحفاظ  اململكة  تواصل 
الخامسة يف األصول االحتياطية للعمالت األجنبية 
عىل مستوى اقتصادات دول مجموعة العرشين

* أحدث البيانات المتاحة

احتياطي العمالت األجنبية لدول مجموعة العرشين يف 

شهر أغسطس من عام 2022م

المصدر: صندوق النقد الدولي
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مكاسب االستثامر وسط 

التقلبات العاملية

الفصل الثاين

الربع الثالث 2022م



1,163928

استقرار يف أعداد إصدار الرتاخيص االستثامرية 

األجنبية الجديدة
بلغ إجمالي عدد التراخيص االستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خالل الربع الثالث من عام 2022م نحو 1,163 ترخيصًا، 
وذلك بالرغم من حالة عدم اليقين على مستوى االقتصادات العالمية، والعوامل الخارجية الجيوسياسية. وبعد 
استبعاد عدد التراخيص الجديدة الُمصدرة بموجب حملة مكافحة التستر التجاري “تستر” ، تم إصدار نحو 928 ترخيص خالل 
الربع الثالث من عام 2022م، والذي يمثل زيادة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة 
استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة االستثمارية المستقرة والداعمة لألعمال، 

باإلضافة إلى توافر المدخالت المحلية، والموارد البشرية الشابة، والموقع الجغرافي االستراتيجي للمملكة. 

* باستثناء تراخيص االستثمار الُمصدرة بموجب حملة مكافحة التستر التجاري “تستر”

إجمالي عدد التراخيص 
االستثمارية الجديدة الُمصدرة 

في الربع الثالث من عام 2022م

الُمصدرة  الجديدة  االستثمار  تراخيص  عدد 
بعد  2022م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
حملة  بموجب  الُمصدرة  التراخيص  استبعاد 

مكافحة التستر التجاري “تستر”

عدد تراخيص االستثامر األجنبي الجديدة )الربعية(*

المصدر: وزارة االستثمار
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نشاطي التشييد وتجارة الجملة والتجزئة يتصدران 

قامئة الرتاخيص املٌصدرة الجديدة يف الربع الثالث 

من عام 2022م
بالرغم من نجاح قطاع الهيدروكربونات في جذب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المملكة على مدى فترة 
طويلة، إال أن أجندة التنويع االقتصادي الخاصة برؤية السعودية 2030 أظهرت أن هناك قطاعات أخرى تحظى 
باهتمام عالمي، ففي الربع الثالث من عام 2022م، تفّوق نشاط التشييد على نشاط تجارة الجملة والتجزئة ليقود 
تراخيص االستثمار الجديدة خالل هذا الربع، وكان نشاط التشييد قد حصل على 234 ترخيًصا، بزيادة قدرها %19.4 
على أساس سنوي، وقد انتعشت الصناعة من خالل االستثمار في البنية التحتية والمشاريع الضخمة، فضالً عن 
الطلب المتزايد من القطاع الخاص، وفي غضون ذلك، حافظ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على مستواه في جذب 

االستثمارات، حيث تم اصدار 233 ترخيًصا للنشاط خالل الربع.

%19.4 
 معدل نمو التراخيص الُمصدرة

 لنشاط التشييد في الربع الثالث من
عام 2022م على أساس سنوي

233
 ترخيص جديد لنشاط تجارة

 الجملة والتجزئة خالل الربع
الثالث من عام 2022م

%20.1 
 نسبة التراخيص الُمصدرة لنشاط

 التشييد من إجمالي التراخيص الجديدة
خالل الربع الثالث من عام 2022م

عدد الرتاخيص االستثامرية األجنبية الجديدة بحسب األنشطة 

االقتصادية يف الربع الثاين من العام 2022م

المصدر: وزارة االستثمار
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استمرار ارتفاع تدفقات االستثامر األجنبي املبارش 

إىل اململكة خالل الربع الثاين من عام 2022م

واصلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نموها خالل النصف األول من عام 2022م، وذلك بعد تسجيل أرقام 
قياسية في عام 2021م، حيث سجلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في عام 2021م زيادة بنسبة %257.2 
مقارنًة بعام 2020م. كما شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2022م نحو 2.1 
مليار دوالر )7.9 مليار ريال(، وبزيادة قدرها 6.6% عن الربع األول من عام 2022م بتدفقات بلغت نحو 2 مليار دوالر 
)7.4 مليار ريال(،  كما حققت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ارتفاعًا بشكل ُمستمر خالل األرباع األربعة الماضية 
بعد االرتفاع القوي في الربع الثاني من عام 2021م، والذي شهد استثمارات غير عادية بقيمة 12.4 مليار دوالر 
)46.5 مليار ريال( وكان من أبرز تلك االستثمارات صفقة  شركة أرامكو في البنية التحتية والتي أبرمتها مع ائتالف 

دولي من المستثمرين. 

عملت االستراتيجية الوطنية لالستثمار، التي ُأطلقت في الربع الرابع من عام 2021م، على دعم نمو االستثمار 
األجنبي المباشر في المملكة، من خالل تركيزها على أربعة محاور استراتيجية

فرص 

االستثامر

التمويل تعزيز القدرات املستثمرون

التنافسية

* مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة شركة أرامكو في البنية تحتية بقيمة 12.4 مليار دوالر )46.5 مليار ريال( والتي أبرمتها مع ائتالف دولي من المستثمرين.  

6%2.1 مليار دوالر 
قيمة تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشر إلى المملكة خالل الربع 

الثاني من عام 2022م

األجنبي  االستثمار  تدفقات  نمو  معدل 
المباشر خالل الربع الثاني من عام 2022م 

مقارنة بالربع األول من عام 2022م

تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل اململكة

المصدر: البنك المركزي السعودي
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ُتعد الصناعات التحويلية في المملكة نقطة جذب قوية للمستثمرين العالمين، حيث شهد القطاع الصناعي إصدار 
146 ترخيًصا خالل شهري يوليو وأغسطس من عام 2022م، وبلغت قيمة رأس المال المخصص إلنشاء المصانع 

المرخصة حديًثا في هذه الفترة نحو 1.3 مليار دوالر )4.9 مليار ريال(.

* بيانات الربع الثالث من عام 2022م ُتمثل شهري يوليو وأغسطس فقط، وفًقا ألحدث البيانات المنشورة 

90
مصنعًا بدأ اإلنتاج 

خالل شهري يوليو 
وأغسطس 2022م

1.3 مليار دوالر 
تم استثمارها في 

المصانع المرخصة حديًثا 
خالل شهري يوليو 
وأغسطس 2022م

146
ترخيص جديد تم إصداره 

خالل شهري يوليو 
وأغسطس 2022م

1 مليار دوالر 
تم استثمارها خالل شهر 

أغسطس 2022م فقط

املصانع املرخصة حديثًا تجذب استثامرات رأساملية 

بقيمة 1.3 مليار دوالر خالل شهري يوليو وأغسطس 

من عام 2022م 

رأس مال املصانع املرخصة حديثاً

المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
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شهدت السوق المالية السعودية “تداول” أداءً قويًا خالل األشهر التسعة األولى من عام 2022م، مدعومًة 
بعشرة اكتتابات أولية، وذلك على الرغم من التوقعات العالمية غير المتفائلة. وكان الطرح العام لشركة النهدي 
الطبية، الذي بلغت قيمته 1.4 مليار دوالر )5.1 مليار ريال(  أحد أكبر االكتتابات األولية على مستوى العالم من 
حيث الحجم في النصف األول من عام 2022م، وشهدت “تداول” إدراجات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليار 
دوالر )15.7 مليار ريال( خالل األشهر التسعة األولى من عام 2022م، وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لألسهم 
المصدرة بنسبة 7.6% ليصل إلى 2.9 تريليون دوالر )10.9 تريليون ريال( خالل هذه الفترة، فيما ارتفعت القيمة 

اإلجمالية لألسهم المتداولة بنسبة 21.5% لتصل إلى 373 مليار دوالر )1.4 تريليون ريال(.

السوق المالية السعودية تنجح في جذب المزيد من االستثمارات األجنبية منذ عام ٢٠١٩م، على أثر اإلصالحات 
التنظيمية التي ساهمت في تيسير شروط التسجيل وزيادة نطاق المستثمرين المؤسسيين.

وُتعتبر ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية، خالل الربع الثاني 
2022م. وهذه العقود ستمّكن  2022م، حيث تمت إتاحة العقود للتداول في الربع الثالث من عام  من عام 
المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بشكل أكثر فاعلية باإلضافة إلى تنويع 

المنتجات المتاحة للتداول في السوق. 

تم اإلعالن عن العقود املستقبلية لألسهم املفردة

10
اكتتابات أولية حتى الربع 

الثالث من عام 2022م 

%18.9
نمو ملكية المستثمرين األجانب 
الُمَؤهلين خالل الربع الثالث من 
عام 2022م على أساس سنوي

4.2 مليار دوالر 
مليار دوالر إجمالي قيمة 

االكتتابات األولية حتى الربع 
الثالث من عام 2022م 

االكتتابات العامة األولية يف “تداول” تجذب 
أصداًء دولية مع دخول منتجات جديدة إىل السوق 

املالية السعودية

ملكية املستثمرين األجانب املؤهلني يف تداول

المصدر: تداول
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سالسل اإلمداد: ربط اململكة 

بالعامل

الفصل الثالث

23 الربع الثالث 2022م



لسالسل  الوطنية  املبادرة  جديدة:  شبكات 

اإلمداد العاملية )مبادرة جرسي(

2.7 مليار دوالر  
المستثمرين  لدعم   ميزانية حوافز 
من خالل المبادرة الوطنية لسالسل 

اإلمداد العالمية )مبادرة جسري(

10.7 مليار دوالر 
خالل  من  استقطابها  سيتم  استثمارات 
د  ا مد إل ا سل  لسال طنية  لو ا رة  د لمبا ا
العالمية )مبادرة جسري( خالل أول عامين 

من اإلطالق

وتم بناء مبادرة جرسي عىل أربعة محاور استثامرية رئيسية

للقطاعات  اسرتاتيجي  بشكل  األولوية  جرسي  مبادرة  ومتنح 

الرئيسية التي تتمتع فيها اململكة مبيزة تنافسية

تمكين الصناعات 
المستقبلية

الصناعات المتقدمةتنويع العرض العالمي االستدامة ومواجهة 
تغير المناخ

تعتمد رؤية المملكة 2030 على تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة كأحد أهم أهدافها ومرتكزاتها الرئيسية، 
وضمن سعيها لتحقيق ذلك فقد أطلقت المملكة االستراتيجية الوطنية لالستثمار التي مهد تطبيقها تفعيل 
مبادرات ضمنية مهمة، ومنها، المبادرة  الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية )مبادرة جسري( التي سيكون 
بالتأكيد من مكانة المملكة كقوة  العالمية؛ مما سيعزز  أثر حقيقي في مرونة سالسل اإلمداد  لتنفيذها 
صناعية ومركز لوجستي عالمي، باإلضافة لتمكين خلق فرص نوعية محفزة للمستثمرين األجانب بتهيئة بيئة 

تنافسية القتصادات التصدير ومنتجاتها وخدماتها.

رؤية  لبرامج  الرئيسية  األداء  ومؤشرات  التوريد  سلسلة  أهداف  ومواءمة  لدعم  جسري  مبادرة  ُأطلقت 
السعودية 2030 واالستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 

واالستراتيجية الوطنية للصناعة.

صناعة الطيران

صناعة السيارات

مواد البناء

البتروكيماويات

الصناعات 
الغذائية

اآلالت والمعدات

الصناعات 
البحرية

األجهزة 
الطبية

الصناعات 
العسكرية

التعدين 
والمعادن

صناعة 
األدوية

الطاقة 
المتجددة

1

6

11

2

7

12

3

8

4

9

5

10
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كام تقدم املبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العاملية )مبادرة جرسي( العديد 

من الحوافز املتخصصة للمستثمرين والتي تعزز من  جاذبية إطالقها يف 

اململكة 

الحوافز 

املالية

الخدمات املدعومة/

املدخالت

الحوافز الرضيبية / طرح رأس املال

والدعم الحكومي

املنح الرأساملية

النفقات التشغيلية 

املتعلقة بالعاملني، 

مثل: الرواتب والتدريب

النفقات التشغيلية 

لغري العاملني

املرافق املدعومة، 

مثل: الكهرباء واملاء

املواد الخام 

املدعومة

مدخالت أخرى، مثل: 

اإليجار والخدمات األخرى

منح القروض

الوصول إىل حقوق 

امللكية

ضامنات االئتامن

الدعم الرضيبي، مثل: 

اإلعفاءات، وتأجيل السداد

الدعم الحكومي، مثل: 

الرسوم الجمركية

املناطق 

االقتصادية الخاصة

وتعد المملكة عضوًا في اتفاقيات التجارة اإلقليمية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، ويعزز ذلك من 
كونها بيئة جاذبة لسالسل اإلمداد العالمية، كما تم إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في عام 2019م 
لتقود سياسات واستراتيجيات تجارة المملكة الخارجية بهدف تمكين وصول الصادرات السعودية إلى األسواق 

الخارجية.

الحوافز التنظيمية

ترشيعات الرشكات 

لوائح العمل

اللوائح الخاصة 

بكل قطاع
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كيف تسهم االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر يف دفع عجلة النمو االقتصادي 
يف اململكة؟

كمستثمرين في القطاع الخاص، كان من الملفت لنا حًقا أن نشهد الوتيرة والتطّور 
الجهود  َعِمَلت  فقد  النفطي،  غير  االقتصاد  تنمية  في  المملكة  ألداء  الملحوظ 
الحكومية في نقل التكنولوجيا، والتوطين، وتطوير البنية التحتية، على فتح العديد 
من الفرص في قطاعاٍت وصناعاٍت متعددة، حيث تعكس هذه االصالحات أداء القطاع 

الحكومي الذي يتميز بسرعة وديناميكية تشابه القطاع الخاص.
ومع ذلك، لم نشهد هذا التحّول المركّز وواسع النطاق لوحدنا، باعتبارنا مستثمرين 
سعوديين، وبصفتي رئيس مجلس األعمال السعودي اليوناني، ومجلس األعمال 
السعودي السويدي، فقد الحظ زمالئي اليونانيون والسويديين مدى تغير بيئة 

األعمال، ومدى جاذبية االستثمار في المملكة.
وفي شركة العليان المالية، نرى إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في قطاعات عدة، 
مثل قطاع السياحة والضيافة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع التعليم، وقطاع الطاقة 
إذ كان لالستراتيجية  اللوجستية،  الخدمات  الصناعي، وقطاع  المتجددة، والقطاع 
الوطنية لالستثمار دوًرا محورًيا في هذا النمو، من خالل تقديمها للعديد من البرامج 
والحوافز التي دعمت من جاذبية االستثمار، وعززت من الفرص االستثمارية المتنوعة 
في هذه القطاعات، باإلضافة إلى وضعها ألسس التنمية المستدامة في األنشطة 

االقتصادية.

