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صاحب السمو الملكي األمير   
محمد بن سلامن بن عبدالعزيز

"بالدنا متتلك قدرات استثامرية ضخمة، 

وسنسعى إىل أن تكون محركاً القتصادنا 

ومورداً إضافياً لبالدنا."

"هديف األول أن تكون بالدنا منوذجاً ناجحاً 

األصعدة،  كافة  عىل  العامل  يف  ورائداً 

وسأعمل معكم عىل تحقيق ذلك."

خادم الحرمين الشريفين  
امللك سلامن بن عبدالعزيز



العهد،  ويل  بقيادة  ازدهاًرا  تشهد  االستثامرات 

يف صفقات نوعية، وترشيعات جديدة، وعالقات 

دبلوماسية ثنائية مثمرة.
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إنجازات اململكة يف الربع 

مالثاين من 2022
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اقتصاد اململكة يواصل النمو يف عام 2022م

يواصل اقتصاد المملكة في النصف األول من عام 2022م مساره في النمو اإليجابي المستمر منذ النصف الثاني 
من عام 2021م مدفوعًا بانتعاش أسعار النفط وارتفاع االستهالك المحلي واالستثمار من خالل تحسن مستوى 
ثقة المستهلكين ونمو القطاع الصناعي. حيث تشير التقديرات السريعة للهيئة العامة لإلحصاء إلى نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022م بنسبة 11.8%، محققًا أعلى معدالت نمو  منذ عام 

2011م، وكان ذلك ناتجًا عن تحقيق إيرادات ومكاسب عالية لألنشطة النفطية وغير النفطية خالل هذه الفترة.

%11.8 %5.4
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
في الربع الثاني* من عام 2022م 
عًا  فو مد ؛  ي سنو س  سا أ على 
على  لمي  لعا ا لطلب  ا يد  بتزا
 مساره التصاعدي 

ً
الطاقة ومواصال

اإليجابي هذا منذ الربع الثاني لعام 
2021م.

منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي باألسعار الثابتة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

األنشطة النفطية األنشطة الحكومية األنشطة غير النفطية الناتج المحلي االجمالي
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معدل النمو

النفطية  غير  األنشطة  نمو  معدل 
من  الثاني*  الربع  في  بالمملكة 
أساس سنوي؛  2022م على  عام 
محافظًا على مسار نموه اإليجابي 

منذ الربع األول لعام 2021م. 

%23.1

%11.8

%2.2

%5.4

الربع الثاني*

 * التقديرات السريعة للهيئة العامة لإلحصاء.
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وبنجاح المملكة في تنويع القاعدة االقتصادية، فقد حققت جميع االنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا خالل الربع  
األول من عام 2022م، حيث تصدر نشاطي تجارة الجملة والبيع بالتجزئة وخدمات المطاعم والفنادق في الربع 
األول بتحقيق نسبة نمو بلغت 6.3% على أساس سنوي، وأما نشاط النقل والتخزين واالتصاالت فقد سجل نمو 
سنوي بحوالي 5.9%، في حين نما نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال بنسبة 4.2%، وشهد 

نشاط الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، نموًا بنسبة %4.1.

 معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي حسب النشاط يف الربع األول* 

من عام 2022 )2010 = 100( 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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%20.4

%7.6%6.3%5.9

%3.2
%2.5%1.4%1.1%0.4

معدل النمو

* حتى أحدث بيانات متاحة 
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اإلنتاج الصناعي يواصل التوسع مبا يتامىش 

مع أهداف التنويع االقتصادي

2428.8

نمو مؤشرات اإلنتاج 
الصناعي في مايو 2022م، 

على أساس سنوي

توسع نشاط التصنيع 
السعودي في مايو 2022م، 

على أساس سنوي

23.3

مكاسب نشاط التعدين 
واستغالل المحاجر في مايو 
2022م، على أساس سنوي

أظهرت نتائج مؤشرات النمو الصناعي بالمملكة نموًا سنويًا بلغت نسبته 24% في مايو من العام 2022م، حيث 
جاءت هذه النتائج اإليجابية نتيجة لالنتعاش القوي في هذا النشاط بعد تعافي االقتصاد العالمي وانحسار 
تبعات وآثار الجائحة وازدهار األعمال وجهود المستثمرين، وسجلت هذه المؤشرات تحقيق أفضل وأعلى نتائجها 
منذ ثالث سنوات خالل الربع الثاني من العام 2022م مدعومة بديناميكية األنشطة الفرعية للتصنيع والتعدين 
23.3% على أساس  واستغالل المحاجر بالمملكة، حيث حقق نشاط التعدين واستغالل المحاجر نموًا بنسبة 
سنوي؛ مدفوعًا بارتفاع الطلب على النفط، وهو المحرك الرئيسي لهذه المؤشرات الصناعية، باإلضافة لتوسع 
نشاط التصنيع السعودي بنسبة بلغت 28.8% نتيجة لتحسن حركة التجارة الدولية وزيادة الطلب على الصادرات 

السعودية.

20222020 2021 

مايو مايو يونيومايو أغسطسيونيو يوليوأغسطس أكتوبريوليو نوفمبر سبتمبرأكتوبر ديسمبرسبتمبر ينايرنوفمبرديسمبر يناير مارسيناير مارس فبرايرمارس فبراير أبريلفبراير أبريل أبريل

مؤرش اإلنتاج الصناعي )2010=100(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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عمليات نقاط البيع تتجاوز السحب النقدي اآليل 

كوسيلة رئيسية لإلنفاق

سجلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة ارتفاعًا خالل الربع الثاني من العام 2022م بنسبة 16.6% على أساس 
سنوي، وبقيمة 36.74 مليار دوالر )137.8 مليار ريال( متجاوزة بذلك قيمة عمليات السحب النقدي من أجهزة 
الصراف اآللي والتي سجلت 36.41 مليار دوالر )136.53مليار ريال(، ليثبت ذلك قوة ثقة المستهلك وسرعة التكيف 
بالتحول إلى مجتمع غير نقدي في المملكة، ومع استمرار االقتصاد السعودي بالنمو التصاعدي في مساره 

اإليجابي، فمن المتوقع أن يحافظ السوق االستهالكي على نموه المستقر على المدى المتوسط.

 18.8 605 مليون  12.3 مليار دوالر 

)45.97 مليار ريال( قيمة 
عمليات نقاط البيع في 

يونيو 2022م

إجمالي عمليات نقاط البيع 
في يونيو 2022م

نسبة نمو قيمة عمليات نقاط 
البيع في يونيو 2022م على 

أساس سنوي

20222020  2021

مايو مايو يونيومايو أغسطسيونيو يوليوأغسطس أكتوبريوليو نوفمبرأكتوبر سبتمبرنوفمبر ديسمبرسبتمبر ينايرديسمبر يناير مارسيناير مارس فبرايرمارس فبراير أبريلفبراير أبريل أبريل
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مؤرشات اإلنفاق االستهاليك

المصدر: البنك المركزي السعودي

عمليات نقاط البيع

مليار دوالر

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي

%

يونيو
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حافظت إجاميل األصول االحتياطية للمملكة عىل 

مستويات مستقرة يف ظل الرتاجع العاملي

سجلت معدالت األصول االحتياطية من العمالت األجنبية بالمملكة ارتفاعًا مستقرًا في شهر يونيو عند 466.7 مليار 
دوالر، ليستمر بذلك محافظة المملكة، وفق نهج سياسات البنك المركزي السعودي )ساما(، على ثبات المستوى 
المرتفع من احتياطي النقد األجنبي )الفوركس(، وتحقيقها أيضًا للمرتبة الخامسة في قيمة هذه االحتياطات 
ضمن دول مجموعة العشرين، حيث كانت زيادة الطلب العالمي على النفط داعمة لثبات هذه المعدالت العالية، 

على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في شهر فبراير.

املرتبة الخامسة 4.2%466.7 مليار دوالر 

قيمة األصول االحتياطية 
للعمالت األجنبية بالمملكة 

في شهر يونيو 2022م

معدل نمو قيمة األصول 
االحتياطية للعمالت 

األجنبية السنوي منذ شهر 
يونيو 2021م

في احتياطي العمالت 
األجنبية ضمن اقتصادات 
مجموعة العشرين في 

شهر يونيو 2022م

مايو مايو يونيومايو أغسطسيونيو يوليوأغسطس أكتوبريوليو نوفمبرأكتوبر سبتمبرنوفمبر ديسمبرسبتمبر ينايرديسمبر يناير مارسيناير مارس فبرايرمارس فبراير أبريلفبراير أبريل أبريل
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احتياطي العمالت األجنبية ملجموعة العرشين يف شهر يونيو من عام 2022م*

المصدر: صندوق النقد الدولي
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ثبات  من  املرتفع  املستوى  بهذا  اململكة  وتحافظ 
املرتبة  عىل  األجنبية  االحتياطية  األصول  معدالت 
الخامسة يف قيمة هذه االحتياطات ضمن اقتصادات 

دول مجموعة العرشين.

مليار دوالر

* حتى أخر بيانات متاحة
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أبرز تطورات مؤرشات االستثامر 

الفصل األول:

الربع الثاين 2022م



سجل الربع الثاين من عام 2022م منو يف إصدار الرتاخيص 

االستثامرية األجنبية

بحسب بيانات وزارة االستثمار، حققت التراخيص االستثمارية في الربع الثاني من العام 2022م ارتفاعًا بنسبة 
673.4% مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد التراخيص االستثمارية الصادرة في الربع الثاني 
من عام 2022م نحو 4,455 رخصة، مقارنًة بنحو 576 رخصة خالل نفس الفترة من العام السابق؛ ُيعزى ذلك إلى 
الجهود المبذولة في تعزيز االستثمار األجنبي المباشر في المملكة، إضافًة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي 
نظام مكافحة التستر التجاري، وهو برنامج أطلقته وزارة التجارة، ضمن برنامج التحول الوطني، للقضاء على التستر 
التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، بالتعاون مع 10 جهات حكومية، حيث صدرت موافقة وزارة االستثمار 
على بدء العمل بتطبيق تخفيف االشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية ابتداءً من 18 يوليو 

2021م.

عدد تراخيص االستثامر األجنبي الجديدة )الربعية(

المصدر: وزارة االستثمار
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20222020 2021 

9,383

عدد التراخيص

*تشمل بيانات التراخيص المصدرة من حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري. 
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نشاط تجارة الجملة والتجزئة يتصدر األنشطة االقتصادية 

بعدد الرتاخيص يف الربع الثاين من عام 2022م

حظي نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة باهتمام متزايد من قبل المستثمرين األجانب ليشهد إصدار نحو 
2,713 ترخيص استثمار أجنبي ويتصدر األنشطة االقتصادية بعدد التراخيص الُمصدرة خالل الربع الثاني من عام 
2022م محققًا نمو بنسبة 1450.3% على أساس سنوي؛ ويأتي ذلك نتيجة تزايد مكانة المملكة كواحدة من أبرز 
الوجهات االستثمارية جاذبية، عالوة على تزايد اهتمام المستثمرين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وتحديدًا التجارة 
اإللكترونية التي ازدهرت نتيجة تعزيز ثقة المستهلك وارتفاع القوة الشرائية، كما شهد نشاط التشييد إصدار نحو 
528 ترخيص للمستثمرين األجانب، في حين شهد قطاع الصناعات التحويلية إصدار نحو 349 ترخيص استثمار أجنبي.

%1450.3%514.0%232.4

معدل نمو التراخيص لنشاط 
تجارة الجملة والتجزئة في الربع 
الثاني من عام 2022م مقارنًة 
بالربع الثاني من عام 2021م 

معدل نمو التراخيص لنشاط 
التشييد في الربع الثاني من 

عام 2022م مقارنًة بالربع 
الثاني من عام 2021م 

معدل نمو التراخيص لنشاط 
الصناعات التحويلية في الربع 
الثاني من عام 2022م مقارنًة 

بالربع الثاني من عام 2021م

 عدد الرتاخيص االستثامرية األجنبية الجديدة بحسب األنشطة االقتصادية يف الربع

الثاين من العام 2022م

المصدر: وزارة االستثمار

الكهرباء والغاز والبخار والتكييف

التعدين واستغالل المحاجر

التعليم

الخدمات المالية والتأمين

الخدمات األخرى

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الفنون والترفيه والتسلية
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 

النفايات ومعالجتها
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34

37

79

0 1.000500 1.500 2,000 3,0002,500

84

276

153

85

349

528

2,713

عدد التراخيص

األنشطة العقارية

الصحة والخدمات االجتماعية

النقل والتخزين

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

المعلومات واالتصاالت

األنشطة المهنية والتعليمية والتقنية

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

الصناعات التحويلية

التشييد
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات 

والدرجات النارية
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استمرار منو تدفقات االستثامر األجنبي املبارش 

للمملكة خالل الربع األول من عام 2022م

سجلت المملكة في عام 2021م مستويات غير مسبوقة من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الذي شهدت 
نموًا بنسبة 257.2% على أساس سنوي، واستمرت في الربع األول من عام 2022م في تحقيق تدفقات استثمار 

أجنبي مباشر بنحو 1.97 مليار دوالر )7.37 مليار ريال(، مسجلًة نموًا بنسبة  9.5% على أساس سنوي. 

وتدعم العديد من العوامل مثل التركيبة السكانية واالستراتيجية الحكومية المتكاملة آفاق التوسع في جذب 
المزيد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المملكة، ومنها:

%257.2

%1.5

19.29 مليار دوالر 

+600

معدل نمو تدفقات 
االستثمار األجنبي 

المباشر في عام 2021م 
مقارنًة بعام 2020م

نسبة النمو السكاني وفقًا 
إلحصائيات عام 2021م، 

وتتميز المملكة بكونها 
أكبر سوق استهالكي في 

منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي

قيمة تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر إلى 

المملكة في عام 2021م

مبادرة وإصالحات وتبسيط 
للوائح التي تم سنها منذ 

إطالق رؤية المملكة 2030

قيمة تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر إلى 

المملكة في الربع األول 
من عام 2022م

إطالق االستراتيجية الوطنية 
لالستثمار في الربع الرابع من 

عام 2021م

المطلوبة من المستثمرين 
إلصدار التراخيص

 )المشتريات واألجور والخدمات 
االجتماعية(

معدل نمو تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر في الربع 

األول من عام 2022م مقارنًة 
بالربع األول من عام 2021م

1.97 مليار دوالر 

االسرتاتيجية 

الوطنية لالستثامر 

تقليص عدد 

املستندات 
تعزيز رقمنة 

العمليات الحكومية

%9.5

لضمان سرعة استخراج 
تراخيص االستثمار 

تبسيط اإلجراءات 

البريوقراطية 

مع الجهات الحكومية األخرى بما 
يكمل الهيكل التشريعي والتنظيمي

تطوير قوانني 

وإجراءات االستثامر 

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Q1Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2* Q4

1,613 1,871 1,795

13,829

1,728 1,933
1,965

1,088

826

تدفقات االستثامر األجنبي املبارش باململكة
المصدر: البنك المركزي السعودي

20222020 2021 

مليون دوالر

15* تعزى الزيادة في صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إتمام صفقة البنية التحتية ألرامكو السعودية بقيمة 46.5 مليار ريال مع ائتالف دولي 
الربع الثاين 2022م



رؤوس األموال للمصانع الجديدة تتجاوز 1.7 مليار دوالر 

)6.2 مليار ريال( يف الربع الثاين من العام 2022م
استمر أداء نشاط الصناعات التحويلية القوي في الربع الثاني من عام 2022م، حيث شهد إصدار نحو 151 ترخيص 
لمصانع جديدة خالل شهري أبريل ومايو، كما بدأ نحو 59 مصنعًا اإلنتاج في شهر أبريل، ونحو 62 مصنعًا في شهر 

مايو.

 كما تجدر اإلشارة إلى أنه خالل العام الماضي، وال سيما في الربع الثالث من العام 2021م، أظهر القطاع الصناعي 
نمًوا ملحوًظا؛ وُيعزى ذلك إلى االهتمام القوي الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع وذلك ضمن خطة تنويع 
القاعدة االقتصادية لرؤية المملكة 2030. كما ركزت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على التحول الرقمي في 
اجراءاتها، حيث قامت بعدد من اإلصالحات، منها: إطالق منصة رقمية للتراخيص الصناعية، تسمح بمنح ترخيص صناعي 
فوري وذلك عند تخصيص أرض للمصنع من قبل الجهات ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من ُحزم 

الحوافز المتعلقة بالتمويل ودعم الصادرات خالل الفترة.

1.7151 مليار دوالر 121

مصنعًا بدأت باإلنتاج في 
شهري أبريل ومايو

ترخيص لمصانع جديدة خالل رؤوس أموال المصانع الجديدة
شهري أبريل ومايو

%33.9%87.9

معدل نمو تراخيص المصانع الجديدة 
في شهر مايو لعام 2022م مقارنة 

بشهر مايو لعام 2021م

معدل نمو عدد المصانع التي بدأت 
باإلنتاج في شهر مايو لعام 2022م 

مقارنة بشهر مايو لعام 2021م

رأس مال املصانع الجديدة

المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
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12,000
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Q1 Q2*Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4

1,5601,435

14,672

1,476
3,053

4,725

2,352 1,653

814 759

20222020 2021 

مليون دوالر

* بيانات الربع الثاني من عام 2022 تغطي فقط شهري أبريل ومايو ، حسب أحدث بيانات منشورة.
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استثامرات السوق املالية "تداول" تتغلب عىل 

التحديات العاملية
استمرت السوق المالية السعودية "تداول" في الربع الحالي وذلك منذ عام 2019م في جذب المزيد من 
االستثمارات األجنبية؛ نتيجًة لتطوير البيئة االستثمارية بالمملكة واستمرار تنفيذ اإلصالحات وتسهيل اإلجراءات. 
وبالرغم من تدهور أداء البورصات في جميع أنحاء العالم خالل النصف األول من عام 2022م نتيجة لالضطرابات 
الجيوسياسية والذي أّثر بدوره على أداء السوق بشكل عام، استمر االستثمار األجنبي في السوق المالية 

السعودية بتحقيق مستوى مرتفع نسبيًا.

استمرت "تداول" في جذب المستثمرين المحليين واألجانب على حد سواء، وذلك من خالل عدد من اإلدراجات 
الجديدة في الربع الثاني من عام 2022م.

