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الكلمة االفتتاحية

والخدمات  النقل  قطاع  السعودية  العربية  اململكة  تضع 

إذ   .2030 رؤية  لتحقيق  جهودها  صميم  يف  اللوجستية 

تدرك القيادة الرشيدة للمملكة مدى أهمية هذا القطاع 

الحج  فمن  متعددة.  أخرى  مجاالت  مع  تقاطعه  ومدى 

وربط  والتجارة  بالصناعة  مروًرا  السياحة،  إىل  والعمرة 

تكرث  بينها،  فيام  والضخمة  الكربى  اململكة  مشاريع 

اللوجستية.  والخدمات  النقل  قطاع  يلعبها  التي  األدوار 

ممّكًنا  منه  يجعل  كافة  القطاعات  هذه  مع  تقاطعه  إن 

وصناعة  اململكة  يف  واالقتصادية  االجتامعية  للتنمية 

ضخمة تختزن فرص منّو هائلة ومشاريع رائدة.

اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع  منّو  يستمر  سوف 
والتنّوع  املستدامة  للتنمية  وحيوّي  أسايّس  كمساهم 
نحو  السعودية  العربية  اململكة  رحلة  طوال  االقتصادي 

تحقيق رؤيتها بحلول عام 2030.

للنقل  الوطنية  تهدف االسرتاتيجية  اإلطار،  هذا  يف 
إىل  مؤخرا  عنها  اإلعالن  تم  التي  اللوجستية  والخدمات 
للخدمات  عامليًا  مركزًا  السعودية  العربية  اململكة  جعل 
أخرى  اسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  تطمح  كام  اللوجستية، 
مستوى  ورفع  اململكة  يف  الحياة  بجودة  االرتقاء  مثل 

أداء املرافق العاّمة.

النقل  أمناط  كافة  تحسني  عىل  االسرتاتيجية  تركّز  سوف 
يف اململكة جوًّا وبرًا وبحرًا، فضال عن الخطوط الحديدية. 
وعىل وجه العموم، سوف تكون هذه االسرتاتيجية مبثابة 
خارطة طريق لالستثامرات الكربى يف القطاع بالتعاون مع 
الدولية، ورشكات  الجهات املعنيّة اإلقليمية، واملنظامت 
للنقل  الوطنية  االسرتاتيجية  شأن  من  الخاص.  القطاع 
والخدمات اللوجستية أن تضاعف القدرة التنافسية للقطاع 
وتعزز الشفافية فيه لنصل إىل تحويل أهدافنا هذه إىل 

إنجازات وطنية راسخة.

نتيجة لهذه الطموحات، تضاعف حجم فرص االستثامر 
نحو  عىل  اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع  يف 
تشتمل  القطاع  هذا  لتحّول  فرؤيتنا  مسبوق.  غري 
السفر  وجهات  عدد  وزيادة  املطارات،  توسيع  عىل 
العاملية إىل 250، وتطوير العديد من وسائل النقل، 
الحديثة،  النقل  تقنيات  يف  االستثامر  عن  فضال 
وتحسني  للموانئ،  االستيعابية  الطاقة  ومضاعفة 
الحديدية.  السكك  شبكات  وتطوير  الطرق،  جودة 
يف  ورشكائنا  حكومتنا  مساهمة  ومع  باختصار، 
عىل  له  مثيل  ال  تحّوال  نقود  سوف  الخاص،  القطاع 

كافّة املستويات.

أّما الدليل األكرب عىل الدور املتعاظم الذي سيلعبه 
وداعم  كممّكن  اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع 
مجاالت  يف  لألعامل  وممّكن  الوطني،  لالقتصاد 
جديدة، فهو مرشوع الجرس الربي الذي تبلغ قيمته 
7 مليار دوالر. يهدف هذا املرشوع إىل ربط املوانئ 
عىل  باملوانئ  األحمر  البحر  ساحل  عىل  البحرية 
مساحة  عىل  الجرس  ميتّد  العريب.  الخليج  ساحل 
1,300 كيلومرت طواًل ويؤمن قدرة عىل النقل  تفوق 
البضائع والشحنات  الخمسني مليون طّن من  تتعّدى 
سنويًا. يعرب هذا املرشوع العديد من مراكز الخدمات 
واملدن  االقتصادية،  واملناطق  الحديثة،  اللوجستية 
زيادة  إىل  يؤدي  ما  التعدين،  ومناطق  الصناعية 
النمّو يف كل من هذه املراكز. يعترب مرشوع الجرس 
بني  والفعالية  التنافسية  عالية  وصل  صلة  الربّي 
الغربية،  وسواحلها  للمملكة  الرشقية  السواحل 
اململكة  تضع  التي  املشاريع  أهم  من  بذلك  ليصبح 
العربية السعودية مبصاف املراكز العاملية للخدمات 

اللوجستية.

والخدمات  للنقل  البيئي  النظام  مكّونات  تكرّس 
للطريان  العاّمة  الهيئة  تشمل  التي   – اللوجستية 
العاّمة  والهيئة  للنقل،  العاّمة  والهيئة  املدين، 
السعودية،  الحديدية  الخطوط  ورشكة  للموانئ، 
كامل   – اللوجستية  والخدمات  النقل  وزارة  وبالطبع 
نضعها  التي  الطموحة  األهداف  لتحقيق  طاقاتها 
مشاركة  ستكون  الرحلة،  هذه  طوال  أعيننا.  نصب 
نهج  القطاع  اتباع  لضامن  أساسية  الخاص  القطاع 
من  أوتينا  ما  بكل  سنعمل  كام  املستدامة  التنمية 
املسبوقة  غري  الفرص  وتعزيز  لخلق  وقدرة  طاقة 

لالستثامر ولنمّو األعامل.

الكلمة االفتتاحية

معايل 

املهندس صالح 

 بن نارص الجارس 

وزير النقل والخدمات 

اللوجستية

عن طريق الاستثمارات الكبرى  او استثماراتها الكبرى

لا تخدم النص 

تصحح إلى " مما"
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أبرز البيانات

واصل االقتصاد السعودي رحلة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا بوترية متسارعة يف الربع 
النفطي معّدالت منّو هاّمة عىل  الخاص وغري  القطاَعني  إذ سّجل كل من  العام  الثاين من 
أساس سنوّي بلغت %11.1 و%8.4 تباًعا. نتيجة لذلك، شهد الناتج املحيل اإلجاميل أّول منّو 
له منذ بداية الجائحة يف عام 2020، وبلغ هذا النمو نسبة %1.8 عىل الرغم من تراجع القطاع 