أين ترى رشكة العليان املالية فرص تطوير سالسل اإلمداد يف اململكة؟

-19”، واألوضاع السياسية بين أوكرانيا  لقد أدت اآلثار الناجمة عن جائحة “كوفيد 
وروسيا، إلى ارتفاع حاد في التكاليف اإلجمالية لعمليات سالسل اإلمداد، ونظًرا 
للزيادة الملحوظة التي شهدناها في أسعار المواد الغذائية، والسلع، والمواد 
الخام، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المملكة إلى 2.7% فقط في عام 

2023م. 
وفي شركة العليان المالية، نرى أن المبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية 
)مبادرة جسري( التي أطلقها سمو ولي العهد  األمير محمد بن سلمان مؤخًرا 
لمواجهة الصدمات والتحديات المستمرة في سالسل اإلمداد، فرصة عظيمة لتمكين 
الشراكات مع اُلمصّنعين واُلموّردين السعوديين في القطاع الخاص؛ مما سيعزز من 

البنية التحتية اللوجستية للمملكة بشكل أكبر.
وقد تطلبت الزيادة السريعة في اإلنتاج الصناعي للمملكة، قدرة لوجستية تضاهيها، 
فقد شّجع تطوير المناطق االقتصادية الجديدة، مثل مدينة جازان االقتصادية، ومدينة 
الملك سلمان للطاقة “سبارك”، ومحطة بوابة البحر األحمر، على تطوير البنية التحتية 
الجوية، والبحرية، وشبكة الطرق، في جميع أنحاء المملكة، إذ من المتوّقع أن تؤدي 
تلك الزيادة إلى إنشاء نظام لوجستي فّعال، يدعم تطوير سالسل اإلمداد في 
المستقبل، ويخفف من تكلفة تشغيلها في المملكة، كما يمكن أن تساعد التطورات 
المستمرة في عمليات االستيراد والتصدير اإللكترونية، والذكاء االصطناعي، في 
التخفيف من تحديات سالسل اإلمداد، وتبسيط عملياتها، من خالل استمرار جهود 

المملكة في تسخير أحدث التقنيات.

داخل  االقتصادي  والتنويع  النمو  تعزيز  يف  املشرتكة  املشاريع  أسهمت  كيف 

اململكة؟

نفخر في شركة العليان بمشاريعنا المشتركة القوّية والممتّدة ألكثر من 70 عاًما، 
فنحن نسعى من خالل برامج التدريب ونقل المعرفة المستمرة، إلى االستفادة من 
خبراتهم وعملياتهم وبنيتهم التحتية، لبناء وتحسين مهاراتنا وقدراتنا، كما نحرص 
على تحقيق أقصى استفادة من هذه العالقات، والتأكد من فاعليتها في دعم 
وتطوير مهارات، وقدرات، وخبرات، القوى العاملة السعودية، وتعزيز مساهمتها 

اإليجابية في القطاع الخاص.
وتأتي جهودنا الرائدة في تمكين المرأة في سوق العمل، من إحدى النجاحات 
التي نفتخر بها بشكل خاص في مجموعة العليان، فقد قمنا قبل ٢٢ عاًما بتعيين 
مديرة تنفيذية لتحديد فرص العمل للنساء في مكاتبنا داخل المملكة، وهو ما تمّكنا 
من تحديده بسرعة من خالل شراكتنا الناجحة مع جمعية النهضة، وهي منظمة غير 
ربحية تهدف إلى تمكين المرأة السعودية، وقد جاءت تلك الشراكة مدعومة من 
شركة “كيمبرلي كالرك” العالمية، حيث أسهمت في نجاح جهودنا لبناء قوى عاملة 

سعودية قوية تتكون من أكثر من ٪50 من اإلناث.

رأي الخرباء

لبنى 
العليان

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيسة التنفيذية لرشكة 

العليان املالية
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قوة شبكات اإلمداد يف اململكة

تتمتع المملكة بالعديد من المزايا، مثل: موقعها الجغرافي االستراتيجي وبنيتها التحتية القوية، والتي تجعلها 
وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المتطلعين إلى االستفادة من توجه المملكة نحو سالسل اإلمداد العالمية 

واإلقليمية.

موقع استراتيجي يربط 
بين ثالث قارات وعلى بعد 

مسافة ساعات قليلة 
نسبيًا من معظم المراكز 

االقتصادية الرئيسية

خطة عمل طموحة 
ومستدامة مع فرص 
واعدة في الصناعات 

الخضراء الناشئة وشبكات 
اإلمداد الجديدة

اقتصاد قوي تميز 
بكونه األسرع في نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي 
بين االقتصادات الكبرى 

في عام 2022م

بنية تحتية صناعية ولوجستية 
قوية بوجود أكثر من 40 
مدينة صناعية ومناطق 

اقتصادية خاصة جديدة

تكاليف إنتاج تنافسية ووفرة في 
المواد الخام ونمو سريع في 

الصناعات االستخراجية لصناعات المنبع 
والمصّب والصناعات الوسطى
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تتميز المملكة بوجود أفضل شبكات النقل والطرق المترابطة مع العالم، مما يتيح تمكين إنشاء طريق تجاري 
ديناميكي بسالسل إمداد فعالة، باإلضافة إلى أن األثر اإليجابي لتنفيذ خطة اإلصالحات والذي يجعل المملكة بيئة 
مفضلة وسهله لممارسة األعمال التجارية، ويدعم في تأسيس بنية تحتية قوية في المملكة لتعزيز تمكينها 

كمركز تجاري عالمي تنافسي.

اململكة من أهم الدول عاملياً يف قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وشهدت المملكة على مستوى الحوكمة، منذ إطالق رؤية السعودية 2030، تمكينًا لسالسل إمداد أكثر مرونة 
وديناميكية من خالل اإلصالحات التنظيمية، مدعومة بعوامل الجذب الرئيسية مثل:

 %55

حصة المملكة من حجم سوق المملكة
السوق الخليجي

أقل من 24 ساعة إلنهاء 

معامالت التخليص الجمريك
عمليات جمركية مؤمتتة 1

وخدمات إلكرتونية كاملة
خصخصة عقود النقل واالمتياز 2

لصالح املشغلني من القطاع الخاص
3

الطريان

القطاع 

البحري

سكك

الحديد

الطرق

28 مطار  

45 دولة مرتبطة مبسارات طريان مع 
اململكة

+  5,590 كلم من السكك الحديدية  

232,000 كلم من شبكات الطرق

  + 90 مليون مسافر سنوياً

+ 7 مليون طن من املعادن يتم نقلها 

إىل املراكز الصناعية

املرتبة 23 عاملياً ضمن أكرب شبكات 

الطرق حول العامل

13 مليون حاوية بسعة 20 قدماً تتم 

مناولتها سنوياً 

10 موانئ 

من 12% إىل 13% من حركة التجارة 

العاملية متر عرب البحر األحمر

3 موانئ سعودية مصنفة ضمن أفضل 20 

ميناء مبؤرش أداء موانئ الحاويات 2021م 

ميناء امللك عبدالله الثاين عاملياً يف 

تصنيف أرسع املوانئ منواً يف العامل عام 

2022م 

18 مليار دوالر  

+
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القدرات  لتطوير  القوية والمتنوعة ضروريًة  التوريد  ُتعتبر سالسل  لماذا 
الصناعية في المملكة؟

التوريد القوية والمتنوعة عاماًل أساسًيا في جهود المملكة لتطوير  ُيعّد توفير سالسل 
القطاع الصناعي، حيث يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي 
يقع ضمن رؤية السعودية 2030، إلى تحويل المملكة إلى قوٍة صناعيٍة رائدة، وُيعّد توطين 
سالسل التوريد عنصًرا أساسًيا في هذه االستراتيجية، إذ سيسهم في زيادة تمكين الُمنتجين 
المحلين، وبناء سالسل توريد أكثر مرونة، وتقليل تكلفة االضطرابات المؤثرة على األعمال، 

والتي ستسهم بدورها في استقرار وازدهار اقتصاد المملكة.  

يحظى توطين سالسل التوريد بإمكانات هائلة لدعم النمو، خاصًة في القطاعات االقتصادية 
ذات اإلمكانات العالية، مثل قطاعي األمن والدفاع، ومن هذا المنطلق، تلعب "سامي" دوًرا 
رائًدا في توطين اإلنفاق العسكري للمملكة من خالل إنشاء قطاع عسكري قوي، مع التركيز 
على المحتوى المحلي، فنحن نستهدف عقد شراكات استراتيجية مع خبرات عالمية لدعم 
وتمكين الُمنتجين والُموردين السعوديين، وُتمّثل هذه الشراكات دوًرا حيوًيا في جهودنا 
لتطوير القدرات والمحتوى المحلي، كما ُتمّكننا من االستفادة من نقاط القوة الفريدة لدى 
شركائنا إلنشاء تقنيات متطورة، وتأتي االستراتيجية الوطنية لالستثمار داعمًة وُممّكنة لهذه 
الجهود، كما ُتعزز من البيئة االستثمارية لجذب المستثمرين العالميين، فقد قمنا في "سامي" 
حتى اآلن بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون رئيسية مع الشركات الرائدة عالميًا في قطاع 
الطيران والدفاع، بما في ذلك شركة "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" و"ايرباص هيليكوبترز"، وذلك 
للتعاون في تطوير منتجات مشتركة داخل المملكة لتلبية االحتياجات العسكرية والدفاعية 

للقطاع.

ما هي المجاالت الرئيسية التي تركز عليها الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية في تصنيع المنتجات العسكرية والدفاعية؟

تدعم "سامي" هدف رؤية السعودية 2030، والمتمثل في توطين ٪50 من اإلنفاق العسكري 
للمملكة بحلول عام 2030م، وذلك من خالل تطوير التقنيات الحديثة، وتصنيع منتجات ذات 
الصناعات  قطاع  نطاق  لتوسيع  وذلك  الجودة،  عالية  خدمات  وتقديم  عالمية،  مقاييس 
العسكرية والدفاعية في المملكة، فقد انعكس توسيع نطاق هذه الصناعات بشكل إيجابي 
على القطاع، حيث احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمًيا من حيث اإلنفاق العسكري في عام 

2021م، بميزانية بلغت 215.6 مليار ريال سعودي. 

يتمثل هدفنا النهائي في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، في بناء وتمكين الريادة 
االبتكار  لذلك، فإننا نقود جهود  الدفاعية والعسكرية،  القطاعات  للمملكة في  العالمية 
التكنولوجي عبر مجموعة من وحدات األعمال المتخصصة في "سامي"، والتي تضم وحدة 
أنظمة الطيران والفضاء، ووحدة األنظمة األرضية، ووحدة اإللكترونيات المتقدمة، ووحدة 

األنظمة الدفاعية، ووحدة األنظمة البحرية. 

ما هي أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية 
في توطين الصناعات العسكرية في المملكة خالل العام الماضي؟

لقد حققنا في "سامي" العديد من اإلنجازات الهامة خالل العام الماضي، فقد أسهمت 
سلسلة الشراكات واالستحواذات االستراتيجية التي أجريناها خالل عام 2021م، في تسريع نقل 
الخبرات والتقنيات المتطورة في المجاالت الدفاعية البرية، والبحرية، والفضائية، واإللكترونية 
المتقدمة، إلى المملكة، وزيادة قاعدة موظفينا بنسبة 633%، لتصل إلى 2500 موظف، بزيادة 
2020م، كما ساعدتنا هذه األنشطة في تحقيق إجمالي  341 موظًفا مقارنة بعام  بلغت 
3 مليار ريال سعودي، وهو ما ُيمثل زيادة سنوية قدرها  عائدات الدفاع السنوية البالغة 
2,782، وسنعمل على الحفاظ على هذا النمو خالل العام المقبل من خالل عقد صفقات بقيمة 
10 مليار ريال سعودي، مع االلتزام بنسبة التوطين المعتمدة من الهيئة العامة للصناعات 

العسكرية بنسبة %57.7.

رأي الخرباء

املهندس 

وليد أبو خالد
الرئيس التنفيذي للرشكة 

السعودية للصناعات 

العسكرية )سامي(
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)c$ /kWh(

)c$ /kWh(

تعد المملكة من أكثر الدول تنافسية في تكاليف إنتاج الكهرباء، مقارنة بالعديد من االقتصادات المتقدمة.

كما أن المملكة واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم من حيث تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي.

مقارنة تكاليف اإلنتاج - الكهرباء 

المصدر: مبادرة جسري

مقارنة تكاليف اإلنتاج – الغاز الطبيعي

المصدر: مبادرة جسري

السعودية

 النرويج

 الواليات المتحدة

 السويد

الدنمارك

تركيا

فنلندا

كندا

ألمانيا

النمسا

فرنسا

كوريا الجنوبية

إيطاليا

أسبانيا

المملكة المتحدة

اليابان

السعودية

كندا

 الواليات المتحدة

 نيوزيالندا

تركيا

ألمانيا

المملكة المتحدة

أسبانيا

بولندا

النمسا

فنلندا

الدنمارك

إيطاليا

فرنسا

السويد

كوريا الجنوبية

اليابان

النرويج
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التقنية الناشئة تعزز البنية التحتية 

لسالسل اإلمداد

البنية التحتية الرقمية القوية للمملكة، بكافة  يتميز اقتصاد المملكة بتنافسيته الرقمية العالمية، كما أن 
أنظمتها وعملياتها، تمكنها من إدارة سالسل اإلمداد المتطورة.

أطلقت الهيئة العامة للموانئ مبادرة الموانئ الذكية الجديدة، المدعومة تقنيًا بوجود البنية التحتية القوية 
لتغطية الجيل الخامس في المملكة لتحقيق نشر تقنيات األتمتة في موانئها المختلفة، وذلك من خالل شراكة 
مع إريكسون، وشركة االتصاالت السعودية ، وهواوي ، الرائدة جميعها في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، 
باإلضافة إلى مستثمر النقل الرئيسي دي بي ورلد، حيث ستشهد مبادرة الموانئ الذكية أتمتة عمليات الموانئ 
المعالجة من قبل  اإللكترونية، ومنصات  السحابية والتقنية  الحوسبة  تدريجي، مع تسريع استخدام  بشكل 

المستفيدين في الموانئ.