75.7 مليار دوالر 

قيمة ملكية 
المستثمرين األجانب 
المؤهلين في الربع 

الثاني من عام 2022م

  424.9

متحصالت االكتتابات 
في تداول ونمو خالل 
الربع الثاني من عام 

2022م

 4

تم طرحها في “تداول” 
و “نمو” في الربع الثاني 

من عام 2022م

%31.0

معدل نمو ملكية 
المستثمرين األجانب 

المؤهلين في الربع الثاني 
من عام 2022م مقارنًة 

بالربع الثاني من عام 2021م

2022م، حيث سيمكن ذلك  العام  الثالث من  الربع  للتداول بدءًا من  الجديدة متاحة  وستكون العقود 
المستثمرين المحليين والعالميين من التحوط وإدارة مخاطر المحفظة، وتنويع المنتجات المتاحة للتداول 

في السوق.

 )SSFs( العقود املستقبلية لألسهم املفردة

ملكية املستثمرين األجانب املؤهلني يف تداول

المصدر: تداول
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27,430

33,148
38,682

42,528

50,598

57,795
62,864

65,574

84,786

75,737

20222020 2021 

اكتتابات أولية

مليون دوالر

مليون دوالر
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اململكة وجهة سياحية 

عاملية جديدة

الفصل الثاين:
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تحقيقها  تم  التي  واإلنجازات  الرئيسية  األهداف  بعض  هي  ما 

لالسرتاتيجية الوطنية للسياحة؟ 

باالضافة إلى استثمار 810 مليار دوالر في قطاع السياحة بحلول نهاية هذا العقد، 
فالمملكة لديها أيضًا خطط طموحة لجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030م، 
وعليه، فقد تم تنفيذ سلسلة من اإلصالحات لتهيئة وتعزيز مكانة المملكة لتكون 
ضمن أفضل خمس وجهات سياحية عالمية من خالل التركيز على البيئة والبنية 
التحتية والطلب واالستدامة، باإلضافة إلى العديد من األمور األخرى. ونتيجة 
لذلك، تقدمت المملكة 10 مراتب في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن 
المنتدى االقتصادي العالمي، وهو ثاني أكبر تحسن عالمي في تقرير عام 

2021م.

وكان أحد العناصر الرئيسية في هذا التقدم هو قرار المملكة في عام 2019م 
بإصدار تأشيرات إلكترونية للسياح من 49 دولة، ويشمل ذلك المملكة المتحدة 
وماليزيا والواليات المتحدة والصين وكندا. كما حققت السياحة المحلية مستويات 
2021م، بعدد 63،8 مليون سائح محلي، وذلك بفارق  غير مسبوقة في عام 
نسبة ازدياد بلغت 34% مقارنة بعام 2019م، وبقدرة إنفاق بلغت 80،9 مليار ريال 
سعودي، أي ما يعادل )21,5 مليار دوالر أمريكي(، وذلك بزيادة بلغت نسبتها  %32 
مقارنة بعام 2019م، وتستهدف المملكة بتجاوزها لعواقب جائحة "كوفيد-19" 
زيادة عدد الزوار في عام 2022م إلى ثالثة أضعاف عددهم عن العام الماضي.

حيث  االستراتيجية،  لنجاح  حاسًما  أمرًا  العاملة  القوى  مهارات  تطوير  ويعتبر 
شهدت البوابة اإللكترونية للتدريب والتعليم في مجال السياحة التابعة للوزارة، 
في عام 2021، تسجيل أكثر من 200,000 طلب تسجيل، وتدريب وصقل مهارات أكثر 
من 110 ألف موظف وباحث عن عمل. وستعمل أكاديمية السياحة التابعة لمنظمة 
السياحة العالمية في الرياض، على تنمية مهارات الموظفين في هذا القطاع. 
وأعلنت شركة "تريل بليزر للسياحة" عن خططها الستثمار 100 مليون دوالر لتدريب 

100 ألف شاب بالشراكة مع أفضل معاهد السياحة في العالم.

ما هي املبادرات التي تم إطالقها لجذب االستثامرات والرشاكات 

يف قطاع السياحة؟ 

للقطاع الخاص دور مهم في تحقيق رؤية المملكة، ولذا فإن رؤية 2030 
تهدف لزيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ورفعها من 40% 
إلى 65%، وكذلك زيادة نسبة مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في 

الناتج المحلي اإلجمالي ورفعها من 3.8% إلى %5.7.

توجد في المملكة فرص مميزة للمستثمرين، حيث تبلغ فرص االستثمار 6 
ترليون دوالر أمريكي حتى عام 2030م. ومع وجود أكثر من 400 ألف غرفة 
فندقية اليوم، نتوقع زيادة 854 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، %70 
منها سيتم تمويلها من القطاع الخاص. ففي هذا العام، أعلنت ماريوت 

أنها ستقدم 43500 غرفة فندقية إضافية بحلول عام 2025م.

وباعتبار كل ذلك، فإن الهدف أيضًا هو زيادة نسبة المساهمة الحالية 
للسياحة في الناتج المحلي اإلجمالي من 3.8% لتكون 10% بحلول عام 
2030م. وُيظهر التقدم الذي تم إحرازه هذا العام مدى تحقيق هذه 
2022م  األهداف فعليًا، حيث عززت المملكة في الربع األول من عام 
العديد من الشراكات مع أطراف رئيسية في هذا القطاع، ونتيجة لذلك، 
فقد تم افتتاح 90 فندًقا في المملكة، بما في ذلك سالسل شهيرة مثل 

"هيلتون" و"أكور" و "IHG" و"شانغريال" و"ماريوت".

معايل 
أحمد 

الخطيب
وزير السياحة 

ملحة افتتاحية
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وُيعد إنشاء صندوق التنمية السياحي جزءًا مهمًا أيضًا ضمن جهودنا لخلق بيئة 
15 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل )4  استثمارية أكثر جاذبية، فبرأسمال يبلغ 
مليار دوالر أمريكي(، يعمل الصندوق على تسهيل وصول المستثمرين إلى فرص 
االستثمارات السياحية عالية اإلمكانات عبر الوجهات الرئيسية في المملكة، باإلضافة 

إلى تطوير منتجات مالية مصممة خصيصًا للشركات المتوسطة والصغيرة.

ما هي املجاالت الجديدة يف قطاع السياحة يف اململكة؟

على الصعيد المحلي والعالمي، يشهد قطاع السياحة تحوالً كبيرًا نحو مستقبل أكثر 
استدامة.

وُيعد المركز العالمي للسياحة المستدامة، والذي أطلقه صاحب السمو الملكي 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود خالل قمة السعودية الخضراء، تحالف 
متعدد الدول وأصحاب المصلحة ويركز على المناخ والطبيعة والمجتمعات، وتأسس 

لقيادة وتسريع وتنظيم تحول قطاع السياحة إلى صافي االنبعاثات الصفري، 

ولهذا السبب أيضًا تعد المبادرات والوجهات المستدامة في المملكة، مثل مشروع 
البحر األحمر أو نيوم أو العال أو الدرعية، واعدة جدًا، ولذا فمستقبل السياحة البيئية 
المحافظة في المملكة سيكون بالتأكيد واعدًا بالفعل، حيث أطلقت مبادرات ضخمة 
مثل مبادرة إصالح الشعاب المرجانية لشركة البحر األحمر للتطوير، وإطالق مشروع 
"الهيدروجين األخضر " لنيوم بقيمة 5 مليار دوالر الذي يضع البيئة في قلب تنمية 

المملكة.

إن مستقبل السياحة الصديقة للتنوع البيولوجي في المملكة العربية السعودية 
واعد جدًا. 

لالستثامر  الوطنية  االسرتاتيجية  توفرها  التي  الفرص  هي  ما 

للمستثمرين املحليني واألجانب يف قطاع السياحة؟ 

تنفذ االستراتيجية الوطنية لالستثمار أهدافًا مهمة ودورًا كبيرًا في تحسين بيئة 
االستثمار، والحفاظ على حقوق المستثمرين، وزيادة الثقة في االستثمارات المحلية، 

وكلها عوامل أساسية مؤثرة لتنمية قطاع السياحة.

بصدد صياغة  أنها  أبريل  االستثمار في شهر  وزارة  أعلنت  المثال،   فعلى سبيل 
بالتساوي  نظام استثمار جديد ُيعامل بموجبه المستثمرون المحليون واألجانب 
فيما يخص إدارة أصولهم االقتصادية وبيعها والتصرف فيها، ويتيح هذا النظام 
أيضًا للمستثمرين األجانب إبرام العقود التجارية، واالستحواذ على أي مؤسسة أو 

تصفيتها أو بيعها، وتسهيل وتبسيط اإلجراءات.

معايل 
أحمد 

الخطيب
وزير السياحة 
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أهمية السياحة يف الخطة الوطنية الشاملة

التحول والتنوع االقتصادي  ُيعد القطاع السياحي من المجاالت الواعدة التي ستساهم في تحقيق خطة 
للمملكة، وسعيًا لتطوير هذا القطاع ُأطلقت االستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف لتعزيز صورة المملكة 

كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

املساهمة املبارشة يف 

الناتج املحيل اإلجاميل

2030

إجاميل عدد 

السياح )مليون(

عدد السياح 

املحليني )مليون(

عدد السياح الدوليني 

الوافدين )مليون(

 إجاميل الوظائف 

السياحية )مليون(

أهداف االسرتاتيجية الوطنية للسياحة

المصدر: وزارة السياحة

%10+1004555 1.6
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وترتكز االستراتيجية الوطنية 
محاور  أربع  على  للسياحة 
القيمة  تمثل  ئيسية  ر

السياحية للمملكة

وترحيبًا من المملكة بزائريها من السياح، فقد بدأت منذ عام 2019م بمنح التأشيرات السياحية اإللكترونية، لتكون 
نتيجة تنفيذ هذا اإلصالح المهم في قطاعها السياحي إصدار أكثر من 1.3 مليون تأشيرة حتى أكتوبر 2022م منذ 

إطالق التأشيرة اإللكترونية. كما تستمر وزارة السياحة بدراسة تسهيل المزيد من اإلجراءات.

2022م انتعاشًا ملحوظًا في السياحة كنتيجة لتنفيذ المزيد من  ومن المتوقع أن تشهد المملكة في عام 
اإلصالحات المستحدثة لقطاعها السياحي، وعودة حركة السفر الدولية والسياحة العالمية بعد تخفيف القيود 

على اإلجراءات والتأشيرات.

مناطق طبيعية 

متنوعة وفريدة

تراث ثقايف غني

وجهات مستدامة تحمي 

الطبيعة واملجتمعات 

املحلية

تجربة سياحية جديدة 

بأفكار مبتكرة وحلول 

تقنية متكاملة

12

34
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ما مدى التقدم يف مراحل تطور مرشوع البحر األحمر؟

تم إنجاز أكثر من %50 من أعمال تطوير المرحلة األولى، حيث تم تشغيل العديد من 
األصول الرئيسية في الموقع بشكل كامل، بما في ذلك افتتاح فندق من أربعة نجوم، 
ومكاتب، وأكبر مشتل للمناظر الطبيعية في المنطقة. كما تم منح أكثر من 1,000 عقد 
بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار ريال، أي ما يعادل 6.66 مليار دوالر. ويجري العمل 

على الخطة حسب المسارالستقبال أول ضيوف المشروع في بداية عام 2023م.

كما أننا سعيدين بالعمل مع أبرز الفنادق العالمية، مثل:”إديشين” و”فيرمونت” 
و”رافلز” و”ميرافال” و”غراند حياة” و”انتركونتيننتال “ و”روزوود” “والريتز كارلتون 
ريزيرف” و”جميرا” و”سيكس سينسز” و”سانت ريجيس” و”إس إل إس”، حيث سيستقبل 

معظم هذه الفنادق والمنتجعات أوائل ضيوفهم في مطلع العام المقبل. 

كما أننا ملتزمون جدًا بمعايير البيئة السياحية الفاخرة ومفهوم مساحات السياحة 
المتجددة، األمر الذي يجعلنا نتبع استراتيجية وسائل التنّقل النظيف من خالل المركبات 
الكهربائية والقوارب والطائرات وذلك على كامل نطاق المشروع. حيث يتماشى ذلك 
مع التزامنا بأن تعمل كالً من البحر األحمر وآماال باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 
100%، وهي مبادرة سيتم دعمها من خالل بناء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في 

العالم.

ما هو وضع االستثامر ومشاركة القطاع الخاص؟

نحظى بثقة قوية من القطاع الخاص وتتضح لنا رغبتهم باالستثمار في مشاريعنا، 
فعلى سبيل المثال، وّقعنا مؤخرًا اتفاقية مشروع مشترك بقيمة 1.5 مليار ريال، أي 
مايعادل 400 مليون دوالر مع شركة المطلق لالستثمار العقاري، وهي أحد الشركات 
التابعة لمجموعة المطلق، وذلك لتطوير جميرا البحر األحمر، وهو منتجع فاخر يُضم 

159 وحدة فندقية على جزيرة "شورى" بمشروع البحر األحمر.

كما تم توقيع اتفاقية التمويل األخضر بقيمة 14.12 مليار ريال، أي ما يعادل 3.76 
مليار دوالر مع أبرز أربع بنوك تجارية سعودية، باإلضافة إلى تأسيس شراكة في 
عام 2021م مع تحالف بقيادة شركة “أكوا باور”، والتي ساهمت في جذب استثمارات 
أجنبية مباشرة من بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني وصندوق طريق الحرير الصيني، 
التحتية  البنية  باور” على تصميم وبناء وتشغيل ونقل  “أكوا  حيث ستعمل شركة 

للمرافق الخضراء لمشروع البحر األحمر.

االستثمار في  لبحث فرص  حاليًا مناقشات مماثلة مع عدة مستثمرين  تجري  كما 
األصول التجارية لمشروع البحر األحمر، ويشمل ذلك الفنادق، والمنتجعات، ومرافق 

االستجمام والتسوق والترفيه. 

إىل أي مدى تساهم رشكة البحر األحمر للتطوير ببناء الفرص يف االقتصاد؟ 

من المتوقع أن تساهم شركة البحر األحمر للتطوير، من خالل مشروعي البحر األحمر 
وآماال، بحوالي 33 مليار ريال، أي مايعادل 8.8 مليار دوالر في االقتصاد المحلي عند 
االنتهاء من هذه المشاريع، باإلضافة إلى خلق 120 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير 
مباشرة، والتي تتضمن برامج تدريبية شاملة للجيل القادم من المواهب السعودية. 
كما تّم التعاون مع جامعة األمير مقرن بن عبد العزيز لتقديم منح دراسية للطالب 
الجامعيين بشهادات معتمدة من أحد أعرق كليات الضيافة في العالم “كلية لوزان 

الفندقية” في سويسرا.

وعلى المستوى المحلي، نحن نحظى بعالقات عمل وثيقة مع المجتمع الزراعي، 
ونبحث عن إمكانية مساعدتهم خارج نطاق السياحة، وذلك – على سبيل المثال- من 
خالل التقنيات الجديدة لزيادةالمحاصيل الزراعية، عبر مشروعي البحر األحمر وآماال،  
قمنا بترسية أكثر من 1,250 عقدًا تزيد قيمتها عن 30 مليار ريال، أي ما يعادل 8 
مليارات دوالر، وتم حيث تم منح أكثر من %70 منها لشركات سعودية، ويشمل 
ذلك مجموعة من القطاعات المختلفة، مثل البناء والضيافة والنقل والتقنية 

الذكية.

جون باغانو

الرئيس التنفيذي

لشركة البحر األحمر 
للتطوير

رأي الخرباء
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فرص استثامر واعدة يف مجاالت جديدة

تقدم المملكة بمختلف مناطقها السياحية الفريدة خيارات واسعة ومتنوعة من األنشطة والفعاليات السياحية 
المختلفة مما يدعم فتح آفاق فرص استثمارية جديدة في مجاالت متعددة.

وتساهم المشاريع الجديدة في تطوير قطاعات فرعية جاذبة للسياح الباحثين عن أماكن تجارب فريدة ومختلفة، 
حيث تم حتى اآلن إصدار أكثر من 3500 رخصة استثمار سياحي تشمل العديد من األنشطة بما في ذلك المغامرات 

والفعاليات العائلية.

الوجهات واملعامل 

السياحية

خدمات تقديم األطعمة 

واملرشوبات يف 

املناطق السياحية

خدمات السياحة 

والسفر

تجارة البيع 

بالتجزئة يف 

السياحة 

أماكن اإلقامة

الفعاليات واألنشطة 

السياحية

الرتاث / 

الثقافة

املناطق 

الحضارية
الرتفيه / املغامرات

االستجامم

فنون الطهي
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ويشهد قطاع السياحة في المملكة انتعاشًا ملحوظًا، مع انحسار آثار جائحة "كوفيد-19"، وبعودة المواسم 
والمهرجانات الترفيهية في مناطق المملكة وافتتاح أماكن وفعاليات جذب جديدة للسياح العالميين.

17,526الرحالت السياحية )ألف(

189,036

103,354

10.8

5,897

547

نفقات السياح )مليون ريال(

متوسط مدة االقامة )ليلة(

متوسط اإلنفاق يف الرحلة )ريال سعودي(

متوسط اإلنفاق يف الليلة )ريال سعودي(

الليايل السياحية )ألف(

مؤرشات السياحة الدولية الوافدة  إىل اململكة

4,1383,477

37,82431,771

20,10114,716

9.19.1

4,8574,232

531463

201920202021

المصدر: وزارة السياحة
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كيف تعمل االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر عىل متكني فرص االستثامر يف 

هيئة تطوير بوابة الدرعية؟

االستثمار في قطاع السياحة حاليًا في المملكة هو في أوج تميزه، حيث مكنت 
االستراتيجية الوطنية لالستثمار من فتح الفرص ضمن العديد من المجاالت من خالل 
هيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث سيسمح ذلك للكثيرين حول العالم باستكشاف 
المملكة العربية السعودية للمرة األولى، فباإلضافة إلى إيجاد العديد من الفرص 
االستثمارية الرئيسية، فقد وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع 
وزارة االستثمار لتأسيس مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون من خالل التيسير 
للمستثمرين، وإجراء دراسات للسوق، وتسهيل ممارسة األعمال التجارية، والمشاركة 
منتدى  التايالندي،  السعودي  المعرض  مثل  والدولية  المحلية  المعارض  في 
االستثمار في الرياض والذي توج بمذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية مع 

مجموعة فنادق Minor التايالندية.

وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية مع المشاريع الضخمة األخرى كمحفزات ومحافظ 
2030، حيث تشير توقعات هيئة تطوير  اقتصادية لدعم خطط السياحة في رؤية 
بوابة الدرعية األولية إلى تقديرات جذب 27 مليون زيارة سنويًا، وبالتأكيد ستساعد 
هذه السياحة الثقافية المستدامة والقائمة على التراث في دعم طموح المملكة 
األوسع نطاقًا بالوصول إلى 100 مليون زائر سنويًا، وبالتالي زيادة المساهمة في 

الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة من %3 إلى %10 بحلول نهاية هذا الِعقد..

للرشكات  الدرعية  زوار  خالل  من  ستنشأ  التي  الفرص  آفاق  هي  ما 

واملستثمرين يف الرياض؟

سيساعد زوار الدرعية في فتح مجموعة واسعة من الفرص االستثمارية الجديدة عبر 
قطاعات البنية التحتية والضيافة والخدمات السكنية والبيع بالتجزئة والترفيه، كما 
يوجد العديد من الفرص لمقدمي الخدمات عبر النطاق الكامل للتطوير والتشغيل، 
وذلك من خالل خلق وظائف لألفراد لتكون منطلق لتقديم خدمات الضيافة، فعلى 
سبيل المثال، وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مؤخرًا أكبر عقد لها حتى اآلن مع 
شركة Salini Saudi Arabia Co. Ltd، وهي صفقة بقيمة 3.99 مليار ريال سعودي، 
أي ما يعادل )1.06 مليار دوالر أمريكي( إلنشاء "بدروم" موقف سيارات متطور تحت 

ميدان الدرعية.

وتقديرًا لإلمكانيات الهائلة للدرعية لتمهيد الطريق لمستوى جديد من الضيافة، 
سواءً في القطاع التجاري أو البيع بالتجزئة أو البيئة الطبيعة أو القطاع السكني 
الفاخر، فقد تلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية اهتمام عدد كبير من العالمات التجارية 

العالمية الفاخرة التي تسعى للتواجد في 38 فندقًا ومشاريع سكنية مميزة.

وللمساعدة في دعم هذه الفرص، تستثمر هيئة تطوير بوابة الدرعية أيضًا بشكل كبير 
في تنمية رأس المال البشري، وتعمل على تلبية الطلب على العمالة الماهرة التي 
الهيئة بدعم وتدريب وتوظيف  الدرعية، ولهذا السبب نقوم في  تحتاجها مشاريع 
المواطنين والمواطنات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة لتلبية احتياجات سوق 

العمل. 

ما هي األهداف األساسية قصرية املدى لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وكيف 

ميكن للمستثمرين املشاركة يف مراحلها املختلفة؟

باإلضافة إلى حي الطريف، فنحن متحمسون لإلعالن عن االفتتاح المرتقب لمطل 
ميشالن"،  "نجمة  على  حاصلة  عالمية  مطاعم  مع  جديدة  وجهة  وهو  البجيري، 
ومطاعم أخرى تقدم المأكوالت السعودية، ويتميز البجيري بإطاللة كاملة على 
حي الطريف، وهذه ليست سوى البداية، حيث سيتبع ذلك أيضًا افتتاح مجموعة 
من المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية ومقار األعمال الرئيسية، وسنعلن عن 
عدد من المشاريع الجديدة القادمة خالل العام المقبل، وكما هو الحال دائًما، فنحن 
نرحب في هيئة تطوير بوابة الدرعية بانضمام المستثمرين في كافة مراحل التطوير 
وندعوهم للتواصل مع فريق الجذب السياحي لمزيد من المعلومات حول الفرص 

المتاحة.

جريي 
إنزيريلو

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة هيئة تطوير 

بوابة الدرعية

26
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برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" للحجاج 

واملعتمرين
يهدف برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، الذي تم إطالقه عام 2019م، إلحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة 
وإتاحتها ألكبر عدد ممكن من المسلمين وإثراء رحلتهم الدينية، وتعزيز تجربتهم الثقافية في زيارتهم للحرمين 

الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتم بناء برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" على ثالثة اهداف أساسية:

تيسري استضافة 

وتسهيل وصول 

املزيد من الحجاج 

واملعتمرين.

تقديم منظومة 

خدمات راقية 

بجودة عالية للحجاج 

واملعتمرين.

إثراء الرحلة الدينية 

وتعزيز التجربة الثقافية 

للحجاج واملعتمرين.
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ويعتمد برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، 
 ،2030 المملكة  رؤية  برامج  أحد  وهو 
في تقديم خدماته على منظومة عمل 
ذات  الحكومية  الجهات  بين  تكاملية 

العالقة.

جهة حكومية 

مشاركة ضمن 

القطاع

دولة يفد 

منها الحجاج 

واملعتمرين 

والزائرين

خدمة مقّدمة 

أثناء موسم 

الحج

كادر برشي 

يعملون يف 

خدمة القطاع

رحلة إرشاد حسب 

املسار املخطط 

للحج

30+186+

355 350

ألف

 68

ألف
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الربع الثاين 2022م

ويندرج تحت هذا البرنامج مبادرات أخرى مثل "طريق مكة" إلتمام إجراءات 
الحجاج المستفيدين منها، لتحقق منذ إطالقها في 2019م تطورًا نوعيًا.

لبرنامج  الناجح  التنفيذ  هذا  ويقدم 
فرًصا   " لرحمن ا ف  ضيو مة  خد "
مجموعة  في  عديدة  استثمارية 
النقل  القطاعات، تشمل  متنوعة من 

والصحة والسالمة واإلقامة.

إلصدار تأشرية الحج والعمرة بعد أن 

كانت تستغرق 14 يوماً

إلمتام كافة املتطلبات 

للحاج يف مسارات الجوازات 

السعودية

مؤرش الرضا العام عن 

الخدمات يف الحج

87.0%15 دقيقة 5 دقائق 

استيعابية املطارات 

وخدماتها

الخدمات العامة 

والبنية التحتية يف 

املشاعر املقدسة

تحسني القدرة 

االستيعابية والجودة 

النوعية ألماكن اإلقامة

خدمات النقل والطرق 

داخل املدن

الخدمات الطبية 

والتغطية التأمينية 

وخدمات األمن 

والسالمة

الخدمات الرتفيهية 

والتجارية والبيع 

بالتجزئة
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ية  د لسعو ا مة  لحكو ا ضخت  و
استثمارات ضخمة في البنية التحتية 
واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا 
اإلصالحات  تنفيذ  لتطبيق  الداعمة 
إجراءات  بشأن  التعديالت  واتخاذ 

التأشيرات في المملكة.

خطوات ميرسة 

للحصول عىل التأشرية 

االلكرتونية السعودية

غرفة فندقية سيتم 

بناؤها خالل الثالث 

سنوات املقبلة، 

وسيتوىل القطاع 

الخاص بناء 70% منها

سيتم بناؤها 

بحلول عام 2030م

قيمة مذكرات تفاهم 

موقعة لتطوير البيئة 

التحتية والغرف 

الفندقية الحالية

ستستضيفهم اململكة 

بحلول عام 2030م

دولة مؤهلة للتقدم 

بطلب الحصول عىل 

التأشرية الرقمية

3

100+ مليون زائر 31 مليار دوالر 150,000500,000

49

أسس متينة لبنية تحتية سياحية

تستكمل المملكة خطة عمل تنميتها السياحية بتحسين مستمر وتطوير متواصل لبنية تحتية سياحية متينة، 
مادية وتقنية، ويتم تمكين ذلك من خالل مبادرات من القطاعين الحكومي والخاص.

وإضافة إلى أن توفير بنية تحتية مرتبطة بالسياحة هو جزء أساسي من استراتيجية النمو في المملكة، فإن 
الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية تزيد كذلك من عوامل جعل المملكة وجهة سياحية جاذبة.



بالتراث  المتزايد  االهتمام  يحفز  كما 
في المملكة من نمو السياحة فيها، 
األمم  منظمة  أعلنت  أن  منذ  وذلك 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
عن  2008م  عام  في  )اليونسكو( 
إدراج ست مواقع أثرية في المملكة 
ضمن قائمة التراث العالمي لما تتميز 
به هذه المواقع الفريدة من أهمية 
وقيم  وعلمية  ريخية  وتا ثقافية 

إضافية أخرى.

واحة 

األحساء

جدة 

التاريخية

الرسوم الصخرية 

يف حائل

حي الطريف يف 

الدرعية

موقع الِحجر 

األثري )مدائن 

صالح(

منطقة حمى 

الثقافية )آبار 

حمى(
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وأما المشاريع الضخمة والعمالقة، فإن تطويرها يّولد زخمًا كبيرًا في القطاع السياحي بالمملكة، ويوفر فرصًا 
استثمارية متنوعة وكبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كلم2 مساحة أرض 
المشروع

كلم2 مساحة أرض 
المشروع

6 مواقع داخلية أخرى 
بحلول عام 2030م 

قيمة االستثمار

سيتم االنتهاء من بنائها 
بحلول عام 2030م

قطاع اقتصادي

28,000

26,500

22 جزيرة 

500 مليار دوالر 

50 منتجعاً 

14

نظرة عىل املشاريع الضخمة والعمالقة
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كلم2 مساحة أرض 
المشروع

كلم2 مساحة أرض 
المشروع

كلم2 مساحة أرض 
المشروع

إلنشاء متنزه 
 Six ومدينة ألعاب

Flags

غرفة 
فندقية 

مسكن 

قيمة المشروع

إلنشاء أول متنزه 
ألعاب مائية بالمملكة

مؤسسة فاخرة 
للبيع بالتجزئة

سائح سنويًا

367

4,155

7

1 مليار دوالر 

3,000929

17 مليار دوالر 

750 مليون دوالر 

200

25 مليون 
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لالستثمار فيها 
كوجهة جبلية فاخرة

زائر سنويًا بحلول عام 
2030م

لفرص الخطة الرئيسية 
االستثمارية بشراكات 
القطاعين الحكومي 

والخاص

سائح سنويًا

مساهمة المشروع 
في الناتج المحلي 

اإلجمالي تراكميًا 
بحلول عام 2030م

فرصة وظيفية مباشرة 
وغير مباشرة دائمة 

بحلول عام 2030م

مقر ضيافة

3 مليار دوالر 

2 مليون 

2 مليون 15 مليار دوالر 

8 مليار دوالر 

8,000

5,000+

 1,300

2,700

وحدة سكنية 

مشروع تجاري 
وترفيهي سيتم 

إنشاؤها

30

غرفة فندقية 
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وجهاتوجهةوجهة

944210

اململكة ترحب بالسياح من مختلف دول العامل

الربط الجوي 

يوفر الربط الجوي إمكانات كبيرة لشركات الطيران في المملكة لتمكينها من توسيع شبكة رحالتها المحلية 
والدولية، والمساهمة في دعم مكانة المملكة كمركز سياحي محوري ناشئ، حيث تقدم شركات الطيران الثالث 
في المملكة، "السعودية"، و"طيران ناس"، و"طيران أديل"، حاليًا وجهات وصول سعودية عديدة لنقل السياح 

من حول العالم لزيارتها. 
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ويوجد في مناطق المملكة 28 مطارًا تقلع منها رحالت داخلية ودولية إلى العديد من الوجهات، وانضم إلى 
هذه الشبكة المتنامية مؤخرًا مطار خليج نيوم حيث أعلنت "نيوم" و"الخطوط السعودية"، الناقل الوطني في 
المملكة، في مايو الماضي عن تسيير رحلة ذهاب وعودة أسبوعية من مطار خليج نيوم إلى مطار دبي الدولي 

بنهاية شهر يونيو من عام 2022م، كما سيتم قريبًا اإلعالن عن وجهة جديدة إلى لندن.

ولتعزيز أثر السياحة السعودية في اقتصاد المملكة، فقد أعلنت "الخطوط السعودية" مؤخرًا عن تسيير رحالت 
مباشرة من الرياض إلى 10 مدن عالمية بارزة، وذلك ترحيبًا من المملكة بزوارها من السياح العالميين.

كما أعلن "طيران ناس"، وهو أول طيران اقتصادي في المملكة، عن إضافة وجهات عالمية جديدة ضمن مساراته 
وذلك برحالت مباشرة من الرياض وجدة إلى مدن مختلفة حول العالم ومنها براغ وفيينا وسالزبورغ وسراييفو 

وغيرها من المدن.
ويدعم البرنامج الوطني للربط الجوي المبادرات المقدمة من شركات الطيران بالمملكة ويهدف لربط المملكة 
بدول العالم لتكون ضمن أفضل خمس وجهات عالمية، وذلك بتحفيز شركات الطيران المحلية والدولية على 
تأسيس وتشغيل مسارات جوية تعزز التنمية السياحية للمملكة من وعبر العديد من الوجهات العالمية من خالل 
منظومة ربط متتابعة تعتمد على الطيران االقتصادي منخفض التكلفة. ونتيجة ذلك فقد تم توقيع اتفاقية 
شراكة متعددة األطراف مع شركة ويز إير المجرية لمضاعفة حركة الطيران لمطار الملك فهد الدولي في الدمام 

بالمنطقة الشرقية.

شيكاغو، الواليات املتحدة األمريكية

أمسرتدام، هولندا

بانكوك، تايلند

برشلونة، إسبانيا

ملقا، إسبانيا

موسكو، روسيا

بكني، الصني

إنتيبي، أوغندا

سيئول، كوريا الجنوبية

مراكش، املغرب
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كيف يدعم إطالق االسرتاتيجية الوطنية للطريان هذا القطاع باململكة؟ 

تعمل استراتيجية الطيران السعودي على تطوير نظام الطيران بالمملكة لتقديم 
330 مليون رحلة، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030م. 
ولتحقيق ذلك، سيتم ضخ 100 مليار دوالر من االستثمارات الخاصة والعامة وتشمل 
كذلك استثمارات أجنبية مباشرة، وفيما يتعلق  بالخطوط الجوية العربية السعودية 
ربط  كبيرة جدًا، من  الخصوص، فإن هذه االستراتيجية توفر فرص نمو  على وجه 
المسارات الجديدة، إلى زيادة السعة، والمرافق الحديثة، وتوسيع األسطول؛ حيث 
ُيعد الطيران عامالً مساعدًا مهمًا للعديد من القطاعات ذات األهمية االستراتيجية، 
ويتمثل دور المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتمكين العصر 

الذهبي للطيران السعودي.

هل من املمكن وصف اسرتاتيجية توسيع شبكة املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية، وما هو دور الرشكاء الدوليني يف ذلك؟

القيمة  القائمة وإقامة عالقات جديدة عبر سالسل  العالقات  تعزيز  نركز على  نحن 
بأكملها، وذلك للوصول إلى 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030م، حيث فتحنا في 
األشهر القليلة الماضية 19 مسارًا جديدًا للعديد من الوجهات الجديدة ومن ضمنها 
باكو وبرشلونة وسيئول، وستؤدي شراكاتنا مع شركات مثل “هانيويل” و”ليبهير” و” 
مجموعة تاليس” وليوناردو” و”انمارسات” و”جنرال إلكتريك”، أيضًا إلى تعزيز قدراتنا 
أكاديمية األمير  التشغيلي، فإن  للتميز  الصيانة والتصنيع، وكجزء من أهدافنا  في 
 L3”سلطان للطيران تعمل مع شركة “إيرباص” و”كلية سبارتان لتكنولوجيا الطيران” و
هاريس” لتسريع إمكانياتنا التدريبية وتنمية القدرات، حيث سيكون لهذه الشراكات 
الدولية تأثير كبير على توطين المحتوى والمواهب، وكالهما أمران أساسيان في رؤية 

المملكة 2030. 

ما هو دور املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية يف تعزيز 

مكانة اململكة كمركز إقليمي؟

نحن نعمل على أن يصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مركزًا عالميًا من 
خالل تنفيذ سلسلة من اإلجراءات، ويشمل ذلك جدولة الرحالت )ترتيب وتتالي مواعيد 
الرحالت( وتحسين تجربة الركاب في صالة الفرسان الرائدة، كما نعمل أيضًا على تعزيز 
قدراتنا على الصيانة واإلصالح والقدرة التشغيلية من خالل "قرية السعودية لهندسة 
وصناعة الطيران"، وهي األكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأكبر 

مركز اختبار للمحركات النفاثة في العالم.

ولدينا أيضًا خطط لتعزيز مكانة أكاديميتنا التدريبية ذات المستوى العالمي، حيث أن 
أكاديمية األمير سلطان للطيران هي واحدة من المنشآت القليلة في المنطقة التي 
تقدم جميع أنواع التدريب، من قمرة القيادة وطاقم الطائرة، إلى السالمة واإلدارة 
والبرامج الفنية، ونحن نقدم هذه البرامج التدريبية للجميع وليس فقط لموظفي 
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودي، حيث نقدم خدماتنا هذه 
أيضًا للكيانات المحلية والدولية األخرى سواء كانت تعمل في هذا المجال أو خارجه، 
وسيكون لرفع قدرة األكاديمية دورًا أساسيًا في دعم هدف االستراتيجية المتمثل 

في خلق أكثر من مليون فرصة عمل في هذا القطاع بحلول عام 2030م. 

كيف تستفيد الرشكات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 

السعودية من الفرص الجديدة لتنويع محفظة املؤسسة، وما هي الفرص 

التي تستهدفها للتنويع؟

في جميع الشركات التابعة لنا، نحن في وضع قوي لالستفادة من الفرص الجديدة 
الناشئة عن رؤية 2030، سواءً كان ذلك في طيران أديل، أو الشركة السعودية للخدمات 
األرضية، أو الشركة السعودية للخدمات اللوجستية، أو السعودية لهندسة وصناعة 
الطيران، أو الخطوط السعودية للتموين، أو السعودية للشحن، أو أكاديمية األمير 
سلطان للطيران، حيث تؤدي كل هذه الشركات ووحدات األعمال دورًا أساسيًا في نمو 
قطاع الطيران السعودي واالقتصاد السعودي خالل السنوات القادمة، ولهذا السبب 
تمر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتحول شامل يهدف إلى 
رفع حجم النمو وضمان قدرة الكفاءات، ونحن على ثقة من أن جهود التعافي األخيرة 
ومبادرات التحول المستمرة ستساعدنا على تحقيق طموحنا في أن نكون "أجنحة رؤية 

."2030

معايل 

م. إبراهيم 

العمر

مدير عام المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية
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الربط البحري 

أطلقت المملكة رحالت "كروز السعودية" لتعزيز ربط المملكة البحري بالعالم، ودعوة شركات الرحالت البحرية من 
جميع أنحاء العالم إلى إضافة الوصول إلى الموانئ السعودية إلى وجهاتها وإلى مسار خطوط رحالتها 

العالمية.