النفطي بنسبة 6.9%.
إضافة إىل ذلك، ظهرت معامل منّو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي عىل اإلنتاج الصناعي. 
البيع مستويات قياسية جديدة يف  نقاط  أّما عىل أصعدة أخرى، فسّجلت قيمة معامالت 
أغسطس كام شهدت احتياطات النقد األجنبي أعىل مستوياتها يف عام 2021 نتيجة تعايف 

أسعار النفط.
نجحت سياسة التنويع االقتصادي التي اتبعتها اململكة قبل بدء الجائحة وخاللها بتحصني 
اقتصادها الوطني، إذ شّكلت هذه الجهود عوامل استقرار رسعان ما تحّولت إىل دوافع أساسية 
للنمّو االقتصادي. إن تحّسن ظروف االقتصاد الكيّل دفع وكالة التصنيف االئتامين “فيتش” إىل 
النظرة املستقبلية للمملكة وتعديلها من “سلبية” إىل “مستقرة” باإلضافة إىل  مراجعة 

اإلبقاء عىل التصنيف )A( للمملكة.
شّكل التعايف يف ظروف االقتصاد الكل ومساعي الحكومة السعودية املتواصلة لتنويع 

االقتصاد عوامل مطمئنة للمستثمرين األجانب. إذ ارتفع عدد تراخيص االستثامر األجنبي إىل 

575 ترخيص يف الربع الثاين من العام، مسّجال بذلك ارتفاًعا تاريخيا للربع الثالث عىل التوايل. 

تجدر اإلشارة إىل أن عدد الرتاخيص الجديدة الصادرة يف النصف األول من عام 2021 شهد 

منًوا بنسبة %106.7 عىل أساس سنوي.

أّما تدفقات االستثامر األجنبي املبارش فشهدت ارتفاًعا ملحوظًا يف الربع الثاين من العام 
لتبلغ أعىل مستوياتها منذ نهاية عام 2010. مام ال شك فيه أّن هذه القفزة ناجمة بشكل 
أسايس عن الصفقة التي أمتّتها أرامكو السعودية مع ائتالف دويل من املستثمرين بلغت 
قيمتها 12.4 مليار دوالر. بلغ إذا مجموع تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف الربع الثاين 
من العام 13.8 مليار دوالر، فيام بلغ املجموع نفسه يف الربع األول من العام 1.8 مليار دوالر. 
عىل الرغم من املساهمة الكبرية لصفقة أرامكو يف هذا املجموع، إال أّن تدفقات االستثامر 
األجنبي املبارش شهدت منّوا ملحوظًا بنسبة %73 عىل أساس سنوّي دون احتساب الصفقة. 
تدّل هذه األرقام والنسب عىل اهتامم املستثمرين العامليني باالستثامر يف اململكة العربية 

السعودية وباغتنام الفرص الهائلة التي يختزنها اقتصادها الوطني.

أبرز البيانات
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نظرة عامة عىل االقتصاد الكل

األداء العايل للقطاع الخاص يعزز النمو يف الربع الثاين من العام

العام.  الثاين من  الربع  %1.8 يف  العربية السعودية  الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للمملكة  بلغت نسبة منّو 
إن هذا االرتفاع هو أول ارتفاع يف الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي منذ مثانية أرباع وهو أيًضا أول منّو منذ بدء 
الجائحة. أّما القطاع غري النفطي، فشهد منّوا للربع الثاين عىل التوايل بنسبة ملحوظة بلغت %8.4، فيام ارتفعت 
نسبة منو القطاع الخاص من %4.4 يف الربع األول من السنة إىل %11.1 يف الربع الثاين منها. يف املقابل، واصل 

قطاع النفط تراجعه حيث شهد انكامًشا بنسبة %7 عىل أساس سنوي. 

أبرز البيانات - نظرة عامة عىل االقتصاد الكل

يف املقابل، تراجع إسهام القطاع غري النفطي يف الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة ليبلغ نسبة %60 يف الربع 
الثاين من العام، بعد أن شهد أعىل مستوياته يف الربع األول من السنة بنسبة %63. أما إسهام القطاع النفطي 

يف الناتج املحيل اإلجاميل فشهد منّوا يف الفرتة الزمنية نفسها بنسبة %2 ليبلغ نسبة 39%.

https://www.investsaudi.sa
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أبرز البيانات - نظرة عامة عىل االقتصاد الكل

منّو اإلنتاج الصناعي للشهر الرابع عىل التوايل يف أغسطس

استمّر التعايف يف مؤرش الرقم القيايس لإلنتاج الصناعي يف اململكة للشهر الرابع عىل التوايل يف أغسطس. 
ارتفع الرقم القيايس لإلنتاج الصناعي بنسبة %11.9 يف يونيو، و%5.9 يف يوليو، و%5.7 يف أغسطس ليقرتب تدريجيًا 
من مستواه يف مرحلة ما قبل الجائحة. يعود هذا االرتفاع بشكل أويّل إىل التوّسع يف أنشطة التعدين واستغالل 

املحاجر التي شهدت منّوا بنسبة %6.5 يف أغسطس تزامًنا مع اإلنتاج العايل للنفط السعودي.

يظهر التعايف يف القطاع الخاص بشكل أوضح عند تقسيم النمو االقتصادي الحقيقي بحسب القطاعات. يف هذا 
اإلطار، سّجلت خمسة قطاعات مختلفة معّدالت منّو ال تقّل عن %10 يف الربع الثاين من السنة حيث تصّدرت الخدمات 
واملطاعم  والتجزئة،  بالجملة،  التجارة  أما   .17.1% بلغت  منّو  بنسبة  القامئة  والشخصية  واالجتامعية  املجتمعية 
والفنادق فاحتلت املركز الثاين بنسبة منّو بلغت %16.9، وهي ثاين أرسع القطاعات منًوا بسبب ارتفاع وترية زيارة 

السعوديني للمطاعم والوجهات السياحية يف الفرتة األخرية.
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أبرز البيانات - نظرة عامة عىل االقتصاد الكل

عمليّات نقاط البيع تسّجل مستوى قياسيًا جديًدا يف شهر أغسطس
حافظت القيمة الشهرية لعمليات نقاط البيع يف اململكة العربية السعودية عىل مستوياتها شبه القياسية خالل الربع الثاين 
10.9 مليار دوالر يف شهر أغسطس. وواصل النمو السنوي لعمليات نقاط  من العام، حيث سّجلت مستوى قياسيا جديًدا بلغ 
مستوياته  عىل  للمستهلكني  اإلجاميل  اإلنفاق  حافظ  أغسطس.  يف  و31.5%  يوليو  يف   23.3% بنسبة  شهريًا،  توّسعه  البيع 
املرتفعة عىل أساس ربع سنوي نتيجة ملبادرات الحكومة لضامن استقرار االقتصاد وتتبّع مؤرش ثقة املستهلك. أما القيمة 
اإلجاملية لعمليات نقاط البيع فبلغت 31.5 مليار دوالر يف الربع الثاين من السنة، ما يعادل %54.1 من النمو عىل أساس سنوي 

و%8.2 من النمو عىل أساس ربع سنوي.