كما يشهد مطار امللك خالد الدويل، في الرياض تطويرًا هائالً في قدرته على مناولة البضائع، مع تكامل قوي 
لتقنيات سالسل اإلمداد المتقدمة المطبقة في محطة الشحن )SATS(، حيث يتم إنشاء مرافق الشحن على 
مرحلتين بسعة نهائية ألكثر من 600,000 طن من البضائع سنويًا. باإلضافة إلى ذلك، ستتمتع منطقة الشحن 
بالعديد من المميزات المتقدمة، بما في ذلك منطقة سالسل اإلمداد المبردة المخصصة للسلع القابلة للتلف، 

ومسار مخصص للمنتجات الصيدالنية

نسبة انتشار استخدام اإلنرتنت 

مقارنة بـ63% عىل مستوى 

العامل يف عام 2021م

ضمن مجموعة دول 

العرشين من حيث 

تخصيص الطيف

من املنازل تستخدم 

تقنية األلياف البرصية

من مساحة اململكة 

مغطاة بتقنية 

)5G( الجيل الخامس

ميغابايت يف الثانية 

متوسط رسعة التحميل 

للهواتف املحمولة

يف مؤرش التتبع 

التنظيمي لالتحاد الدويل 

لالتصاالت

عاملياً يف رسعة 

انتشار شبكة الجيل 

)5G( الخامس

 98

الثانية

 53

30 91.81

الرابعة92 درجة من 100  %%

%
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في  اللوجستية  الخدمات  قطاع  على  طرأت  التي  الرئيسية  التغيرات  ما 
المملكة على مدى الخمس سنوات الماضية؟

لقد تغير قطاع الخدمات اللوجستية بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية، وتطّور 
الركائز  استندت  البيئية، حيث  االحتياجات  لتتوافق مع  التعقيد  أنظمة شديدة  إلى 
الرئيسية لسالسل اإلمداد والتوريد لعقود من الزمان، على العولمة، والتوريد منخفض 
التكاليف، والحد األدنى من المخزون المتاح. في حين أثرت جائحة "كوفيد-19"  على 
سالسل التوريد في جميع أنحاء العالم، مما دفع الشركات إلى بناء سالسل إمداد 
وتوريد مرنة، واالنتقال من نظام التوريد حسب الحاجة، إلى نظام التوريد االحتياطي، 
إذ تطّلب ذلك مجموعة جديدة من الحلول المرنة، وتفعيل الشراكات الُمعتِمدة على 
الدعم الشامل لسالسل التوريد الخاصة بالعميل، والوصول إلى الكفاءة اإلنتاجية في 
الوقت المناسب، وتفادي التأخير بسبب اضطراب سالسل التوريد العالمية، والتتّبع 

والتحّكم في كل مرحلة من مراحل عملية التوريد. 
وقد قمنا في "سال" باتخاذ خطوات حاسمة لتبسيط النظام اللوجستي في المملكة، 
إذ استثمرنا أكثر من 1.5 مليار ريال سعودي في مرافق الشحن لدينا في مدينتّي 
الرياض وجدة، حيث تماشت هذه التطورات مع تغيرات النظام البيئي، وشملت أتمتة 
التمكين  إلى  باإلضافة  والتصدير،  واالستيراد  التبريد  وسالسل  اإللكترونية  التجارة 
الرقمي للمرافق، والتي زادت من الطاقة االستيعابية للشحن الجوي لـ "سال" إلى 

أكثر من 900,000 طن، مما انعكس بشكل إيجابي على الكفاءة والفاعلية.

كيف تؤثر االستراتيجية الوطنية لالستثمار، واالستراتيجية الوطنية للنقل 
والخدمات اللوجستية، على قطاع الشحن الجوي في المملكة؟

تستهدف االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية زيادة عدد المسافرين جًوا 
إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة االستيعابية لقطاع الشحن الجوي لتصل إلى 
4.5 مليون طن، بحلول عام 2030م، حيث أسهم العمل على تلك المستهدفات في 
توسيع حجم السوق، وتحفيز النمو في قطاع الشحن الجوي، وأدت هذه التطورات 
في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جذب المزيد من الخبرات المحلية والعالمية إلى 
السوق، كما تعمل االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المدعومة من 

االستراتيجية الوطنية لالستثمار، على ترسيخ مكانة المملكة كقوة استثمارية رائدة.
نعمل في "سال" على تعزيز فرصنا التنافسية، وذلك من خالل االستثمار في بنيتنا 
التحتية، ومواردنا البشرية، ورفع مستويات الخدمة مع التركيز على المنتجات الجديدة 
لتلبية الطلب المتزايد واالستفادة منه، كما نعمل على دعم استراتيجية لوجستيات 

الطرف الثالث، باإلضافة إلى خدمات اإلنجاز الداعمة للتجارة اإللكترونية. 

ما المزايا التنافسية األساسية التي تتمتع بها المملكة وُتعزز من مكانتها 
لتكون مركًزا لوجستًيا إقليمًيا وعالمًيا؟

يشهد قطاع الخدمات اللوجستية تطورًا نموذجًيا، بدءًا من إدخال سالسل التوريد 
القابلة للتحكم في درجات الحرارة، والتي تلبي احتياجات الصناعات الغذائية والدوائية، 
حتى إدارة صناعة السيارات والصناعات العسكرية، كما تتطور شركات التوريد لتلبي 
مثل:  الناشئة،  القطاعات  تلك  تمّثل  حيث  والمتنامية،  الناشئة  القطاعات  متطلبات 
الرياضة، والثقافة، والترفيه، ُمحرًكا اقتصادًيا نوعيًا للمملكة، كما تمّثل أولوية رئيسية 

لنا في "سال".
وبالفعل كما نرى، أصبحت المملكة مركًزا لوجستًيا إقليمًيا وعالمًيا، ويرجع ذلك إلى 
تعدادها السّكاني الكبير، واقتصادها الحيوي، فضاًل عن سماتها الجغرافية الرئيسية. 
فعلى سبيل المثال، لدى المملكة عدد كبير من السكان، باإلضافة إلى أنها ُتعد أكبر 
40% من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة،  اقتصاد إقليمي، كما تسهم بأكثر من 
لموقعها  نظًرا  عنها،  ساعات   8 ُبعد  على  العالم  سكان  من   %70 أن  إلى  إضافًة 
االستراتيجي في قلب ثالث قارات، لذلك، تمتلك المملكة اتصااًل قوًيا وفريًدا باقتصادات 

العالم، كما تمّثل موطنا قوًيا لإلنتاج، والتصدير، والشحن.

رأي الخرباء

فيصل البداح 

الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب للرشكة السعودية 
للخدمات اللوجستية )سال(
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استغالل األصول الطبيعية
تتطلع المبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية )مبادرة جسري( إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر في 

المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، في القطاعات ذات الطابع التنافسي في المملكة.

يتطلب ربط صناعات المنبع بالصناعات الوسطى وصناعات المصّب في القطاعات النفطية، وجود سالسل إمداد 
تتسم بالمرونة والفاعلية، وهو ما تعمل مبادرة جسري على تحقيقه، من خالل تحسين شبكات اإلمداد، وتمكين 
مجموعة متنوعة من الموردين المحليين، من أجل دعم مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركز لوجستي 

عالمي.

والذهب،  األلمنيوم،  مثل  الرئيسية  المعادن  ذلك  في  بما  الطبيعية،  الموارد  في  بوفرة  المملكة  تحظى 
والفوسفات، والنحاس والبوكسيت، وُتعد هذه الوفرة عاماًل أساسيًا في توطين سالسل اإلمداد وتوفير 

المنتجات المطلوبة.

التعدين والمعادن: 
ُيعد قطاع التعدين من القطاعات المزدهرة في المملكة، والمستفيدة بشكل كبير من سالسل اإلمداد الفعالة، 
ومع استمرار التنقيب في الدرع العربي النوبي، تتجّلى فرص االستثمار الناشئة عبر سالسل القيمة في قطاع 

التعدين، حيث تحظى كاًل من الصناعات الوسطى وصناعات المصّب باهتماٍم قوّي من المستثمرين.

الكيماويات والنفط والغاز:
الصناعات  الصناعيين في  للمستثمرين  المملكة، يجعلها خياًرا جاذًبا  الخام في  بالمنتجات  اإلمداد  إن وفرة 

الوسطى وصناعات المصّب.

من سوق التعدين 

واملعادن يف 

منطقة الرشق 

األوسط وشامل 

إفريقيا.

%40  معدل النمو 

السنوي املركب 

يف قطاع التعدين 

واملعادن

من املعادن 

األساسية الصالحة 

تجاريًا

%2

 15

 احتياطيات التعدين غري 

املُستغلة يف الدرع 

العريب النويب

عامليًا يف احتياطيات النفط 

الخام، 16% من العرض 

العاملي يف عام 2021م

عامليًا يف إنتاج املواد 

الكيميائية، 10% من الناتج 

العاملي واإلنتاج يف عام 

2021م

عامليًا يف إنتاج النفط الخام، 

10.8 مليون برميل يوميًا يف  

يوليو لعام 2022م

مجّمع للتعدين.

1.3

الثانية

الخامسة

الثالثة

الخامسة

  350

+

+ +

ترليون دوالر
+

عامليًا يف احتياطيات الغاز 

الطبيعي، 4% من العرض 

العاملي يف عام 2021م
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كيف يتقدم العمل يف محطة الحاويات الجنوبية مبيناء جدة اإلسالمي؟ وكيف 

ينعكس ذلك عىل اململكة واملنطقة ككل؟

يشهد مشروع تشغيل محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة اإلسالمي، استثماًرا 
أبرمتها موانئ دبي  التي  االتفاقية  800 مليون دوالر، وهو جزء من  بأكثر من 
العالمية، مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عام 2019م، لتشغيل المحطة لمدة 
30 عامًا القادمة، حيث يعمل المشروع على تحديث وتوسيع البنية التحتية لمحطة 
المتقدمة، وبرامج األتمتة والرقمنة،  المعّدات  الحاويات، من خالل شراء وتركيب 
ومبادرات تقليل انبعاثات الكربون، كما سُيقّسم المشروع إلى أربعة مراحل، حيث من 
المقرر االنتهاء من المرحلة األولى للمشروع بحلول نهاية عام 2022م، واكتمال 
2024م، وسيسهم المشروع بشكل كبير في ترسيخ  المرحلة الرابعة بحلول عام 
البحر األحمر،  مكانة ميناء جدة اإلسالمي كمركز تجاري ولوجستي رئيسي على 
بما ينعكس بدوره على زيادة التدفقات التجارية، وتعزيز النمو االقتصادي، وخلق 
فرص عمل جديدة للطاقات الوطنية الشابة، إذ تأتي هذه األهداف متماشية مع 
األهداف الرئيسية لالستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وأهداف رؤية 

السعودية 2030 

وقعت رشكة موانئ ديب العاملية مؤخرًا اتفاقية بقيمة 500 مليون ريال سعودي 

مع “موانئ”، لبناء منطقة لوجستية يف ميناء جدة اإلسالمي، كيف تتوقع أن تشجع 

االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر االستثامرات املامثلة؟

1999م، وكانت تجربتنا  تعمل شركة موانئ دبي العالمية في المملكة منذ عام 
االستثمارية في المملكة والتعاون مع الشركات المحلية إيجابية للغاية، كما عمل 
نهج المملكة التدريجي لالستثمارات الخاصة بالقطاعات النوعية، على جذب اهتمام 
المستثمرين العالميين، وهو ما ُيعد أحد الركائز األساسية لرؤية السعودية 2030، 
فعلى سبيل المثال، قامت “موانئ” السعودية في العام الماضي، بتأمين أربع 

مجمعات لوجستية أخرى مع شركات عالمية في ميناء جدة اإلسالمي.

الخدمات  منطقة  تخلقها  قد  التي  األخرى  واالستثامر  الرشاكة  فرص  هي  ما 

اللوجستية؟ وكيف ميكن للمستثمرين من القطاع الخاص املشاركة؟

تمتد منطقة الخدمات اللوجستية على مساحة 415,000 متر مربع، وهو ما يضمن 
أن يكون ميناء جدة اإلسالمي مركًزا عالمًيا للخدمات اللوجستية المتمركزة حول 
الموانئ، كما أنها ُتمّثل النموذج المثالي إلدارة الوقت والمال، من حيث اإلنتاجية، 
وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  الموانئ  عمليات  تكون  عندما  خاّصة  والقيمة،  والكفاءة، 
بالخدمات اللوجستية، وُيعد هذا سببًا رئيسيًا في توقيع العديد من الشركات العالمية 
الكبرى اتفاقيات لمجمعات لوجستية داخل الميناء، وستشمل شراكاتنا مع الميناء 
استثمارات متعددة، بدءًا من أنشطة النقل بالشاحنات، والتقنيات الحديثة في إدارة 
المخازن، وشراء المعدات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والتقنيات المتطورة إلدارة 

المرافق، باإلضافة إلى خلق اآلالف من فرص العمل الجديدة.

إىل أي مدى تساعد الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، يف تحفيز اهتامم 

الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص بتطوير البنية التحتية؟

بدءًا من عام 2019م، أحرزت الشراكات بين “موانئ”، والمركز الوطني للتخصيص، 
القطاعين  بين  الشراكة  إطار  توحيد  كبيًرا في  تقدًما  العام والخاص،  والقطاعين 
العام والخاص في مجال الموانئ والبنية التحتية، مما أسهم في التعاون بين 
معظم مشغلي محطات الحاويات، كما ساعد في تطوير المنافسة اإليجابية بين 
المستثمرين والمشغلين، وهو ما يظهر جلًيا في النمو القوي ألعمال الموانئ منذ 
ذلك الحين، وقد شّكل هذا التعاون سابقة جيدة لجذب المزيد من االستثمارات  إلى 
المملكة، وهو ما يجب أن يمتد ليشمل مشاريع البنية التحتية للموانئ األخرى التي 

لم يشملها اإلطار بعد.

كيف ميكن للمملكة أن تعزز من مكانتها باعتبارها مركزًا لوجستيًا عامليًا؟

أظهرت الموانئ في المملكة تحسينات هائلة في التصنيفات األخيرة، وذلك بفضل 
سالسل اإلمداد ذات الكفاءة والفاعلية، والتدفقات التجارية المدروسة بدقة، وتعزيز 
مكانة المملكة كمزود عالمي لخدمة لوجستيات الطرف الثالث، كما أننا نتطلع إلى 
استمرار اإلصالحات الجمركية، وتعزيز التدفقات التجارية عبر الحدود، والعبور للدول 

المجاورة.