وتسعى شركة "كروز السعودية"، المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة لتكون مشغالً بحريًا عالميًا، 
وتدعم نمو قطاع السياحة في المملكة بوجهاتها السبع في مساراتها الجديدة، وذلك بعملها من خالل عالقة 
تكاملية واالرتباط مع الوزارات والجهات التنظيمية ذات العالقة في المملكة لتنظيم برامج رحالت للوجهات 

البحرية السعودية وتشمل أيضًا رحالت داخلية إلى وجهات مميزة داخل المملكة.

جازانضبا مدينة امللك عبدالله 
االقتصادية

الدمامالوجه

جدةينبع

خريطة الوجهات السياحية السعودية 

)كروز السعودية(

16 4

27

35

1

2

3

4

5

6

7
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رأس املال 

التأسييس

غرفة فندقية 

سيتم بناؤها 

بحلول عام 2025م

قروض قصرية 

وطويلة األجل 

وضامن مايل 

للقروض

4150,000 مليار دوالر 

مبادرات وصناديق لدعم املستثمرين يف 

قطاع السياحة باململكة

أدركت رؤية المملكة أن من أهم جوانب تعزيز نمو 
القطاع السياحي السعودي هو توفير خيارات التمويل 
والذي  القطاع،  هذا  في  األعمال  لرواد  المالئمة 
سيحفز أيضًا جذب كبار المستثمرين العالميين في هذه 
الصناعة ليتم تفعيالً لذلك إطالق مبادرات وصناديق 
تمويلية مختلفة في هذا المجال ومن أهمها صندوق 

التنمية السياحي.

عام  في  إطالقه  تم  الذي  الصندوق،  هذا  ويهدف 
المحليين  المستثمرين  تمكين  تسهيل  إلى  2020م، 
والعالميين من الوصول للفرص الكثيرة والواعدة في 
من  بالمملكة  السياحي  للقطاع  الرئيسية  المجاالت 
خالل توفير حلول تمويلية للشركات الكبيرة والشركات 

المتوسطة والصغيرة.

حصص 

أسهم عامة 

واسرتاتيجية
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ويقدم صندوق التنمية السياحي، باإلضافة للحلول التمويلية خدمات استشارية برؤية استشرافية فريدة 
ومبتكرة التجاهات القطاع السياحي بمناطق المملكة.

ويحقق الصندوق أهدافه من خالل آلية عمل وثيقة مع الجهات والكيانات ذات العالقة والصلة لضمان تحقيق 
حصول شركاءه المستثمرين على الدعم المهم ضمن توافق المنظومة العام.

التجارب 

واألنشطة 

السياحية

تجارة البيع 

بالتجزئة 

السياحية

خدمات تقديم 

األطعمة 

واملرشوبات

خدمات 

السياحة 

والسفر

الوجهات 

واملعامل 

السياحية

أماكن اإلقامة

قيمة مشاريع 

ُممّكنه حتى 

سبتمرب عام 

2021م

مرشوعاً، تتضمن 

23 مرشوعاً ضخامً، 

قيمتها اإلجاملية 

 4.5 مليار دوالر 

)17 مليار ريال(

غرفة فندقية 

ُمضافة حتى 

تاريخه

فرصة وظيفية 

 واملساهمة 

بـ 1.7 مليار دوالر 

يف الناتج املحيل 

اإلجاميل السنوي

شملت "راديسون 

بلو" و"دويتشه 

هوسبيتاليتي"

صفقات 3,50015,000+1.7112 مليار دوالر 
رئيسية 

وحقق صندوق التنمية السياحي خالل الربع األول من العام 2022م إنجازًا باعتماد 6 مشاريع سياحية استراتيجية 
بقيمة 400 مليون دوالر )1.5 مليار ريال(.

40الربع الثاين 2022م



الربع الثاين 2022م

ملاذا يجب عىل املستثمرين االنتباه إىل تطورات قطاع السياحة يف اململكة العربية 
السعودية؟

يلعب التنوع الجغرافي والثراء التاريخي والثقافي والتراثي للمملكة العربية السعودية 
باإلضافة إلى مجتمعنا الشاب والقوة الشرائية المحلية دورًا كبيرًا في تعزيز جاذبية 
قطاع السياحة السعودي لدى المستثمرين الراغبين في استكشاف قدرات القطاع، 
باإلضافة إلى أن هناك سببًا وحافزًا آخر لالستثمار في هذا القطاع الهام وهو أن 
المملكة تخطو بخطوات ثابتة ألن تصبح وجهة سياحية عالمية خالل العقد المقبل، حيث 
صَعد ترتيب المملكة مؤخًرا إلى المرتبة العاشرة في مؤشر تنمية السياحة والسفر، مما 

يعد دلياًل على نجاح المملكة في تنشيط جميع مكوناتها ومقوماتها السياحية.
لذا وضعنا في صندوق التنمية السياحي هدفًا من شقين متكاملين تشمل إطالق العنان 
إلمكانات كل من المجتمع السعودي خاصة والمملكة بوجه عام. كما يركز الصندوق 
على دعم جميع المكونات الفاعلة للقطاع، بدءًا من المشاريع الضخمة وحتى المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال. ونحن نعمل عن كثب مع بقية أطراف المنظومة 
السياحية الجتذاب المزيد من المستثمرين، وإعداد القطاع الستقبال الزوار الدوليين من 

جميع األسواق الرئيسية، باإلضافة إلى تلبية تطّلعات السياحة المحلية. 

كيف يعمل صندوق التنمية السياحي عىل متكني املنظومة الشاملة لقطاع السياحة 
يف اململكة؟

 عمل صندوق التنمية السياحي على استقطاب استثمارات تقدر بحوالي 22.6 مليار ريال 
سعودي وإضافة أكثر من 7,500 غرفة فندقية.  كما يوفر الصندوق مجموعة من الفرص 
التي تتجاوز أنشطة التمويل، ومن بينها العثور على األرض المناسبة لتنمية وتطوير 
القطاع، والوصول إلى أحدث البيانات، إلى جانب أنشطة الترويج الثقافية، والعمل 
مع المستثمرين لضمان تغطية المشاريع االستثمارية لجميع مكونات القطاع وتحفيز 

المستثمرين والمطورين والمشغلين.
ونركز في صندوق التنمية السياحي على 6 قطاعات فرعية في مجال السياحة والتي 
تعد ذات نمو كبير، وبدورها ستدعم في محصلة سالسل القيمة في صناعة السياحة 
بأكملها. وهذه القطاعات الفرعية هي: 1.( الوجهات السياحية والمعالم السياحية؛ 
مثل المدن الترفيهية، والمشاريع متعددة االستخدامات، 2.( الفنادق واإلقامة؛ حلول 
السكن مثل الفنادق والتخييم وتجارب المبيت، 3.( المطاعم والمقاهي ضمن الوجهات 
 ).4 المتنوعة،  الطعام  تجارب  توفر  التي  المؤسسات والشركات  السياحية؛ وتشمل 
خدمات السياحة والسفر؛ مثل المنشآت المتخصصة بتنظيم الرحالت السياحية والخدمات 
5.( التجارب واألنشطة السياحية؛ لالستمتاع بجمال الطبيعة في المملكة  األساسية، 
وشواطئها المشمسة وسياحة المغامرات وزيارة المواقع األثرية، وأخيرًا وليس آخرًا، 6.( 
التسّوق السياحي؛ مثل األسواق المحلية والتراثية والبازارات ومحالت الهدايا التذكارية 

والحرف اليدوية.
ومن هنا، نحرص على تأسيس شراكات دولية متعددة األطراف، فعلى سبيل المثال، 
أنشأ صندوق التنمية السياحي صندوقًا استثماريًا في مجال الضيافة مع شركة الضيافة 
العصرية “إنيسمور” وشركة الراجحي المالية، بحجم 1.5 مليار ريال سعودي لتطوير 
مجموعة فنادق في الضيافة العصرية. كما قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة 
فنادق ومنتجعات “ميليا” اإلسبانية العالمية بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي، لجلب 
مفاهيم جديدة للضيافة والسياحة إلى المملكة، باإلضافة إلى استقطاب مجموعة 
من الفنادق العالمية إلى المملكة، كمجموعة بورشه ديزاين والتي من المتوقع أن 
تصبح وجهة فريدة في كل من المملكة وعلى مستوى المنطقة ككل. ومن خالل عملنا 
جنبًا إلى جنب مع وزارة االستثمار، سنقدم الدعم أيضًا للمستثمرين في تسهيل عملية 

التراخيص وتوفير الجوانب األخرى لتعزيز تجربتهم االستثمارية في المملكة.
وأخيرًا نحرص في الصندوق على امتالك أسهم خاصة بنا مع بناء عالقات على أساس 

االستثمار المشترك، وذلك لخلق بيئة مطمئنة للمستثمرين األجانب. 

هل توجد لديكم سياسات محددة ملساعدة صغار املستثمرين واملنشآت الصغرية 
واملتوسطة؟

تمت الموافقة على 54 مشروعًا سياحيًا، مثلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها 
نسبة %39. كما أطلقنا مبادرات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال، 
من بينها مبادرة “مركز دعم األعمال” التي تسلط الضوء على أنشطة وخدمات المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة. باإلضافة إلى أنه تم اطالق “بوابة االستثمار السياحي” مؤخرًا، 
والتي ستسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتقديم الكترونيًا للحصول على طلبات 

التمويل المالي الالزم لممارسة األنشطة الفرعية المرتبطة مباشرة بقطاع السياحة.

قيص 
الفاخري 

الرئيس التنفيذي لصندوق 
التنمية السياحي 
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برامج واتفاقيات اسرتاتيجية لتعزيز التوطني

أبرمت المملكة، ضمن استراتيجية مدعومة من مختلف القطاعات الحكومية، اتفاقيات توطين رئيسية لتعزيز برامج 
تدريب وتوظيف الطاقات الشابة وتحفيز شراكة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وضمن مبادرة "مستقبلك وصل"، وقعت وزارة السياحة، في مايو 2022م، اتفاقيتي تعاون مع فندق كمبينسكي 
العثمان وفندق كارلتون المعيبد، لتعزيز التعاون المشترك في دعم برامج تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة 

للعمل في مجال الضيافة ضمن القطاع السياحي.

وأطلقت وزارة السياحة ضمن استراتيجيتها لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع السياحة بالمملكة 
6 برامج للشركات  15 برنامجًا تدريبيًا ُخصص منها  العديد من البرامج التدريبية في هذا المجال، وبدأتها بتدشين 
المتوسطة والصغيرة، فيما كان أضخمها برنامج "رواد السياحة" باستثمار بلغت قيمته 100 مليون دوالر )375 مليون 

ريال(.

100,000 من الطاقات الشابة بكفاءة 

متقنة ألفضل مهارات الضيافة 

السياحية

منح دراسية شاملة للتدريب يف 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويرسا 

وبريطانيا وأسرتاليا
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اململكة تستضيف مؤمتر "مستقبل الضيافة"

استضافت المملكة، ممثلة بوزارة السياحة، مؤتمر "مستقبل الضيافة" الذي ُعقد يومي 24 و25 مايو من عام 
2022م تحت عنوان "إعادة تصور اآلفاق"، والذي ناقش النظام السياحي الناشئ كموضوع رئيسي مركزًا على 

عدة محاور أساسية منها االبتكار والتأثير واالستدامة.

وشهد المؤتمر إعالن شركات عالمية رائدة عن خططها المستقبلية في هذا السياق، حيث أعلنت مجموعة فنادق 
راديسون عن توسعها بافتتاح 20 فندقًا جديدًا في المملكة ليشكل ذلك نحو %50 من مجموع استثماراتها بحلول 
عام 2026م، كما كشفت أيضًا سلسلة فنادق ومنتجعات هيلتون عن نيتها الفتتاح 59 فندقًا جديدًا في المملكة 

خالل العشر سنوات المقبلة.

وتم خالل المؤتمر توقيع اتفاقيات لشراكات كبيرة خالل يومي انعقاد المؤتمر، وأعلنت شركة البحر األحمر للتطوير 
عن توقيع ثالث اتفاقيات مع شركات منتجعات عالمية راقية ورائدة إلدارة وتشغيل منتجعات وجهة مشروع البحر 
األحمر. ووقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية مع شركة رمال الخبر العقارية التي ستعمل على تطوير فندق 

ومساكن "نوبو" في المنطقة الشرقية.

متحدثدولةعدد الحضور

50020100
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الربع الثاين 2022م

إصالحات تجذب املستثمرين

الفصل الثالث:



3.3 ترليون دوالر 545 مليار دوالر 

نظرة عامة

االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر .. 

خارطة الطريق لإلصالح

حجم االستثمار السنوي 
بحلول عام 2030م

من القيمة التراكمية 
لالستثمارات 2021-2030م

من القيمة 
التراكمية لالستثمار 

األجنبي المباشر 
2021-2030م

)12.4 ترليون ريال( )2.0 ترليون ريال( 

تشمل مناطق 
اقتصادية خاصة

يشمل أدوات التمويل 
الجديدة

مدعومة بمجموعة من 
الحوافز

)1.8 ترليون ريال( 

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية المستمرة بالمملكة ُتطور من األداء التشغيلي لممارسة األعمال والتجارة 
العالية،  بشفافيتها  المعززة  االستثمارية  بيئتها  بديناميكية  عالميًا  بتفوقها  المملكة  لتتميز  واالستثمار، 
والمحكومة بوضوح تام للحقوق والمسؤوليات ضمن إطار تشريعي متين يضاعف من تهيئة فرٍص جديدة 

للمستثمرين األجانب والمحليين.

ترسم االستراتيجية الوطنية لالستثمار، التي تم إطالقها في عام 2021م، مسار المملكة في أن تصبح مركزًا 
استثماريًا عالميًا جاذبًا لألعمال والمواهب، حيث تقدم هذه االستراتيجية مجموعة من المبادرات التي ظهر 

تأثيرها اإليجابي الملموس في االقتصاد السعودي، وتحدد ثالثة أهداف استثمارية رئيسية.

تيجية  سترا ال ا ف  تستهد و
الوطنية لالستثمار القطاعات 
باإلضافة  القائمة  التقليدية 
التطوير  قيد  قطاعات  إلى 
جديدة  تحفيزية  بسياسات 
وبرامج لجذب رؤوس األموال

االستراتيجة  تحقيق  ويمكن 
خالل  من  لالستثمار  الوطنية 

أربعة ركائز

تيجية  سترا ال ا عن  سينتج  و
تغيير  ر  ستثما لال طنية  لو ا
االستثمار  بيئة  في  جذري 

بالمملكة

الطاقة الخرضاء

الفرص 

االستثامرية

التقنية الحيوية

التقنية

التمويل

النقل 

والخدمات 

اللوجستية

الرعاية الصحية

املستثمرين

زيادة التنافسية متويل جديد مواقع جديدة 

التنافسية 

واملمّكنات

الرشكات الناشئة 

وريادة األعامل

480 مليار دوالر 
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تحسن 

االستشارات المالية 
والضريبية

خدمات إعداد 
األعمال

الخدمات 
اللوجستية

خدمات تأجير 
الموقع

زيادة زيادة 

صندوق النقد الدويل يشيد بإصالحات اململكة

"MIZA": الجيل القادم من الخدمات ذات 

القيمة املضافة للمستثمرين يف اململكة

سهولة ممارسة 
األعمال )مركز شامل 

إلتمام إجراءات 
 ممارسة األعمال 

في 3 دقائق(

االستثمارات تماشيًا مع نسبة تملك المنازل
االستراتيجية الوطنية 

لالستثمار

أشاد صندوق النقد الدولي، في البيان الصادر في ختام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة في شهر 
يونيو 2022م، بالتقدم الذي أحرزته المملكة وإنجازاتها في جهودها لتعزيز االستثمار، وشملت اإلنجازات التي 

أبرزها البيان. مجموعة كبيرة من األنشطة االقتصادية، منها:

ستوفر "MIZA"، كمبادرة رئيسية في االستراتيجية الوطنية لالستثمار في المملكة، للمستثمرين مجموعة 
المملكة في كل خطوة من  األعمال لمساعدتهم على استكشاف فرص  المالية وخدمات  من االستشارات 
رحلة االستثمار، وتم تصميم "MIZA" لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوجيه رواد األعمال الجدد، 
والمؤسسيين، واألفراد، عبر مجموعة من القطاعات الجديدة، باإلضافة إلى مساعدة الشركات التي ترغب في 
إنشاء مقار إقليمية في المملكة، حيث ستطلق قريبًا مجموعة من الخدمات المتميزة التي تسهل وتثري تجربة 

المستثمر.

تحسن 
رقمنة العمليات 

الحكومية )المشتريات 
واألجور والخدمات 

االجتماعية(
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كيف تصف عادات املستهلك يف اململكة بالنسبة إىل منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا، وما هي التغيريات يف أمناط اإلنفاق االستهاليك التي يجب 

أن يدركها املستثمرين؟ 

اإلجابة على هذا السؤال تتلخص في أربعة اتجاهات واضحة، أوالً، كان تفاؤل المستهلك 
في المملكة ثابتًا طوال فترة الجائحة، ثانيًا، ارتفاع نسبة التعامالت من خالل التجارة 
33% من السعوديين  اإللكترونية حيث أظهر تقرير التعافي الصادر عن ماستركارد أن 
أنفقوا المزيد عبر الشراء االلكتروني العام الماضي. ثالثًا، تظهر الدراسات التي أجريت 
عن قطاع الصناعة أن ثلثي المستهلكين السعوديين يفضلون الجودة على الكمية فيما 
يتعلق بالعالمات التجارية العالمية. رابعًا، أكثر من نصف المستهلكين السعوديين باتوا 

أكثر وعيًا بكيفية إنفاق أموالهم.

ومع استمرار تعافي االقتصاد من عواقب "كوفيد-19"، تزداد ثقة المستهلك، كما تحدد 
تقنيات الدفع الجديدة عادات المستهلك وأنماط اإلنفاق. ونحن في ماستركارد نرى أن 
المستهلكين أصبحوا أكثر أريحية مع المنصات المختلفة وطرق الدفع الرقمية الناشئة، 
حيث يتضح هذا في تقرير "مؤشر ماستركارد للدفع الجديد 2022" والذي ُيظهر أن %89  
من األفراد في المملكة استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على األقل في العام 
الماضي، بينما زاد استخدام ما ُيقارب 69% من السعوديين لطريقة دفع رقمية واحدة 

على األقل مقارنة بـ 61% عالميًا.