أصول احتياطي النقد األجنبي تبلغ أعىل مستوياتها يف مثانية أشهر 

يف شهر أغسطس
سجلت احتياطات النقد األجنبي يف اململكة العربية السعودية منّوا شهريا بنسبة %3 يف أغسطس لتبلغ قيمتها 454.8 مليار 
دوالر، أي أعىل مستوياتها منذ بداية عام 2021 تزامنا مع التعايف التدريجي يف قطاع النفط العاملي الذي أّدى إىل زيادة 
إيرادات السعودية من مبيعات النفط الخام. باستثناء شهر نوفمرب من عام 2020، تعّد هذه األرقام األعىل منذ شهر أبريل من 
2020 عندما أسفرت تدابري اإلقفال العاّم من حول العامل عن توقّف شبه تاّم لالقتصاد العاملي. حافظت احتياطات النقد  عام 
األجنبي يف اململكة العربية السعودية عىل مكانتها ضمن األعىل عامليًا خالل شهر أغسطس حيث حلّت اململكة يف املرتبة 

السادسة بني دول مجموعة العرشين.
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آراء الخرباء

ما هو تأثري سياسة التنويع االقتصادي التي اتبعتها اململكة 

عىل االقتصاد السعودي؟

تويل اململكة العربية السعودية القطاعات اإلضافية اهتامًما 
كاملالية  الخدمات  قطاعات  سيام  ال  سنوات،  عّدة  منذ  متزايًدا 
واالقتصاد  االتصاالت  وتقنية  واملعلومات  والسياحة  منها 
تعزيز  بهدف  التحتية  البنى  لتطوير  تخطط  أنّها  كام  الرقمي. 
العام  للبالد، من خالل رشاكات بني القطاعني  التنافسية  القدرة 
الحكومة  تويل  املكثّفة،  الجهود  هذه  جانب  إىل  والخاص. 
اهتامما  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  السعودية 
خاًصا إذ تعتربها مصدًرا رئيسيا للنمّو والتنوع االقتصادي ومصدًرا 
يقيض  طموًحا  هدفًا  حددت  أنها  ذلك  عىل  والدليل  للتوظيف. 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  املؤسسات  هذه  إسهام  بزيادة 

من %22 إىل %35 بحلول عام 2030.
بنمّو  الضخمة  اململكة  مشاريع  تساهم  أخرى،  جهة  من 
البحر  ومرشوع  نيوم،  مثل  مشاريع  شأن  فمن  أخرى.  قطاعات 
وبوابة  الُعال،  مثل  الوجهات  لتطوير  أخرى  ومشاريع  األحمر، 
تحّول اململكة إىل وجهة سياحية  أن  الدرعية ومنطقة عسري، 
املشاريع  هذه  تنفيذ  يجعل  ما  أّما  قيايس.  وقت  يف  عاملية 
الضخمة ممكًنا، فهو استثامر اململكة يف تطوير البنى التحتية 
املتجددة،  والطاقة  الحديدية،  والخطوط  املرتو  قطارات  مثل 
وضعت  التي  العاملي  املستوى  ذات  الخامس  الجيل  وشبكات 
اململكة العربية السعودية يف مقدمة الدول يف املؤرشات 

العاملية لرسعة وتغطية اإلنرتنت.
ما هي بعض اإلصالحات الرئيسية التي منحت اململكة العربية 

بيئة  إصالحات  حيث  من  الدول  أفضل  بني  مكانة  السعودية 

األعامل بحسب البنك الدويل؟

أبرز اإلصالحات الرئيسية التي نفذت يف السنوات الخمس املاضية 
اإلعسار الجديد،  وقانون  املضمونة  املعامالت  قانون  هي 
تبسيط وتيسري االسترياد والتصدير، تبسيط إجراءات بدء األعامل 
التجارية والتسجيل التجاري، ونظام إصدار تصاريح البناء الجديد، 
وإنفاذ العقود. إضافة إىل ذلك، قامت اململكة مبراجعة شاملة 
للرتاخيص والتصاريح املتعلقة مبامرسة األعامل، مام أدى إىل 
متطلبات  من   60% حوايل  وإلغاء  كبري  بشكل  اإلجراءات  تبسيط 

الرتخيص التي كانت موجودة يف السابق.
يبحث  سوف  العاملي،  االقتصاد  يتعاىف  وفيام  اليوم، 

لالستثامر.  جديدة  مجاالت  عىل  العامليون  املستثمرون 
سياسة  اعتامد  منها  كبرية  خطوات  اململكة  اتخذت  لذا، 
االستثامر التي تقيض بتوسيع االستثامر األجنبي املبارش 
 ،2020 عام  ففي  الوطني.  االقتصاد  يف  وإسهامه 
وبينام كان االقتصاد العاملي مثقال بتبعات جائحة كورونا، 
العربية  اململكة  يف  املبارش  األجنبي  االستثامر  شهد 

السعودية ارتفاًعا بنسبة 20%.
جائحة  عن  املرتتبة  اآلثار  تخطي  عىل  الدول  تعمل  فيام 

يف  الخاص  القطاع  ومنّو  لدور  توقعاتك  هي  ما  كورونا، 

اململكة العربية السعودية؟

بفضل املتابعة الحثيثة واإلدارة الحذرة للجائحة واالستجابة 
املمتازة للّقاح، كانت مواجهة اململكة العربية السعودية 
اململكة  أصبحت  لذا،  العامل.  دول  بني  األفضل  من  للجائحة 
من  بالرغم  التعايف  من  االستفادة  عىل  اليوم  قادرة 
ينمو  أن  نتوقع  الجائحة.  انتهاء  مراحل  تلّف  التي  الضبابية 
الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة العربية السعودية بنسبة 
%3.3 عام  أن يرتفع بنسبة  العام ومن املمكن  %2.4 لهذا 

.2022
إّن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص يف االقتصاد السعودي 
يحدث  يزال  وال  السابق  يف  أحدث  فهو  مستجّدا،  ليس 
سيام  ال  الخدمات،  قطاعات  يف  ودامئة  رسيعة  تغرّيات 
فيام يتعلق بتطبيق التقنيات الرقمية. والدليل عىل ذلك 
للعمل  العامل  حول  اليوم  املستخدمة  القدرات  بعض  أن 
ولتوفري الخدمات عن بعد )مبا فيها الصحة والتعليم( كانت 
متوفّرة ومستخدمة أصال يف السعودية منذ فرتة ال بأس 

