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الكلمة االفتتاحية

معالي الدكتور 

توفيق الربيعة  
وزي�ر الصحة

تنمية  من  الغالي  لوطننا   2030 المملكة  رؤية  طموح  ظل  في 
الدولة  مؤسسات  جميع  وتوجيه  المجاالت  لكافة  شامل  وتطوير 
 من األهداف االستراتيجية لوزارة 

ً
للتكامل في تحقيقها، وإنطالقا

مستمر  بشكل  الوزارة  تسعى  الرؤية،  تلك  من  المنبثقة  الصحة 
لبناء  مناسبة  أطر  وضع  خالل  من  الخاص  الصحي  االست�ثمار  لدعم 
التحديث  يشمل  والذي  المستدام  النمو  تشجع  اقتصادية  بيئة 
الرعاية  لقطاع  المشرعة  واللوائح  لألنظمة  المستمر  والتطوي�ر 
الالزم  الدعم  وتوفري  اإلجراءات  وتسهيل  الحياة،  وعلوم  الصحية 
لجذب المست�ثمري�ن والشركاء لتعزي�ز دورهم في تحقيق األهداف 
سرنى  جديدة  مرحلة  بذلك  مدشنني  الصحي.   للقطاع  المنشودة 
وتوسيعًا  المست�ثمرون،  يواجهها  قد  صعوبات  ألي  تذليالً  خاللها 
لقاعدة األنشطة الصحية لخلق فرص است�ثمارية جديدة لمواجهة 
بشكل  الصحية  الرعاية  وصول  تسهيل  وضمان  المستقبل  تحديات 

عادل ومت�كامل لكافة المستفيدين.

 وخالل فرتة جائحة Covid-19 تجلت  أهمية ودور  الرعاية الصحية  
إتاحة  في  الجائحة  أسهمت  حيث  اساسي  كقطاع  الحياة   وعلوم 
المجاالت  من  لعدد  الصحي  القطاع  في  است�ثمارية  فرص  عدة 
وتوفري  الطبية  واألجهزة  واللقاحات  األدوية  توفري  أهمها  من 
للمنشآت  أنها خلقت فرص واعدة  كما  للمرضى،  الطبية  الخدمات 
الت�أقلم مع  التي ساهمت بشكل كبري في  الصغرية والمتوسطة 
مناسبة  حلول  تقديم  عرب  القطاع  على  طرأ  الذي  السريع  التغري 
المنزلية  الرعاية  خدمات  عرب  الصحية  الرعاية  استمرارية  لضمان 
كاستجابة  أهميتها  زادت  التي  الرقمية  الطبية  الرعاية  وخدمات 
الحيوية في  الخدمات  إلى  بالوصول  للسماح  للجائحة  وحل سريع 
تقديم خدمات االستشارة للمرضى والمواعيد الرقمية قبل وأثناء 
بطريقة  شاملة  رعاية  لتوفري  فعالة  وسيلة  أنها  واثبات  الوباء 

مثلى للمرضى.

التنمية  دعم  في  الصحي  القطاع  في  التخصيص  مشاريع  تشارك 
لتمكني  نتطلع  حيث   .2030 رؤية  تطلعات  وتحقيق  االقتصادية 
القطاع الخاص من المشاركة في منظومة الرعاية الصحية وزيادة 
نسبة مشاركته من %25 إلى %35 في عام 2030م، وسيدعم هذا 
التمكني أهداف التحول الصحي في المملكة والذي يسعى لتعزي�ز 
دور القطاع الحكومي في اإلطار التشريعي والتنظيمي وتمكني 
الصحية.  الرعاية  خدمات  تقديم  مسؤولية  لتحمل  الخاص  القطاع 
مما ال شك فيه أن هذا التوجه يحقق مستهدفات تصب في صالح 

نظام الرعاية الصحية من خالل تعزي�ز جودة الخدمات الصحية 
وزياد الوصول لها، كذلك نسعى أن ت�كون مشاريع التخصيص 
ممكنة لتعزي�ز الكفاءة واالستدامة المالية للنظام الصحي. 
حيث تم إنجاز باكورة مشاريع التخصيص من خالل توقيع عقد 
عالمية  شركات  مع  الخاص  القطاع  مع  بالشراكة  التخصيص 
رائدة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 8000 مستفيد 
من خالل 63مركز موزعة في أنحاء المملكة بقيمة ت�تجاوز 2 

مليار دوالر لمدة خمسة سنوات.

الشقيقة  والجهات  الخاص  القطاع  في  شركائنا  مع  نعمل 
لتنفيذ حزمة مبادرات لمشاريع التخصيص في قطاع الصحة 
أولية  است�ثمارات  بحجم  المملكة  في  مناطق  عدة  في 
مع  الشراكة  خالل  من  نسعى  حيث  دوالر.  مليار   3.7 ت�تجاوز 
ومستشفيات  طبية  مدن  وتشغيل  لبناء  الخاص  القطاع 
وتشغيل  بناء  مشروع  طرح  تم  فقد  أولية.   رعاية  ومراكز 
سري�ر   244 بسعة  المنورة  بالمدينة  األنصار  مستشفى 
ومن  دوالر  مليون   187 يقارب  ابتدائي  است�ثمار  وبحجم 
هذا  من  الرابع  الربع  خالل  الشراكة  عقد  توقيع  المتوقع 
العام. ونسعى كذلك لطرح 74 مركزا للرعاية الصحية األولية 
في مناطق متعددة من المملكة بحجم است�ثمارات ابتدائية 
تقارب 266 مليون دوالر. ومن المتوقع توقيع عقد الشراكة 
طرح  على  نعمل  أيضًا  القادم.  العام  من  الثالث  الربع  خالل 
مشروع انشاء مدينتني طبيتني بسعة 1500 سري�ر بمنطقتي 
التخصصية  الصحية  الخدمات  لتوفري  تهدف  والجوف  عسري 
است�ثمارات  بحجم  المملكة  وشمال  جنوب  مناطق  لسكان 
عقد  توقيع  المتوقع  ومن  دوالر.  مليار   1.6 تقارب  ابتدائية 

الشراكة في الربع الثاني من عام 2023م.

األشعة  خدمات  لتخصيص  مشاريع  حزمة  توجد  كذلك 
األشعة  خدمات  اسناد  مشروع  طرح  تم  حيث  والمختربات. 
الخاص.  للقطاع  الرياض  مدينة  في  مستشفيات   7 لعدد 
والموظفني  األجهزة  بتوفري  الفائز  المست�ثمر  سيقوم 
الخاصة بخدمات األشعة. حيث من  التشغيل  وتوفري معاي�ري 
هذا  من  الرابع  الربع  خالل  الشراكة  عقد  توقيع  المتوقع 

العام.

مستشفيات  وتشغيل  بناء  مشاريع  على  أيضًا  نعمل  كما 
الصحية  والرعاية  الطويلة  اإلقامة  ومراكز  الطبي  للت�أهيل 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  نماذج  خالل  من  المنزلية 
والخاص. حيث تم تصميم المشروع لتلبية احتياجات المرضى 
الذين ال ت�تطلب اقامتهم في المستشفيات لكنهم يحتاجون 
والدمام  الرياض  مدينتي  في  مستمرة  صحية  رعاية  إلى 
بسعة 600 سري�ر لرعاية اإلقامة الطويلة وسعة 300 سري�ر 
لخدمات  مريض  آالف   10 وسعة  الطبي  الت�أهيل  لخدمات 
االبتدائي  االست�ثمار  حجم  إن  المنزلية.  الصحية  الرعاية 
ومن  دوالر  مليون   266 يتجاوز  الممتدة  الرعاية  لمشاريع 
من  الثالث  الربع  خالل  المست�ثمري�ن  عقود  توقيع  المتوقع 

العام القادم.

نماذج  خالل  من  لتنفيذها  نسعى  أخرى  مشاريع  وهناك 
الجوي  الطبي  والنقل  اإللكرتونية  الصحة  لتعزي�ز  التخصيص 
ورعاية أمراض الكلى ورعاية الصحة النفسية وعالج اإلدمان. 
قطاع  في  التخصيص  خطة  بمراجعة  حاليًا  نقوم  أننا  كما 
الصحة للسنوات الخمس القادمة والتي من خاللها سنعلن 
االست�ثمارات  وحجم  التخصيص  لمشاريع  مفصلة  حزمة  عن 

المستهدفة بإذن اهلل.  