إىل أي مدى يتغري نظام الدفع يف اململكة من حيث منو السوق والحلول 

الرقمية؟ 

شهدت بيئة الدفع في المملكة تحوالً كبيرًا، وخصوصًا أثناء فترة الجائحة. كما أقّرت 
المملكة في شهر أكتوبر، نظامًا جديدًا للتجارة اإللكترونية لتعزيز مكانة المملكة كمركز 

إقليمي للتجارة اإللكترونية.

ولطالما تعاونت ماستركارد، ومنذ سنوات، للمساعدة في تطوير األنظمة بالمملكة، 
حيث تعاوّنا مع الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" لتمكين المدفوعات عبر اإلنترنت 
باستخدام تقنية خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، وأيضًا بالشراكة مع شبكة المدفوعات 
السعودية، وبالتعاون مع IBM، إلطالق نظام "سريع" للمدفوعات المالية، والذي يهدف 
لتحسين آلية النظام المالي بالمملكة حيث يعمل هذا النظام على تسريع عمليات التحويل 
والدفع المصرفية، وستواصل ماستركارد مع شركائها في االبتكار واالستثمار واستكشاف 
التقنيات التحولية في المملكة، وذلك من خالل المصرفية المفتوحة والمحافظ االلكترونية، 

وأيضًا العمالت الرقمية والحلول متعددة المسارات. 

وقعت ماسرتكارد مؤخراً رشاكة مع "هايربباي" السعودية. ما هي أهداف هذه 

االتفاقية، وكيف سيتم تطوير مساحة املدفوعات؟

ُيعد تنمية نظام المدفوعات أمر بالغ األهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي وشامل، 
وتهدف شراكتنا مع هايبرباي إلى تعزيز استخدام التقنيات الجديدة، وتنمية التجارة 
الرقمية في المنطقة، وتقديم ابتكارات عملية لماليين المستهلكين، وسنعمل مع 
هايبرباي لتسهيل وصول الحكومات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إلى حلول 
دفع مبتكرة وسلسة وآمنة، وستمنحنا هذه الرؤية المشتركة مع هايبرباي الفرصة 
لتوسيع آفاق إمكانيات المنطقة واستخدام التقنية لتمهيد الطريق لمستقبل يتسم 

بالسهولة وأكثر فعالية وشمولية.

كيف ستساهم إصالحات اململكة يف النظام الرقمي ونظام املدفوعات عىل 

أهداف منو ماسرتكارد يف السوق السعودي؟ 

ٌتعد المملكة رائدة في مجال بناء بنية تحتية رقمية تتيح التجارة غير النقدية، كما ٌتعد ذات 
نظام رقمي متكامل ومتين، وسوق مالي قوي. كما يعد برنامج تطوير القطاع المالي 
واحدًا من المبادرات العديدة الهادفة إلى تنويع القطاع المالي وتحفيز االدخار والتمويل 
واالستثمار، حيث يهدف هذا البرنامج إلى زيادة حصة المعامالت غير النقدية من 36% في 
عام 2019م إلى 70% في عام 2025م، وماستركارد من الشركاء الداعمين لهذه المبادرة، 
ومن ذلك تم توقيع اتفاقية بين شركة "فوكالينك" التابعة لماستركارد وشبكة المدفوعات 

السعودية إلطالق أول خدمة مدفوعات فورية بين الحسابات في المملكة. 

دمييرتيوس 
دوسيس
رئيس منطقة أوروبا 

الرشقية والرشق األوسط 

وأفريقيا يف ماسرتكارد

رأي الخرباء
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نظام الرشكات

توزيع أرباح مرحلية أو سنوية على 
الشركاء والمساهمين

إلغاء القيود المفروضة على أسماء 
الشركات وتداول األسهم وجميع 

مراحل التأسيس والممارسة والتخارج

تجزئة أو تقسيم األسهم إلى أسهم 
اسمية أصغر، مع دمج تلك األسهم 

األصغر لتمثيل األسهم االسمية 
األكبر

قطاع المنظمات غير الربحية الُمَمّكَنة

استحداث "شركة المساهمة 
المبسطة" لرواد األعمال وأصحاب 

رأس المال الجريء

أقر مجلس الوزراء، في 28 يونيو 2022م، نظام الشركات الجديد والذي سيكون تطبيقه في العام 2023م، 
ويأتي هذا النظام بعد أكثر من عامين ونصف من الدراسة والبحث والتقييم، ويعد بمثابة تعزيز مهم إلضفاء 

المزيد من المرونة لإلطار التشريعي في بيئة االستثمار بالمملكة.

إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة 
من متطلبات المدقق

أحكام تحويل الشركة واندماجها 
والقدرة على تقسيم الشركة إلى 

قسمين أو أكثر

التصويت اإللكتروني على القرارات 
وحضور التجمعات اإللكترونية 

وتقديم طلب التأسيس اإللكتروني.

إطار تحكيم شامل 

السماح للشركات العائلية بإنشاء 
ميثاق عائلي يحكم العمليات 

العائلية للشركة 
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كيف تأثرت بيئة االستثامر عامة بالتغيريات التنظيمية األخرية؟

ما جعل األمور مثيرة لالهتمام خالل العام الماضي بشكل خاص، هو أن مشرعو 
األنظمة كانوا يستمعون إلى المستثمرين العالمين والمحليين؛ للتأكد من وضوح 
األنظمة واللوائح، وإمكانية التنبؤ بها من قبل اللذين يتطلعون إلى االستثمار في 
المملكة، وينطبق ذلك على جميع القطاعات، سواءً كان من القطاعات التقليدية مثل 
الرعاية الصحية والضيافة والترفيه العام والطاقة، أو القطاعات الحديثة مثل التقنية 
واألمن السيبراني واالستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، وهذه القدرة على التنبؤ 
مهمة جدًا ألنها تضمن معرفة المستثمرين مسبقًا بأنه عند توزيع رأس المال أو وضع 

خطة عمل فلن تكون هناك أي مفاجآت أو عقبات.
كما يتابع المستثمرين تطور التنظيمات من حيث قابلية تطبيقها على أنشطتهم، 
فعلى سبيل المثال، تشمل االستراتيجية االستثمار الوطني ونظام الشركات كل 
جوانب االستثمار في المملكة، وبما أن النظام واضح والمسؤولية تكاملية فهذا 

مفيد جدًا.
 وأيضًا فأن نظام الشركات الجديد، الذي تم إصداره مؤخرًا وسيدخل حيز التنفيذ في 
عام 2023م، تم تصميمه لتعزيز االستثمار في المملكة، حيث تتم معالجة العديد من 
المواضيع التي الحظها المستثمرون المحليون واألجانب، بما في ذلك السماح ألنواع 

شركات جديدة بممارسته نشاطها.
وهو  معالجتها،  تتم  المستثمرين  مخاوف  بأن  ُيظهر  هذا  كل  فإن  عام،  وبشكل 
أمر مهم جدًا لمستقبل النظام األشمل، وعالوة على ذلك، تحقق هذه اللوائح 
الجديدة توازنًا جيدًا بين جذب استثمارات كبيرة مع ضمان إتاحة مجال متكافئ لصغار 
المستثمرين، وتشجيع االستثمار في المواهب المحلية والبنية التحتية؛ والرسالة 
إلى المستثمرين هي إذا كنت تريد أن تكون في المملكة، فيجب فعليًا أن تكون في 

المملكة.

ما هي الفرص املتاحة للرشكات التي تؤسس مقراتها يف اململكة؟

المواهب  بأن  لعلمهم  التوطين  بإجراءات  األجانب  المستثمرين  معظم  يرحب 
المعرفة،  اقتصاد  المشاركة في  عالية وقادرة على  بمهارات  تتمتع  السعودية 
هم  هؤالء  ألن  السعودية،  المواهب  في  باالستثمار  عمالئي  نصحت  ولطالما 
يتعلق  فيما  وأما  الطويل.  المدى  على  معهم  سيستمرون  الذين  الموظفين 
بالمرافق، سواءً كانت مكاتب أو مصانع، فإن ما يتم تقديمه هو على مستوى عالي 
من التجهيزات واإلمكانيات، وخصوصًا فيما يتعلق بمرافق الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع وُمدن ومدينة الملك عبدالله االقتصادية ونيوم.
 كما أن المستثمرين يهتمون عادًة في العوائد، وفي حال توفرت فبالتأكيد فسوف 
ينقلون مقراتهم للمملكة، وعند النظر إلى مدى التحسن الكبير الذي طرأ على كثير 
من األمور في السنوات القليلة الماضية، نجد أن ذلك عزز من رغبة الكثيرين بالتواجد 
في المملكة في الوقت الحالي، والمهم في الوقت الراهن هو تكييف األوضاع 

الراهنة واالستفادة منها وجعلها من صالح المملكة ومواطنيها والمستثمرين.

هل هناك أي سياسات جديدة محددة تفيد صغار املستثمرين؟

يعتبر برنامج ريادة األعمال الذي أطلقته وزارة االستثمار مفيدًا بشكل خاص للشركات 
بإنشاء  أفكار جيدة ويرغبون  لديهم  لمن  وبالتحديد  التقنية،  الناشئة في مجال 
شركاتهم بشكل سريع، كما أن نظام الشركات الجديد سيعمل على تقليل المتطلبات 
التي قد تكون مرهقة للشركات الصغيرة، حيث أن الشركات الصغيرة الحاصلة على 
شهادة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )منشآت( ال تحتاج إلى 

ضمان مصرفي عند التقدم للمناقصات الحكومية.
على  يركزون  الصغار  المستثمرين  تجعل  ولكنها  تدريجية،  التغييرات  هذه  وتعد 

مزاياهم التنافسية والبدء دون خسارة الكثير من رأس المال.

زياد خشيم

رئيس املحامني 
واملستشارين القانونيني 

خشيم وشركاه

رأي الخرباء
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اململكة باملرتبة السابعة يف التنافسية بني 

دول مجموعة العرشين
أظهرت نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر في يونيو عن مركز التنافسية العالمية 
التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية IMD، تقدم المملكة للمرتبة السابعة في التنافسية ضمن دول مجموعة 
العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات كبرى مثل اليابان والهند وفرنسا، ويقيس هذا التقرير مؤشرات 
القدرة التنافسية ضمن اقتصادات 63 دولة محل القياس بناءً على الرفاهية االقتصادية واستطالعات الرأي للدول. 

وجاءت المملكة في قائمة أفضل عشر دول عالميًا للعديد من المؤشرات الفرعية، مما يؤكد عمق األثر اإليجابي 
لإلصالحات التي تنفذها المملكة، ومن هذه المؤشرات:

بناء على تقرير  IMD لمؤشرات القدرة التنافسية الصادر في يونيو 2020م، حققت المملكة نتائج إيجابية بتحسن 
تصنيفها، مقارنة بعام 2021م، لتقدمها في المؤشرات األربعة األساسية التي يقيسها هذا التقرير، وهي، 

مؤشر األداء االقتصادي، ومؤشر كفاءة الحكومة، ومؤشر كفاءة األعمال، ومؤشر البنية التحتية.

املرتبة الـ 7 

ضمن دول مجموعة 
العشرين في عام 2022م

املرتبة 24 عاملياً

متقدمة 8 مراتب عن تصنيف عام 2021م

املرتبة 19 املرتبة 31 

عالميًا في مؤشر 
األداء االقتصادي، 

متقدمة من المرتبة 48

عالميًا في مؤشر 
كفاءة الحكومة، 

متقدمة من المرتبة 24

عالميًا في مؤشر 
كفاءة األعمال، 

متقدمة من 
المرتبة 26

عالميًا في 
مؤشر البنية 

التحتية، متقدمة 
من المرتبة 36

املرتبة 34 املرتبة 16 

التكيف مع 

السياسة الحكومية

األمن السيرباين

التحول الرقمي 

يف الرشكات

املرصوفات 

الحكومية لقطاع 

التعليم

إدارة املالية 

العامة

البنية التحتية 

للطاقة

الثقافة الوطنيةاملهارات الرقمية

في عام 2021م في عام 2021م
في عام 2021مفي عام 2021م
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برنامج املقرّات اإلقليمية يجذب األعامل إىل 

اململكة

برنامج المقرات اإلقليمية هو أحد مبادرات رؤية المملكة 2030 والتي تشارك في تطويرها وزارة االستثمار والهيئة 
الملكية لمدينة الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة لدعوة الشركات العالمية إلى نقل مقّراتها اإلقليمية إلى المملكة.

ويهدف برنامج المقرات اإلقليمية إلى إظهار ميزات وخصائص المكانة العالمية للمملكة اقتصاديًا وجغرافيًا 
واجتماعيًا، وتطورها المستمر كبيئة بجودة حياة جاذبة للعمل واألعمال، ونتيجة لذلك نقلت العديد من الشركات 

األجنبية مقاراتها اإلقليمية إلى الرياض.

املرتبة 21 %60

من الكثافة السكانية 
بمنطقة الخليج العربي 

تتركز في المملكة

في مؤشر السعادة 
العالمي لعام 2021م

في مؤشر التنافسية 
الرقمية العالمي 

لعام 2021م

من السكان تحت سن 
35 عام

67%املرتبة 34 

ويقدم هذا البرنامج مجموعة 
من الحوافز المميزة للشركات 
المملكة  إلى  تنتقل  التي 
لممارسة  كقاعدة  وتختارها 
لعملياتها  وكمقر  نشاطها 

اإلقليمية.

إعفاء من رشوط 

السعودة

منح األزواج 

واملعالني 

تصاريح عمل

تسهيل إصدار 

وإجراءات 

التأشريات

أهمية املقر 

للمشاركة يف 

املناقصات 

الحكومية

مراكز خدمات 

أعامل شاملة

االستثمار  وزارة  تزيد  كما 
بتقديم  الحوافز  هذه  على 
خدمات مميزة داعمة النتقال 
وتأسيس الشركات لمقراتها 

اإلقليمية في المملكة.

خدمات تسهيل االنتقال 

والتواجد

خدمات االستقبال واإلرشاد

خدمات احرتافية متخصصة

دعم لتكاليف الطريان 

واإلقامة وغريها

المصدر: تقرير السعادة العالمي لعام 2021م ، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة
)IMD( 51المصدر: تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م، لصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية
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كيف سيؤثر التحول الرقمي عىل اقتصاد اململكة؟

تواصل قوقل من خالل تواجدها في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، في متابعة تحقيق 
مهمتها بمساعدة مواطني المملكة في الوصول إلى معلومات مفيدة وموثوقة، وفي 
 ”PublicFirst“ دعم نمو أعمال الشركات المحلية عبر اإلنترنت، حيث أظهرت نتائج تقرير أبحاث
أن قوقل ساهمت في االقتصاد السعودي بحوالي 12.2 مليار دوالر )ويعادل ذلك تقريبًا  
1% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة(، والذي يماثل تأثير قوقل في أسواق عالمية 
أخرى مثل فرنسا وألمانيا. كما أن الفرص االستثمارية ال تزال متاحة، فعلى سبيل المثال، 
تشير تقديراتنا بأنه وضمن إطار سياسات “Digital Sprinter” الصادر من قوقل فبإمكان 
المملكة إضافة نحو 318 مليار دوالر إلى نشاطها االقتصادي من خالل تسريع تحولها 
القتصاد رقمي، ونظرًا لكون البنية التحتية ُتعد من أساسات رحلة التحول الرقمي فإن التزام 
المملكة المؤكد بتمكين السياسات الالزمة واالستثمار في البنية التحتية سيفيد النظام 
بأكمله، وسيعمل على تحفيز المزيد من النمو االقتصادي في المملكة للسنوات القادمة.

ما هي طموحات Google لتوسيع قدرة الحوسبة السحابية يف اململكة، وما 

هي خارطة الطريق التي تتوقعها ملزيد من مراكز البيانات يف املنطقة؟ 

نحن متحمسون فعالً ألن نكون جزءًا من أهداف التحول الرقمي الطموحة في المملكة، 
وذلك بدعم األفراد في حياتهم اليومية ومساعدة الشركات المحلية على االستفادة من 
حلول "Google Cloud"، حيث أن وجود قدرة سحابية سيمكن القطاعين الحكومي والخاص 
من المشاركة الفعالة في التحول الرقمي بالمملكة، وهذا بدوره سيدعم الشركات 
الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد على بناء نظام اقتصاد رقمي 
أكثر شمولية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفي الواقع، 
ُيعد االتصال اإلقليمي أمر بالغ األهمية لنمو األعمال التجارية، حيث ُتظهر دراسة لشركة 
"Alphabet" لعام 2021م، أن تدفقات البيانات عبر الحدود تدعم  56% من إجمالي تأثير 
تقنيات الحوسبة السحابية االقتصادي في المملكة، أي حوالي 113 مليار دوالر من حيث 

القيمة االقتصادية بحلول عام 2030م. 

ما هي اآلفاق التي ترونها لظهور رشكات سعودية ناشئة قوية؟ 

لقد كانت رؤية تطوير ونمو نظام الشركات الناشئة في المملكة خالل السنوات األخيرة 
2021م حين تم تقديم فرص تمويل أكبر، ونتج عن ذلك  أمرًا رائعًا، وبالتحديد في عام 
بلوغ نسبة نمو تمويل الشركات الناشئة في المملكة نحو 270%، وهو أعلى معدل نمو 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وظهور المزيد من الشركات الناشئة ذات 
اإلمكانيات العالية، ومجتمع رأس المال االستثماري النشط بوجود الدعم والتمويل من 
خالل إجراءات سهلة، باإلضافة إلى المبادرات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص 
 Google “ التي تساعد في دعم النظام، وكانت أحد مبادرات قوقل في هذا المجال هي
for Startups Accelerator: Middle East and North Africa” والتي تم من خاللها تدريب 

أكثر من 30 شركة ناشئة حتى اآلن، وكانت 7 شركات منها في المملكة.