بها.
كيف ميكن لإلصالحات املتعلقة بتمكني املرأة املساهمة 

بنمو وتطور االقتصاد الوطني؟

متكني املرأة هو أحد أهّم اإلصالحات التي ميكن للمملكة 
وتحقيق  االقتصادي  النمو  استدامة  لضامن  تقودها  أن 
اإلنصاف واملساواة. تجدر اإلشارة إىل أن اململكة العربية 
السعودية أحرزت تقدما كبريا ورسيعا يف مؤرش “املرأة، 
 31.8 ارتفعت درجاتها من  األعامل والقانون”، حيث  أنشطة 

إىل 80 من أصل 100 يف بضعة سنوات فقط.
رعاية  خدمات  تقدم  التي  و”وصول”  “قرّة”  مثل  فربامج 
إقرار  جانب  إىل  العاملة،  للمرأة  النقل  ووسائل  األطفال 
بتأسيس  للمرأة  وتسمح  الجندري  التمييز  تجرّم  قوانني 
يف  النساء  بتمكني  كبري  بشكل  ساهمت  الخاصة،  أعاملها 
حقل العمل. إضافة إىل ذلك، لعبت بعض اإلصالحات الهاّمة 
بقيادة  لها  السامح  مثل  املرأة،  متكني  يف  إضافيا  دورًا 

السيارة وباالستحصال عىل جواز سفر وبالسفر بحرية.
محّل  السعوديات  النساء  من  عدد  حّل  الجائحة،  بدء  منذ 
املوظفني األجانب الذين غادروا البالد. وبحسب دراساتنا، 
وباملستوى  العامالت  النساء  بقدرات  املدراء  يشيد 
أو  اإلنتاجية  أو  املوثوقة  لجهة  سواء  ألدائهن  العايل 
الرضوري  من  املختلطة.  العمل  أماكن  يف  الفعالية 
كامل  لتحقيق  اإلصالحات  هذه  عىل  اململكة  ترتكز  أن 

إمكانات االقتصاد.

أبرز البيانات - آراء الخرباء
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بيانات االستثامر

املشاريع االستثامرية األجنبية تسّجل مستويات 
قياسية للربع الثالث عىل التوايل

للمشاريع  الرتاخيص  عدد  بلغ 
 575 الجديدة  االستثامرية 
من  الثاين  الربع  يف  ترخيص 
مستوى  بذلك  ليسّجل  العام 
الثالث  للربع  جديًدا  مرتفًعا 
عىل التوايل. ميثّل هذا الرقم 
ارتفاًعا بنسبة %20 عىل أساس 
عدد  ارتفع  حيث  سنوي  ربع 
الرابع  للربع  الصادرة  الرتاخيص 
الربع  من  بدًءا  التوايل  عىل 
عندما   2020 عام  من  الثالث 
بظاللها  تلقي  الجائحة  كانت 

عىل االقتصادات العاملية.

االستثامر  تراخيص  عدد  أظهر 
كل  يف  ثابتة  زيادة  الجديدة 
شهد  الربع.  أشهر  من  شهر 
 2021 عام  من  يونيو  شهر 
مقارنة   315.9% بنسبة  ارتفاًعا 

مع شهر يونيو من عام 2020.

استحوذت املشاريع املشرتكة 
عىل  السعودية  الرشكات  مع 
يف  الرتاخيص  من  أكرب  حصة 
حيث  العام  من  الثاين  الربع 
من   46% الرشكات  هذه  ُمنحت 
ما  الجديدة،  الرتاخيص  مجمل 
مقارنة  ملحوظًا  تحسًنا  يعد 
 2020 عام  من  الثاين  بالربع 
املشاريع  استحوذت  حيث 
محلية  جهات  مع  املشرتكة 
الرتاخيص  من  فقط   25% عىل 

الجديدة.

أبرز البيانات - بيانات االستثامر

عدد الرتاخيص الجديدة الصادرة 
يف الربع الثاين من عام 2021

575
معدل االرتفاع عىل أساس ربع 

سنوي بدًءا من الربع األول من عام 
2021

20%
معدل االرتفاع عىل أساس سنوي 
بدًءا من الربع الثاين من عام 2020

263.9%106.7%
معدل االرتفاع السنوي يف 

النصف األول من عام 2021

توزيع املشاريع 

االستثامرية 

األجنبية الجديدة 

يف الربع 

الثاين بحسب 

نوع الرشكة 

املساهمة

املصدر: وزارة االستثامر

عدد املشاريع 

االستثامرية 

األجنبية الجديدة 

- شهريًا

املصدر: وزارة االستثامر

مرشوع مشرتك مع 
مستثمرين محليني

46%
ملكية أجنبية 

كاملة

54%
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واصل قطاع التجزئة والتجارة اإللكرتونية تقّدمه الثابت يف مرحلة ما بعد الجائحة، حيث استحوذ القطاع عىل أكرب عدد 
من الرتاخيص الجديدة بني كافة قطاعات االستثامر األجنبي يف الربع الثاين من السنة. بلغ عدد الرتاخيص املمنوحة 
قطاَعي  أما  سنوي.  ربع  أساس  عىل   123% بنسبة  ارتفاًعا  يعادل  ما  إصدار،   174 اإللكرتونية  والتجارة  التجزئة  لقطاع 
الصناعة والتصنيع والبناء فاستحوذا عىل ثاين وثالث أكرب عدد من الرتاخيص الجديدة يف الربع الثاين من العام إذ بلغ 
عدد الرتاخيص الجديدة لقطاع الصناعة والتصنيع 104 و87 لقطاع البناء. حصل كل من قطاع املعلومات وتقنية االتصاالت 
والقطاع املهني والعلمي عىل 52 و50 ترخيًصا جديًدا تباًعا. بشكل عام، استحوذت هذه القطاعات الخمس األفضل أداًء 

عىل أكرث من %81 من الرتاخيص الجديدة الصادرة يف الربع الثاين من العام.

أبرز البيانات - بيانات االستثامر
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عام  منذ  مستوياتها  أعىل  بذلك  لتسّجل  العام  من  الثاين  الربع  يف  مذهال  ارتفاًعا  اململكة  يف  املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  حققت 
أرامكو  أبرمتها  التي  التحتية  البنية  صفقة  إىل  دوالر  مليار   13.8 بلغت  التي  املبارش  األجنبي  االستثامر  لتدفقات  الضخمة  القيمة  تعود   .2010
السعودية مع ائتالف دويل من املستثمرين بقيمة 12.4 مليار دوالر. عىل الرغم من املساهمة الكبرية لصفقة أرامكو يف هذا املجموع، إال أّن 
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش شهدت منّوا ملحوظًا بنسبة %56.5 عىل أساس سنوّي لتصل إىل 1.4 مليار دوالر دون احتساب صفقة أرامكو 

السعودية.