الكلمة االفتتاحية
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أحدث البيانات

ركز األداء االقتصادي في المملكة خالل الربع األول من العام على موضوع في غاية األهمية، 
اتبعتها  التي  الطموحة  االقتصادي  اإلصالح  خطة  بدأت  فقد  االقتصادي.  التنويع  وهو:  أال 
المملكة للحد من االعتماد على النفط تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث أظهر االقتصاد غري 
المحلي  الناتج  انخفاض  الرغم من  بلغت نسبته ٪2.9. وعلى  انتعاًشا سنوًيا قوًيا  النفطي 
ظلت  فقد  كوفيد19-،  -جائحة  تداعيات  استمرار  نتيجة  األول  الربع  خالل  بنسبة 3٪  اإلجمالي 
معنويات المستهلكني عند أعلى مستوياتها، حيث سجلت معامالت نقاط البيع رقًما قياسًيا 

بقيمة 10.9 مليار دوالر في مارس، فيما يمثل نمًوا بـ ٪64.7 على أساس سنوي.

وقد ظهر ت�أثري جهود التنويع االقتصادي أيًضا في نسبة مساهمة االقتصاد غري النفطي في 
الناتج المحلي اإلجمالي. فعلى الرغم من التحديات الهائلة التي واجهت اقتصادات العالم 
بال است�ثناء، زادت نسبة مساهمة القطاع غري النفطي في االقتصاد السعودي للربع الثالث 
على التوالي خالل الربع األول من العام لتصل إلى ٪62.8، في حني استمرت مساهمة القطاع 

النفطي في االنخفاض.

األجنبية  االستثمارية  المشروعات  في  اإليجابي  التأثير  هذا  ظهر  كما 
2021، سجل  األول من عام  الربع  المملكة. ففي  تنفيذها في  تم  التي 
االستثمار  وزارة  منحتها  التي  الجديدة  األجنبي  االستثمار  تراخيص  عدد 
السعودية رقًما قياسًيا جديًدا بلغ 478 ترخيًصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
 بالربع السابق. وُيعد الربع األول من 2021 هو رابع ربع على 

ً
٪36.2 مقارنة

التوالي يشهد ارتفاًعا في عدد المشروعات االستثمارية األجنبية الجديدة. 

وعلى الرغم من االنكماش النسبي لالقتصاد خالل الربع األول من 2021، إال أن جميع المؤشرات 
في  األخري  التحول  ظل  وفي   .2021 العام  خالل  السعودي  لالقتصاد  قوي  بانتعاش  تبشر 
المصادر االقتصادية والمساهمة المتزايدة للقطاع غري النفطي في الناتج المحلي، فإنه من 
المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة تعافًيا قوًيا خالل الفرتة المقبلة، مع بدء اإلصالحات في 

إحداث ت�أثريات إي�جابية بارزة. 

أحدث البيانات
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توقعات االقتصاد الكلي
الربع  خالل  بالمملكة  النفطي  غير  لالقتصاد  ملموس  تعافي 

األول
شهد القطاع غير النفطي بالمملكة نمًوا إيجابًيا على أساس سنوي للمرة األولى منذ بداية الجائحة، حيث سجل 
نمًوا سنوًيا بنسبة 2.9٪ في الربع األول من العام. وهو ما ساعد على تعويض التراجع الحاد في األنشطة النفطية 
نتيجة اتفاق “أوبك بلس” بخفض إنتاج النفط الخام، والذي كان له ت�أثرًيا كبرًيا على الناتج المحلي اإلجمالي، حيث 
أدى إلى انكماشة بنسبة 3٪ على أساس سنوي. وبشكل عام، سجل قطاع النفط انكماًشا بنسبة 11.7٪. في ظل 

انخفاض الطلب العالمي على النفط واستمرار القيود المفروضة على الشحن الدولي وسفر الركاب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.1٪ هذا العام و4.8٪ في عام 2022، بعد انكماشه 
بنسبة 4.1٪ في عام 2020. كما يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.4٪ في عام 2021. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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توقعات االقتصاد الكلي  

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول 2021
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سجلت معظم القطاعات االقتصادية تعافًيا واضًحا خالل الربع األول من العام. وسجل قطاع تكرير النفط االنتعاش 
األكبر بنسبة 21.2٪، يليه قطاعات الصناعات غير النفطية، واألنشطة العقارية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، 

والفنادق، والكهرباء والغاز، والمياه.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي في الربع األول من عام 2021

توقعات االقتصاد الكلي  

انعكست آثار اإلصالحات االقتصادية القائمة على تنويع االقتصاد بشكل واضح في مساهمة القطاعات غري النفطية 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة للربع  فقد ارتفعت مساهمة تلك القطاعات في  في الناتج المحلي اإلجمالي. 
الثالث على التوالي خالل الربع األول من العام، حيث حققت ارتفاًعا بنسبة 62.8٪ فيما ُيعد أعلى مستوى لها خالل 

20 عاًما. وعلى الجانب اآلخر، انخفضت مساهمة القطاع النفطي إلى ٪36.6.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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ت�كري�ر النفط

التصنيع باست�ثناء ت�كري�ر النفط

األنشطة العقارية

الكهرباء والغاز والمياه

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

الزراعة والغابات وصيد األسماك

خدمات التموي�ل والت�أمني واألعمال

التشي�يد والبناء

خدمات المجتمعات، والخدمات االجتماعية والشخصية

التعدين واستغالل المحاجر

الخدمات الحكومية

النقل والتخزي�ن واالتصاالت

النفط الخام والغاز الطبيعي

6.6%

5.4%

5.4%

3.2%

3.1%

2.7%

0.3%

2.6%

2.6%

-5.7%

-14.1%

8.9%

21.2%



اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  األكبر  المساهم  الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  قطاع  ظل 
بنسبة 33% خالل الربع األول )وذلك على الرغم من تراجع معدل مساهمته مقارنًة بالربع 
تجارة  ثم   ،15.6٪ بنسبة  الحكومية  الخدمات  قطاع  وأعقبه   .)35٪ سجل  حينما  السابق 
 الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة ٪10.2، وقطاع التصنيع باستثناء تكرير النفط

بنسبة ٪9.7.

توقعات االقتصاد الكلي  

א ����א� א��א��� ��א� 2010)
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

33%

النفط الخام
والغاز الطبيعي

15.6%
الخدمات الحكومية

9.7%

التصنيع باست�ثناء
ت�كري�ر النفط

10.2%

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم
والفنادق

6.1%
األنشطة العقارية

6.3%

النقل والمخازن
واالتصاالت

خدمات التموي�ل
والت�أمني واألعمال

5.0%

4.8%
التشي�يد والبناء

3.3%
ت�كري�ر النفط

2.6%
الزراعة والغابات وصيد األسماك

2.4%
خدمات المجتمعات، والخدمات االجتماعية والشخصية

0.6%
الكهرباء والغاز والمياه

0.5%
التعدين واستغالل المحاجر
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مؤشرات واعدة على تعافي اإلنتاج الصناعي 
على الرغم من استمرار مؤشر اإلنتاج الصناعي بالمملكة في تسجيل نشاط أقل مقارنًة بفرتة ما قبل الجائحة خالل 
الربع األول من عام 2021، إال أن المؤشر الفرعي لقطاع الصناعات التحويلية أظهر عالمات قوية على االنتعاش في 

أبري�ل، حيث سجل نمًوا بنسبة 14٪ على أساس سنوي. وهو ما يمثل أول نمو إي�جابي للقطاع منذ ديسمرب 2019.

شهر مارس يشهد أعلى مستوى على اإلطالق في معامالت نقاط البيع
العرب�ية السعودية عالمات قوية على االنتعاش خالل األشهر األربعة  البيع في المملكة  سجلت معامالت نقاط 
األولى من العام، خاصًة خالل شهر مارس الذي سجل أعلى قيمة للمبيعات الشهرية على اإلطالق والتي بلغت 
10.9 مليار دوالر، بزيادة قدرها 64.7٪ على أساس سنوي. وسجلت المعامالت نمًوا أكرب بنسبة 142.1٪ خالل شهر 
أبري�ل مقارنًة بنفس الشهر العام الماضي حينما أثر اإلغالق االقتصادي المرتبط بأزمة كوفيد19- على االستهالك 
بشكل حاد. في الوقت نفسه، عادت عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي إلى النمو مرة أخرى بزيادة 

قدرها ٪26.6 على أساس سنوي في أبري�ل.