وإجماالً، هناك ارتفاع كبير في الشركات الناشئة السعودية، وتحديدًا في مجال التقنية 
المالية والتجارة المحلية، مثل خدمات التوصيل والتجارة اإللكترونية الحديثة، كما تعمل 
مجموعة واسعة من الشركات الجديدة  إلى التحول لالقتصاد الرقمي، وتحفيز أشكال 
جديدة من التجارة عبر مجموعة سالسل القيمة. وهذا مايجعل دعم اإلبداع وريادة األعمال 
في المملكة مفتاح للتحول الرقمي في المنطقة، واألمر الذي يدفع قوقل لبناء برامجها 
التدريبية وتطوير المهارات في كل من المملكة والمنطقة على نطاق أوسع. فمنذ عام 
2018م، قمنا بتدريب أكثر من 1.5 مليون مشارك من المنطقة على برنامجنا باللغة العربية 
“مهارات من قوقل”، لتعليم أساسيات التسويق الرقمي لمساعدة الباحثين عن عمل 
والشركات على النمو وإيجاد الفرص عبر اإلنترنت، واستخدمنا في ذلك برامج مستدامة 
قابلة للتطوير لتدريب أكثر من 700,000 مطور في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا في عام 2021م، وبلغت نسبة النساء منهم نحو %35.

أنطوين 

نقاش

 املدير العام التنفيذي 
لـ Google في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

رأي الخرباء
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وتتعاون وزارة االستثمار ضمن منظومة تكاملية مع الجهات والكيانات الحكومية ذات العالقة للتأكد من توفر 
وتقديم البيئة الجاذبة للمستثمرين، وذلك من خالل هذه األربع محاور الرئيسية:

وعلى سبيل المثال لهذا العمل التكاملي، فقد حقق قطاع التعليم بتوافقية عمله مع برنامج المقرات اإلقليمي 
في تطوير تواجد وجذب مؤسسات تعليمية نوعية وعالمية عريقة في النظام التعليمي، حيث تم بالفعل تدشين 

مقرات لها في المملكة مع استمرار مواصلة العمل في ذلك خالل عام 2022م.

األنظمة 

الترشيعية 

الجذب الحوكمة جودة الحياة 

تعزيز األعمال 
وتحسين بيئة 

االستثمار

مدرسة ألدنهام كينجز كوليدج الرياض
االبتدائية بالرياض

مدرسة داون هاوس 
الرياض

مدرسة تشاتسوورث 
الرياض

 SEK مدرسة
الدولية بالرياض

مدرسة OWIS العالمية

بناء مدن عالمية 
مترابطة وصحية 
وآمنة ومفعمة 

بالحياة

تطوير التنسيق 
والكفاءة

استقطاب الشركات 
متعددة الجنسيات

أّسس مقرّك اإلقليمي يف اململكة العربية السعودية 

لنخدمك وندعمك تواصل معنا بزيارة "استثمر في السعودية".
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صفقات واعدة متنوعة تستقطب 

املستثمرين

الفصل الرابع:
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4933+1,969

اململكة وجهة استثامرية لصفقات كربى

االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر ترتقي باقتصاد اململكة

صفقة مفصح عن صفقة مغلقة
قيمتها االستثمارية

فرصة وظيفية 

قامت وزارة االستثمار بتوقيع عدة صفقات مهمة بلغت قيمتها اإلجمالية 925 مليون دوالر )3.46 مليار ريال( 
خالل الربع الثاني من العام 2022م، ليضاف ذلك إلى النتائج اإليجابية التي يواصل االقتصاد السعودي تحقيقها 
في مسار نموه التصاعدي خالل هذا الربع، والمدعوم باإلصالحات الكبيرة التي عملت المملكة على تنفيذها في 

بيئتها االستثمارية وإطالقها لالستراتيجية الوطنية لالستثمار وتوجيه الجهود لجذب المستثمرين.

وبالنظر إلى الصفقات حسب القطاعات خالل الربع الثاني من العام 2022م، شهد القطاع العقاري إغالق صفقات 
استثمارية بلغت قيمتها 288.5 مليون دوالر )1.08 مليار ريال(، حيث يتطلع المستثمرون إلى االستفادة من الطلب 
المتزايد على اإلسكان في المملكة. أما في قطاع السياحة، تم توقيع صفقة لتطوير فندق بلغت قيمتها 160 
مليون دوالر )600 مليون ريال(، حيث من المتوقع أن تخلق هذه الصفقة 340 فرصة وظيفية في القطاع، كما 
نجح قطاع التعليم والتدريب بإتمام صفقات مهمة الستقطاب مؤسسات دولية وكيانات عالمية عريقة من فرنسا 

والواليات المتحدة والمملكة المتحدة إلنشاء مراكز وفروع لها في المملكة.

كما أشرفت وزارة االستثمار على توقيع العديد من الصفقات في قطاع ريادة األعمال، حيث تم توقيع 34 صفقة 
بقيمة 115 مليون دوالر )431.76 مليون ريال( لتعزيز التمويل والقدرة المالية لرواد األعمال والشركات العالمية، 
بمشاركة مستثمرين محليين وأجانب من دول مختلفة منها المملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة واألردن 
وهولندا، وكانت أبرزها لشركة سياحية ناشئة بقيمة 19 مليون دوالر )71.25 مليون ريال(، والثانية بقيمة 11.5 

مليون دوالر )43.12 مليون ريال سعودي( لشركة ناشئة في مجال البث اإلعالمي.

925 مليون دوالر 

استثمارات 
متوقعة
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اململكة بقطاعاتها الواعدة تجذب املستثمرين 

والرشكاء العامليني

الصناعات املتقدمة

"شاكر" السعودية تتعاون مع "بومباين" اإليطالية لتصنيع األفران باململكة

وقعت شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر"، في يونيو، مذكرة تفاهم مع شركة "بومباني" اإليطالية إلنشاء 
مصنع مشترك لألفران بالمملكة، وسيبدأ العمل على هذا المصنع بين "مجموعة شاكر"، الوكيل الرسمي لعالمات 
تجارية عالمية لألجهزة المنزلية والتكييف، و"بومباني"، العريقة والرائدة في تصنيع األجهزة المنزلية، في 

غضون 12 شهرًا من تاريخ اإلتفاقية.

)Lucid Motors( بدء أعامل البناء يف أول مصنع لرشكة لوسيد موتورز

أعلنت شركة "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية في مايو، عن بدء األعمال اإلنشائية لمشروعها المشترك 
مع صندوق االستثمارات العامة، لبناء مصنٍع إلنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله االقتصادية غرب 
المملكة، وسيبدأ هذا المصنع، وهو األول من أصل ثالثة، بإنتاج طراز "لوسيد اير" الفاخر بحلول عام 2023م، على 

أن يتم استكمال جاهزية المصنع في الفترة ما بين عامّي 2025-2026م.

155,000
سيارة كهربائية سيتم 

إنتاجها سنويًا 

100,000 - 50,000
سيارة كهربائية طلبتها 

حكومة المملكة

ريادة األعمال

التعليم والتدريب

األنشطة العقارية

الرياضة

السياحة

الثقافة

األغذية والمشروبات

0 105 15 20 3025
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توزيع الصفقات حسب القطاعات للربع الثاين من العام 2022م

المصدر: وزارة االستثمار

عدد الصفقات
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5%100 مليون 
سهم اشتراها صندوق 

االستثمارات العامة في 
مجموعة "إمبريسر"

حصة الصندوق لكل من 
"نينتندو"، و "كابكوم" 

و"نيكسون"

1.05 مليار دوالر 
قيمة استثمار صندوق 

االستثمارات العامة في 
الشركة السويدية

االتصاالت وتقنية املعلومات

رشاكة يف الحوسبة السحابية بني "stc" السعودية و"عيل بابا" الصينية

أعلنت شركة "stc" أكبر مشغل للهاتف المحمول بالمملكة في شهر مايو، االتفاق مع مجموعة "علي بابا" 
الصينية بشأن تأسيس مشروع مشترك في الحوسبة السحابية، لتطوير البنية التحتية السحابية وبناء مرافق 
تخزين البيانات الرقمية بالمملكة، وذلك باستثمار تبلغ قيمته 238.40 مليون دوالر )894 مليون ريال(، وستعمل 
الشركتان مع مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال كالشركة السعودية للذكاء االصطناعي، وشركة 

eWTP العربية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات.

مجموعة "إمربيرس" أللعاب الفيديو تنشئ أول مركز إقليمي يف اململكة بعد استثامر 

صندوق االستثامرات العامة 

بعد استثمار سابق في عام 2022م، خصص صندوق االستثمارات العامة 1.05 مليار دوالر إضافية )3.94 مليار ريال 
سعودي( في صناعة األلعاب السويدية، حيث استحوذت مجموعة “سافي أللعاب الفيديو” التابعة لصندوق 
االستثمارات العامة على 8.1% من مجموعة “إمبريسر” التي ُتعد شركة قابضة تضم عشر شركات تابعة لها تعمل 
في جميع أنحاء العالم في مجال صناعة ألعاب الفيديو والوسائط اإلعالمية. كما تنص االتفاقية على إنشاء 
كالً من “سافي” و”إمبريسر” مركزًا لشركة “إمبريسر” في المملكة، والتي تهدف بذلك إلى تنمية تواجدها 

اإلقليمي والتعاون في المزيد من االستثمارات.

وزارة الصناعة والرثوة املعدنية تستثمر يف الفوالذ وبطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مايو، عن رصد تمويل بقيمة 6 مليار دوالر )22.5 مليار ريال سعودي( 
لبناء مجمع صناعي يحتوي على مصنعين للصفائح ولأللواح الفوالذية، ومصنع لمدخالت بطاريات السيارات 
الكهربائية، حيث سيختص مصنع الصفائح الفوالذية بتوريد المنتجات الالزمة في إنشاءات الصناعات الدفاعية 
والشحن والنفط والغاز والبناء، وسُيمد مصنع األلواح الفوالذية بمنتجاته آالت مصانع معالجة األغذية وتجميع 
المركبات وغيرها من الصناعات الخفيفة، وأضافت الوزارة أنها تدرس 145 طلب ترخيص من شركات عالمية للمشاركة 

في المشروع.

 14,000
فرصة وظيفية 

9 مشاريع 

ستوفرها مصانع الفوالذ 
ومعادن بطاريات 

السيارات الكهربائية

مستهدفة للصناعات 
التعدينية

32 مليار دوالر 
استثمارات وزارة 

الصناعة المستهدفة 
في مجاالت التعدين 

والتكرير والتصنيع
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وزارة االستثامر توقع مذكرة تفاهم مع "Padelx" لتنمية القطاع الريايض يف اململكة

وّقعت وزارة االستثمار في يونيو، مذكرة تفاهم مع شركة "بادل اكس" الرياضية، لتعزيز االستثمار في القطاع 
الرياضي في المملكة وخصوصًا في رياضة "تنس البادل"، وذلك بعد مالحظة االهتمام بممارستها في مناطق 

المملكة.  

رشاكة بني وزارة االستثامر و"الرشكة الرياضة الدولية" و"أكادميية يوفنتوس"

وقعت وزارة االستثمار في مايو، مذكرة تفاهم مع "الشركة الرياضية الدولية" و"أكاديمية يوفنتوس" اإليطالية 
لكرة القدم، لتعزيز تواجد هذه األكاديمية العريقة في المملكة، وتحفيز االستفادة من الفرص االستثمارية 

الواعدة بالقطاع الرياضي في المملكة..

4.8 مليار دوالر20
ملعب جديد لتنس البادل 

تم بناؤه في الرياض منذ 
عام 2021م

مساهمة القطاع 
الرياضي في الناتج 

المحلي اإلجمالي بحلول 
عام 2030م 

2 مليار دوالر 
قيمة استثمارات المملكة 

في القطاع الرياضي 
بحلول عام 2024م

الرياضة

الرتفيه

"MBC" و"BBC" تنتجان نسخة عربية من مسلسل "املكتب"

أعلنت مجموعة "MBC" اإلعالمية، في مايو، عن إنتاجها ألول نسخة عربية من مسلسل "The Office" بالشراكة 
مع شبكة "BBC" البريطانية، وسيبدأ إنتاج مسلسل "المكتب" الكوميدي والمكون من 20 حلقة في شهر يونيو 

."VIP ومنصة "شاهد "MBC" بمشاركة ممثلين سعوديين، وسيعرض المسلسل على قنوات

ريادة األعامل

"واعد" يقود الجولة األخرية لتمويل منصة "واحد" املالية

قاد مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال "واعد"، في يونيو، جولة التمويل االستثمارية الثانية لمنصة "واحد" 
للتقنية المالية اإلسالمية العالمية بقيمة 50 مليون دوالر )187.50مليون ريال( من السلسلة "ب"، والتي شارك 
فيها العب كرة القدم الفرنسي "بول بوغبا" كمستثمر وكسفير جديد لعالمة "واحد" التجارية. وأعلنت "واحد"، 
التي تخدم أكثر من 300,000 عميل حول العالم، عن خطتها لتخصيص هذا التمويل في تطوير تطبيقها الفائق 

لتحسين خدماتها المالية لعمالئها، باإلضافة إلطالق بنك "واحد" الرقمي.

القطاع املايل

"ماسرتكارد" تستثمر يف بوابة "هايربباي" السعودية

أعلنت شركة "ماستركارد" الدولية لخدمات المدفوعات المالية في مايو، عن شراكتها االستراتيجية مع بوابة 
المتميزة بسرعة نموها، حيث ستقود "ماستركارد" جولة تمويل  السعودية "هايبرباي"  االلكتروني  الدفع 
استثمارية لـ"هايبرباي" بقيمة 36.70 مليون دوالر )138 مليون ريال( وبمشاركة "أموال كابيتال بارتنرز" و"أي بي 
فنتشرز"، كما ستعمل "ماستركارد" و"هايبرباي"، بموجب هذه الشراكة، على تقديم تقنيات دفع جديدة ومطورة 

للشركات المتوسطة والصغيرة وللجهات الحكومية ضمن أنظمتهم غير النقدية للدفع.

اّطلع على مقابلتنا الحصرية مع ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق األوسط وأفريقيا في ماستركارد، في صفحة 47.
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الصحة والحياة

اتفاقية بني "االستثامر" و"نوفارتيس" الدوائية لتنمية املستحرضات الصيدالنية الحيوية 

باململكة

وقعت وزارة االستثمار في يونيو، مذكرة تفاهم مع شركة "نوفارتيس" الدوائية السويسرية، والتي تهدف 
إلى تنمية قطاع المستحضرات الصيدالنية الحيوية في المملكة، ليشمل ذلك إنشاء مراكز بحثية مشتركة لتصنيع 
وتطوير العالج بالخاليا والجينات، واألبحاث السريرية وأبحاث طرق العالج المتقدمة، ونقل أحدث التقنيات في هذه 
المجاالت إلى المملكة، كما تتضمن هذه االتفاقية تنمية المواهب المحلية من خالل تدريبها لرفع نسبة التوطين 
إلى %75 في هذه المجاالت، وتتطلع "نوفارتيس" إلى زيادة استثماراتها في المملكة لكونها مركزًا محوريًا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتصل قيمتها إلى أكثر من 857 مليون دوالر )3.2 مليار ريال( بحلول عام 

2024م. 

مؤسسة "هيفولوشن" غري الربحية تعمل عىل تطوير مركز أبحاث مكافحة الشيخوخة

تأسست "هيفولوشن" كمركزٍ فريد ينطلق من المملكة لتمويل أبحاث مكافحة الشيخوخة، حيث ستستثمر هذه 
المؤسسة غير الربحية مليار دوالر سنويًا )3.75 مليار ريال( لتمويل أبحاثها التي تسعى من خالل تطويرها إلى 
تكاتف وانضمام الجهود العالمية معها، وعلى الرغم من حداثتها، فقد اتفقت "هيفولوشن" مبدئيًا لتمويل 
مشروع "TAME" في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، والذي ُيعد األول من نوعه، لدراسة أثر تناول كبار 
السن لعقار "متفرومين"، الُمنظم لمستوى السكر بالدم وتخفيف أعراض الشيخوخة، وذلك مع تزايد عدد مرضى 

السكري بالمملكة. 

الطاقة املتجددة

"معادن" توقع مذكرة تفاهم مع "قالس بوينت" لتطوير محطة للطاقة الشمسية

وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في يونيو، مذكرة تفاهم مع شركة "قالس بوينت" األمريكية 
المتخصصة بتطوير محطات الطاقة الشمسية، وذلك لبناء محطة "معادن سوالر1"، األكبر في فئتها عالميًا، إلنتاج 
البخار باستخدام الطاقة الشمسية في مصفاة األلومينا التابعة لمعادن وذلك بقدرة 1.5 جيجاوات. وستعمل 
المحطة على تكرير خام البوكسيت الستخراج األلومينا لدعم صناعة األلمنيوم، حيث سيبدأ بناءها في عام 

2024م ليتم تشغيلها بنهاية العام. 

14,000 طن 600,000 طن 
مقدار انخفاض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون سنويًا
من البخار سيتم 

انتاجها يوميًا

%50
نسبة انخفاض البصمة 

الكربونية لشركة معادن
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النقل والخدمات اللوجستية

اتفاقية بني "موانئ" و"دي يب ورلد" إلنشاء منطقة خدمات لوجستية مبيناء جدة

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، في يونيو، مع "دي بي ورلد" اإلمارات اتفاقية مدتها 30 عام، إلنشاء 
133.3 مليون دوالر )500 مليون ريال(،  منطقة لوجستية حديثة بميناء جدة اإلسالمي بقيمة استثمارية تبلغ 
وستشمل هذه االتفاقية منطقة خدمات لوجستية ضخمة ومتقدمة ومتكاملة، وبكفاءة تقلل المدة الزمنية 
وتعزز عمليات االستيراد والتصدير للمستثمرين، وتطوير لمنصة لوجستيات الميل األخير لوجهات التسليم، باإلضافة 
تداولها، وتخزينها في مرافق مناسبة  البضائع، ووضع عالماتها، وإنهاء متطلبات  لتحسين عمليات معالجة 

لطبيعتها.

"أمازون" تدعم الرشكات اللوجستية الناشئة باململكة

أطلقت "أمازون" في يونيو، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت" برنامجها 
الرائد لدعم رواد األعمال في مجال الخدمات اللوجستية، لتكون المملكة أول من يستضيف هذا البرنامج العالمي 
في دول المنطقة، ويهدف البرنامج إلى دعم شركات الخدمات اللوجستية الناشئة، وتحفيز رواد األعمال لبدء 
شركاتهم الخاصة في مجال الخدمات اللوجستية وتوصيل شحنات وبضائع "أمازون"، كما سيحظى رواد األعمال 
بنسبة محددة من طلبات "أمازون" ضمن المرحلة األخيرة لتوصيل الشحنات، وإمكانية االستفادة من تقنية وآلية 

التوصيل الخاصة بها، مع تغطية تأمينية، باإلضافة لتدريبهم العملي.