بعد االرتفاع التاريخي الذي شهده الربع األول من السنة، تراجعت االستثامرات 
تشري  ذلك،  مع  العام.  من  الثاين  الربع  يف  النفطية  غري  التصنيع  مرافق  يف 
األرقام يف الربع الثاين من السنة إىل نجاح جهود اململكة يف تعزيز تنويع 

االقتصاد ضمن رؤية 2030.

االستثامر األجنبي املبارش يسّجل أعىل األرقام عىل أساس ربع سنوي منذ عام 2010

االستثامر يف مرافق التصنيع غري النفطية 
يواصل منّوه السنوي

أبرز البيانات - بيانات االستثامر

املصدر: وزارة الصناعة والرثوة املعدنية

استثامرات معامل الصناعات التحويلية غري النفطية )مليون دوالر(

قيمة االستثامرات يف 
التصنيع غري النفطي يف 

الربع الثاين من العام

759.3مليون دوالر

عدد الرتاخيص 
الجديدة الصادرة 

يف الربع الثاين من 
العام 

221

معدل النمو 
السنوي منذ الربع 

الثاين من عام 
2020

21.6 %

من االستثامرات 
األجنبية املبارشة يف 

الربع الثاين من عام 
2021

13.8مليار دوالر
من االستثامرات 

األجنبية املبارشة 
يف النصف األول من 

السنة

15.6مليار دوالر
معدل النمو عىل 

أساس سنوي منذ 
الربع الثاين من عام 

2020

1,574%
معدل النمو عىل 

أساس ربع سنوي 
منذ الربع األول من 

عام 2021

664%
قيمة تدفقات االستثامرات 

األجنبية املبارشة يف 
الربع الثاين من العام 

دون احتساب صفقة أرامكو 
السعودية

1.4مليار دوالر
معدل النمو عىل أساس 
سنوي يف االستثامرات 

األجنبية املبارشة دون 
احتساب صفقة أرامكو 

السعودية

73%



   

املحافظ االستثامرية يف تداول السعودية تسّجل منّوا بنسبة 
%14.2 يف الربع الثاين من العام

أساس  عىل  ارتفاًعا  املؤهلني  األجانب  املستثمرين  ملكية  سّجلت 
يف  االستثامرات  أما  السعودية.  تداول  يف   14.2% بنسبة  سنوي  ربع 

فشهدت  السعودية،  تداول  يف  املؤهلة  األجنبية  املالية  املؤسسات 
ارتفاعا للربع الخامس عىل التوايل.

معدل النمو عىل 
أساس ربع سنوي

معد النمو عىل 
أساس سنوي

ميلكها املستثمرون 
األجانب املؤهلون

%74.4%14.2 57.8 مليار دوالر

أبرز البيانات - بيانات االستثامر
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أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات 
اللوجستية

النظرة املستقبلية للقطاع
موقعها  بحكم  الدولية  التجارة  خطوط  بني  وصل  كحلقة  والعاملي  اإلقليمي  اململكة  دور  من  انطالقًا 
االسرتاتيجي الذي يتوسط القارات الثالثة، يعّد قطاع النقل والخدمات التجارية عنرًصا أساسيًا يف رحلة 

اململكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030.

يف  للنمّو  كممّكن  اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع  يلعبه  الذي  للدور  نظرا 
السعودية  العربية  اململكة  تطلق  والتجزئة،  الكيميائيات  منها  عّدة،  قطاعات 

برامًجا طموحة مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

عن  العزيز  عبد  بن  سلامن  بن  محمد  األمري  املليك  السمو  صاحب  أعلن   ،2021 عام  من  يونيو  شهر  يف 
االسرتاتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للمملكة التي تهدف إىل تسهيل زيادة االستثامرات 

يف النقل والخدمات اللوجستية وتحقيق األهداف الطموحة للقطاع ضمن رؤية 2030.

حجم السوق 
اإلجاميل

18 مليار دوالر

من الخطوط 
الحديدية املشيّدة

2,000 كيلومرت

قيمة النمو السنوي 
املتوقع قبل حلول 

عام 2030

أكرث من

26 مليار دوالر
قيمة استثامرات 

القطاع العام 
املتوقعة عىل مدى 

العقد املقبل

 30 مليار دوالر
موظف قبل حلول 

عام 2030

1.1 مليون

أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية
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معّدل النمو 
السنوي 

املركب بحلول 
عام 2030

12%

مبادرة مخطط لها 
ضمن قطاع الخدمات 

اللوجستية

مطارات يف 
املرحلة األوىل

605
قيمة االستثامر 

املتاحة

453  مليار دوالر

https://www.investsaudi.sa/
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 قيمة اإليرادات غري
 النفطية السنوية
 يف القطاع قبل
حلول عام 2030

12 مليار دوالر
نسبة إسهام قطاع النقل 
والخدمات اللوجستية يف 

الناتج املحيل اإلجاميل 
بحلول عام 2030

10%

االسرتاتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية

إىل  اللوجستية  والخدمات  للنقل  الوطنية  االسرتاتيجية  تطمح 
للخدمات  عاملي  مركز  إىل  السعودية  العربية  اململكة  تحويل 
اللوجستية يف حقبة ما بعد الجائحة، كام تسعى لوضع اململكة 
يصدر  اللوجستي الذي  األداء  مؤرش  يف  الدول  مقدمة  يف 

عن البنك الدويل.

األهداف الرئيسية لالسرتاتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

تحويل اململكة 
العربية السعودية 
إىل مركز للخدمات 

اللوجستية

االرتقاء بجودة 
الحياة يف 

اململكة

تعزيز السياسات 
املالية من أجل 

ميزانية أكرث توازنًا

تعزيز أداء 
املرافق 

العامة

زيادة مجموع أطوال السكك الحديدة من 5310 كيلومتر إلى 8080 كيلومتر 	
7 مليار دوالر قيمة مشروع الجسر البري بطول 1300 كيلومتر لربط موانئ  	

سواحل الخليج العربي بمواني سواحل البحر األحمر
3 مليون راكب سنويا 	
50 مليون طن من البضائع المنقولة سنويا 	

شبكة السكك 

الحديدية

خفض عدد حوادث السير على الطرقات 	
تطبيق أفضل الممارسات العالمية  	
تحقيق التواصل الفّعال  	
تطوير وسائل للنقل العام على مستوى المدينة 	

الطرق

مضاعفة إجمالي حجم الشحن الجوي ليتعدى الـ4.5 طن 	
الشحن الجوي

االرتقاء بالمملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس عالميًا من حيث الحركة  	
العابرة للنقل الجوي

زيادة عدد الوجهات السياحية العالمية إلى 250 	
إطالق شركة طيران وطنية جديدة 	

الطريان

40 مليون حاوية حجم الطاقة االستيعابية المنوي تحقيقها سنويا 	
استثمارات في تطوير البنية التحتية للموانئ 	
توسيع نقاط االتصال مع خطوط المالحة العالمية  	
التكامل بين شبكات السكك الحديدة وشبكات الطرق 	