سلطان 
أحمد بن 

سليم
رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لشركة 
موانئ دبي العالمية 

“دي بي وورلد”

رأي الخرباء
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املحافظة عىل املستقبل، واملامرسات البيئية 

واالجتامعية وحوكمة الرشكات، وسالسل اإلمداد

اإلصالحات الرئيسية لتسهيل 
عملية االستثمار

فرص استثمارية جاذبة في مجال 
الطاقة المتجددة

تطوير البنية التحتية لتعزيز 
النمو

تتقدم المملكة في تحقيق مستهدفات االستدامة في رؤية السعودية  2030، ومبادرة السعودية الخضراء 
التي تتضمن أكثر من 60 مبادرة تهدف إلى التحول االقتصادي الكامل، وبيئة جاذبة الستثمارات الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات، حيث تمّكن مبادرة السعودية الخضراء من خفض االنبعاثات ضمن معايير اتفاق 

باريس لكونه عنصر أساسي في استراتيجية المبادرة الخضراء.  

وستعزز المبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية )مبادرة جسري( الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات العالمية من خالل االستفادة من خطط الطاقة الخضراء في المملكة كقوة جذب، وذلك لكونها األقل 
في تكلفتها كمصدر للطاقة الخضراء في قطاع التصنيع الصديق للبيئة الستخدامها المعادن الخضراء، والتي من 

المتوقع أن تتضاعف بمقدار أربع مرات بحلول عام 2040م

يرتكز برنامج الطاقة املتجددة يف اململكة عىل التايل: 

35 الربع الثالث 2022م



+5835-60 جيجاواط  

مبادرات الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح 

60+

مستهدف للطاقة المتجددة 
بحلول عام  2030م

مجمعًا للطاقة سيتم إنشائها في 
أنحاء المملكة

لتمكين منتجي الطاقة المستقلين

هدف التوطين مع وجود فرص استثمارية 
للشركاء الدوليين

تقود وزارة الطاقة عملية التحول يف مجال الطاقة املتجددة يف اململكة 

مببادرات وبرامج مختلفة:

تساهم المبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية )مبادرة جسري( في تعزيز أهداف إزالة الكربون العالمية، 
حيث ٌيعد تطوير المحتوى المحلي دور رئيسي في معالجة انبعاثات النطاق 1 و 2 و 3، وتشمل استراتيجيات 

االستدامة المدعومة من خالل مبادرة جسري

123 إطالق سالسل اإلمداد 
في أسواق الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح

تحقيق أقل تكلفة للطاقة 
المتجددة

تحويل المملكة إلى مركز 
لتصنيع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية وتوربينات 

الرياح

تتخطى إمكانات الطاقة المتجددة غير المحدودة بالمملكة العربية السعودية في أن يتم حصرها فقط بالطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، حيث أن إمكانيات المملكة تؤهلها ألن تكون مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين:

موقع اسرتاتيجي بني 

قارتني

أدىن تكلفة للطاقة املتجددة 

عىل مستوى العامل

توفر مساحات 

شاسعة من األرض

رشاكات رئيسية مع 

القطاع الخاص

بنية تحتية جاهزة وقادرة عىل 

تصدير الهيدروجني عىل شكل 

أمونيا

الخط الزمني للهيدروجني يف اململكة:

20202021

2022 2030

40 طن من األمونيا الزرقاء إلى  شحن 
لسلسلة  عالمي  عرض  أول   - اليابان 

إمداد األمونيا الزرقاء

توقعان  الجنوبية  وكوريا  المملكة 
اتفاقيات أولية لتطوير هيدروجين أخضر

توقيع عقد لتركيب أكثر من 2 جيجاواط 
من محطات التحليل الكهربائي لمنتجات 

الهواء في نيوم

المملكة ستكون أكبر مورد للهيدروجين 
طن  ماليين   4 باستهداف  العالم  في 

سنويًا 

%
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إصالحات تجذب 

املستثمرين 

الفصل الرابع
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نظرة عامة

ٌيعد عام 2022م نقطة تحول رئيسية في تاريخ المملكة العربية السعودية االقتصادي، حيث ساهمت وتيرة 
اإلصالحات االقتصادية وتحسين سوق العمل التي ترتكز على التحول الرقمي والضرائب وحوكمة ممارسة األعمال 

في استمرار توسع االستثمار ومواصلة النمو في العديد من القطاعات االقتصادية المهمة.
 

الرئيسية  المبادرات  أحد  - جسري، وهو  العالمية  اإلمداد  الوطنية لجذب سالسل  المبادرة  وسيعزز إطالق 
لالستراتيجية الوطنية لالستثمار، من مكانة المملكة كقوة استثمارية ومركز لوجستي عالمي لكونه سينفذ 

بخطة عمل تهتم بأولوية االستثمار والقطاع الخاص. 

صندوق النقد الدويل يشيد باقتصاد اململكة

أشاد صندوق النقد الدولي، في بيان مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة، باالنتعاش والنمو المستمر 
القتصاد المملكة وتجاوزه لتبعات جائحة “كوفيد-19”، والتي ما زالت تبعاتها السلبية  تؤثر على  االقتصاد العالمي،  
كما تميز اقتصاد المملكة بكونه األسرع نموًا عالميًا في عام 2022م بحسب بيان صندوق النقد الدولي،  بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط والطاقة  عالميًا، وتشديد السياسة النقدية، واإلصالحات القوية المركزة على ممارسة األعمال.

كما تضمنت إشادة صندوق النقد الدولي التنويه بتمكن المملكة من المحافظة على قوة استناد االقتصاد 
السعودي وثبات مسار نموه اإليجابي، واحتوائها للتضخم، وتعزيز مكانتها الخارجية، حيث كان ذلك مدعومًا 
باستجابتها السريعة لمعالجة تحديات آثار الجائحة، وزخم اإلصالحات القوية، وارتفاع أسعار النفط وزيادة معدالت 

اإلنتاج.

 %7.6
النمو  المتوقع  للناتج 

المحلي  اإلجمالي 
الحقيقي لعام  2022م 

على أساس سنوي 

 %4.2
النمو  المتوقع للناتج 

المحلي الحقيقي  للقطاع 
غير النفطي لعام 2022م 

على أساس سنوي

%17.2
فائض الحساب الجاري 
المتوقع لعام 2022م، 
مقارنة بنحو 5.3% في 

عام 2021م

%2.8
النمو المتوقع في 

أسعار المستهلك  لعام 
2022م على أساس 

سنوي
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ونوه صندوق النقد الدولي  بأن تمكين هذا النمو في المملكة قد تم من خالل إطالق أكثر من 300 مبادرة والئحة 
تم تفعيلها منذ بداية رؤية 2030، حيث سّرع تنفيذ هذه اإلصالحات في العديد من القطاعات المختلفة من التحول 

االقتصادي السعودي.

ما  على  لرابعة  ا لمادة  ا تركز  كما 
بازل3  معايير  لتحقيق  المملكة  تنفذه 
المصرفية، التي تشرف على كفاية رأس 
ومتطلبات  الضغط،  واختبار  البنك،  مال 

السيولة.

تحسين الحوكمة 
وإصالح سوق 

العمل

زيادة عدد 
المنشآت 
الصناعية

تحسين مستوى 
سهولة ممارسة 

األعمال التجارية

زيادة االستثمار 
ضمن مستهدفات 

االستراتيجية 
الوطنية لالستثمار

زيادة مشاركة 
المرأة في 

سوق العمل

تحسين رقمنة 
العمليات 
الحكومية

تعزيز الرقابة اإلرشافية عىل مخاطر االئتامن

تشديد الرقابة عىل ارتفاع اإلقراض العقاري

تعزيز مكافحة غسيل األموال / مكافحة متويل اإلرهاب

01

02

03

المصدر: المملكة العربية السعودية مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 – البيان الصحفي؛ وتقرير الخبراء؛ ومرفق المعلومات

39الربع الثالث 2022م

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/08/11/Saudi-Arabia-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-522189#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-,Saudi%20Arabia%3A%202022%20Article%20IV%20Consultation,Press%20Release%3B%20and%20Staff%20Report&text=Summary%3A,brought%20about%20under%20Vision%202030.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/08/11/Saudi-Arabia-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-522189#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-,Saudi%20Arabia%3A%202022%20Article%20IV%20Consultation,Press%20Release%3B%20and%20Staff%20Report&text=Summary%3A,brought%20about%20under%20Vision%202030.


سياسة االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر: 

كيفية االستفادة من السياسة
تهدف االستراتيجية الوطنية لالستثمار إلى زيادة جودة وحجم االستثمار في المملكة، مما يساعد في دفع 
عجلة التنمية االقتصادية عبر القطاعات الرئيسية ذات األولوية، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص المحلي 

والدولي، حيث تم بناء االستراتيجية الوطنية لالستثمار على ثالث ركائز مشتركة.

هل تفكر يف االستثامر يف السعودية؟

قم بزيارة منصة استثمر يف السعودية ملزيد من املعلومات.

االستراتيجية  رؤية  وتطمح 
الوطنية لالستثمار إلى تسريع 
حجم االستثمار في المملكة 

خالل العقد المقبل.

حجم االستثامر السنوي 
بحلول عام 2030، مقاساً  

بإجاميل تكوين رأس املال 
الثابت

من االستثامر الرتاكمي 
2021م- 2030م 

نسبة إجاميل تكوين 
رأس املال الثابت من 

إجاميل الناتج املحيل 
بحلول عام 2030م

من االستثامر األجنبي 
الرتاكمي املبارش 2021م-           

2030م

تيجية  سترا ال ا ف  تستهد و
الوطنية لالستثمار القطاعات 
التي تم إنشاؤها وتطويرها 
بسياسات رائدة جديدة وبرامج 

جذب رأس المال.

مساهمة القطاع الخاص في ميزان 
المدفوعات واالقتصاد السعودي

بالنظام البيئي االستثماري التنمية القطاعية االستراتيجية
الجاذب لالبتكار والمساعد على 

تطوير المحتوى المحلي

دعمزيادة

 533

مليار 

دوالر 

 3.3

تريليون 

دوالر 

 % 30 480

مليار 

دوالر 

االرتقاء

الطاقة الخرضاء

التقنية الحيوية

التقنية

النقل 

والخدمات 

اللوجستية

الرعاية الصحية

الرشكات الناشئة 

وريادة األعامل 

املبتكرة

 الركائز األساسية لالستراتيجية 
الوطنية لالستثمار

الفرص 

االستثامرية
املستثمرينالتمويل

القدرات التنافسية 

واملمكنات

تشمل المناطق 
االقتصادية الخاصة

تشمل أدوات التمويل 
الجديدة ودعم صندوق 

االستثمارات العامة
مدعومة بمجموعة من 

الحوافز

ق  نطا و عمق  عن  سينتج  و
االستراتيجية الوطنية لالستثمار 
المشهد  في  جذري  تغيير 

االستثماري في المملكة.

زيادة القدرة متويل جديدمواقع جديدة 

التنافسية
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تبسيط 
السجالت

تعزيز الشفافية

منصة "فاتورة" بخدمات رقمنة سعودية 

متطورة

حملة مكافحة التسرت التجاري تعزز مستوى 

الشفافية

تتيح خدمة "الفاتورة اإللكترونية"، التي فّعلتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن الجهود المتتالية لتحسين 
منظومة التحول الرقمي المتكامل بالمملكة؛ تسهيل خدمات األعمال وتقليل هدر وقت وجهد إجراءات إصدار 

الفواتير الضريبية للمستفيدين من خدمات الهيئة.
وسيتم تطبيق الفوترة اإللكترونية على مرحلتين، األولى هي مرحلة اإلصدار والحفظ، وبدأت من شهر ديسمبر 
2021م، لكافة المستفيدين الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية، فيما ستكون المرحلة الثانية، والتي ستبدأ في 

الربع األول من عام 2023م، موسعة بآلية ربط متكامل بالمنصة للمستفيدين الخاضعين لالئحة.

أطلقت المملكة، في إطار ُنظم تهيئتها لبيئة أعمال  جاذبة للمستثمرين األجانب، حملة مكافحة التستر التجاري 
في عام 2020م، وذلك سعيًا لتحقيق معدل االمتثال والشفافية من الشركات القائمة والعاملة في المملكة. 

ونفذت الجهات المختصة في المملكة، خالل الخمسة أشهر األولى من عام 2022م، 58 ألف زيارة تحقق للشركات 
القائمة في المملكة، وشملت بشكل مباشر  الشركات العاملة في مجال  التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة 
والنقل والخدمات اللوجستية وصيانة السيارات، لضمان تلبية متطلبات وأنظمة حملة مكافحة التستر التجاري، مع 

التأكيد على  عدم التساهل واالستثناء لمرتكبي هذه المخالفة  وتطبيق العقوبات القانونية عليهم.

دمج الفواتير اإللكترونية 
لدافعي الضرائب في 

بوابة أكبر

تسهيل المعامالت 
التجارية بين الشركات

تسهيل المعامالت 
التجارية  بين 
المستهلكين 

رمز االستجابة 
السريعة 
للقراءة 

زيادة االمتثال

إحكام رسمية بيئة 
االقتصاد السعودي     

رفع معدل 
االمتثال 

الضريبي 

زيادة الشفافية

المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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قطاع السياحة: "سيدعمه االبتكار وستميزه 

التنافسية"
دعمت الموافقة على نظام السياحة الجديد، في أغسطس، تعزيز ممكنات االبتكار في بيئة هذا القطاع، وتحسين 
سهولة ممارسة أعماله التجارية، واالرتقاء بآلية ونطاق منح التراخيص فيه لتشمل مجاالت جديدة غير تقليدية 

تستهدف وتجذب المستثمرين الشباب لتنمية هذا القطاع التنافسي الواعد.

دعم وجذب المستثمرين الجدد 
في مجاالت غير تقليدية

تنفيذ خدمات المستفيدين من 
خالل مركز شامل

زيادة مساهمة قطاع السياحة 
بنسبة 10% من الناتج المحلي 
اإلجمالي بحلول عام 2030م 

تبسيط إجراءات  الترخيص

توفير مليون وظيفة جديدة في 
هذا القطاع بحلول عام 2030م

 تحسين الخدمات وتطوير 
الوجهات

المصدر: وزارة السياحة
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نتائج اإلصالحات: دراسة حالة

مدرسة ألدنهام االبتدائية  واالستفادة من 
برنامج جذب املقرات اإلقليمية

تأسست مدرسة ألدنهام عام 1597م، وهي  أحد أعرق المدارس البريطانية الخاصة، وفي  أول توسعاتها العالمية 
خارج بريطانيا، افتتحت مجموعة ألدنهام التعليمية أول فروعها الخارجية بمدينة الرياض في المملكة.