"إلكرتومني" تقدم خدمات شحن السيارات الكهربائية يف اململكة

أعلنت شركة "إليكترومين" لحلول التنقل اإللكتروني والمملوكة لشركة "بترومين" السعودية، في مايو، عن 
100 محطة منتشرة في مختلف  خطتها لتقديم خدمة شحن السيارات الكهربائية في المملكة وذلك ببناء 
المناطق لخدمة مالكي هذه السيارات على نطاق واسع، وستكون هذه المحطات مدعومة بتطبيق تفاعلي 
على األجهزة الذكية لتوفير الخدمات للسيارات الكهربائية التي تشهد طلبًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن يتم بيع 

1.3 مليون سيارة كهربائية بالمملكة بحلول عام 2030م.

415,000 م2 

30

املرحلة األوىل 

200,000 م100,0002 م2

تطبيق 
"إلكرتومني" 

المساحة اإلجمالية 
للمنطقة

شركة خدمات لوجستية جديدة 
سيتم إنشاؤها بدعم البرنامج

توفير محطات شحن 
متوافقة مع كافة 

المركبات المعتمدة 
باستخدام موصالت التيار 

المتناوب من النوع 2

مساحة 
مستودعات 

التخزين

مساحة إضافية 
للتخزين

سيوضح لسائقي 
السيارات الكهربائية 

مواقع محطات الشحن.

250,000 حاوية 

مئات 

املرحلة الثانية 

مستودعات للحاويات 
الداخلية 

الوظائف المستحدثة خالل أول 
3 سنوات للبرنامج

توفير محطات إضافية تعمل 
بالتيار المتردد وأخرى بموصالت 
التيار المستمر بقدرة تصل إلى 

360 كيلوواط، لتمكين شحن 
المركبات بطاقة كهربائية 

تمكنهم من السير مسافة 100 
كيلومتر، وذلك في غضون 4 
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املياه

الرشكة السعودية لرشاكات املياه “SWPC” تطلق مرشوع محطة تبوك ملعالجة املياه 

بتكلفة إجاملية قدرها 148 مليون دوالر )550 مليون ريال سعودي(

أطلقت الشركة السعودية لشراكات المياه مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقل في تبوك، 
وذلك بسعة معالجة مقدارها 90,000 متر مكعب يوميًا وبتكلفه إجمالية بلغت 146.7 مليون دوالر )550 مليون 
ريال(، وسيتم تمويل وبناء وتشغيل هذا المشروع، الذي سيدخل حيز التشغيل بحلول 2024م، بتحالف شراكة 

يضم شركة "أكسيونا" وشركة "تماسك" و"الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة".

يبدأ اتحاد تقودة رشكة إنجي “Engie” يف بناء محطة إلنتاج وتحلية املياه

منحت الشركة السعودية لشراكات المياه مشروع محطة الجبيل "ب 3" إلنتاج وتحلية المياه وذلك بقيمة 690 
مليون دوالر )2.6 مليار ريال(، للتحالف الفائز بالمنافسة والذي يضم شركة "إنجي" الفرنسية وشركتي "نسما" 
و"أبناء عبدالعزيز العجالن" السعوديتان. وستبلغ السعة اإلنتاجية لهذا المشروع، والذي تم طرحه بنظام البناء 
والتملك والتشغيل، 570,000 متر مكعب من المياه المحالة يوميًا، وستبدأ أعمال إنشاء هذا المشروع، الذي 
سيكون باستخدام تقنية التناضح العكسي، في شهر مايو، وذلك في منطقة تبعد مسافة 65 كيلو متر شمال 
مطار الدمام، وسيدخل حيز التشغيل في عام 2024م باتفاقية مدتها 25 سنة، كما وقعت الشركة السعودية 
لشراكات المياه اتفاقية مع فرع شركة "فيوليا" الفرنسية لتقنيات المياه بالمملكة لزيادة نسبة إمدادات تحلية 

المياه محليًا.
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مشاريع عمالقة توفر الفرص للمنشآت 

الصغرية واملتوسطة

أعلنت رشكة البحر األحمر للتطوير )TRSDC( عن صفقات 

)10 مليار ريال سعودي( يف  2.67 مليار دوالر  بقيمة 

مرحلة املناقصات

للتطوير"  األحمر  "البحر  أن شركة  مايو،  العامة في  االستثمارات  أعلن صندوق 
ستستحوذ على شركة "آماال" لينتج عن اندماجهما كيان جديد باسم شركة "البحر 
األحمر العالمية"، وسيندرج تحت هيكلتها العديد من الشركات التابعة ويشمل ذلك 
مشروع "البحر األحمر" والمرحلة األولى من مشروع "آماال"، حيث ستواصل شركة 
"البحر األحمر العالمية" استكمال المشاريع التي تبلغ قيمة عقودها الموجودة 
في مرحلة المناقصات 2.67 مليار دوالر )10 مليار ريال(، وسيحتوي مشروع "البحر 
األحمر" على 50 فندقًا بسعة 8000 غرفة فندقية مبنية على 22 جزيرة، أما بالنسبة 
لمشروع "آماال"، الذي ُيعد كوجهة راقية لالسترخاء في محمية األمير محمد بن 
سلمان الطبيعية، فيحتوي على 25 فندقًا بسعة 3000 غرفة فندقية و 900 فيال 

سكنية فاخرة.

"البحر األحمر للتطوير" توقع اتفاقيات مع رشكات ضيافة 

عاملية لتطوير منتجعات مرشوع البحر األحمر 

اتفاقيات جديدة مع  "البحر األحمر للتطوير" في مايو، عن توقيع  أعلنت شركة 
شركات الضيافة الرائدة عالميًا "ريتز كارلتون" و"حياة" و"روزوود"، لتطوير وتشغيل 
محميتها  كارلتون"  "ريتز  ستدشن  حيث  األحمر"،  "البحر  مشروع  في  منتجعات 
الخامسة ضمن مجموعتها النادرة على مستوى العالم بموقعها المميز على 
على  الراقي  األحمر"  البحر  "ميرافال  منتجع  "حياة"  وستطلق  األمهات"،  "جزر 
جزيرة الشورى وستجاورها على نفس الجزيرة "فنادق روزوود"، وستضيف هذه 
االتفاقيات الجديدة مع شركات الضيافة الثالث نحو 500 وحدة فندقية تتضمن فيالت 

ومنتجعات صحية فاخرة ووسائل راحة واسترخاء راقية.

منذ أن انطالق رؤية المملكة 2030، لم يتوقف مسار نمو مشاريعها العمالقة والضخمة، حيث 
مازالت مستمرة بذلك حتى الربع الثاني من العام 2022م، الحافل بتطورات كبيرة وصفقات 

استثمارية وشراكات دولية عدة. 
تصّفح الفصل الثاني لتتعرف أكثر حول كيفية مساهمة الصفقات الجديدة في قطاع السياحة في المملكة. 

الربع الثاين 2022م
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 ،”Caterpillar“ رشكة البحر األحمر للتطوير متنح صفقة لرشكة كاتربلر

لتقديم حلول للطاقة

أعلنت شركة "البحر األحمر للتطوير" في مايو، عن اختيارها لشركة "كاتربلر" العالمية الرائدة في صناعة المعدات 
الثقيلة، كمقاول رئيسي لتزويد مشروع "البحر األحمر" بحلول الطاقة، وذلك عن طريق توفير 32 ميجاوات من 

الطاقة األولية من خالل توريد 69 مجموعة مولدات لدعم تطوير المراحل التأسيسية للمشروع.

"نيوم" تطلق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لتنمية الغطاء النبايت

Iأطلقت "نيوم"، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في مايو، مبادرتها الخاصة 
لتنمية الغطاء النباتي وذلك بزراعة 100 مليون شجرة محلية متنوعة بحلول عام 2030م، باإلضافة إلعادة تأهيل 
1.5 مليون هكتار من األراضي والمحميات الطبيعية، وإصالح الحياة البرية في "نيوم"، وتأتي هذه المبادرة داعمة 
لمبادرة "السعودية الخضراء"، والتي تستثمر في مشاريع بيئية تزيد قيمتها عن 186.55 مليار دوالر )700 مليار ريال(.

"نيوم" متنح عقدين إلنشاء نفقني يف مرشوع "ذا الين"

أعلنت "نيوم"، في يونيو، منح عقدين إلى تحالفين يضمان مجموعة من الشركات إلنشاء نفقين في مشروع 
"ذا الين" بطول 28 كيلو متر مخصصين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن ضمن إطار الحركة اآلمنة 
والفعالة لألشخاص والبضائع. ويضم التحالف األول شركات "إف سي سي لإلنشاء"، و"شركة هندسة البناء 
الحكومية الصينية"، وشركة "شبه الجزيرة للمقاوالت"، أما التحالف الثاني فيضم شركات "سامسونغ سي أند 

تي"، و"هيونداي للهندسة واإلنشاءات المحدودة"، و"شركة أركيرودون السعودية".
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"إينووا" تبني أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة 

املتجددة

وقعت شركة "إينووا"، التابعة لـ "نيوم"، في يونيو، مذكرة تفاهم مع شركة "إتوتشو" 
اليابانية وشركة "فيوليا" الفرنسية، لتطوير محطة تحلية مياه تعتمد على الطاقة 
المتجددة في مدينة "أوكساجون" للصناعات المتقدمة واالبتكار بـ "نيوم"، وستنتج 
هذه المحطة 500,000 متر مكعب من المياه المحالة يوميًا بدخولها حيز التشغيل في 
عام 2025م، ويعادل ذلك %30 من إجمالي الطلب المتوقع على المياه في "نيوم".

"إينووا" تنشئ مركز لالبتكار وتطوير الهيدروجني يف 

نيوم

أعلنت شركة "إينووا" للطاقة والمياه والهيدروجين، التابعة لنيوم، عن إنشاء أول 
المتقدمة  للصناعات  "أوكساجون"  مدينة  في  الهيدروجين  وتطوير  البتكار  مركز 
واالبتكار بـ "نيوم"، وسيعمل هذا المركز، الذي سيبدأ عمله في عام 2023م، كمختبر 
لتطوير وتسويق حلول الهيدروجين والوقود األخضر وتجربة المركبات التي تعمل 
بالهيدروجين، وذلك بتعاونه مع شركتي "أرامكو" و"أكوا باور"، وسيعتمد في جمع 
بياناته على شركة "نيوم" للهيدروجين األخضر، التي ُتعد أكبر منشاة في العالم إلنتاج 

الهيدروجين األمونيا.

"روشن" تطلق مرشوع "العروس" السكني يف جدة

ُتعد شركة "روشن"، المملوكة لصندوق االستثمارات العامة، المطور العقاري الوطني 
للمناطق السكنية بالمملكة، وتم إنشاؤها لدعم تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 
2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى %70. حيث أعلنت الشركة عن إطالقها 
لمشروع "العروس" بشمال مدينة جدة، في مايو، كثاني مشاريعها لبناء وتطوير 
األحياء المتكاملة بعد مشروعها األول "سدره" في الرياض عام 2021م، وسيحتوي 
هذا المشروع، على أكثر من 18,000 وحدة سكنية متنوعة بمساحه تبلغ حوالي 4 
ماليين متر مربع، وستكون مبنية بطراز حديث يحافظ على أصالة الهندسة المعمارية 
الحجازية ضمن مرافق متكاملة من مساجد ومدارس وحدائق وطرق مشاة ومطاعم 

ومقاهي ومسارات للدراجات الهوائية. 
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القدية تتطلع إلنهاء املرحلة األوىل من املدينة 

الرتفيهية يف 2022م 

اهتمت رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع الترفيه والضيافة، حيث تم إطالق عدة 
مشاريع ضخمة ومنها مشروع "القدية"، الذي يقع على بعد 45 كيلو متر جنوب 
مدينة الرياض، وتعمل القدية على افتتاح المرحلة األولى من مدينتها الترفيهية 
المرتقبة في أواخر عام 2022م أو بداية عام 2023م، حيث شهد هذا المشروع 
في أوائل عام 2022م منح عقد مشترك بين "شركة أليك للهندسة والمقاوالت" 
و"شركة السيف للمقاوالت الهندسية" بقيمة 750 مليون دوالر )2.8 مليار ريال( 
إلنشاء أول متنزه لأللعاب المائية في المملكة واألكبر من نوعه في المنطقة، 
إنشاء مدينة  "القدية"  كما سيتضمن مشروع  لعبة ومعلمًا،   22 المنتزه  ويضم 
"سيكس فالقز" الترفيهية التي تتميز بوجود أسرع أفعوانيه في العالم، حيث من 

المقرر أن يتم افتتاحها في عام 2023م. 

هيئة تطوير بوابة الدرعية )DGDA( تفتتح أول مركز 

لتعليم الفنون الرقمية يف العامل

تتسارع أعمال تشييد "واحة الدرعية للفنون" الفتتاحها قريبَا على مساحة 10 متر 
مربع في قلب الدرعية، حيث ستكون هذه الواحة، التي تشاركت في إنشائها وزارة 
الثقافة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، أول مركز للفنون الرقمية على مستوى 
العالم، وتتضمن 6 أستوديوهات فنية، ومساحات عمل للفنانين، وقاعات لورش 
العمل، وفصول للتعليم والتدريب، ومكتبة، ومتجر للفنون. وستمثل "واحة الدرعية 
للفنون" منصة إبداعية متميزة تهدف إلى دعم وتعزيز الفنون الرقمية وذلك 
الفنون والذكاء االصطناعي،  برنامج  التي تشمل  التعليمية  من خالل مساراتها 

والحوسبة اإلبداعية، والبحث الفني، والتعلم اآللي.

بدء إطالق مرشوع "الرياض الخرضاء" يف 7 أحياء و 

113حي يف املرحلة املقبلة 

انطلق رسميًا مشروع "الرياض الخضراء" في مايو، والذي ُيعد أكبر مشروع تشجير 
المشروع  أحياء حيث يهدف هذا   7 بـ  ابتداءً  العالم،  حضري متكامل شامل في 
والبالغة تكلفته 22.92 مليار دوالر )86 مليار ريال(، إلى إعادة تأهيل وتشجير 120 
حي سكني بالرياض وتحويلها إلى واحدة من أفضل مدن العالم مالءمة للعيش، 
وسيتم خالل هذا المشروع زراعة 7.5 مليون شجرة، وتوسيع إجمالي المساحات 
الخضراء في العاصمة إلى 9% بحلول عام 2030م ليزيد نصيب الفرد من المساحات 
الخضراء من 1.7 إلى 28 متر مربع، كما ستشمل المرحلة األولى إنشاء 56 حديقة بحي 

العزيزية و 97 حديقة في حي النسيم.
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فعاليات االستثامر: 

داخل وخارج اململكة

الفصل الخامس:
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استضافت وشاركت وزارة االستثامر يف العديد من 

الفعاليات االستثامرية داخل وخارج اململكة يف الربع 

الثاين من العام 2022م، وتم خالل تنظيم وحضور هذه 

الفعاليات االلتقاء بالكثري من املستثمرين املحليني 

والدوليني، واستعراض الفرص االستثامرية املختلفة 

يف اقتصاد اململكة الواعد. 

وشهد تنظيم ومشاركة وزارة االستثمار للفعاليات خالل هذا الربع نشاطًا على 
كافة المستويات، وذلك ما بين منتديات ثنائية كمنتدى االستثمار السعودي-
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  السعودي-االسباني،  االستثمار  ومنتدى  التايلندي 
تدفقات االستثمارات األجنبية وتحفيز شراكات القطاع الخاص، كما شاركت وزارة 
االستثمار في مؤتمرات دولية تجمع األفراد والجهات المعنية بقطاعات معينة 
كمؤتمر التعدين األفريقي "إندابا" الذي شهد حضور أكثر من 6500 مختص من 

خبراء التعدين في "كيب تاون" بجنوب أفريقيا.

منتدى االستثامر السعودي-األوزبيك

التقى معالي وزير االستثمار المهندس خالد الفالح بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير االستثمار والتجارة الخارجية األوزبكي، ساردور أومورزاكوف، وذلك لبحث مجال التعاون 
االستثماري بين المملكة وأوزباكستان، حيث تعمل حاليًا أكثر من 40 شركة سعودية في 
أوزباكستان منها أكوا باور ACWA POWER، ومجموعة الحبيب الطبية، كما تم خالل اللقاء 
مناقشة خطط زيادة التعاون التجاري بين البلدين، واستعراض ألبرز الفرص في مجاالت 
الجانبان على  وأكد  والمنسوجات.  والزراعة  والتعدين  والمعادن  والكيماويات  الطاقة 
سعيهم لجذب القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع المستقبلية في هذه القطاعات 

وغيرها.

التاريخ: 18 إبريلمجال الرتكيز: ثنايئ
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مؤمتر مستقبل الطريان

استضافت المملكة للمرة األولى مؤتمر مستقبل الطيران، الذي استقطب مختصين عالميين 
في مجال الطيران المدني من الرؤساء التنفيذيين وقادة من القطاعين العام والخاص، 
للمشاركة في فعاليات هذا الحدث الدولي بمواضيعه الرئيسية التي تتمحور حول تجربة 
المسافرين، واالستدامة، وتعافي قطاع الطيران بعد جائحة "كوفيد-19". وشهد المؤتمر 
الذي امتد على مدى يومين في الرياض، عدد من الشراكات المثمرة، ومنها توقيع مذكرة 
تفاهم مع شركة الطيران المجرية ويز اير )Wizz Air( الستكشاف فرص تطوير قطاع النقل 
الجوي في المملكة، ومنح االتحاد الدولي للنقل الجوي أول ترخيص لالستثمار في المملكة.

التاريخ: 9 - 11 مايومجال الرتكيز: النقل والخدمات اللوجستية

مؤمتر التعدين األفريقي "إندابا"

رافق ممثلو وزارة االستثمار وفد المملكة، الذي ضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
وكيانات سعودية أخرى، للمشاركة في مؤتمر التعدين األفريقي "إندابا"، حيث جمع هذا 
الحدث العالمي على مدى ثالثة عقود مختصين ومهتمين في مجال التعدين من أنحاء 
العالم، الستعراض تجاربهم وتبادل الخبرات المختلفة واالطالع على أحدث تطورات هذا 
القطاع، مما أتاح لوزارة االستثمار التواصل مع مستثمرين عالميين في هذا المجال وإبراز 

الفرص الواعدة لقطاع التعدين بالمملكة. 