النقل البحري

SAR
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مقابلة

ما هي الفرص املتوفّرة للمستثمرين يف قطاع املوانئ والنقل 

البحري يف اململكة العربية السعودية؟

خصيصا  للموانئ  العامة  للهيئة  االسرتاتيجية  األهداف  صّممت 
ولتعزيز  البحري  النقل  لقطاع  واملزدهر  املستدام  التطور  لضامن 
للخدمات  رائد  عاملي  كمركز  السعودية  العربية  اململكة  موقع 
القطاع،  تطور  يف  أساسيًا  دورًا  الخاص  القطاع  يلعب  اللوجستية. 
ونطمح من جهتنا إىل زيادة مشاركته بنسبة %90 بحلول عام 2030.
أما أبرز فرص االستثامر فتتضمن التعهيد الخارجي، وعقود التشغيل 
للشحن العاّم، والدحرجة، والحاويات، ونقل املوايش والركاب. فضال 
عن ذلك، أمام املستثمرين فرًصا أخرى يف عدد من عقود التشغيل 
لخدمات قطاع النقل البحري وفرًصا لتعزيز الخدمات اللوجستية داخل 

املوانئ وخارجها.
املحطات  وتشغيل  تطوير  يدعم  أن  الخاص  للقطاع  ميكن  كيف 

متعددة األغراض يف املوانئ السعودية؟

تطمح الهيئة العامة للموانئ إىل تطوير مرافئ وخدمات لوجستية 
ضامن  خالل  من  الخاص،  القطاع  مع  بالتعاون  عاملية  مبعايري 
االستخدام األمثل للطاقات االستيعابية، وزيادة الكفاءة التشغيلية 
األهداف  هذه  تحقيق  سيتم  فريدة.  لوجستية  خدمات  وتوفري 
متعددة  املحطات  وتشغيل  تطوير  يف  استثامر  فرص  تقديم  عرب 
األحمر  البحر  سواحل  عىل  سعودية  موانئ  مثان  يف  األغراض 

والخليج العريب.
البناء  بصيغة  إسناد  عقود  يف  الواعدة  الفرص  هذه  وتتمثل 
والتشغيل والنقل لتطوير وتشغيل املحطات لتقديم خدمات مختلفة 
الدحرجة،  السائبة، بضائع  البضائع  العامة،  البضائع  الحاويات،  تشمل 

الركاب، واملوايش. 
امللك  وميناء  اإلسالمي  جدة  ميناء  يف  املعتمدة  النامذج  نجحت 
 13 إىل  السنوية  االستيعابية  الطاقة  رفع  يف  بالدمام  العزيز  عبد 

مليون و7.5 مليون حاوية تباًعا لكل منهام.
بهدف  للموانئ  العامة  الهيئة  قادتها  التي  اإلصالحات  هي  ما 

تحسني مناخ االستثامر يف القطاع؟

استحدثت الهيئة العامة للموانئ إصالحات تنظيمية لتبسيط عمليات 
وكاالت الشحن البحري يف السوق السعودية، كام أعادت هندسة 
املستثمرين  وجذب  األعامل  مامرسة  سهولة  لضامن  اإلجراءات 

املحليني والعامليني.
تتضمن هذه اإلصالحات متكني عمليات املناولة للسفن مبارشة عند 
وحرس  الصحة والجامرك  وزارة  موافقة  متطلب  وإلغاء  الرتصيف، 

الحاويات  ترتيب  السفينة، وإعادة  مغادرة  ترصيح  إلصدار  الحدود 
بدون  بالتستيف  السامح  بدء  طريق  عن  السفينة  ظهر  عىل 
إصدار  عرب  السفن  من  البحارة  نزول  تنظيم  عن  فضال  مستندات، 
إجراءات  وتطوير  امليناء،  وخارج  داخل  التجول  لهم  يتيح  تنظيم 

تفتيش السفن داخل املوانئ.
وضمن الجهود الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف 
يف قطاع النقل البحري ومتوين السفن، عمدت الهيئة العامة 
للموانئ إىل إلغاء متطلب إصدار ترصيح تحميل حاويات وبضائع 
آلية  لتوضيح  الشحن  وسطاء  مع  عمل  ورش  وإقامة  املسافنة، 
عدد  أمتتة  جانب  إىل  املالحي،  والوكيل  الشحن  وسطاء  الئحة 
إضافة  أيضاً  اإلصالحات  تلك  شملت  كام  العلم.  دولة  إجراءات  من 
وسطاء الشحن ضمن املتعاملني يف منصة فسح، وإتاحة إغالق 

الحاويات الفارغة بشكل إلكرتوين.
من  العابرة  السفن  جذب  عىل  للموانئ  العامة  الهيئة  وعملت 
بشكل  للوقود  املطلوبة  واملواصفات  الكميات  توفري  خالل 
متواصل حسب جدولة السفن، إىل جانب زيادة عدد أيام التخزين 
للبضائع  التخزين  لفرتات  اإلعفاء  تعديل  عرب  العامة  البضائع  يف 
العامة الصادرة والواردة لتصبح 21 يوماً بدالً من 5 أيام. وإسهاماً 
والتنافسية  الكفاءة  وتعزيز  العاملية  املالحة  خطوط  جذب  يف 
عىل  للموانئ  العامة  الهيئة  عملت  السعودية،  املوانئ  يف 
إطالق عدد من الخطوط املالحية العابرة للقارات بالتزامن مع ربط 

موانئ اململكة مع موانئ الرشق والغرب.
كيف تخطط اململكة العربية السعودية لرقمنة وأمتتة األنظمة 

يف املوانئ؟

تطمح الهيئة العامة للموانئ إىل تحويل موانئها إىل موانئ 
التقنيات  اعتامد  خالل  من  عامليا.  املنافسة  عىل  قادرة  ذكية 
الحديثة، والحلول الذكية، وإجراءات األمتتة الشاملة، ميكننا الحّد 
من املعامالت الورقية وضامن التدفق الحّر للبيانات بني السلطات 
املختصة. سوف نعتمد حلواًل مبنيّة عىل انرتنت األشياء، والذكاء 
النقل، والتحميل والتفريغ،  لتحسني  الكتل  االصطناعي وسلسلة 
والخدمات اللوجستية البحرية. تلعب هذه التدابري دورًا هاّما يف 
تعزيز القطاعات األساسية مثل التجارة اإللكرتونية التي بدورها 
تعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطني وتدعم سالسل اإلمداد.