 
جاء توّسع مجموعة ألدنهام التعليمية نتيجة لمبادرة برنامج جذب المقّرات اإلقليمية، التابعة لوزارة االستثمار، 
وهي مبادرة تعمل على دعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى نقل مقّراتها اإلقليمية إلى المملكة، وفي 
إطار توّجه المجموعة للتوّسع في السوق العالمية منذ 2019م، قامت مجموعة ألدنهام التعليمية بإجراء دراسة 

مفّصلة للسوق قبل أن تقرر تأسيس أول موقع عالمي لها في المملكة. 
وفيما يلي، يشرح الشريكان اإلداريان لمجموعة ألدنهام التعليمية، شهرام هاشمي وأليك نجاد، أسباب اختيارهم 

للمملكة لتأسيس أول مقر عالمي للمدرسة فيها:

الذي  للسوق   وتحديدنا  دراستنا  "أثناء  هاشمي: 
سنتوسع  فيه، أجرينا  تحلياًل شاماًل للسوق، والذي 
عالمية  وجهة  أكبر  ثاني   هي  المملكة  أن  أظهر 
تنبئ  التي  المؤشرات  إلى وجود  باإلضافة  جاذبة، 
فإننا  القصير،  المدى  الواعد على  للنجاح  بتحقيقنا 
نتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث نعتزم تأسيس 
المملكة،  أنحاء  جميع  في  المدارس  من  عدد  أكبر 
ع ارتفاعه بشكل كبير ومستمر". لتلبية الطلب الُمتوقَّ

ما  خالل  من  ملحوظًا  نمًوا   المملكة  "تشهد  نجاد: 
لنا،  تحققه أجندة اإلصالحات الخاصة بها، وبالنسبة 
كانت دراستنا تتعلق بكيفية دخول السوق، وهو ما 
َتمكّنا منه من خالل برنامج جذب المقرات اإلقليمية، 
الذي تعاوّنا فيه مع وزارة االستثمار، ووزارة التعليم، 
والهيئة الملكية لمدينة الرياض، للعمل على الهيكل 
المدرسة،  وإنشاء  المملكة  سوق  بدخولنا  الخاص 
باإلضافة إلى تقديم االستشارات للمسؤولين حول 

اإلطار التنظيمي الخاص بالمدارس الدولية".

وُتعّد مجموعة ألدنهام التعليمية، واحدة من ضمن العديد من الشركات العالمية التي تسعى لتوسيع نشاطها 
وتأسيس مقراتها اإلقليمية في الرياض، وذلك عبر برنامج جذب المقّرات اإلقليمية التابع لوزارة االستثمار.

25
جهة حكومية شاركت في 

اجتذاب شركات جديدة للدخول 
إلى الرياض من خالل برنامج 

جذب المقّرات اإلقليمية.

70
شركة أصدرت تراخيص نقل 

مقراتها اإلقليمية إلى 
المملكة حتى الربع الثالث 

من عام 2022م.
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املدير املؤسس 
ملكتب عبدالعزيز 

القاسم للمحاماة

رأي الخرباء 

عبدالعزيز 
القاسم

كيف طّورت اإلصالحات التنظيمية البيئة االستثامرية يف اململكة؟

مع النقلة الكبرى في بيئة االستثمار في المملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية 
2030، أصبح من الضروري أن يكون لدى الهيئة التشريعية عمليات واضحة ومتطلبات 
إلدارة الجودة، لتتمكن من تقديم الخدمات للمستثمرين العالميين على أكمل وجه، 
من خالل العديد من التشريعات الجديدة، التي اّتسمت بالتطّور التشريعي. لقد اّتبعت 
المملكة أفضل الممارسات العالمية لضمان تفعيل منظومة استثمارية رائدة،  كما 
دعمت المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية هذا التغيير، مما أدى 
إلى تدويل  االقتصاد السعودي من خالل اللوائح التي تلّبي المعايير العالمية، مع 
توطين التجربة العالمية أيًضا، فقد أدى اتباعنا ألفضل الممارسات العالمية إلى جعل 
تشريعاتنا أكثر احترافية، وهو ما مكننا من التحدث بنفس اللغة التنظيمية لشركائنا 

العالميين.

 ماهي أهم نتائج اإلصالحات بالنسبة للمستثمرين واالقتصاد؟

كانت زيادة التخصيص نتيجة رئيسية لإلصالحات على مدى السنوات القليلة الماضية، 
قطاع  تخصيص  وجاء  والعالميين،  المحليين  المستثمرين  أمام  اقتصادنا  فتح  مما 
الرعاية الصحية، وجهود التوطين في القطاع العسكري، من أبرز النماذج حتى اآلن، 
وستستمر عمليات التوطين في قطاعات األغذية، والقطاعات الطبية والصناعات 

الدوائية، ومراكز اللقاح، باإلضافة إلى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

باإلضافة لما سبق، شهدنا تطوير االستراتيجيات والبرامج في منظومة األعمال 
واالستثمار، من أجل تشجيع التخصيص، وتوطين الصناعات الرئيسية داخل المملكة، 
فعلى سبيل المثال، أدى نشر اإلصالحات المستهدفة في إطار برنامج تطوير القطاع 
المالي، إلى تشجيع االستثمار في  القطاع المالي، مما أدى إلى توطين خدمات 

التقنية المالية إلى حد كبير داخل المملكة.

كيف سيبدو العامان املقبالن يف ِظّل اإلصالح؟

أعتقد أننا في وضع قوي للغاية لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية في جميع 
المجاالت، فقد قمنا بتكييف بيئتنا التنظيمية وفق قوانين شرعية واضحة، مع ضمان 
ازدهار البيئة االستثمارية، كما نعمل على دراسة التاريخ الطويل لكيفية تطّور القانون 
المدني والتجاري في أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والهند، وأوروبا، لنستخلص 
منه أهم الدروس والنتائج، ومن َثّم توطينها في المملكة، وباإلضافة إلى التشاور 
المستمّر مع الحكومة، تؤخذ أيضا مشاركة القطاع الخاص بعين االعتبار في َسّن 

القوانين والتشريعات.
لقد فتح هذا النهج التشاركي فرًصا لتطوير المعايير واللوائح التي تعزز التنافسية 
في األسواق العالمية في القطاعات المختلفة، مثل قطاع األغذية، وقطاع الصناعة.
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فرص واعدة جاذبة للمستثمرين

الفصل الخامس

الربع الثالث 2022م



21

3

1

10

2

1

4

2

1

3

2

1

اململكة وجهة جاذبة للمستثمرين

عززت المملكة، بنجاح تطبيق االستراتيجية الوطنية لالستثمار، من مكانتها كمركز جاذب ووجهة عالمية مهمة، 
تزدهر بفرصها الواعدة للمستثمرين العالميين، وتمثلت الجهود في إطالق وسّن قرابة 300 مبادرة والئحة تسهل 
على المستثمرين بدء أعمالهم وممارستها في مختلف الفرص في االقتصاد السعودي ذو البيئة االستثمارية 
التنافسية، إضافًة إلى الجهود المبذولة في إصالحات سوق العمل  وتحسين سهولة ممارسة األعمال، واالرتقاء 
بالمعايير المصرفية، والذي بدوره فتح آفاقًا واسعة في مجاالت جديدة ونوعية، ومنها، الطاقة الخضراء، والتقنية، 

والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والنقل والخدمات اللوجستية، والشركات الناشئة المبتكرة. 

53
صفقة استثمارية       

تم توقيعها في الربع 
الثالث من عام 2022م

صفقات وزارة االستثامر الدولية يف الربع الثالث من عام 2022م:

اململكة العربية 

السعودية

جزر فريجن 

الربيطانية

اململكة املتحدة

اإلمارات العربية 

املتحدة

الواليات املتحدة 

االمريكية

أملانيا

اسبانيا

جزر كاميان

سنغافورة

هونغ كونغ 

)الصني(

األردن

قربص

11

مملكة البحرينلوكسمبورغ
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818 مليون دوالر  3.7 مليار دوالر 

22

14

232 مليون دوالر 

إجمالي تمويل رأس المال 
الجريء حتى الربع الثالث 

من عام 2022م، بزيادة 
سنوية بلغت %93

قيمة اتفاقيات بين المملكة واليونان 
في مجاالت الطاقة، والبنية التحتية، 

والسياحة، والنقل والخدمات 
اللوجستية، واالتصاالت وتقنية 

المعلومات، والرعاية الصحية واألغذية 

صفقة استثمارية دعمت 
تمويل التقنية المالية بنسبة 

سنوية بلغت 266 % حتى الربع 
الثالث من عام 2022م

اتفاقية استثمارية بقيمة 
11.98 مليار دوالر بين شركات 

سعودية وأوزبكية

في تمويل رأس المال الجريء 
من خالل 18 صفقة في الربع 

الثالث من عام 2022م 

صفقات واتفاقيات استثامرية، وأرقام إضافية للربع الثالث من عام 2022م

أبرز القطاعات املدعومة بصفقات واتفاقيات استثامرية من وزارة االستثامر 

خالل الربع الثالث من عام 2022م

قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات

قطاع النقل والخدمات 
اللوجستية

قطاع الرعاية الصحية 
وعلوم الحياة

قطاع الرياضة 
والترفيه

قطاع الطاقة والطاقة قطاع التقنية الماليةقطاع األدوية
المتجددة والخدمات

قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

وقعت شركة االتصاالت السعودية stc، في شهر يوليو، وخالل زيارة سمو ولي العهد إلى اليونان، اتفاقية مع 
شركة االتصاالت اليونانية وشركة الطاقة العامة اليونانية وشركة قبرص لالتصاالت لمد "أسالك بيانات بحرية" من 
المملكة حتى أوروبا، تربط بين قارتي آسيا وأوروبا وتهدف إلنشاء محطة رقمية شرقية ألوروبا، وتعزيز مكانة 

المملكة كمركز رقمي إقليمي. 

اتفاقية بني اململكة واليونان وقربص ملد "أسالك بيانات بحرية" بني آسيا وأوروبا
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واعد فنتشرز" توقع شراكة استثمار في تقنية الفضاء بقيمة 12.6 مليون دوالر

البحري للخدمات اللوجستية ومجموعة "موسولف" تطوران إطار عمل للوجستيات السيارات

100,00018
شاب سيتم تدريبهم 

في مجاالت االتصاالت 
وتقنية المعلومات ضمن 

8 مبادرات رئيسية

اتفاقية بين المملكة والواليات 
المتحدة في قطاعات االتصاالت 

والفضاء والطاقة والصحة 

100
ورشة عمل عن 

الذكاء االصطناعي

وقعت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، بالتزامن مع زيارة الرئيس األمريكي إلى المملكة، اتفاقية مع شركة 
IBM األمريكية لتدريب شباب المملكة في المجاالت المختلفة لالتصاالت وتقنية المعلومات، بما في ذلك الذكاء 
االصطناعي، واألمن السيبراني، والتعلم اآللي، وتسريع االبتكار، كما وقعت الوزارة أيضًا مذكرة تفاهم مع إدارة 
االتصاالت والمعلومات األمريكية للتعاون في تقنيات الجيل الخامس والسادس، حيث تهدف هذه االتفاقية إلى 

تسريع وتيرة البحث والتطوير واالبتكار في النظام البيئي الرقمي بالمملكة.

وقع مركز أرامكو لريادة األعمال “واعد” بالشراكة مع صندوق “فيستوس” االستثماري اليوناني اتفاقية استثمارية 
في مجال تقنية الفضاء بقيمة 12.6 مليون دوالر مع شركة OQ Technology مشغل األقمار الصناعية “5G”، حيث 
تهدف هذه االتفاقية إلى تطوير شركة OQ Technology للحلول التقنية الخاصة بها، والحصول على المزيد من 
تراخيص الطيف، وتنمية شبكة الجيل الخامس “إلنترنت األشياء” ، والتي توفر معالجة بيانات سريعة لتطبيقات “انترنت 

األشياء” IoT و تطبيقات اآللة إلى اآللة “ M2M في المناطق النائية والريفية.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وقعت البحري للخدمات اللوجستية، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة الشحن الوطنية السعودية "البحري"، اتفاقية 
بإشراف وزارة االستثمار مع مجموعة "موسولف" األلمانية المتخصصة بخدمات لوجستيات السيارات، لتعزيز سلسلة 

توريد السيارات في المملكة ببناء وتشغيل نظام لوجستي لخدمات قطاع صناعة السيارات في المملكة. 

      اتفاقية لتطوير قطاع النقل بين وزارة االستثمار وشركة "ألستوم" الفرنسية

وقعت وزارة االستثمار اتفاقية مع شركة "ألستوم" الفرنسية لتطوير وتعزيز قطاع النقل في المملكة، سيكون 
تنفيذها بتفعيل شراكة بين "ألستوم" والقطاعين الحكومي والخاص في المملكة لتوطين مجاالت متعددة من 
صناعات النقل، وإنشاء شبكة إمداد ونقل فعالة ومستدامة ومتينة في المملكة، وذلك من خالل اختصاصات شركة 

"ألستوم" في البنية التحتية للسكك الحديدية وتقنيات النقل والنقل منخفض الكربون. 

      اتفاقية بين وزارة االستثمار و"موذيرسون" الهندية لتصنيع قطع غيار السيارات

وقعت وزارة االستثمار والمركز الوطني للتنمية الصناعية اتفاقية مع مجموعة "موذيرسون" الهندية الرائدة 
في تصنيع قطع غيار السيارات تهدف لبحث واستكشاف فرص االستثمار في عدة مجاالت، أبرزها صناعة قطع غيار 

السيارات. 

شراكة بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وشركة IBM لتطوير مهارات شباب المملكة

48الربع الثالث 2022م



قطاع الرياضة والرتفيه

قطاع األطعمة واملرشوبات

وقعت شركة رياضة المحركات السعودية في سبتمبر من العام الحالي اتفاقية مع شركة “دورنا سبورتس” إلقامة 
فعاليات لرياضة الدرجات النارية في المملكة وتطوير االهتمام بهذه الرياضة وتوسيع تواجد “جراند بريكس” في 
منطقة الشرق األوسط، حيث ستضيف هذه االتفاقية التي تم توقيعها في “سان مارينو جراند بريكس” حضورًا 

مهمًا لهذه الرياضة ضمن الفعاليات والعروض الرياضية والسياحية والترفيهية التي تستضيفها المملكة.

وقعت وزارة االستثمار اتفاقية مع شركة SM Entertainment للترفيه بكوريا الجنوبية للترويج للشركة الرائدة في 
مجال "الكيبوب" في المملكة ومساندتها لالستثمار في السوق السعودي، وذلك بتكوين شراكات مع المستثمرين 
المحليين المهتمين بهذا المجال، وتوسيع وجودها في المملكة ليشمل ذلك خططًا لتصنيع وبيع سلع الشركة 

محليًا.

وقعت وزارة االستثمار اتفاقية مع شركتي "اندبندنت فود" في دبي و"جو اند ذا جوس" في كوبنهاغن لتسهيل 
تواجد العالمة التجارية األوروبية "جو اند ذا جوس" في أسواق المملكة، حيث ستمتد بنود االتفاقية مع هذه 
السلسلة الرائجة في تقديم العصائر والقهوة في أوروبا إلى جلب وتطوير هذا المجال من صناعات األغذية 

المتخصصة في المملكة. 