التاريخ: 9 - 12 مايومجال الرتكيز: املعادن والتعدين

منتدى االستثامر السعودي-التايلندي

نظمت وزارة االستثمار منتدى االستثمار السعودي-التايلندي، في إطار الزيارة التاريخية 
ألكبر وفد حكومي وتجاري من تايلند إلى المملكة، الذي استعرض عدة مواضيع  من 
أهمها بحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف أبرز الفرص االستثمارية الجديدة، وذلك 
من خالل ورش العمل والجلسات الحوارية التي شارك فيها متحدثون مختصون بحضور 
6 مذكرات تفاهم بين البلدين في قطاعات  400 شخص، كما شهد المنتدى توقيع  نحو 

البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة.

التاريخ: 16 مايومجال الرتكيز: ثنايئ

قمة الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات 

ESG"" يف األسواق الناشئة

استضافت مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار قمة "الحوكمة البيئية واالجتماعية وحكومة 
الشركات" في األسواق الناشئة، وشهدت هذه القمة، التي ُعقدت في "روزوود" بلندن، 
حضورًا من مستثمرين دوليين ومسؤولين رفيعي المستوى وصناع سياسات ورؤساء 

تنفيذيين وقادة عالميين في مجال االستدامة.

التاريخ: 20 مايومجال الرتكيز: متعدد األطراف
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املنتدى االقتصادي العاملي، دافوس 2022

شارك معالي وزير االستثمار المهندس خالد الفالح ضمن وفد المملكة رفيع المستوى 
في المنتدى االقتصادي العالمي 2022 في دافوس بسويسرا، والذي ُعِقَد حضوريًا بشكل 
استثنائي ألول مرة منذ بدء جائحة "كوفيد-"19، وباستضافة أكثر من 2000 شخصية من قادة 
الدول وكبار أصحاب األعمال والمستثمرين العالميين وصناع القرار على المستوى الدولي، 
واستعرض وفد المملكة في هذه الدورة من المنتدى عدد من المواضيع المهمة في 

سياق المحاور الرئيسية.

التاريخ: 22 - 26 مايومجال الرتكيز: متعدد األطراف

منتدى االستثامر السعودي-اليوناين

قادت وزارة االستثمار الوفد السعودي الذي وصل إلى أثينا في زيارة استغرقت ثالثة 
أيام تأتي امتدادًا ألعمال منتدى االستثمار السعودي-اليوناني الذي نظمته الوزارة 
في شهر مارس بالرياض، حيث ألتقى وفد المملكة من كبار المسؤولين الحكوميين وأبرز 
أصحاب األعمال، وعدد من وزراء الحكومة اليونانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء "كيرياكوس 
ميتسوتاكيس"، وذلك الستعراض وتبادل األفكار والتجارب وبحث فرص االستثمار بين البلدين.

التاريخ: 29-31 مايومجال الرتكيز: ثنايئ

منتدى االستثامر الخليجي-التشييك

شاركت وزارة االستثمار في منتدى االستثمار الخليجي-التشيكي، والذي عقد في براغ، 
االستثمار  فرص  وشرح  بالمملكة،  لألعمال  الصديقة  االستثمار  بيئة  نموذج  الستعراض 

المتبادلة ضمن اقتصاد المملكة المتنوع.

التاريخ: 30 مايو - 4 يونيومجال الرتكيز: ثنايئ

منتدى القطاع الخاص ملجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية 2022م

2022م  الخاص  استقطب جناح "استثمر في السعودية" ضمن فعاليات منتدى القطاع 
2000 مشارك وزائر من  أكثر من  للتنمية بمصر،  البنك اإلسالمي  تنظمه مجوعة  الذي 
الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية 
والمجتمع المدني، حيث استعرضت جلسات العمل والنقاشات الحوارية وفعاليات تبادل 
المعرفة والخبرات، الفرص المتاحة والتحديات الراهنة التي تواجه قطاع األعمال في الدول 
األعضاء، وذلك من خالل مجموعة واسعة من المختصين في التمويل والدعم المالي، وكان 

الموضوع الرئيسي لهذا المنتدى هو: "ما بعد التعافي: المرونة واالستدامة".

التاريخ: 1 - 4 يونيومجال الرتكيز: الخدمات املالية
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منتدى االستثامر السعودي-االسباين

الزيارة الوزارية السعودية املكسيكية

نظمت وزارة االستثمار بالتعاون مع وزارة السياحة منتدى االستثمار السعودي-االسباني، 
الذي حضره وفد مكون من 300 شخص من مسؤولي الحكومة ورؤساء الشركات وأصحاب 
األعمال في اسبانيا، حيث استعرض المنتدى الفرص االستثمارية في العديد من القطاعات 
وأوجه شراكة القطاع الخاص بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على تحفيز التعاون المثمر 
في قطاع السياحة، فيما استعرضت وزارة االستثمار نموذج تجربة المملكة في إنشاء المركز 

الوطني للتخصيص بكونه مركز تميز عالمي لدعم برنامج التخصيص بالمملكة.

عقد معالي وزير االستثمار المهندس خالد الفالح اجتماعًا مع معالي وزير خارجية المكسيك 
مارسيلو إبرارد في مكسيكو سيتي، وذلك لمناقشة فرص االستثمار بين البلدين، منها 
التصنيع والمشاريع الضخمة والطاقة المتجددة. تتطلع كل من المملكة والمكسيك إلى 
تعزيز التعاون في العديد من الصناعات، ال سيما في قطاع تصنيع السيارات حيث تعتبر 
المكسيك من رواد هذا المجال عالميًا، وتتزامن الزيارة مع الذكرى السبعين للعالقات 
الدبلوماسية بين البلدين، كما شهدت مناقشة الوزراء المعنيين خطط المنتدى السعودي 

المكسيكي الذي سيعقد في وقت الحق من هذا العام.

مجال الرتكيز: ثنايئ

مجال الرتكيز: ثنايئ

التاريخ: 5 يونيو

التاريخ: 15 يونيو

منتدى االستثامر السعودي-الربازييل

نظمت وزارة االستثمار منتدى االستثمار السعودي-البرازيلي بحضور معالي وزير االستثمار 
التنفيذي  المكتب  االستراتيجية في  للشؤون  الخاص  الفالح والسكرتير  خالد  المهندس 
للرئيس البرازيلي "فالفيو روكا"، واشتمل المنتدى على عدد من جلسات النقاش، التي 
تم فيها تبادل الخبرات بين البلدين واستعراض الفرص االستثمارية في عدة مجاالت كتقنية 

المعلومات، والرعاية الصحية، واألمن الغذائي والزراعة وصناعة األسمدة.

التاريخ: 2 يونيومجال الرتكيز: ثنايئ
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مجلس األعامل السعودي-املرصي

تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر، رأس معالي وزير االستثمار المهندس خالد الفالح 
وفدًا من كبار رؤساء الشركات وأصحاب األعمال بالمملكة، لحضور مجلس األعمال السعودي-
المصري بالقاهرة، والذي هدف لتعزيز حجم التبادل التجاري وتنمية فرص االستثمارات بين 
 14 200 شخص، توقيع  البلدين، حيث شهدت فعاليات هذا المجلس الذي حضره أكثر من 

مذكرة تفاهم بلغت أجمالي قيمتها أكثر من 29 مليار ريال.

التاريخ: 21-22 يونيومجال الرتكيز: ثنايئ

جلسة عمل تعريفية عن مستقبل وتحديات السيارات الكهربائية

 Arrival "نظمت وزارة االستثمار، بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية و"أريفال
البريطانية للسيارات الكهربائية، جلسة عمل تعريفية بعنوان "المركبات التجارية الكهربائية: 
المستقبل والتحديات" لبحث العوائد والدور المحتمل للمركبات الكهربائية التجارية في 
الكهربائي  المركبات  Arrival مجموعة من  "أريفال"  ُتطور  العالمي، حيث  العام  النقل 
كالحافالت والمركبات المتوسطة الحجم )الفانات(، باإلضافة إلى المركبات الصغيرة والتي 

تستهدف فيها قطاع النقل العام.

مجال الرتكيز: املركبات

قمة "اخرت أمريكا" االستثامرية

حضر معالي وزير االستثمار المهندس خالد الفالح في يونيو، قمة "اختر أمريكا" االستثمارية 
في واشنطن العاصمة، والتي ُتعد أشهر قمة في الواليات المتحدة لتعزيز االستثمار 
األجنبي المباشر وجذب مزودي الخدمات وخبراء الصناعة والشركات التقنية الدولية الناشئة 
في أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث ُأتيحت الفرصة للوفد السعودي للقاء قادة الشركات 
والخبراء الصناعيين وأصحاب األعمال من جميع أنحاء الواليات المتحدة، والمشاركة في أكثر 
من 100 ورشة عمل وجلسة حوارية تضمنتها فعاليات هذه القمة، كما تم فيها مناقشة 
عدد من المواضيع الهامة، مثل تنمية القوى العاملة وإعداد الهيكلة التحفيزية واإلجرائية، 

وحضر الحدث ما يقارب 3000 شخص وضم ما يزيد عن 300 متحدث.

التاريخ: 29-26يونيومجال الرتكيز: متعدد األطراف

التاريخ: 16 يونيو
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منتدى االستثامر السعودي-االيطايل

نظمت وزارة االستثمار فعاليات منتدى االستثمار السعودي-االيطالي الذي حضره وفد 
يرأسه معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا "لويجي دي ماي"، وضم 
عددًا من المسؤولين وأصحاب األعمال وممثلي كبرى الشركات اإليطالية، حيث بحث هذا 
المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 400 شخص، الفرص االستثمارية المشتركة بين البلدين، 
كما شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم شملت تأسيس مجلس األعمال السعودي-
أكبر  أحد   " المملكة وإيطاليا  بين  التجارية  الشراكة  أوجه  لتعزيز  الذي يهدف  اإليطالي 
البلدين، واستعراضًا  شركائها األوروبيين"، وتضمن المنتدى لقاءات بين مستثمرين من 

للخدمات العالمية المتميزة التي تقدمها مبادرة "استثمر في السعودية". 

التاريخ: 27 يونيومجال الرتكيز: ثنايئ

ملتقى األعامل السعودي-األمرييك

الفالح وفد  تزامنا مع قمة "اختر أمريكا" االستثمارية، قاد معالي وزير االستثمار خالد 
المملكة  بين  التجارية  العالقات  تعزيز  ركزت على  نقاش  للمشاركة في حلقة  سعودي 
والواليات المتحدة في مقر غرفة التجارة في واشنطن العاصمة. وشهد الحدث كلمة 
افتتاحية من قبل صاحبة السمو الملكي األميرة ريما آل سعود، سفيرة المملكة لدى 
الواليات المتحدة، وبيان ألقاه معالي الوزير خالد الفالح، ونقاش أداره ستيف لوتس، نائب 
رئيس الغرفة لشؤون الشرق األوسط، بحضور ما ال يقل عن 50 مديًرا تنفيذًيا من مختلف 
الشركات األمريكية الكبرى، بما في ذلك "سيتي" Citi و "هانيويل" Honeywell و "IBM" و 

.Lockheed Martin "لوكهيد مارتن"

التاريخ: 27 يونيومجال الرتكيز: ثنايئ
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كن جزءاً من من الحدث 

االستثامري 

الربع الثاين 2022م



 كيف تصبح جزء من رحلة اململكة؟ 

أنحاء  من  للمستثمرين  اآلن  وميكن 

التحول  رحلة  اململكة  مشاركة  العامل 

بتقديم مستندين فقط كمتطلبات الصدار 

الرتاخيص االستثامرية.

للمنشأة  التجاري  السجل  صورة 
في بلدها األصلي مصادق عليها 

من السفارة السعودية.

منصة  من  المستثمر  دليل  تحميل 
من  للمزيد  ر  ستثما ال ا رة  زا و

التفاصيل 

نفذت المملكة مجموعة من اإلصالحات التي تهدف إلى الحد من الروتين، 
وزيادة المنافسة، وتبسيط االجراءات لتحقيق االستثمارات، حيث أصبحت 

ممارسة األعمال التجارية في المملكة أسهل من أي وقت مضى.

مكتب  باعتماد  مالية  سنة  آخر  قوائم 
من  عليها  ومصادق  عالمي  قانوني 

السفارة السعودية.

 التسجيل في بوابة التراخيص على منصة 
استثمر في السعودية.

 يوم عمل 
فقط

 مستندين 
فقط

إلصدار ترخيص االستثمارإلصدار ترخيص االستثمار

بوابة التراخيصدليل المستثمر
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برنامج املقرات اإلقليمية ملساعدتك 

ودعمك

كيف ميكننا مساعدتك؟

يقدم برنامج المقرات اإلقليمية المساعدة والدعم للشركات العالمية لالنتقال بمقراتها اإلقليمية 
إلى المملكة.

تقدم بيئة االستثمار في المملكة مزايا تحفيز مختلفة وعديدة بتكامل كافة الجهات والكيانات 
ذات العالقة لتسهيل انضمام المستثمرين ودعمهم لالستفادة من الفرص الواعدة.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة منصة المقرات 
اإلقليمية على بوابة استثمر في السعودية

ولمعرفة المزيد عن الحوافز المقدمة 
للمستثمرين، يرجى زيارة منصة استثمر في 

السعودية أو مسح الباركود.

خدمات االنتقال )مكاتب مؤقتة، شقق أو فلل،  	
توظيف محّلي، خدمات تسهيل(.

خدمات عملية )الحجوزات، تنظيم األنشطة،  	
الرياضة واللياقة، مساعد شخصي(.

خدمات مهنية )استشارات الضريبة، عالقات  	
حكومية، حسابات مصرفية(.

خدمات التيسير )التوظيف، تأسيس األعمال،  	
استقدام الخدم، المقاولين(.

حسومات حصرية )الخطوط الجوية، المكاتب،  	
السكن، المدارس(.

برامج القروض. 	

تمكين الطاقة والمرافق. 	

برامج دعم التوظيف. 	

تمويل وضمان وتأمين ائتمان الصادرات. 	

حلول األراضي الجاذبة. 	

حوافز مالية للبحث والتطوير 	

االئتمان واإلعفاء الضريبي. 	

تحفيز النظام البيئي للشركات المتوسطة  	
والصغيرة.
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األسئلة الشائعة
ماهي الرشوط واملستندات املطلوبة إلصدار ترخيص استثامر يف اململكة؟ 

يعتمد ذلك على نوع النشاط االستثماري المراد إصدار ترخيص لممارسته، ولمزيد من التفاصيل عن 
الشروط الخاصة بقطاعات األنشطة االستثمارية، يرجى قراءة وتحميل دليل خدمات المستثمر الموجود 

في الصفحة التالية، أو بمسح الباركود في هذا الفصل. 

هل يشرتط عدد سنوات خربة للرشكات األجنبية إلصدار ترخيص استثامر يف اململكة؟ 

تستلزم بعض األنشطة االستثمارية وجود خبرة مثبتة في مجالها بحكم تخصصها، وذلك 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 االستثامرية متاحة للرشكات 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(

ماهي الصفات القانونية التي مينحها ويعتمدها ترخيص االستثامر للرشكات األجنبية 

باململكة؟ 

تعمـل وزارة االسـتثمار علـى تسـهيل دخـول االسـتثمار االجنبي ذي القيمـة المضافـة مـن خالل إنشـاء 
الكيانـات القانونية التالية: 

شركة ذات مسؤولية محدودة 	
شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة 	
شركة مساهمة 	
فرع شركة أجنبية 	
شركة تضامن مهنية 	

ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة االستثامر للمستثمرين؟ 

تقدم وزارة االستثمار بالمملكة العديد من خدمات الدعم والمساندة والمساعدة، وخدمات االستشارة 
والتوجيه واإلرشاد وإصـدار التراخيـص االستثمارية وخدمـات مـا بعـد الترخيـص، وذلك ضمن منظومة 
تكامل مع الجهات والكيانات ذات العالقة واالرتباط لتسهيل انضمام المستثمرين العالميين والشركات 

األجنبية إلى المملكة، ولمزيد من التفاصيل حول ذلك يرجى زيارة منصة "استثمر في السعودية".

ماهي طريقة وآلية التواصل مع وزارة االستثامر؟ 

تتيح وزارة االستثمار قنوات ووسائل عديدة لتسهيل وسرعة التواصل معها، وذلك باالتصال على 
األرقام التالية:

من داخل المملكة: الرقم المجاني لخدمة العمالء 8002449990 من خارج المملكة: االتصال المباشر 
 .investorcare@misa.gov.sa :على الرقم 009665065777 البريد االلكتروني
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خدمات وزارة االستثامر

االرشاد  خدمات  من  العديد  موقعها  عبر  االستثمار  وزارة  تقدم 
والتوجيه واالستشارة والخدمات النوعية وخدمات الدعم والمساندة 
المختلفة، كما تقدم منصة استثمر في السعودية شرحًا إلمكانيات 

وخدمات وفرص استثمار القطاعات بالمملكة.

وزارة 

االستثامر

استثمر يف 

السعودية

كام ميكن للمستثمرين االطالع عىل جميع 

التفاصيل واملعلومات عن بيئة االستثامر 

باململكة من خالل:

 دليل الخدمات

الحياة في المملكة 

إرشادات رحلة 
المستثمر

القطاعات وفرص االستثمار 
في المملكة

االستعالم عن التراخيص 
االستثمارية
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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 هذه النشرة وهذا التقرير، وال تتحمل الوزارة أي 
مسؤولية، كليًا أو جزئيًا، عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو عقابي، سواءً كان ذلك عامًا 

أو خاصًا.

وال تتحمل وزارة االستثمار المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن ضياع الفرص، أو عن أي خسارة تنشأ، أو 
أي ضرر يحدث لما ورد في محتوى صفحات هذه النشرة وهذا التقرير وفهمه وقراءته.

جميع ما ورد في محتوى نصوص صفحات هذه النشرة وهذا التقرير من معلومات وشعارات وغيرها مملوكة 
لوزارة االستثمار بالمملكة العربية السعودية، وال يسمح بنسخ أو تحرير أي محتوى من نصوص صفحات هذه 
النشرة وهذا التقرير أو طباعتها أو تنزيلها إال لغرض االستخدام الشخصي أو لغرض االستخدام الداخلي في 
الشركات والمؤسسات، وال يسمح بإعادة استخدام أي محتوى من نصوص صفحات هذه النشرة وهذا التقرير 
رفعه 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