توقعات االقتصاد الكلي  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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فرباير      يناير   أبري ل    مارس   فرباير   يناير   مايو   ديسمرب   نوفمرب    أكتوبر   سبتمرب   أغسطس   يوليو.   يونيو    مايو   ديسمرب   نوفمرب    أكتوبر   سبتمرب   أغسطس   يوليو   يونيو   أبري ل    مارس

المصدر: البنك المركزي السعودي
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عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي  عمليات نقاط البيع  
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استمرار تدني احتياطي النقد األجنبي عن مستويات ما قبل 
الجائحة في ظل جهود تحقيق االستقرار االقتصادي

أبري�ل  انخفاًضا بنسبة ٪1.8 على أساس سنوي في  البنك المركزي السعودي  النقد األجنبي لدى  سجل احتياطي 
2021 ليصل إلى 440.7 مليار دوالر. وعلى الرغم من االرتفاعات النسبية التي سجلها االحتياطي خالل شهري نوفمرب 
ومارس، فقد ظل عند مستوى أدنى من مستوياته ما قبل الجائحة، وذلك في إطار الجهود الحكومية للحفاظ على 

االستقرار االقتصادي في مواجهة جائحة كوفيد19-.

على الرغم من ذلك، احتفظت المملكة العرب�ية السعودية بمكانتها الرائدة في مستوى االحتياطي األجنبي 
بني دول مجموعة العشري�ن في أبري�ل 2021، حيث احتلت المركز السادس في قائمة أعلى االحتياطات األجنبية 

للمجموعة.

احتياطات النقد األجنبي في دول مجموعة العشرين )أبريل 2021، مليار دوالر أمريكي(
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المصدر: صندوق النقد الدولي، البنك 
المركزي السعودي

توقعات االقتصاد الكلي  

المصدر: البنك المركزي السعودي
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آراء الخبراء

المحرك  تمثل  أن  تتوقع  التي  والعوامل  القطاعات  ماهي 
الرئيسي النتعاش االقتصاد السعودي هذا العام؟ 

في  بالمملكة  االقتصادي  لتعافي  الرئيسي  المحرك  يتمثل 
انتعاش القطاعات غير النفطية، والتي ُيتوقع أن تنمو بـ ٪3.9 
هذا العام. وقد شهدنا بالفعل ارتفاع كبير في معدل اإلنفاق 
االستهالكي. ويعود الفضل في ذلك إلى قيود اإلغالق التي 
تم فرضها العام الماضي، فقد نتجت هذه القيود عن ما يمكن 
تسميته بـ “الكبت الشرائي” الذي تم تحريره بقوة بمجرد انتهاء 
اإلغالق. في الوقت نفسه، تحول السعوديون بشكل أكبر نحو 
في  األجنبية  األسواق  من   

ً
بدال المحلي  السوق  من  الشراء 

ظل القيود المفروضة على السفر للخارج. كما سجل االستثمار 
ا.

ً
ا نسبًيا أيض

ً
انتعاش

في  االقتصادي  والتنويع  اإلصالح  خطة  تلعبه  الذي  الدور  ما 
المملكة في تشكيل توقعات صندوق النقد الدولي لالقتصاد 

السعودي؟

ا قوًيا خالل الربع الثاني من 
ً

سجل القطاع غير النفطي انتعاش
اإلغالق،  عند فرض  الذي سجله  الركود  أعقاب  2020 في  عام 
 .2021 عام  من  األول  الربع  خالل  االنتعاش  هذا  استمر  وقد 
ونتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9٪ هذا العام و٪3.6 
في عام 2022. من جهة أخرى، انخفض اإلنتاج النفطي بسبب 
اتفاقية “أوبك بلس” التي أوصت بخفض اإلنتاج النفطي لدول 
العالمي  السوق  إلى  التوازن  إعادة  في  للمساعدة  األوبك 
ا في قطاع النفط 

ً
للنفط. وفي عام 2021، نتوقع تراجًعا طفيف

بنسبة 0.5-٪، ونمًوا قوًيا بنسبة 6.8٪ في عام 2022 مع انتهاء 
القادمة  توقعاتنا  بزيادة  نقوم  وقد  بلس”.  “أوبك  اتفاقية 

لنمو القطاع غير النفطي في عام 2021.

خالل  الدولة  اتبعتها  التي  االقتصادي  اإلصالح  لخطة  وكان 
السنوات الخمس الماضية دوًرا كبيًرا في زيادة قدرة االقتصاد 
تلك  تداعيات  من  التعافي  وسرعة  الجائحة  آثار  تحمل  على 
والسياسات  الكلي  لالقتصاد  قوي  إطار  وجود  فمع  األزمة. 
المالية، تمكنت الحكومة من االستجابة بسرعة وفعالية ألزمة 

كوفيد-19. 

تمثل جهوًدا  االقتصاد  تنويع  أن مبادرات  فال شك في 
أعتقد  ال  لكنني  االقتصادي،  النمو  لدعم  األجل  طويلة 
وراء  الوحيد  السبب  هي  وحدها  المبادرات  هذه  أن 

االنتعاش االقتصادي.

تمثل  أن  تتوقع  التي  والعوامل  القطاعات  ماهي 
هذا  السعودي  االقتصاد  النتعاش  الرئيسي  المحرك 
في  المملكة  مكانة  على  ذلك  سيؤثر  وكيف  العام؟ 

االقتصاد العالمي؟

المرأة  مشاركة  لزيادة  تنفيذها  تم  التي  اإلصالحات 
الكفالة  لنظام  األخيرة  واإلصالحات  العمل  سوق  في 
إصالحات  هي  الخاص  القطاع  في  العاملين  للوافدين 
متنوع  خاص  قطاع  بناء  أجل  فمن  األهمية،  في  غاية 
 بناء قوة عاملة تتمتع بالمرونة 

ً
وديناميكي، يجب أوال
والحماس واإلنتاجية.

في  كبيرة  زيادة  األخيرة  السنوات  خالل  شهدنا  وقد 
العاملة.  القوى  إجمالي  في  المرأة  مشاركة  معدل 
التعليم  من  جيد  بمستوى  تتمتع  السعودية  فالمرأة 
دخولها  وزيادة  واإلنتاج.  للعمل  كبير  حماس  ولديها 
تعزيز  في  ملموس  بشكل  سيسهم  العمل  لسوق 

اإلنتاجية والنمو االقتصادي ودخل األسرة.

ومن  نسبًيا،  حديثة  فهي  الكفالة،  نظام  إصالحات  أما 
بشكل  لكن  بتأثيرها.  التنبؤ  الحالي  الوقت  في  الصعب 
اللوائح  هذه  بتنفيذ  االلتزام  بأن  القول  يمكننا  عام، 
الجديدة سيمنح العمال األجانب حرية أكبر في الحركة، 
أجورهم  مستوى  تحسين  على  بدوره  يساعد  مما 
وتقليل  الكفاءة،  ذوي  الوافدين  وجذب  وإنتاجيتهم، 
األولوية  إعطاء  على  الشركات  تشجع  التي  المميزات 

لتوظيف الوافدين على المواطنين.

تتمتع المملكة حالًيا بأحد أقل معدالت “الدين إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي” وأحد أعلى مستويات “االحتياطي 
في  االقتصادات  أكبر  مستوى  على  األجنبي”  النقدي 
األداء  تعزيز  في  ذلك  يسهم  أن  يمكن  فكيف  العالم. 

االقتصادي في حقبة ما بعد الجائحة؟  

من أكثر األشياء التي نؤكد عليها مراًرا وتكراًرا على مر 
مالية  وسياسات  إجراءات  توفير  أهمية  هو  األعوام 
قوية ومرنة لحماية االقتصاد في مواجهة األزمات. وال 
يزال االقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على عائدات 
الدين  انخفاض  المتقلبة. وسيساعد  النفطية  الصادرات 
إلى  بالمملكة،  النقدية  االحتياطات  وقوة  الحكومي 
جانب قوة الوضع المالي للنظام المصرفي على تعزيز 
قدرة االقتصاد السعودي على الصمود خالل فترات تقلب 
أسعار النفط، وكذلك خالل األزمات األخرى غير المتوقعة 
مثل جائحة كوفيد-19. وقد كان لهذه التحوطات المالية 
التي اتخذتها الحكومة دوًرا مهًما في حماية االقتصاد 
خالل العام الماضي، ونثمن الجهود الحكومية الساعية 
إلعادة التوازن إلى الموازنة خالل السنوات المقبلة من 

أجل الحفاظ على قوة المركز المالي للمملكة.

آراء الخبراء

تيم كالين
رئيس بعثة صندوق 

النقد الدولي في 
المملكة العرب�ية 

السعودية
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بيانات االستثمار
المشروعات االستثمارية األجنبية تحقق رقًما قياسًيا جديًدا

واصلت المشروعات االست�ثمارية األجنبية الجديدة المرخصة في المملكة نموها بقوة لتحطم رقًما قياسًيا جديًدا 
خالل الربع األول من عام 2021، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها إلى 478 ترخيًصا، بزيادة سنوية 
 بنفس الربع من العام الماضي. كما سجل الربع األول الزيادة الرابعة على التوالي في عدد 

ً
قدرها 36.2٪ مقارنة

المشروعات االستثمارية األجنبية الجديدة منذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من عام 2020. 