كيف ستؤثر االسرتاتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 

يف  واملوانئ  البحري  النقل  قطاع  يف  االستثامر  خطط  عىل 

اململكة العربية السعودية؟

إىل  اللوجستية  والخدمات  للنقل  الوطنية  االسرتاتيجية  تهدف 
اململكة  تلعبه  الذي  الدور  مستوى  عىل  جذري  تحّول  إحداث 
العربية السعودية يف التجارة العاملية. تطمح االسرتاتيجية إىل 
تعزيز تأثري قطاع املوانئ عىل االقتصاد الوطني من خالل دعم 

إمكاناته ليدعم بدوره قطاعات حيوية أخرى.
من جهة أخرى، نعمل عىل زيادة الطاقة االستيعابية للموانئ 
نسعى  كام   ،2030 عام  بحلول  حاوية  مليون  األربعني  لتتعدى 
أخرى.  نقل  أمناط  وبني  وبينها  املوانئ  بني  التكامل  لتسحني 
يف هذا السياق، سوف يلعب مرشوع الجرس الربّي الذي يصل 
تحقيق  يف  محوريّا  دورًا  بالرياض  مرورا  والغرب  الرشق  موانئ 
أبرز  بني  التكامل  تحقيق  املرشوع  هذا  سيتيح  الطموحات.  هذه 
املراكز الصناعية إىل جانب تيسري قطاعات أخرى ال تقّل أهمية 

عن قطاع النقل، كسياحة الرحالت البحرية عىل سبيل املثال.

أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية

عمر بن طالل 

حريري

الهيئة العامة 
للموانئ 

الرئيس التنفيذي
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إتاحة الفرصة للنظر يف 
مناذج تشغيل مختلفة 

منها منوذج الرشاكة مع 
القطاع الخاص أو مرشوع 
مشرتك مع جهة محلية

قيمة االستثامرات املتوقعة 
يف السنة األوىل، و187 

مليون دوالر القيمة اإلجاملية 
لالستثامرات عىل مدى 

السنوات الخمس املقبلة

معّدل العائد 
الداخيل املتوقع

سعة التخزين البارد يف أوىل 
املراحل لتصل إىل 150,000 مرت مربع 
قبل مرور خمس سنوات و300,000 

مرت مربع بحلول السنة العارشة

حّمل امللّف الكامل 
للفرصة هنا

حّمل امللّف الكامل 
للفرصة هنا

الالعبني حاليا 
يف السوق 

اإلقليمية حجم االستثامر 
املتوقع

معّدل النمو السنوي 
املركب للطلب الواحد يف 
سوق العجالت اإلقليمية 

بحلول عام 2030

معّدل النمو السنوي 
املركب للطلب الواحد يف 
سوق العجالت السعودية 

بحلول عام 2030

  37 مليون دوالر

 60-40 
مليون دوالر

غياب3.4%2.3%

%60,00010 مرت مربع

فرص االستثامر يف قطاع النقل والخدمات اللوجستية

تطوير مجمع من املستودعات املزودة بنظام تحكم يف درجة 

الحرارة يف املدينة الصناعية الثانية والثالثة يف جدة

تطوير محطة لتصنيع الخطوط الحديدية والعجالت لتلبية الطلب 

املتزايد لنظام السكك الحديدية يف اململكة العربية السعودية

أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية
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ما الذي يجعل من اململكة العربية السعودية وجهة مثالية 

لالستثامر يف قطاع النقل والخدمات اللوجستية؟
املوقع االسرتاتيجي

سهولة الوصول إىل األسواق

بنية تحتية حديثة

اآلسيوية  الثالث  القارات  مع  تقاطع  عىل  االستثنايئ  الجغرايف  مبوقعها  السعودية  العربية  اململكة  تتميّز 
واألوروبية واإلفريقية، ما مينحها مزايا اسرتاتيجية ال سيام عىل مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

عىل تقاطع مع أبرز الطرق التجارية العاملية

منفذ أويّل للسلع والخدمات إىل األسواق العاملية الرئيسية

موقع مميّز يتيح لها أن تلعب دور املركز العاملي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية

خمس ساعات طريان تفصل سكان اململكة عن نصف سكان العامل

إىل جانب قيمة سوق الخدمات اللوجستية السعودية التي تبلغ 18 مليار دوالر، يضمن موقع اململكة االسرتاتيجي 
وصواًل رسيًعا وبال قيود إىل األسواق يف شبه الجزيرة العربية واملرشق العريب ورشق إفريقيا. تبلغ قيمة مجموع 
الناتج املحل اإلجاميل لهذه األسواق 2.41 تريليون دوالر ويصل عدد املستهلكني فيها إىل 647 مليون مستهلك.

بهدف ضامن النمو السليم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، طورت اململكة العربية السعودية بنية تحتية متينة 
ومدن صناعية خاصة مبزايا تنافسية.

بني دول مجلس التعاون الخليجي من 
حيث حجم سوق الخدمات اللوجستية

حصة اململكة العربية السعودية من سوق 
الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون 

الخليجي

نسبة مزايا توزيع التكاليف لدول منطقة التجارة 
الحرة العربية الكربى ولألسواق يف شبه الجزيرة 

العربية

من التجارة البحرية العاملية تعرب موانئ البحر 
األحمر األوىل

55%10%

12% 

أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية
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40+

موانئ بقدرة تشغيلية تتعدى 
الـ13 مليون حاوية سنويا

منطقة ومدينة صناعية

+5,590 كيلومرت
مجموع أطوال سكك الحديد
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رشكة البحر األبيض املتوسط للمالحة

تعّد رشكة البحر األبيض املتوسط للمالحة إحدى أهم الرشكات العاملية الرائدة يف مجال الشحن 
والخدمات اللوجستية. خالل السنوات العرشين لتواجدها يف اململكة العربية السعودية، شهدت 
تقدم  السعودية.  التجارة  عرفتها  التي  التحّوالت  مختلف  للمالحة  املتوسط  األبيض  البحر  رشكة 
العربية  اململكة  موقع  من  تستفيد  كام  العاملي  أسطولها  عرب  الحاويات  شحن  خدمات  الرشكة 

السعودية االسرتاتيجي والبنية التحتية املتطورة للمملكة.

رشكات اختارت االستثامر يف اململكة العربية السعودية

أبرز مستجّدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية

سويس بورت

يف شهر يناير من عام 2021، وقعت رشكة سويس بورت ومجموعة “اير فرانس-يك أل أم” عقد خدمات 
الحالية  التعاون  آفاق  توسيع  عىل  وينص  السعودية،  العربية  اململكة  يف   2025 عام  حتى  ميتد  جديد 
لتشمل جميع الرحالت التي تسريها كافة رشكات مجموعة الطريان الفرنسية-الهولندية، مام يعزز حضور 
وخدمات  املسافرين  وخدمات  الجوي  الشحن  مناولة  العقد  ويشمل  اململكة.  يف  بورت  سويس  رشكة 
املناولة األرضية، ويغطي كافة الرحالت التي تسريها “يك أل أم”، و”اير فرانس”، و”اير فرانس للشحن”، 

و”مارتني اير” و”ترانسافيا”. 