وقعت سلسلة "كافيه أمازون" التايلندية، تحت مظلة "استثمر في السعودية" وخالل زيارة وفد رفيع المستوى 
من قيادات أصحاب األعمال التايلنديين إلى المملكة، اتفاقية منح امتياز حصري مع "مجموعة الوسائل المتطورة 

الدولية" الفتتاح 150 فرعًا لـ "كافيه أمازون" في مدن مختلفة بأنحاء المملكة. 

800 مليون  

ثاين دولة 

شخص في 200 دولة حول العالم 
يتابعون بطولة العالم للدرجات النارية

خارج شرق آسيا تفتتح فيها 
فروع لهذه السلسلة 

ثاين دولة   

أكرث من 150 

في اإلقليم تستضيف هذا 
الحدث الرياضي العالمي

فرعًا سيتم افتتاحها في مدن 
المملكة خالل 10 سنوات 

شركة رياضة المحركات السعودية و"دورنا سبورتس" يطوران سباقات الدراجات النارية

وزارة االستثمار توقع اتفاقية مع شركة "SM Entertainment K-Pop"الكورية

اتفاقية بين وزارة االستثمار وشركة "جو اند ذا جوس" الدنماركية للدخول إلى السوق السعودي

كافيه أماوزن" ستفتتح 150 فرعًا في المملكة
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قطاع الصحة والحياة

أعلنت شركة "وادي الدمام" والشركة األلمانية للرعاية الصحية والتشخيص الرقمي Arcensus GmbH عن إنشاء 
المركز السعودي األلماني للجينوم في الرياض، وذلك لتقديم خدمات التشخيص الجيني الشامل لكافة دول 

مجلس التعاون الخليجي وذلك باستخدام تقنيات التسلسل للجيل التالي المتطورة.

وقعت وزارة االستثمار، في سبتمبر من العام الحالي، اتفاقية مع شركة “انسيليكو ميدسن” العالمية الرائدة في 
مجال التقنية الحيوية، إلتاحة خدمات منصتها للذكاء االصطناعي لشركائها في المملكة لدعم األبحاث في مجال 
األدوية، وذلك بتقديم خبراتها عبر مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي للمساعدة في تعزيز اإلنتاجية 

والسالمة عبر القطاعات الرئيسية األخرى أيضًا.

ض  لريا ا م  جينو مركز  ضمن  سيعمل 
مجموعة رائدة من علماء الوراثة والخبراء 

الطبيين وخبراء البيانات

خطط لتصنيع منتجات العناية 
الشخصية في المملكة

يميز هذا المركز مكانة المملكة 
بكونها رائدة في مجال تسلسل 

الجينوم الكامل 

المساهمة في األبحاث السعودية 
المتنامية في فحوصات الوقاية 

وتوفير العالج من السرطان

وقعت وزارة االستثمار، في سبتمبر من العام الحالي، اتفاقية مع شركة "انسيليكو ميدسن" العالمية الرائدة في 
مجال التقنية الحيوية، إلتاحة خدمات منصتها للذكاء االصطناعي لشركائها في المملكة لدعم األبحاث في مجال 
األدوية، وذلك بتقديم خبراتها عبر مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي للمساعدة في تعزيز اإلنتاجية 

والسالمة عبر القطاعات الرئيسية األخرى أيضًا.

دعم تطوير قطاع التقنية 
الحيوية بالمملكة

مساعدة منظمات 
البتروكيماويات المحلية 

بمبادرات الكيمياء الخضراء 

اعتماد ودعم تطوير حلول الذكاء 
االصطناعي لحماية المحاصيل

مدعومة باستثمار ُيقدر بنحو 
95 مليون دوالر من صندوق 

أرامكو لرأس المال االستثماري 
 )Prosperity7(

إنشاء مركز سعودي ألماني للجينوم في الرياض

اتفاقية بني وزارة االستثامر و"انسيليكو ميدسن" لتطوير التقنية الحيوية املعتمدة 

عىل الذكاء االصطناعي

"برجيل القابضة" اإلماراتية تستثمر مليار دوالر يف اململكة بحلول عام 2030م

50الربع الثالث 2022م



قطاع البيع بالتجزئة

قطاع السياحة

قطاع األدوية

وقعت "لولو هايبر ماركت" السعودية، في يوليو وخالل اجتماع تم بين وزارة االستثمار السعودية ومبادرة "استثمر 
في كازاخستان"، اتفاقية مع مركز "كاز تريد" الكازاخستانية المتخصصة بتطوير السياسات التجارية بهدف التعاون 

مع مجموعة "لولو السعودية" في مجال خدمات األبحاث واالستشارات التجارية.

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية مع شركة “إنيسمور” العالمية إلدارة الممتلكات و”شركة الراجحي المالية” 
لتأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة بالمملكة، بحيث سيتم تمويل الصندوق االستثماري من خالل صندوق 
التنمية السياحي، وستتولى شركة “إنسيمور” خدمات التطوير واإلدارة التشغيلية، فيما ستعمل شركة الراجحي 
المالية على إدارة الصندوق االستثماري وجذب االستثمارات. يهدف الصندوق إلى تطوير فنادق ذات نمط حياة 

متخصص في المملكة.

في يوليو من العام الحالي، وقعت شركة “جمجوم فارما” السعودية اتفاقية تعاون مع شركة “أوراسيا انفست 
المحدودة”، وذلك خالل اجتماع الطاولة المستديرة بين مسؤولين من المملكة وكازاخستان، لتوفير حليب المراعي 

المجفف من كازاخستان إلى المملكة.

400 مليون دوالر 
لتمويل مشاريع الضيافة في 

جميع أنحاء المملكة

الرتكيز 
على إنشاء وجهات سياحية مستدامة 

للسياح من داخل وخارج المملكة

قطاع الطاقة والبرتوكيامويات

وقعت "أرامكو" السعودية و"سينوبك" الصينية اتفاقية لبحث زيادة مجاالت فرص التعاون بين الشركتين بهدف 
توسيع المشاريع المشتركة القائمة بين المملكة والصين من خالل توسيع أفق التعاون بين البلدين.

تكامل التكرير 
والبتروكيماويات

خدمات 
حقول النفط

الهندسة

تقنيات المنبع 
والمصب

المشتريات 
والتشييد

احتجاز الكربون، 
والهيدروجين 

اتفاقية تعاون بين "لولو هايبر ماركت" السعودية و"كاز تريد" الكازاخستانية

اتفاقية تعاون بين "جمجوم فارما" و"أوراسيا انفست"

اتفاقية تعاون بين "أرامكو" السعودية و"سينوبك" الصينية 

صندوق التنمية السياحي و"إنيسمور" و"الراجحي المالية" يؤسسون صندوق الضيافة االستثماري
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وقعت “أرامكو” السعودية و”سينوبك” الصينية اتفاقية لبحث زيادة مجاالت فرص التعاون بين الشركتين بهدف 
توسيع المشاريع المشتركة القائمة بين المملكة والصين من خالل توسيع أفق التعاون بين البلدين، وذلك في 

المجاالت التالية:

ارتفع عدد الشركات المتخصصة في مجال التقنية المالية في المملكة إلى 19 شركة في يوليو من عام 2022م، 
بعد منح البنك المركزي السعودي)ساما( رخصتين إضافيتين في مجال التقنية المالية لشركة “إنجاز لخدمات 
المدفوعات”، التي تقدم خدمات المحفظة اإللكترونية، وشركة “مارتا المالية”، الموفرة لخدمات الدفع عبر نقاط 

البيع، كما تم منح “موافقة مبدئية” لسبع شركات أخرى ضمن هذا المجال في المملكة.

وّقعت شركة “أكوا باور” السعودية، بحضور وزارة االستثمار، كمذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية، وشركة 
الكهرباء الوطنية في جمهورية السنغال، وذلك لتطوير محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، حيث 
تعتبر محطة تحلية المياه هذه أكبر مشروع من نوعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما سيتم بموجب 

مذكرة التفاهم تطوير محطة لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في جمهورية السنغال.

الطاقة المتجددة 
والهيدروجين 

النظيف

النفط والغاز 
والبتروكيماويات

الربط الكهربائي

احتجاز الكربون 
وإعادة استخدامه

تصدير الكهرباء إلى 
اليونان وأوروبا

كفاءة 
الطاقة

اعتماد نهج االقتصاد 
الدائري والحد من تغير 

المناخ

300,000 مرت مكعب 

19

يوميًا القدرة اإلنتاجية بمحطة 
"غراند كوت" لتحلية المياه 

شركة تقنية مالية معتمدة في 
المملكة من البنك المركزي السعودي 

حتى الربع الثالث من عام 2022م

160 ميغاواط 

7

القدرة اإلنتاجية بمحطة "كاب دي بيتش" لتوليد 
الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة

شركات تقنية مالية حصلت على 
الموافقة المبدئية للعمل في 

السوق السعودي

قطاع التقنية املالية

مذكرة تفاهم موسعة في مجال الطاقة بين المملكة واليونان 

"أكوا باور" السعودية تطور أكبر محطة لتحلية المياه في السنغال

19 شركة جديدة مرخصة من البنك المركزي السعودي )ساما( للعمل في سوق الخدمات 
المالية المبتكرة 
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مشاريع كبرية وضخمة تجذب رشاكات جديدة

شراكة بين "البحر األحمر للتطوير" و"زيرو إيفا" لتطوير 
رحالت طيران خالية من االنبعاثات

أعلنت “شركة البحر األحمر للتطوير”، في معرض “فارنبورو” الدولي للطيران في 
يوليو من العام الحالي، عن اختيارها لشركة الطيران البريطانية األمريكية “زيرو 
أفيا”، كشريكها المفضل الختبار وتطوير رحالت طيران خالية من االنبعاثات لمشاريعها 
القادمة، وتهدف هذه الشراكة بين “البحر األحمر” و”زيرو أفيا” إلى تشغيل أسطول 
30 طائرة بحرية لنقل الضيوف عبر مناطق مختلفة من مشروع البحر األحمر،  من 

وتطوير طائرات “سيسنا” بتقنيات توليد قوة خالية من الكربون.

اتفاقية بين "البحر األحمر للتطوير" و"المطلق لالستثمار 
العقاري" لتطوير منتجع "جميرا البحر األحمر"

أعلنت شركة البحر األحمر للتطوير في يوليو من العام الحالي، عن توقيع اتفاقية 
399 مليون دوالر، التابعة لشركات  مع شركة المطلق لالستثمار العقاري بقيمة 
مجموعة المطلق، وذلك لتطوير منتجع "جميرا البحر األحمر" والذي يضم 159 وحدة 
فندقية على جزيرة "ُشورى" الرئيسية بوجهة البحر األحمر، وهي البوابة الرئيسية 
للوجهة ضمن المرحلة األولى للتطوير، ويجري العمل فيها ليكون االفتتاح في أوائل 

عام 2024م. 

مذكرة تفاهم بين "البحر األحمر للتطوير" وجامعة الملك 
عبدالعزيز

وقع مركز تطوير مشاريع البحر األحمر بشركة “البحر األحمر للتطوير” مذكرة تفاهم 
لشراكة تعاونية مع جامعة الملك عبد العزيز في جدة بهدف إثراء الجوانب المهنية 
والعلمية لمشروع البحر األحمر، وخلق فرص لفتح فرص التعاون، حيث ستوفر جامعة 
الملك عبدالعزيز، بموجب مذكرة التفاهم، الخبرة والتوجيه والوصول إلى المراجع 
العلمية مع التركيز على الموسوعات ذات الصلة بالمنطقة والمنشورات العلمية 
التي ستدعم أهداف المشروع الطموحة، باإلضافة إلى مشاركة مشاريع البحث 

االجتماعي والدراسات ذات الصلة.

تمثل المشاريع الكبيرة والضخمة في المملكة ارتكازًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، 
والتي تعمل أهدافها على تحقيق التنويع االقتصادي، ونمو القطاع الخاص، وتمكين المملكة ألن تكون رائدة 
عالميًا في العديد من القطاعات الناشئة، وقد شهد الربع الثالث من العام 2022م حركة متنامية للسوق ضمن 

هذه التطورات الرئيسية، وشمل ذلك إبرام صفقات استثمارية عديدة نتج عنها تكوين شراكات جديدة.
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مشروع "أماال" يوقع عقود بقيمة 1.7 مليار دوالر
أعلن مشروع “أماال “ في سبتمبر من العام الحالي، عن تحقيقه تقدمًا ضمن أعماله 
التطويرية واإلنشائية، وذلك بتوقيع أكثر من 300 عقد، بقيمة إجمالية تزيد عن 6.62 
مليار ريال سعودي )أي ما يعادل 1.7 مليار دوالر(، كما أعلن المشروع عن طرح 54 
عرضًا إضافيًا بقيمة 6.1 مليار ريال سعودي )1.62 مليار دوالر( للمناقصات، وستشهد 
المرحلة األولى من المشروع تسليم 8 فنادق و1200 وحدة فندقية داخل محمية 

األمير محمد بن سلمان الطبيعية.

اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تطوير بوابة الدرعية 
والبريد السعودي

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، في يوليو من العام الحالي، مذكرة تفاهم مع 
البريد السعودي لبحث آلية تطوير وتعزيز التعاون االستراتيجي بينهما، وتهدف هذه 
الشراكة إلى تنمية التعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية والبريد السعودي ضمن 
مجاالت متعددة، بما في ذلك التخطيط المشترك، وتسليم المشروع، وكفاءة اإلنفاق 

الحكومي، وتبادل البيانات، وتكامل النظام، ومشاركة قواعد البيانات.

مع  تفاهم  مذكرة  توقع  الدرعية  بوابة  تطوير  هيئة 
الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، في يوليو من العام الحالي، مذكرة تفاهم مع 
الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير “SIRC” بهدف التعاون في مجال إدارة 
ومعالجة وتدوير المخلفات والتخلص منها بكافة عناصرها، والتي تقع ضمن نطاق 
أعمال الهيئة، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما ستشمل هذه االتفاقية 

التعاون في مجال األبحاث، والفرص االستثمارية، والتنفيذ، والتشغيل، واإلدارة.
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مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ومؤسسة 
التراث الخيرية 

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، في يوليو من العام الحالي، مذكرة تفاهم مع 
مؤسسة التراث الخيرية لتعزيز التعاون في مجاالت الثقافة والتراث بين الطرفين، 
وتتضمن االتفاقية التعاون في تطوير المشاريع والمبادرات والخطط والدراسات 
الدرعية  بوابة  انطالقًا من اهتمام مشروع تطوير  البحثية، وذلك  التقارير  ونشر 

بالحفاظ على الثقافة والتراث بالمملكة.