على الرغم من االنخفاض الشهري الطفيف الذي سجلته الرتاخيص الجديدة خالل شهر يناير، فقد عاودت االست�ثمارات 
الجديدة ارتفاعها بقوة في فرباير ومارس، مسجلًة أعلى مستوى لها خالل الربع، بزيادة سنوية قدرها 99٪ مقارنًة 

بمارس 2020.

عدد الرتاخيص الجديدة 
الصادرة في الربع 

األول من 2021

الزيادة السنوية في 
الرتاخيص الجديدة

الزيادة ربع السنوية 
في الرتاخيص الجديدة

478

36.2%

2.6%

بيانات االستثمار  
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المصدر: وزارة االست�ثمار السعودية
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المصدر: وزارة االست�ثمار السعودية

160
127

113 121
103

205

41%
مشروعات مشرتكة

مع مست�ثمري�ن محلي�ني

59%
ملكية أجنبية

بالكامل
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المصدر: وزارة االست�ثمار السعودية



كان قطاع التصنيع المستفيد األول من االست�ثمارات الجديدة، حيث استقبل 114 ترخيًصا جديًدا خالل الربع األول من عام 
2021، مما يدل على استمرار الزخم في الجهود المبذولة لتحقيق التنوع االقتصادي بالمملكة. وأعقبه قطاع البناء 

ا، والقطاع المهني والعلمي بـ 62 ترخيًصا.
ً

بـ 78 ترخيًصا، ثم قطاع التجزئة والتجارة اإللكترونية بـ 78 ترخيًصا أيض

وعلى المستوى السنوي، كانت الزيادة في االست�ثمارات الجديدة أكرث وضوًحا في قطاع التجزئة والتجارة اإللكرتونية، 
 بنفس الفترة 

ً
حيث قفز عدد الرتاخيص الجديدة التي منحتها وزارة االست�ثمار السعودية للقطاع بنسبة 151.6٪ مقارنة

من عام 2020. وهو ما يعكس سرعة تكيف السوق السعودي مع التغيرات الجديدة في التوجهات االستهالكية 
والناتجة عن جائحة كوفيد-19. 

 

عدد المشروعات االستثمارية الجديدة في الربع األول )حسب القطاع(

بيانات االستثمار  
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المصدر: وزارة االست�ثمار السعودية
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 بلغ إجمالي تدفقات االست�ثمار األجنبي المباشر بالمملكة 5.5 مليار دوالر في عام 2020، وشهد الربع األخري من
عام 2020 الزيادة األكرب منذ نهاية عام 2016 حيث سجلت التدفقات 1.9 مليار دوالر.

بعد التباطؤ الذي شهدته في الربع األخري من عام 2020، سجلت االست�ثمارات الصناعية الجديدة الحاصلة على ترخيص 
وزارة الصناعة والرثوة المعدنية قفزة هائلة خالل شهر مارس حيث سجلت 4.1 مليار دوالر، مما أدى إلى ارتفاع كبري 

بلغت نسبته ٪198 خالل إجمالي الربع األول من عام 2021.

االستثمارات األجنبية المباشرة تصل ألعلى مستوياتها في 5 أعوام

ارتفاع االستثمارات في الصناعات غير النفطية بنسبة 198٪ في الربع األول 

الزيادة السنوية في 
عام 2020

مليار دوالر قيمة 
االستثمارات الصناعية 

في الربع األول

نسبة الزيادة في 
االست�ثمارات الصناعية 

مقارنًة بالربع الرابع من 2020

نسبة الزيادة في إجمالي 
المنشآت الصناعية مقارنًة 

بمارس 2020

نسبة الزيادة في 
االست�ثمارات الصناعية 

 مقارنًة بالربع األول
من 2020

عدد الرتاخيص الجديدة 
للمنشآت الصناعية في 

الربع األول

إجمالي عدد المنشآت 
 الصناعية حتى

مارس 2021

الوصول إلى رقم 
قياسي في الربع الرابع 

من 2020

1.9 مليار دوالر

20.2%

4.7202.9%

9.7%

444.8%

3079.958

 annual
increase in Q4

79.7%

الصناعات غير النفطية 
)مليون دوالر أمريكي(

المصدر: وزارة الصناعة والرثوة 
المعدنية

بيانات االستثمار  
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2019

4,766

2021
الربع الرابعالربع األولالربع الثانيالربع الثالث الربع الرابع الربع األول
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$271 $264

$1,008
$1,095 $1,075 $1,068

$1,249
$1,122 $1,150

$1,042
$913

$1,088

$1,872

$1,613
المصدر: البنك المركزي السعودي

2017 2018 2019 2020

investsaudi.sa رب�يع 132021



ملكية المستثمرين األجانب في بورصة “تداول” 
تتجاوز 50 مليار دوالر في الربع األول

استمر االهتمام العالمي باألصول المالية السعودية، حيث واصلت ملكية 
المست�ثمري�ن األجانب في السوق المالية السعودية )تداول( زيادتها للربع 
وسجلت   .2021 عام  من  األولى  أشهر  الثالثة  خالل  التوالي  على  الرابع 
ارتفاًعا بنسبة 19٪ خالل الربع األول مقارنًة بالربع السابق لت�تجاوز قيمتها 
50 مليار دوالر. وهو ما يعد دلياًل جديًدا على مواصلة “تداول” للزخم الذي 
إنرتناشيونال  كابيتل  ستانلي  مورجان  مؤشر  في  إدراجها  بعد  اكتسبته 
)MSCI( لألسواق الناشئة في يونيو 2019. وتجدر اإلشارة إلى أن البورصة 
السعودية سجلت ارتفاًعا في ملكية المست�ثمري�ن األجانب خالل 5 من أصل 

6 فصول منذ ذلك الحني.

 مليار دوالر
قيمة ملكية المست�ثمري�ن 
األجانب حتى الربع األول 

من 2021

نسبة الزيادة ربع 
السنوية في 

ملكية المست�ثمري�ن 
األجانب

نسبة الزيادة 
السنوية في ملكية 
المست�ثمري�ن األجانب

50.619%84.5%

بيانات االستثمار  
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أحدث اإلصالحات
إطالق مبادرة “شريك” لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
تماشيًا مع رؤية المملكة لتحفيز وبناء قطاع خاص ديناميكي ونشط اعلنت عن إطالق مبادرة “شريك”، 
دعم  لتقديم  الربنامج  ويهدف  دوالر،  تريليون   7.2 بقيمة  طموح  استثماري  برنامج  من  جزء  وهي 

االست�ثمار في األصول على مدى السنوات العشر القادمة.

أن “صندوق  العزي�ز  عبد  بن  بن سلمان  األمري محمد  العهد  أوضح ولي  الطموحة،  المبادرة  تلك  اإلعالن عن  ولدى 
االست�ثمارات العامة” و”اإلسرتاتيجية الوطنية لالست�ثمار” والشركات الكبرية في القطاع الخاص سيساهمون بنحو 

3.2 تريليون دوالر في االستثمارات المتوقعة حتى عام 2030. 

ووفًقا ألهداف رؤية 2030، فإنه من المتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى 65٪، كما ُيتوقع أن تخلق “شريك” مئات اآلالف من فرص العمل اإلضافية من خالل االست�ثمارات الجديدة.

في إطار سعيها للتحول إلى قوة صناعية رائدة ولتنويع اقتصادها والحد من االعتماد على النفط، أطلقت 
المملكة العرب�ية السعودية برنامج “ُصنع في السعودية” في أواخر مارس الماضي. وُيعد الربنامج جزًءا 
من الخطة الوطنية الشاملة لتعزي�ز مرونة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، 

ويهدف لتحقيق ما يلي: 

دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستوى المحلي والعالمي  
توجيه القوة الشرائية نحو السلع والخدمات المحلية  

زيادة الصادرات  
تحسني ميزان المدفوعات بالمملكة  

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي  

إطالق برنامج “ُصنع في السعودية”

إجمالي است�ثمارات 
القطاع الخاص بحلول 

عام 2030

مساهمة الناتج المحلي 
 اإلجمالي بحلول

عام 2025

نسبة الزيادة 
في األهداف 
االست�ثمارية 

للشركات الكبرية

%53350  مليار دوالر1.3 تريليون دوالر

أحدث اإلصالحات
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ُتعد المملكة العرب�ية السعودية من أكرث الدول التي تشهد عمليات 
إصالح واسعة على قائمة البنك الدولي، وهي تواصل جهودها 
لدعم وتعزي�ز مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني، وُيعد 
مارس  منتصف  في  المملكة  أقرته  الذي   )PSP( التخصيص  نظام 

من أهم المبادرات التي تدعم أهدافها في هذا الصدد. 
الناتج  في  الخاص  القطاع  مساهمة  زيادة  المملكة  تستهدف   ،2030 لرؤية  ووفًقا 
المحلي اإلجمالي من 40٪ إلى 65٪، ويهدف نظام التخصيص الجديد إلى زيادة مشاركة 
القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفي تقديم الخدمات العامة للمواطنين 
والمقيمين، وذلك من خالل دعم الشراكة بني القطاعني العام والخاص وخصخصة أصول 

القطاع العام.