"روشن" توقع اتفاقية رعاية وإعادة تسمية الواجهة 
البحرية بجدة

العام  من  أغسطس  في  بالمملكة،  الوطني  العقاري  المطور  “روشن”  وقعت 
الحالي، مع محافظة جدة اتفاقية لرعاية وإعادة تسمية واجهة جدة البحرية لتكون 
“واجهة روشن البحرية” حيث تستهدف، برعايتها هذه وإعادة تسميتها للواجهة 
البحرية الممتدة على ساحل البحر األحمر استقبال نحو 55 مليون زائر سنويًا، ويأتي 
هذا التطوير بما يتوافق مع جهودها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 
لرفع جودة الحياة بالمملكة، وتوفير مستويات معيشية عالية الجودة تدعم جهود 
الحكومة بإطالق وتنفيذ مشاريع تهدف لزيادة معدالت تملك المواطنين للمنازل، 

مثل: مشروع العروس الذي أطلقته “روشن” في جدة عام 2022م.

"روشن" الراعي الرسمي للدوري السعودي 
وقعت “روشن المطور العقاري الوطني بالمملكة، في أغسطس من العام الحالي، 
اتفاقية مع الدوري السعودي للمحترفين لرعاية دوري كرة القدم بالمملكة بمبلغ 
127 مليون دوالر، وستوسع “روشن” حقوق رعايتها من خالل هذا الموسم بإعادة 
تسميته ليكون “دوري روشن للمحترفين”، كما تميزت “روشن” برعايتها للفعاليات 
الراعي  كانت هي  التجارية حيث  لترويج عالمتها  المملكة  الهامة في  الرياضية 

الرئيسي لسباق “فورموال 1 غراند بركس” في جدة.
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فعاليات االستثامر: 

داخل وخارج اململكة

الفصل السادس



تؤدي األحداث الديناميكية في الربع الثالث من عام 2022 إلى اتفاقيات استثمار رئيسية 
حول العالم

استضافت وزارة االستثمار، خالل الربع الثالث من عام 2022م، فعاليات عالمية متخصصة شهدت حضورًا دوليًا 
للمهتمين في مجال االستثمار، كما شاركت الوزارة في العديد من الفعاليات في أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز 
االستثمار األجنبي المباشر في المملكة، وتقوية العالقات الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، والمساهمة 

في توليد موارد طويلة األجل لعدد من القطاعات الديناميكية في اقتصاد عالمي متجدد التنوع.

باإلضافة إلى استضافة الوزارة لقمم ثنائية مهمة في مدينتي الرياض وجدة للشركاء التجاريين من منطقة 
الشرق األوسط، وشمال إفريقيا، وأمريكا الشمالية، والصين، وآسيا الوسطى، وكذلك حضور فعاليات دولية 
رئيسية تضمنت إتمام عدد من الصفقات االستثمارية الهامة، في واشنطن، ونيويورك، ولندن، وأثينا، وإيطاليا، 
وأمريكا الالتينية، كما أقامت الوزارة فعاليات تركز على مجاالت متخصصة بهدف تعزيز االستثمار في قطاعات 

الحديد والصلب، والضيافة، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة.

املجلس األطليس للرشق 
األوسط

خالد  المهندس  االستثمار،  وزير  معالي  التقى 
الفالح، في واشنطن مع كبار المسؤولين التنفيذيين 
البحوث  ومراكز  المالية  المؤسسات  وممثلي 

األمريكية لمناقشة النمو االقتصادي في المملكة.

مجال الرتكيز: العالقات بني املجلس األطليس 
والرشق األوسط

املوقع: واشنطن، الواليات املتحدة

1 يوليو

منتدى االستثامر السعودي-
الكاريبي

كانا  بونتا  في  االستثمار،  وزارة  ممثلو  التقى 
وكاالت  اتحاد  قادة  مع  الدومنيكان،  بجمهورية 
ترويج االستثمار الكاريبي، ومركز التصدير واالستثمار 
لجمهورية الدومنيكان، مع 15 وفدًا وطنيًا لمناقشة 
مثل،  األولوية،  ذات  القطاعات  في  االستثمار 
النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الطاقة  قطاع 
السياحة  وقطاع  التحتية،  البنية  وقطاع  المتجددة، 

والضيافة، وقطاع الزراعة.
 9 يوليو

االستثامر بني اململكة 
وجمهورية غيانا

من  وبدعوة  تاون،  جورج  غيانا،  عاصمة  استضافت 
من  وفدًا  علي،  عرفان  محمد  الدكتور  الرئيس 
بالمملكة  الخاص  القطاع  وقادة  المسؤولين  كبار 
القطاع غير  الستكشاف وبحث فرص االستثمار في 

النفطي بجمهورية غيانا.

2م 0 2 2

مجال الرتكيز: التجارة اإلقليمية واالستثامر

املوقع: بونتا كانا، جمهورية الدومنيكان

مجال الرتكيز: التجارة الثنائية واالستثامر

املوقع: بونتا كانا، جمهورية الدومنيكان

 6 يوليو
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زيارة رئيس الواليات املتحدة 

األمريكية إىل اململكة
معرض “فارنبورو” الدويل 

للطريان 2022

وميدترونك،  ورايثيون،  بوينغ،  مع  اتفاقيات 
IQVIAوديجيتل دايغنوستكس، و

شركة IBM تدرب 100 ألف من الكفاءات الوطنية  
واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  مجال  في 
كمركز  المملكة  مكانة  تعزيز  في  وتساهم 
وشمال  األوسط  بالشرق  للتقنية  إقليمي 

أفريقيا
اللقاء االستثامري السعودي-

الكازاخستاين 2022

رئيس  زيارة  االستثمار، على هامش  أشرفت وزارة 
الواليات المتحدة الرسمية إلى المملكة، توقيع 13 
اتفاقية استثمارية مع شركات أمريكية في قطاعات 
الفضاء،  وقطاع  الطاقة،  قطاع  وشملت:  مختلفة 
وقطاع  الصحية،  الرعاية  وقطاع  الدفاع،  وقطاع 
التعليم،  وقطاع  المنسوجات،  وقطاع  السياحة، 
وقطاع الصناعة، ليعزز ذلك من مستوى العالقات 

التجارية بين البلدين.

مجال الرتكيز: العالقات الثنائية والتجارة واالستثامر 
بني اململكة والواليات املتحدة األمريكية

املوقع: جدة، اململكة العربية السعودية

 (GAMI( بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ووزارة االستثمار، شهد جناح المملكة في معرض 
“فارنبورو” الدولي للطيران 2022م اهتمامًا واسعًا 
الدفاع والطيران  من العديد من مسؤولي وقادة 

في العالم.

مجال الرتكيز: الدفاع والطريان

املوقع: لندن، اململكة املتحدة

استقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، فخامة 
رئيس جمهورية  توكاييف،  الرئيس قاسم جومارت 
كازاخستان، وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس 
جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية حضرها 
استعراض  خاللها  وجرى  الجانبين  من  مسؤولون 
االستثمارات السعودية القائمة في كازاخستان في 
قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، 
باإلضافة إلى بحث تعزيز اهتمامات التجارة الثنائية 
والصلب،  الحديد  إنتاج  مجاالت  لتشمل  البلدين  بين 
واألغذية، والزراعة، والمعادن الخام، واآلالت. كما تم 
توقيع 13 اتفاقية بين المملكة وكازاخستان في ظل 

زيارة الرئيس الكازاخستاني إلى المملكة.

مجال الرتكيز: عالقات التجارة واالستثامر الثنائية 
املوقع: جدة، اململكة العربية السعودية

15 يوليو

 24 يوليو

 22 يوليو
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منتدى BMG االقتصادي 2022

المملكة  بين  االستثماري  التعاون  عالقات  لتعزيز 
الصناعة  وبريطانيا شاركت وزارة االستثمار، ووزارة 
لالستثمار  السعودية  والشركة  المعدنية،  والثروة 
2022م،  االقتصادي   BMG منتدى  في  الجريء 
لندن، وتم خالله استعراض فرص  والذي عقد في 
مثل  الواعدة  والقطاعات  الصناعة  في  االستثمار 

التقنية المالية وريادة األعمال. 

السعودي-اليوناني،  األعمال  مجلس  ضوء  على 
شهدت العاصمة اليونانية أثينا لقاءات بين مسؤولين 
من المملكة ونظرائهم في اليونان لمناقشة مجاالت 
البلدين،  بين  واالستثماري  االقتصادي  التعاون 
تطوير  على  التركيز  على  اللقاءات  تلك  تمحورت 
اللوجستية  والخدمات  والنقل  االتصاالت  قطاعات 
ومذكرة  اتفاقية   21 توقيع  خاللها  وتم  والطاقة، 
تفاهم أشرفت عليها وزارة االستثمار، وبلغت قيمتها 
اإلجمالية نحو 3.7 مليار دوالر، وكان من أبرزها إبرام 
دور  لتعزيز  بحرية”  بيانات  “أسالك  لمّد  اتفاقية 
توقيع  وكذلك  الرقمي،  لالقتصاد  كمركز  المملكة 
شركة “بحري” التفاقيتين في مجال النقل والخدمات 

اللوجستية.

االحتفاء بالدفعة األوىل 

من خريجات “أكادميية أبل 

للمطورين”

خالد  المهندس  ر،  االستثما وزير  معالي  حضر 
الفالح، ومعالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات، 
المهندس عبدالله السواحة، حفل تخريج 103 طالبة 
يمثلن الدفعة األولى من “أكاديمية أبل للمطورين” 
مؤسسة  أول  وهي  الرياض،  في  بالنساء  الخاصة 
األوسط  الشرق  منطقة  في  نوعها  من  أكاديمية 
وشمال أفريقيا، وقد تم افتتاحها في عام 2021م 
السيبراني،  لألمن  السعودي  االتحاد  مع  بالشراكة 
بهدف توطين مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت 

المبتكرة بتخريج كوارد مؤهلة في هذه المجاالت.

مجال الرتكيز: التعاون االستثامري السعودي 
الربيطاين

املوقع: لندن، اململكة املتحدة

لقاء االستثامر السعودي 
اليوناين

مجال الرتكيز: عالقات التجارة واالستثامر الثنائية

املوقع: أثينا، اليونان

 26 يوليو

 26 يوليو

مجال الرتكيز: االتصاالت وتقنية املعلومات 
والتعليم

املوقع: الرياض، اململكة العربية السعودية

 8 أغسطس

اجتامع الطاولة املستديرة 

السعودي-األوزبيك

بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، 
فخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية 
أوزبكستان، وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس 
رسمية  مباحثات  جلسة  أوزباكستان  جمهورية 
البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  مجاالت  لمناقشة 
وأثمرت هذه الزيارة عن توقيع 14 اتفاقية استثمارية 
بين المملكة وأزباكستان تحت مظلة مجلس األعمال 

السعودي-األوزبكي.

مجال الرتكيز:عالقات التجارة واالستثامر الثنائية

املوقع: جدة، اململكة العربية السعودية

  26 أغسطس
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منتدى “أمربوسيتي”

47 متحدث

24 عارض

24 رعاة

10 جلسات

خالد  المهندس  االستثمار،  وزير  معالي  استعرض 
“أمبروسيتي”  بمنتدى  أعمال  جلسة  في  الفالح، 
لرؤية  الممتد  اإليجابي  األثر  بإيطاليا،  العالمي 
للمملكة  التنافسية  والمزايا   2030 السعودية 
والفرص الواعدة المتاحة للمستثمرين العالميين من 
خالل االستراتيجية الوطنية لالستثمار، وناقش معاليه 
وإيطاليا،  المملكة  بين  الثنائية  االستثمارية  الفرص 
كما وقعت وزارة االستثمار ضمن أعمال هذا الحدث 
اإليطالية   Eni شركة  مع  اتفاقية  المهم  الدولي 

لتطوير استدامة الطاقة.

مجال الرتكيز: فرص االستثامر باململكة

املوقع: بحرية كومو، إيطاليا

 4 سبتمرب 

املؤمتر السعودي الدويل 

الثاين للحديد والصلب 2022

للحديد  الثاني  الدولي  السعودي  المؤتمر  ناقش 
لصناعة  الوطنية  اللجنة  نظمته  والذي  والصلب، 
قطاع  في  الهامة  المواضيع  من  العديد  الحديد، 
الحديد والصلب، وكان من أبرزها: كيفية تبني صناعة 
الصلب إلزالة الكربون وتحول الطاقة، وتوقعات ما 
بعد جائحة “كوفيد-19” لقطاع صناعة الحديد والصلب 
في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ارتفاع 
المسطح  الصلب  استهالك  وتطور  الطاقة،  أسعار 
الجديد  والدور  األوسط،  الشرق  في  واستثماراته 
كمصدر  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 
قطاع  في  الواعدة  الفرص  إلى  باإلضافة  للصلب، 
التعدين المزدهر بالمملكة. وقد تضمن المؤتمر ما 

يلي:

مجال الرتكيز: فرص االستثامر باململكة

املوقع: بحرية كومو، إيطاليا

 12-14 سبتمرب 

منتدى االستثامر باملدينة 
املنورة

أتاح منتدى االستثمار في المدينة المنورة، والذي 
أقيم بالشراكة بين وزارة االستثمار وغرفة المدينة 
المنورة، للمستثمرين من جميع مناطق المملكة 
والتنمية  االستثمار  فرص  واستكشاف  استعراض 

االقتصادية في المدينة المنورة.

مجال الرتكيز: االستثامر اإلقليمي يف املدينة 
املنورة

املوقع: املدينة املنورة، اململكة العربية 
السعودية

6 سبتمرب
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قمة مستقبل الضيافة

قمة األولوية ملؤسسة 
مبادرة مستقبل االستثامر 

يف الجمعية العامة لألمم 
املتحدة

شارك معالي وزير االستثمار، المهندس خالد الفالح، 
مستقبل  مبادرة  لمؤسسة  األولوية  قمة  في 
أعمال  نيويورك ضمن  أقيمت في  التي  االستثمار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، بكلمة تحدث فيها 
عن دور التقنية في االستثمار وعن أولويات المجاالت 
الرئيسية لالستثمارات العامة بالمملكة في سياق 

تغيير ومواكبة اتجاهات االقتصاد العالمي.

اجتامع الطاولة املستديرة 

السعودي-العامين

استضاف مجلس األعمال السعودي-العماني في 
الرياض قيادات من القطاعين الحكومي والخاص في 
المتبادل  الثنائي  البلدين لمناقشة فرص االستثمار 
وسبل تطوير هذين القطاعين بين المملكة وسلطنة 
التجارة  مجاالت  تعزيز  بحث  إلى  باإلضافة  عمان، 

اإلقليمية بين البلدين الشقيقين.

مجال الرتكيز: عالقات التجارة واالستثامر الثنائية

املوقع: الرياض، اململكة العربية السعودية

 14 سبتمرب 

الجمعية العامة لألمم 

املتحدة

لألمم  العمومية  الجمعية  أعمال  هامش  على 
المتحدة في نيويورك التقى معالي وزير االستثمار، 
المهندس خالد الفالح، والوفد المرافق له بممثلي 
المجلس  وممثلي  العالمي،  االقتصاد  منتدى 
األطلسي، وعددًا من قادة األعمال بالواليات المتحدة 
االقتصاد  في  المملكة  دور  مناقشة  جرى  حيث 
العالمي، وبحث مجاالت الفرص االستثمارية المتنوعة.

مجال الرتكيز: التجارة الدولية واالستثامر العاملي

املوقع: نيويورك، الواليات املتحدة

لألمم  العمومية  الجمعية  أعمال  هامش  على 
المتحدة في نيويورك التقى معالي وزير االستثمار، 
المهندس خالد الفالح، والوفد المرافق له بممثلي 
المجلس  وممثلي  العالمي،  االقتصاد  منتدى 
األطلسي، وعددًا من قادة األعمال بالواليات المتحدة 
االقتصاد  في  المملكة  دور  مناقشة  جرى  حيث 
العالمي، وبحث مجاالت الفرص االستثمارية المتنوعة.

مجال الرتكيز: السياحة يف اململكة

املوقع: ديب، اإلمارات العربية املتحدة

مجال الرتكيز: االستدامة العاملية

املوقع: نيويورك، الواليات املتحدة

20-26 سبتمرب 

 19-21 سبتمرب 

23 سبتمرب 
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مجلس األعامل السعودي-

السنغايل

وقع معالي وزير االستثمار، المهندس خالد الفالح، 
والسنغاليين  الخارجية  الشؤون  وزيرة  ومعالي 
لتأسيس  تعاون  اتفاقية  سال،  تال  عيساتا  بالخارج 
بهدف  مشترك  سعودي-سنغالي  أعمال  مجلس 
تعزيز مستوى شراكات التجارة الثنائية وتحفيز مجاالت 
فرص االستثمار بين البلدين، كما تم توقيع اتفاقية 
الساحلي  الطريق  مشروع  لتمويل  تنموي  قرض 
من “داكار” إلى “سانت لويس” بقيمة بلغت نحو 63 
مليون دوالر، باإلضافة إلى مذكرات تفاهم أخرى بين 
شركة “أكوا باور” والحكومة السنغالية لبناء محطتي 

طاقة وتحلية للمياه.

اللجنة السعودية الصينية 
املشرتكة للتجارة واالستثامر

ترأس معالي وزير االستثمار، المهندس خالد الفالح، 
السعودية  اللجنة  اجتماع  في  السعودي  الجانب 
الصينية للتجارة واالستثمار، فيما ترأس معالي وزير 
التجارة الصيني وانغ وينتاو، الجانب الصيني، والتي 
ناقش فيها ممثلو الجهات الحكومية األعضاء في 
الثنائية  التجارة  نمو  مستويات  الجانبين  من  اللجنة 
ونتائج المشروعات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى 
بحث فرص االستثمار وتعزيز التعاون المستقبلي بين 
البلدين، حيث ُتعد الصين الوجهة الرئيسة للصادرات 
السعودية والتي بلغت قيمتها في الربع الثاني من 

عام 2022م نحو 16.8 مليار دوالر.

مجال الرتكيز: عالقات التجارة واالستثامر الثنائية

املوقع: الرياض، اململكة العربية السعودية

مجال الرتكيز: عالقات التجارة واالستثامر الثنائية

املوقع: )افرتاضية( الرياض، اململكة العربية 
السعودية

 26-27 سبتمرب 

 30 سبتمرب 
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كن جزءاً من الحدث 

االستثامري 
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كيف تصبح جزءاً من رحلة اململكة؟ 

متاحة  متعددة  استثامرية  بفرص  اململكة،  يف  وواعدة  عديدة  قطاعات  اليوم  وتزدهر 
ملامرسة األعامل التجارية

بلدها  من  للمنشأة  التجاري  السجل  صورة 
رة  لسفا ا من  عليها  ق  د مصا صلي  أل ا

السعودية

من  المستثمر  خدمات  دليل  حّمل 
منصة استثمر في السعودية للمزيد 

من التفاصيل 

على  التراخيص  بوابة  في  سّجل 
منصة استثمر في السعودية 

مكتب  باعتماد  مالية  سنة  آلخر  قوائم 
قانوني عالمي وُمصادق عليها من السفارة 

السعودية

نفذت المملكة مجموعة من اإلصالحات التي تهدف إلى الحد من الروتين، وزيادة المنافسة، 
وتبسيط اإلجراءات لتعزيز االستثمارات في عدد كبير من القطاعات الواعدة، وقد أصبحت ممارسة 

األعمال التجارية في المملكة أسهل من أي وقت مضى.

1  يوم عمل 
واحد 

2  مستندان 
فقط

إلصدار الترخيص 
االستثماري

إلصدار الترخيص 
االستثماري

قطاع الصناعات 
الكيميائية

 
قطاع تقنية 
المعلومات

قطاع الطاقة 
والمياه

قطاع الصناعات 
التحويلية 

قطاع الرعاية الصحية 
وعلوم الحياة

قطاع التعدين 
والمعادن 

قطاع النقل 
والخدمات 
اللوجستية

قطاعات السياحة 
والثقافة والترفيه 

قطاع األنشطة 
العقارية

يمكنك اآلن زيارة منصة استثمر في السعودية للتعّرف على الحوافز الُمقدَّمة  	
 QR CODE للمستثمرين، أو قم بمسح الرمز

64 الربع الثالث 2022م



استثمر يف قطاع الخدمات اللوجستية 

باململكة من خالل املبادرة الوطنية 

لسالسل اإلمداد العاملية 
تهدف المبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية إلى دعم وتمكين المملكة كقوة صناعية رائدة ومركز 

لوجستي عالمي، وذلك من خالل تحفيز االستثمار األجنبي المباشر في مجموعة من الخدمات والمنتجات.

ُتعزز المبادرة الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية من االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات ذات الميزة 
التنافسية في المملكة، ومن أبرزها:

ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة المبادرة 
الوطنية لسالسل اإلمداد العالمية من خالل 
QR CODE منصة استثمر في السعودية أو

قطاع الطيران والفضاء 	

قطاع السيارات 	

قطاع البناء والتشييد 	

قطاع الصناعات الكيميائية 	

قطاع الصناعات الغذائية 	

قطاع اآلالت والمعدات 	

قطاع الصناعات البحرية 	

قطاع األجهزة الطبية 	

قطاع الصناعات العسكرية 	

قطاع التعدين والمعادن 	

قطاع صناعة األدوية 	

قطاع مصادر الطاقة المتجددة 	
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األسئلة الشائعة

ما هي الشروط والمستندات المطلوبة إلصدار الترخيص االستثماري في المملكة؟ 
يعتمد الحصول على الترخيص االستثماري على نوع النشاط االستثماري المراد إصدار ترخيص لممارسته، ولمزيد من 
التفاصيل حول الشروط الخاصة بقطاعات األنشطة االستثمارية، يرجى االطالع على دليل خدمات المستثمر، أو زيارة 

منصة استثمر في السعودية أو قم بمسح الـ QR CODE الموجود في نهاية الصفحة.

هل يشترط وجود عدد سنوات خبرة للشركات األجنبية إلصدار الترخيص االستثماري في المملكة؟ 
تستلزم بعض األنشطة االستثمارية وجود خبرة مثبتة في مجالها بحكم تخصصها، مثل أنشطة الطباعة والنشر، 
ومكاتب االستشارات الهندسية، وأنشطة الخدمات الصحية، حيث يعتمد شرط الخبرة على نوع النشاط، ويعود ذلك 

للقطاع المرتبط بإصدار الترخيص.

هل جميع األنشطة االستثمارية متاحة للشركات األجنبية؟ 
نعم، ويستثنى من ذلك:

خدمات اإلعاشة للقطاعات العسكرية 	
الخدمات األمنية الحكومية 	
االستثمار العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة  	
خدمات التوجيه واإلرشاد السياحي المتعلقة بالحج 	
خدمات التوظيف والموارد البشرية 	
	 (CPC 621( خدمات الوكالء التجاريون المصنفون دوليًا برقم
صيد الثروات المائية الحية 	
 خدمات التنقيب عن النفط والحفر واإلنتاج، والخدمات المرتبطة بمجال التعدين باستثناء المصنفة دوليًا برقم  	

.(CPC 5115+883(

ما هي الصفات القانونية التي يمنحها ويعتمدها الترخيص االستثماري للشركات األجنبية في 
المملكة؟ 

تسهل وزارة االستثمار دخول االستثمار األجنبي ذو القيمة المضافة من خالل إنشاء الكيانات القانونية التالية: 

شركة ذات مسؤولية محدودة )ذ.م.م.(  	
شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة 	
شركة مساهمة 	
فرع شركة أجنبية 	
شركة تضامن مهنية 	

ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة االستثمار للمستثمرين؟ 
تقدم وزارة االستثمار بالمملكة العديد من الخدمات للمستثمرين، مثل الدعم والمساعدة في خدمات االستشارة 
والتوجيه واإلرشاد وإصدار التراخيص االستثمارية، وخدمات ما بعد اصدار الترخيص، وذلك ضمن منظومة متكاملة 
مع الجهات والكيانات ذات العالقة، لتسهيل دخول المستثمرين العالميين والشركات األجنبية إلى المملكة، ولمزيد 
من التفاصيل، يرجى زيارة منصة استثمر في السعودية، أو قم بمسح الـ QR CODE الموجود في نهاية الصفحة.

ما هي آلية التواصل مع وزارة االستثمار؟ 
تتيح وزارة االستثمار قنوات ووسائل عديدة لتسهيل وسرعة التواصل معها، وذلك من خالل االتصال من داخل المملكة: 
الرقم المجاني لخدمة العمالء 8002449990، االتصال من خارج المملكة: االتصال المباشر على الرقم 966115065777+، 

 .investorcare@misa.gov.sa :التواصل عبر البريد اإللكتروني
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خدمات وزارة االستثامر

كجزء من قصة نجاحنا، نعمل باجتهاد لنجعل رحلتك االستثامرية مميزة!

تقدم وزارة االستثمار عبر موقعها اإللكتروني العديد من خدمات الدعم والمساندة المختلفة، 
كما تقدم منصة استثمر في السعودية, تفاصياًل حول الخدمات الخاصة بالمستثمر والفرص 

االستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة.

استثمر يف وزارة االستثامر

السعودية 

كام ميكن للمستثمرين االطالع عىل جميع التفاصيل واملعلومات عن بيئة االستثامر ورحلة 

التحول باململكة، وذلك من خالل:

دليل خدمات 
المستثمر

الحياة في المملكة

إرشادات رحلة 
المستثمر

القطاعات وفرص 
االستثمار في المملكة

االستعالم عن 
التراخيص االستثمارية

 

دراسات وأبحاث السوق الخدمات االستشارية 

مراكز األعامل الشاملةاملساندة الحكومية

ت  ما لخد ا ر  ستثما ال ا رة  زا و م  تقد
لتسهيل  الدعم  وحلول  االستشارية 

ومساندة ممارسة األعمال. 

تقدم وزارة االستثمار دراسات عن السوق 
المحلي بمختلف قطاعاته ومجاالته.

تقدم مراكز األعمال في وزارة االستثمار 
وتسهل  لحكومية،  ا لخدمات  ا معظم 
األعمال  ومزاولة  بدء  إجراءات  للعمالء 

التجارية، بما يضمن استمراريتها.

خمسة  خالل  من  االستثمار،  وزارة  تقدم 
تكاملية  خدمات  شاملة،  أعمال  مراكز 
تشمل وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة 
والمديرية  العدل،  ووزارة  والجمارك، 

العامة للجوازات وغيرها.
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ُتعد المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات عامة وإرشادية فقط، وال تقدم وزارة االستثمار أي إقرارات 
أو ضمانات مباشرة وصريحة أو ضمنية من أي نوع، سواء كانت بشأن إتمام، أو اكتمال، أو دقة، أو موثوقية، 
أو مالئمة، أو توافر أي من هذه البيانات أو المعلومات أو المواد ذات العالقة الواردة في هذا التقرير 

الستخدامها ألي غرض بخالف االطالع العام.

كما أن وزارة االستثمار ليست مسؤولة بأي شكل من األشكال تجاه أي طرف، نتيجة ألي قرار أو إجراء تم 
اتخاذه أو سيتم اتخاذه من قبل هذا الطرف، بناءً على محتوى صفحات هذا التقرير، كما أن الوزارة ال تتحمل 
أي مسؤولية، كليًا أو جزئيًا، عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو عقابي، سواءً كان ذلك 

عامًا أو خاصًا.

Thوال تتحمل وزارة االستثمار المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن ضياع الفرص، أو عن أي خسارة أو أي 
ضرر قد يحدث، بناء على قراءة وفهم ما ورد في محتوى صفحات هذا التقرير.

جميع ما ورد في محتوى نصوص صفحات هذا التقرير من معلومات وشعارات وغيرها، مملوكة لوزارة 
االستثمار بالمملكة العربية السعودية، وال ُيسمح بنسخ أو تحرير أي محتوى من نصوص صفحات هذا التقرير أو 
طباعتها أو تحميلها إال لغرض االستخدام الشخصي، أو لغرض االستخدام الداخلي في الشركات والمؤسسات، 
وال ُيسمح بإعادة استخدام أي محتوى من نصوص صفحات هذا التقرير ورفعه وتخزينه على أي موقع آخر، 
أو تضمينه في أي موقع استعادة معلومات الكتروني عام أو خاص، دون الحصول على إذن وموافقة كتابية 

مسبقة من وزارة االستثمار.

إخالء مسؤولية



اإلحصاءات  أحدث  على  للحصول 
في  واالستثمارية  االقتصادية 
لوحة  زيارة  يرجى  المملكة، 
استثمر  منصة  على  المعلومات 

في السعودية

للحصــول علــى أحــدث التقاريــر 
الصــادرة مــن وزارة االســتثمار، 
استثمر منصة  زيارة   يرجى 

في السعودية

للمراسالت واالستفسارات

بريديًا:
وزارة االستثمار

وكالة الشؤون االقتصادية ودراسات االستثمار

ص.ب 3966 الرياض 12382

المملكة العربية السعودية

 هاتف: 966115065777+
eais@misa.gov.sa:البريد اإللكتروني

لمتابعة أحدث إصدارات وزارة االستثمار من تقارير يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمنصة استثمر في السعودية

ولمزيد من اإلحصاءات المتعلقة بالمؤشرات االقتصادية واالستثمارية في المملكة، يرجى زيارة منصة استثمر في السعودية