وفًقا للمركز الوطني للتخصيص )NCP(، ت�تمثل األهداف الرئيسية لقانون نظام التخصيص 
في اآلتي: 

خفض الموازنة الرأسمالية للحكومة  
تحقيق التوازن في توزيع المخاطر بني القطاعني العام والخاص  

زيادة مستوى الشفافية  
  ضمان عدالة ونزاهة إجراءات طرح عقود الشراكة بني القطاعني العام والخاص

حماية حقوق الشركاء من القطاع الخاص  

خالل  من   2030 رؤية  أهداف  تحقيق  في  التخصيص  نظام  يسهم  أن  المتوقع  ومن 
المساهمة في تحسني كفاءة اإلنفاق، ودغم جهود التنويع االقتصادي، وتعزي�ز التنمية 

المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد.

المملكة تقر نظام الخصخصة

16160
عدد المبادرات المقرتحة عرب 

القطاعات المختلفة
عدد القطاعات غري المستغلة 

والمستهدفة للخصخصة

أحدث اإلصالحات
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في إطار سعيها لتعزي�ز سياساتها الصديقة للبيئة ودعم جهود االستدامة بمنطقة الشرق األوسط، 
أطلقت المملكة العرب�ية السعودية مبادرتني رائدتني لتغي�ري وجه المنطقة، وهما: “مبادرة السعودية 

الخضراء” و”مبادرة الشرق األوسط األخضر”.

مبادرات “السعودية الخضراء” و”الشرق األوسط 
األخضر” لتعزيز جهود االستدامة بالمنطقة

بالطاقة  المتعلقة   2030 رؤية  أهداف  دعم  على  الجديدة  المبادرات  تلك  تعمل  أن  المتوقع  ومن 
رئاستها  خالل  الماضي  العام  المملكة  أصدرته  الذي  البيئي  اإلعالن  دعم  على  وكذلك  المستدامة، 
لمجموعة العشري�ن. وفي إطار هذا اإلعالن، تبنت المملكة مبادرة االقتصاد الدائري الكربوني وأنشأت 

أول فري�ق عمل بيئي.

األهداف الرئيسية

في نسبة 
مساهمة المملكة 

في انبعاثات 
الكربون العالمية

 4%
االنخفاض المستهدف

 10%
 االنخفاض

المستهدف
في نسبة 

انبعاثات الكربون 
العالمية من 

خالل المبادرات 
المشرتكة

ت�كثف المملكة جهودها لرتسيخ مكانتها كوجهة تنافسية لجذب المقرات اإلقليمية للشركات العالمية، حيث تقدم 
المملكة حوافز جديدة لتشجيع الشركات األجنبية على تنفيذ أنشطتها في السوق السعودي، وت�تصدر مدينة الرياض 

بقوة هذه الجهود.

اإلعفاءات  من  مجموعة  اإلقليمية  للمقرات  تنافسي  كمركز  المملكة  مكانة  لرتسيخ  الرامية  الجهود  وت�تضمن 
.)SEZs( والحوافز الخاصة التي سيتم اإلعالن عنها قري�ًبا. هذا إلى جانب تنفيذ خطة المناطق االقتصادية الخاصة

وقد وقعت 25 شركة على مذكرات تفاهم مع وزارة االست�ثمار السعودية لنقل مقراتها اإلقليمية إلى المملكة.

المملكة العربية السعودية ترسخ مكانتها كوجهة 
تنافسية لجذب المقرات اإلقليمية للشركات العالمية

من األراضي 
المتدهورة 
التي سيتم 

استصالحها في 
الشرق األوسط

200
مليون هكتار

ت�تم زراعتها داخل 
المملكة

10
مليار شجرة

ت�تم زراعتها في 
الشرق األوسط 

بالتعاون مع 
الحكومات األخرى

40
مليار شجرة

أحدث اإلصالحات



مستجدات قطاع الرعاية الصحية 
وعلوم الحياة

توقعات القطاع
من  هائًل  عدًدا  يحتضن  حيث  المملكة،  في  القطاعات  أهم  من  الحياة  وعلوم  الصحية  الرعاية  قطاع  ُيعد 
الفرص االست�ثمارية الواعدة التي تلقي طلب كبري من السكان والنمو المستمر لألسواق. وُيقدر عدد سكان 
المملكة حالًيا بنحو 35 مليون نسمة، وتقل أعمار 60٪ منهم عن 35 عاًما، مما يعد بزيادة هائلة في الطلب 

السوقي ليس في الوقت الحالي فقط، ولكن في المستقبل أيًضا.

التزامه  الديناميكية بالمملكة هو  ومن أهم العوامل التي تجعل هذا القطاع الحيوي من أكرث القطاعات 
إطار  المملكة. وفي  الحياة لسكان  بتحسني جودة  المتعلقة  رؤية 2030  أهداف  تحقيق  بالمساهمة في 
بدعم هذا القطاع الحيوي، تم اإلعالن عن برنامج تحول القطاع الصحي كأحد برامج تحقيق  التزام الدولة 

الرؤية )VRP( لضمان استمرار تطوي�ر خدمات الرعاية الصحية في المملكة.

أهداف برنامج تحول القطاع الصحي 

التزامات برنامج تحول القطاع الصحي 2025

ميزانية الرعاية الصحية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية لعام 2021

من السكان، بما في ذلك سكان 
المناطق الريفية، ستغطيهم 

الخدمات الصحية الشاملة
88%

من ميزانية المملكة 
لعام 2021 سيتم 

إنفاقها على الرعاية 
الصحية والتنمية 

االجتماعية

18%
زيادة في النسبة 

المخصصة من 
موازنة 2021 
 بعام 

ً
مقارنة

2020

4.6%
سيتم إنفاقها على 

الرعاية الصحية 
والتنمية االجتماعية 
 بـ 44.5 مليار 

ً
مقارنة

دوالر في 2020

47
مليار 
دوالر

من السكان سيشملهم نظام 
السجالت الطبية الرقمية 

الموحدة
100%

السالمة 1234
المرورية

تسهيل 
الوصول إلى 

خدمات الرعاية 
الصحية

تحسين جودة 
وكفاءة خدمات 
الرعاية الصحية

تعزيز الوقاية 
من المخاطر 

الصحية

يشمل قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بالمملكة ثالث قطاعات فرعية

 3.5 مليار دوالر 
الحجم السوقي للقطاع 

39٪ حصة القطاع من إجمالي 
سوق الت�كنولوجيا الطبية 
بالشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

قطاع التكنولوجيا 
الطبية

قطاع األدوية

 8.5 مليار دوالر 
الحجم السوقي للقطاع

37٪ حصة القطاع من 
إجمالي سوق األدوية 

بالشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

قطاع الخدمات 
الطبية

43 مليار دوالر 
الحجم السوقي 

للقطاع

مستجدات قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة
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يمكن تحميل الفرصة 
كاملة من هنا

يمكن تحميل الفرصة 
كاملة من هنا

الفرص االستثمارية في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة 

معدل العائد الداخلي 
المتوقع من است�ثمار

 7.2 مليون دوالر

11%
معدل النمو 

السنوي اإلجمالي 
 المتوقع حتى

عام 2023

8.4%
مليون دوالر حجم 
السوق المتوقع 
بحلول عام 2023

144

األجهزة التعويضية

عدد األسرة التي 
ستشملها مراكز 

الرعاية طويلة األمد 
المقرر إنشاؤها 

على مدى 5 سنوات

1,000
معدل العائد 

الداخلي المتوقع 
من است�ثمار

300 مليون دوالر

12%

الحصة السوقية 
 المتوقعة 
بحلول 2026

14.8%
معدل النمو 

السنوي اإلجمالي 
 المتوقع حتى 

عام 2026

1.3%

الرعاية طويلة األمد

مستجدات قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة



أسباب اختيار المملكة كوجهة عالمية لقطاع الرعاية الصحية 
وعلوم الحياة

 مليون نسمة،
منهم 58٪ تحت سن 

35

ملكية االست�ثمارات 
األجنبية

إجمالي مساهمة 
القطاع الخاص 
بحلول 2030، 

ارتفاًعا من ٪25 
في 2016

سري�ر لكل 10 آالف 
شخص مقابل 29 سري�ر 
في البلدان المتقدمة، 
مع خطط للتوسع في 

المستقبل

أكرب قطاع رعاية 
صحية على مستوى 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

35100%35%22  #1

بنية تحتية قوية وفرص واعدة للخصخصة

مرافق الرعاية 
الصحية

مستشفى

أكثر من 494
عيادةسري�ر بالمستشفيات

مستجدات قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة
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الشركات العاملة في السوق السعودي

مستجدات قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة

نوفو نورديسك
تخطط الشركة الدنماركية متعددة الجنسيات “نوفو نورديسك” الست�ثمار 
نحو 220 مليون دوالر في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، 

)الشركة السعودية  بيو”  الذي تنفذه مع شركة “سعودي  بما في المشروع المشرتك 
“نوفو  احتفلت  وقد  األنسولني.  منتجات  إلنتاج  الحيوية(  الطبية  الت�كنولوجيا  لصناعات 
في  “ُصنع  األنسولني  من  منتج  أول  بإطالق   2020 من  الثالث  الربع  في  نورديسك” 

السعودية” في مدينة سدير الصناعية.

جونسون آند جونسون
وقعت شركة “جونسون آند جونسون” األمريكية متعددة الجنسيات ثالث مذكرات تفاهم 
مع كل من شركة “سعودي فاكس” و”جامعة الملك عبد اهلل للعلوم و التقنية” وشركة 
أربعة من منتجات  المحلية وتصنيع  البحث والتطوي�ر  أقسام  تطوي�ر  أجل  “سبيماكو” من 

“جونسون آند جونسون” بالمملكة.

 )MSD( ميرك
أكرث من 125 مليون  العمالقة “مريك” )MSD( الست�ثمار  األمريكية  األدوية  تخطط شركة 
من  منتًجا   20 تصنيع  ذلك  ويشمل  السعودي،  السوق  في  أنشطتها  لتوسيع  دوالر 

منتجاتها في مشروع مشرتك مع الشركة السعودية “الدمام فارما”.



موجز المستثمرين

في أوائل فرباير الماضي، وقعت وزارة االست�ثمار مذكرة تفاهم مع شركة “روش 
- السعودية” لتعزي�ز الشراكة اإلسرتاتيجية من أجل ودعم سلسلة القيمة الخاصة 

بالرعاية الصحية في المملكة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة االستثمار و”روش” باآلتي: 

تعزي�ز نمو القطاع من خالل تيسري الفرص االست�ثمارية   
بناء قدرات المواهب المحلية  

وضع السياسات واللوائح لتحسني أداء القطاع  
  تحسني خدمات الرعاية الصحية من خالل ت�أسيس الشراكات بني القطاعني 

العام والخاص 

تم تسجيل شركة “روش” في المملكة ككيان قانوني بملكية أجنبية بنسبة ٪100 
في أواخر عام 2017، وبدأت الشركة مرحلة التشغيل الكامل في عام 2018، ومنذ 

ذلك الحني زادت مبيعات الشركة بنسبة 45٪ في عام 2020.
ومن المتوقع أن توفر مذكرة التفاهم الفرص االست�ثمارية التالية:: 

إنشاء مراكز للتدريب   
إنشاء نماذج مشرتكة مع األوساط األكاديمية  

توفري حلول متطورة للتشخيص الطبي   
توفري حلول الرعاية الصحية الرقمية  

إنشاء مصانع محلية    
 

جهود شركة “روش” لدعم نمو قطاع الرعاية
الصحية بالمملكة

موجز المستثمرين
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شركة “إنجي” الفرنسية تخطط لزيادة استثماراتها بـ 6.3 مليار دوالر في السعودية 
بحلول عام 2025

“موانئ” تربط جدة بالمحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا

“موانئ هوتشيسون” توقع اتفاقية لتشغيل ميناء جازان

“ماروبيني” اليابانية تخطط إلنشاء أول مشروع عمالق للطاقة الشمسية 
بالمملكة في 2023

أبرز المشروعات ودراسات الحالة

قطاع الطاقة

النقل والخدمات اللوجستية

وُتعد   .2025 عام  بحلول  أخرى  دوالر  مليار   6.34 بنحو  المملكة  في  است�ثماراتها 
السوق  في  بالفعل  القائمة  الشركة  ومشاريع  ألصول  جديدة  إضافة  االست�ثمارات  تلك 
مضاعفة  عزمها  عن  أيًضا  الشركة  أعلنت  كما  دوالر.  مليارات   8 عن  تزيد  والتي  السعودي 

قوتها العاملة في المملكة لتصل ألكرث من 5000 موظف بحلول عام 2025.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ )موانئ( في يناير عن إطالق خط مالحي جديد في 
القارة  بالشرق األوسط وشبه  المتوسط  األبيض  أوروبا والبحر  يربط  ميناء جدة اإلسالمي 
اإلسرتاتيجية  للشراكات  امتداًدا  الجديد  الشحن  خط  ويأتي  أفريقيا.  بشمال  مروًرا  الهندية 
ام  و”سي  لويد”  “هاباغ  مثل  العالم،  في  الشحن  شركات  كربى  مع  ت�أسيسها  يتم  التي 
إيه” و” سي جي إم” و”كوست�كو” وشركة “أوشن نيتوورك إكسربيس” )ون(. وي�وفر الخط 
الجديد خدمة ت�ت�كون من سبع سفن، بسعة 8500 حاوية قياسية لكل سفينة، أي ما يعادل 

من 48 سفينة سنوًيا.

الملكية  “الهيئة  مع  اتفاقية  الماضي  فرباير  في  هوتشيسون”  “موانئ  وقعت 
العمليات  من  األولى  المرحلة  بدء  سيشهد  والذي  جازان،  ميناء  لتشغيل  وينبع”  للجبيل 
التجارية في عام 2021. ومن المتوقع أن يلبي الميناء، الذي يت�كون من رصيف شحن بطول 
540 مرًتا ومحطات للصب الجاف، الطلبات الفورية المتزايدة للمست�أجري�ن في “مدينة جازان 

للصناعات األساسية والتحويلية”.

الشركة  مع  مشرتك  مشروع  على  اليابانية  “ماروبيني”  شركة  وقعت 
مكة  في  الشمسية  للطاقة  عمالق  مصنع  إلنشاء  والمياه”  للطاقة  “الجميح  السعودية 
ميجاواط.   300 إلى  المصنع  قدرة  تصل  أن  المتوقع  ومن   .2023 يونيو  بحلول  المكرمة 
وُيعد  المتبقية.  النسبة  “الجميح”  تمتلك  بينما  المصنع  من   50.1% “ماروبيني”  وستمتلك 
هذا المصنع هو المشروع األول لشركة “ماروبيني” في السعودية والرابع في الشرق 
األوسط، وتصل ت�كلفة المشروع إلى 156 مليون دوالر، وقد تم تمويله من ِقَبل ثالثة بنوك 

مختلفة، من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي.

موجز المستثمرين
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موجز المستثمرين

“وارنر ميوزيك” تشتري حصة أقلية في “روتانا ميوزيك” السعودية

 SaudiGamer.com تستحوذ على موقع Webedia Esports وكالة

Cinepolis Cinemas تخطط الستثمار 300 مليون دوالر بالمملكة خالل الخمس سنوات 
المقبلة

الصنع سعودية  سيارة  أول  تقديم  جهود  في  تسهم  موتور”  يونج   “سانج 
بحلول عام 2022

في فرباير الماضي، أعلنت مجموعة “وارنر ميوزيك” األمريكية شراء حصة  
أقلية في شركة “روتانا ميوزيك” التي ُتعد أكرب شركة تسجيل في الشرق األوسط. ومن 
التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دوالر في زيادة تواجد  المتوقع أن تسهم الصفقة، 

شركات التسجيالت األمريكية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

لأللعاب  العالمية  الفرنسية   ”Webedia Esports“ منصة  استحوذت 
والرياضات اإللكرتونية على موقع SaudiGamer.com السعودي من خالل ذراعها المحلي 
عدد  زيادة  إلى  االستحواذ  صفقة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن   .”Webedia Arabia Group“
المشاهدات وتوسيع قاعدة المستخدمني بالموقع، حيث يحظى الموقع بالفعل بأكرث من 

9 مالي�ني مشاهدة وما يزيد عن 2 مليون مستخدم.

أكرب  ثالث  ــ  سينما”  “سينيبولس  المكسيكية  الشركة  أعلنت  الماضي،  يناير  في 
ــ عن خطط الست�ثمار 300 مليون دوالر  العالم  السينمائي في  العرض  شركة إلدارة صاالت 
في المملكة خالل الخمسة أعوام المقبلة، من أجل تعزي�ز وجودها في السوق السعودي. 
وتستهدف الشركة إطالق 200 شاشة عرض جديدة بالمملكة بحلول عام 2023، ومن المتوقع 

أن توفر الصفقة الكثري من فرص العمل للمواطنني السعودي�ني.

المطلوبة  التحتية  البنية  وتطوي�ر  إنشاء  في  بالجبيل  الملكية  الهيئة  بدأت 
سيارة  أول  بتقديم  هدفها  إطار  في  السيارات،  لصناعة  عالمية  شركات  ثالث  الستقطاب 
سعودية الصنع في عام 2022. وت�أتي هذه الخطوة بالتنسيق مع شركة “سانج يونج موتور” 
الكورية الجنوبية، والتي شاركت في إنشاء مركز لتجميع السيارات بالمملكة. وتطمح الهيئة 
بحلول دوالر  مليار   10.7 إلى  السيارات  قطاع  في  المباشرة  االست�ثمارات  لزيادة   الملكية 

عام 2040، ومن المتوقع أن يوفر ذلك 27000 فرصة عمل في القطاع.

قطاع الترفيه

قطاع التصنيع
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“الرحى الصافي لألغذية” تستحوذ على شركة “المطاحن األولى” مقابل 540 مليون دوالر

 بقيمة 6.5 ماليين دوالر لزيادة قاعدة نقاط البيع
ً

شركة “هال” تجمع تمويال

“أمازون” تسهم في توفير أكثر من 1500 فرصة عمل في المملكة في 2021

المطلق”،  “مجموعة  من:  ت�ت�ألف  )التي  لألغذية”  الصافي  “الرحى  شركة  استحوذت 
وشركة “الصافي القابضة”، وشركة “أبونيان التجارية”، وشركة “عيسى الغري�ر لالست�ثمار”( 
على شركة “المطاحن األولى” مقابل 540 مليون دوالر. وُتعد تلك الصفقة دلياًل جديًدا على 
المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في سوق الدقيق السعودي ــ أحد أكرب أسواق الدقيق 

في الشرق األوسط.

مقًرا  المملكة  من  ت�تخذ  التي  “هال”،  الناشئة  المالية  الت�كنولوجيا  شركة  نجحت 
لها، في اتخاذ أولى خطواتها لرتسيخ مكانتها في السوق كبنك رقمي لخدمة 

المؤسسات الصغرية والمتوسطة )SMEs(، وذلك بعد نجاحها في جمع است�ثمارات بقيمة 
6.5 مالي�ني دوالر في مارس الماضي خالل جولة التموي�ل األولى. ومن المتوقع أن تساعد 
هذه الجولة الجديدة من التموي�ل الشركة على زيادة عدد التجار الذين يستخدمون أجهزة 
قيمتها ت�تجاوز  بمعامالت  تاجر   20.000 عددهم  يتجاوز  والذين  لها  التابعة  البيع   نقاط 

100 مليون دوالر في جميع أنحاء المملكة.

الماضي  مارس  في  التجزئة  لتجارة  العالمية  “أمازون”  شركة  أعلنت 
في  جديدة  عمل  فرصة   1500 وخلق  جديًدا  مبنى   11 إلضافة  خطط  عن 

المملكة العرب�ية السعودية في عام 2021. ومع هذه الجولة األخرية من االست�ثمارات، فمن 
المتوقع زيادة سعة التخزي�ن بمخازن “أمازون” في المملكة بنسبة 89٪، مع توسيع شبكة 

التوصيل الخاصة بها في جميع أنحاء المملكة بنسبة ٪58.

االبتكار وريادة األعمال

قطاع التجزئة

“فوديكس” تجمع استثمارات بـ 20 مليون دوالر خالل جولة التمويل الثانية )الجولة “ب”(

نجحت شركة “فوديكس” إلدارة المطاعم ومتاجر األغذية والمشروبات، والتي 
يقع مقرها بالسعودية، في جمع است�ثمارات تقدر بـ 20 مليون دوالر خالل جولة التموي�ل 
الشركة على  الجديد  المال  أن يساعد رأس  المتوقع  الماضي ومن  الثانية )ب( في فرباير 

توسيع تواجدها الدولي وزيادة أنشطتها في مجال التقنية المالية. 

موجز المستثمرين

األطعمة والمشروبات
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كشف ولي العهد األمري محمد بن سلمان بن عبد العزي�ز عن مفهوم جديد ومبت�كر للحياة الحضرية، من خالل اإلعالن 
عن أحد أكرب المشروعات العمالقة بالمملكة، وهو مشروع “ذا الين” في مدينة نيوم. وهو مشروع طموح إلنشاء 
مدينة متطورة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، وتجمع بني المجتمعات الحضرية العصرية والمناظر الطبيعية. 

الصحية  للرفاهية  الرشيد” إلنشاء مركز ذكي ومستدام   - الدولية   SOS“ نيوم على شركة اختيار  الماضي، وقع  وفي مارس 
بالمدينة، والمقرر افت�تاحه بنهاية النصف األول من عام 2021. وسيوفر المركز أعلى وأحدث مستوى من الخدمات في مجال 

الرفاهية الصحية لمجتمع نيوم.

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العال عن خطتها الرئيسية للحفاظ على الرتاث في مدينة العال )التي ُتعد بمثابة 
“أكرب واحة ثقافية في العالم”( واستعراض عظمة 200 ألف عام من الرتاث أمام العالم.

الواحة”،  و”حدائق  للفنون”،  “مناطق  إنشاء  أيًضا  المشروع  يتضمن  واألثرية،  المعرفية  المراكز  إلى  وباإلضافة 
و”حدائق ومتحف البخور”.

أبرز المستجدات المتعلقة بالمشروعات الكبرى

مشروع “ذا الين” في نيوم: ثورة في الحياة الحضرية

العال تعلن عن خطتها الستعراض 
تفاصيل 200 ألف عام من التراث

وظيفة جديدة بحلول 
2030

قيمة المساهمة 
في الناتج المحلي 

اإلجمالي بحلول 2030

مقيم بحلول 2030

 سائح في
2030

من التنمية 
الحضرية 
الخضراء

نسبة األراضي المحمية 
لتحسني المعيشة وحماية 

البيئة

أنواع مختلفة 
من البيئات

48 مليار دوالر380,000 

أصول العال 
بحلول عام 2035

مقاطعات
مؤسسة للضيافة

مواقع تراثية

 من المساحات التي
 تم تجديدها في
 الواحة الثقافية

من المساحات العامة 
- وادي الضيافة

من خطوط الرتام 
منخفض الكربون 

أصل ثقافي

مليون مرت مربع من 
المساحات الخضراء 

والعامة

5
 أكرث من

 5,000 5

46 كم 20 كم 9 كم  10

15

1 مليون

5 ماليين %17095 كم 4

أبرز مالمح الخطة 
وظيفة جديدة سيتم الرئيسية

توفريها بحلول 2035
قيمة مساهمة المشروع في الناتج 

المحلي اإلجمالي بحلول 2035

 38,000 32 مليار دوالر

مستجدات المشاريع الكبرى



في إطار سعيها لتغي�ري وجهها السياحي والتحول إلى وجهة سياحية عالمية، أعلنت المملكة 
عن إنشاء منتجع “كورال بلوم” )ضمن مشروع “البحر األحمر” السياحي(، وقام بتصميم المنتجع، 
سياحية  وجهة  إلنشاء  المشروع  ويهدف  بارترنز”،  آند  “فوسرت  العالمي  الربيطاني  االستوديو 

فاخرة على جزي�رة “ُشري�رة”.

لالستدامة،  جديدة  معاي�ري  فرباير،  في  عنه  اإلعالن  تم  الذي  المشروع،  يضع  أن  المتوقع  ومن 
التزام المملكة بتطوي�ر القطاع السياحي. ولدى االنتهاء منه في عام 2030،  الت�أكيد على  مع 

سيت�ألف مشروع “البحر األحمر” من اآلتي:

50 
منتجع

8,000 
غرفة فندقية

 1,300
 عقار

سكني

22 
جزي�رة

6 
مواقع داخلية

إضافة إلى ذلك، وقعت شركة “البحر األحمر للتطوي�ر” اتفاقية مع شركة “زي�ن” السعودية لتقديم 
يصبح  وبهذا،  سنوات.   5 مدار  على  البناء  مرحلة  خالل  الموقع  في  واإلنرتنت  االتصاالت  خدمات 
“مشروع البحر األحمر” أول منطقة بناء في الشرق األوسط تضم شبكة 5G. كما منحت شركة “البحر 
أعلى  لتوفري   2021 مارس  في  األشياء  إلنرتنت  عقد  أول   MachinesTalk شركة  للتطوي�ر”  األحمر 

مستوى من األمن والسالمة للعمال والمركبات. 

36000 عامل مزود بشارات ذكية    
3000 مركبة مزودة ببطاقات السلكية   

  ت�تبع العمال والمركبات عن ُبعد وفي الوقت الفعلي، باستخدام تقنية الخرائط الحرارية
تغطية شبكة LoRaWAN  3500 كيلومرت مربع   

 Intamin Amusement“ في مطلع عام 2021، بدأت شركة “القدية لالست�ثمار”، بالتعاون مع شركة
Rides” السويسرية، في تصميم ما أطلقت عليه “رحلة الصقر”، والتي تمثل أعلى وأسرع وأطول 
القدية. وتمتد رحلة  الرتفيهية في   Six Flags القطار في مدينة العالم، ويقع  افعوانيه في 
القطار لمسافة 4 كيلومرتات، ويتحرك نحو منحدر عمودي في واد عميق بعمق 160 مرًتا، وتصل 

سرعته ألكرث من250 كيلو مرًتا في الساعة.

من جهة أخرى، تم الت�أكيد في فرباير أيًضا على االتفاق مع أسطورة الجولف “جاك نيكوالس” 
“نيكوالس  تبدأ شركة  أن  المقرر  القدية. ومن  الجولف في  لبطوالت  على تصميم ملعب خاص 
ديزاين” المملوكة لالعب الشهري في تشي�يد الملعب في وقت الحق هذا العام، وهو يمثل أول 
ملعب ذهبي للشركة في المملكة العرب�ية السعودية. وسيتم تشي�يد الملعب، الذي يضم فندًقا 
ومنتجًعا صحًيا راقًيا وعدًدا من المنازل الحصرية، وفًقا ألعلى المعاي�ري الدولية بهدف استضافة 

أرقى البطوالت الدولية في المستقبل القريب.

البدء في تصميم أسرع قطار مالهي في العالم ضمن 
مشروع “القدية”

اإلعالن عن إنشاء منتجع “كورال بلوم” 
ضمن مشروع “البحر األحمر”

مستجدات المشاريع الكبرى
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أعلنت شركة “روشن” التابعة لصندوق االست�ثمارات العامة في فرباير الماضي، عن استعداها لبدء تنفيذ المشروع 
الطموح المكلفة به، والذي يتمثل في بناء آالف المنازل في المدن السعودية مثل مكة المكرمة والرياض والمنطقة 

الشرقية وعسري. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة األولى من المشروع االنتهاء من بناء 4000 منزل في الرياض.

أعلنت المملكة في فرباير الماضي عن إطالق شركة “السودة للتطوي�ر” باست�ثمارات تقدر بـ 2.9 مليار دوالر 
لتطوي�ر عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية في منطقة عسري. ومن خالل إطالق 

الشركة الجديدة، يهدف صندوق االست�ثمارات العامة لتوفري تجربة سياحية است�ثنائية للزوار في منطقة 
السودة وأجزاء من منطقة “رجال ألمع” من خالل خلق وجهة سياحية جبلية فاخرة. ومن المتوقع أن تصبح 

منطقة السودة، التي تقع على ارتفاع 3000 مرت من سطح البحر وت�كسوها أشجار العرعر الكثيفة، إلى إحدى 
أجمل الوجهات السياحية في المملكة بعد االنتهاء من المشروع.

لصندوق  التابعة  “روشن”  شركة  استعداد 
االستثمارات العامة إلنشاء أكثر من 4000 منزل 
ضمن المرحلة األولى من مشروع مجتمع الرياض

المملكة تطلق شركة “السودة للتطوير” 
باستثمارات تقدر بـ 2.9 مليار دوالر 

مستجدات المشاريع الكبرى

4,000 
وحدة سكنية في 

المرحلة األولى

2 مليون 8 مليار دوالر 

2,700

 8,000

 1,300 30

الناتج المحلي 
اإلجمالي للمملكة 

بحلول 2030

فرصة عمل دائمة 
مباشرة وغري مباشرة 

بحلول 2030

 مركز تجاريوحدة سكنية
وترفيهي

زائر 
سنوًيا

غرفة فندقية

 933 مليون دوالر
قيمة العقود في المرحلة 

األولى 
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أبرز الفرص االستثمارية

إنشاء المدن الترفيهية

إنشاء الحدائق المائية

 إنشاء مراكز الترفيه
العائلي

االستثمار المطلوب

االستثمار المطلوب

االستثمار المطلوب

القطاع

القطاع

1.9 مليار دوالر

720 مليون دوالر

 يعتمد على طبيعة
كل مشروع

السياحة و
جودة الحياة

السياحة و
جودة الحياة

وصف المشروع:

وصف المشروع:

وصف المشروع:

ما  وهو  سعودية،  مدن   5 في  مائية  حدائق   6 وتشغيل  بناء  في  الفرصة  هذه  ت�تمثل 
يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف لتحوي�ل المملكة لوجهة ترفيهية عالمية، من خالل 
زيادة عدد وجودة المشروعات السياحية المتاحة للمواطنني والوافدين والسياح. ومن 
مليار   9.6 إلى  ليصل  وهائاًل  سريًعا  نمًوا  السعودي  الرتفيه  قطاع  يحقق  أن  المتوقع 

دوالر بحلول 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي إجمالي قدره ٪18.3.

ت�تمثل الفرصة في بناء وتشغيل 15 مدينة ترفيهية في 13 مدينة سعودية، بهدف زيادة 
المراكز الرتفيهية المتاحة في المدن الكربى وإنشاء مراكز جديدة في المدن األصغر. 
قطاع  لتطوي�ر  تهدف  التي  األخرية  الحكومية  المبادرات  مع  الفرصة  هذه  وت�تماشى 
السياحة والضيافة في المملكة، بما في ذلك إطالق الت�أشريات السياحية. وُتعد المدن 
إجمالي  يصل  أن  المتوقع  ومن  للسعودي�ني.  المفضلة  الوجهات  أكرث  من  الرتفيهية 
اإلنفاق في قطاع الرتفيه السعودي إلى 58 مليار دوالر بحلول عام 2030، كما ُيتوقع 
ارتفاع العائدات الناتجة عن زيارة المدن الرتفيهية من 6 مالي�ني دوالر في عام 2019 إلى 

21 مليون دوالر بحلول عام 2030.

ت�تمثل تلك الفرصة في بناء وتشغيل 21 مركًزا للرتفيه العائلي في 3 مدن كربى، و20 
مركًزا في 3 مدن متوسطة، و41 مركًزا في 7 مدن صغرية على مستوى المملكة العرب�ية 
السعودية. ويمكن للمست�ثمر االختيار من بني نماذج است�ثمارية متعددة، مثل: الملكية 
الخاص مع  التشغيل  العام والخاص، ونموذج  القطاعني  الكاملة، والشراكة بني  الخاصة 
الملكية الحكومية. وت�تيح هذه الفرصة للمست�ثمري�ن االستفادة من هذا السوق الواعد، 
21 مليار دوالر في عام 2019، ومن  العائلي  العالمي للرتفيه  بلغ قيمة السوق  فقد 

المتوقع أن يحقق القطاع نمًوا سنوًيا إجمالًيا بـ ٪10.9 خالل الفرتة 2026-2021.

أبرز الفرص االستثمارية

القطاع
السياحة و

جودة الحياة



أبرز الفعاليات القادمة

أبرز الفرص االستثمارية
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كل ما تحتاجه للحصول على تصريح مستثمر:

استثمر في السعودية

 investsaudi.sa :للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة

مركز االستجابة ألزمة كورونا بوزارة االستثمار

ثالث مستندان 
ساعات

أنشأنا مركز االستجابة ألزمة كورونا لدعم أعمالكم خالل هذا 
الوقت االستثنائي. ويجمع المركز األسئلة الشائعة التي 

تدعم ديمومة أعمالك في خضم جائحة كوفيد-19.

يمكنكم االتصال بمركز االستجابة ألزمة كورونا على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع:

البريد اإللكتروني: InvestorCare@MISA.gov.sa      واتس آب: 5888 203 11 966+