يف  الدويل  خالد  امللك  مطار  يف  األرضية  املناولة  خدمات  بورت  سويس  رشكة  تقدم   ،2016 عام  منذ 
الرياض، ومطار امللك فهد الدويل يف الدمام، ومطار امللك عبد العزيز الدويل يف جّدة. واعتباًرا من 

عام 2020، أطلقت رشكة سويس بورت عملياتها يف مطار األمري نائف بن عبدالعزيز الدويل يف بريدة.

أوبر

دخلت رشكة أوبر، الرائدة عامليا يف خدمات الركاب، السوق السعودية يف شهر مارس من عام 2014 بهدف 
للمرأة  التنقالت  تسهيل  خالل  من  السعودية  العربية  للمملكة   2030 رؤية  أهداف  تحقيق  يف  اإلسهام 
العاملة لزيادة مشاركتها يف حقل العمل، فضال عن اإلسهام يف تعزيز الرتابط يف املجتمع السعودي. 
الرشكة تقدم خدماتها يف كافة مناطق اململكة، استحوذ  كانت  2016، وفيام  يونيو من عام  يف شهر 

صندوق االستثامرات العامة عىل حصة مبارشة يف أوبر بلغت قيمتها آنذاك 3.5 مليار دوالر.

أرامكس

استحوذت رشكة أرامكس، املزودة الرائدة عاملياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عىل رشكة 
تال السعودية للتجارة واملقاوالت يف شهر يناير من عام 2019 يف صفقة بلغت قيمتها 80 مليون دوالر. 
تندرج هذه الصفقة يف إطار الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لتعزيز التنويع االقتصادي يف اململكة 
العربية السعودية، كام يسمح هذا االستثامر لرشكة أرامكس بتعزيز خدمة املستهلكني لديها بشكل عام 

وإثراء تجربة العمالء واالرتقاء مبستوى الخدمة عىل املدى الطويل.
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تسليط الضوء عىل إنجازات املستثمرين

تسليط الضوء عىل إنجازات املستثمرين

أرامكو السعودية تربم صفقة بنى تحتية بقيمة 12.4 مليار 

دوالر مع ائتالف دويل من املستثمرين

تسليط الضوء عىل إنجازات املستثمرين

أبرمت أرامكو السعودية صفقة بنى تحتية ضخمة مع ائتالف دويل ضّم كاًل من “إي آي جي” ورشكة 
مبادلة لالستثامر يف شهر يونيو من عام 2021. ويشمل االئتالف مجموعة واسعة من املستثمرين 

من أمريكا الشاملية، وآسيا، والرشق األوسط.

يؤكد هذا االستثامر طويل املدى من قبل االئتالف عىل فرص االستثامر الهاّمة التي تقدمها اململكة 
العربية السعودية، باإلضافة إىل سوقها الجاذبة للمستثمرين العامليني.

ستظل أرامكو السعودية محتفظًة مبلكية شبكة خطوط األنابيب بشكٍل كامٍل مع السيطرة التشغيلية 
التامة عليها، كام لن تفرض هذه الصفقة أي قيود عىل الرشكة من حيث كمية اإلنتاج الفعيل للزيت 

الخام.

العربية  اململكة  إىل  املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  شهدت  الصفقة،  هذه  إلبرام  كنتيجة 
السعودية قفزة نوعية يف الربع الثاين من السنة حيث ارتفعت قيمة التدفقات من 1.8 مليار دوالر 

يف الربع األول إىل 13.8 مليار دوالر يف الربع الثاين من السنة.

12مليار دوالر
حجم االستثامر 

اإلجاميل

49%
نسبة الحصة التي استحوذ 
عليها االئتالف يف رشكة 
أرامكو إلمداد الزيت الخام

51%
نسبة الحصة التي ستحتفظ 

فيها أرامكو السعودية 
يف رشكة أرامكو إلمداد 

الزيت الخام

25.3مليار دوالر
إجاميل قيمة أسهم 

أرامكو السعودية

25 سنة
مّدة اتفاقية استئجار 

وإعادة تأجري شبكة 
أنابيب النفط الخام 

التابعة ألرامكو 
السعودية
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السياحة

الطاقة

أبرز مشاريع االستثامر

أبرز مشاريع االستثامر يف مختلف القطاعات

يف شهر مايو، وقعت رشكة طيبة لالستثامر مذكرة تفاهم مع رشكة شعاع كابيتال 
وهام  شعاع  رشكة  طورتهام  فندقنَي  عىل  الكامل  لالستحواذ  السعودية  العربية 
 87.5 بلغت قيمتها  الرياض وسنرتو شاهني يف جدة، يف صفقة  سنرتو واحة يف 

مليون دوالر. تشغل رشكة روتانا إلدارة الفنادق هذين الفندقني.

دوالر  مليون   87.5 بقيمة  تفاهم  مذكرة  عىل  توقع  لالستثامر  طيبة  رشكة 

لالستحواذ عىل فندقني

يف شهر مايو، وقعت مجموعة فنادق إنرتكونتيننتال اتفاقية مع رشكة ريفا العقارية عرب 
فنادق   7 لتطوير  الفندقية،  والخدمات  للضيافة  ريفا  بالكامل،  اململوكة  الفرعية  رشكتها 
جديدة عىل األقل يف اململكة العربية السعودية يف غضون خمسة سنوات. من املتوقع 
قامئة  إىل  بذلك  لتنضم  األخرض  الحقل  مشاريع  منوذج  وفق  الفنادق  هذه  معظم  بناء 
مجموعة فنادق إنرتكونتيننتال املدرجة يف سوق لندن لألوراق املالية عرب أهم العالمات 

التجارية يف كل من الرياض، وجدة، واملنطقة الرشقية، وأبها، وحائل، والقصيم وتبوك.

مجموعة فنادق إنرتكونتيننتال توقع اتفاقية تطوير 7 فنادق جديدة يف اململكة 

العربية السعودية

يف شهر أبريل، أعلنت اململكة العربية السعودية عن اكتامل مرشوع محطة سكاكا للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، منتج الطاقة املستقل، الذي تبلغ سعته اإلنتاجية 300 ميغاواط وتبلغ قيمته 319 مليون 
دوالر. إىل جانب اكتامل املرشوع، أعلنت اململكة عن عقدها اتفاقيات إلنشاء 7 مشاريع جديدة للطاقة 
أنحاء اململكة. من املتوقع أن يبلغ إجاميل ما تنتجه هذه املشاريع مجتمعة  الشمسية يف مختلف 
سكاكا  محطة  عىل  املشاريع  هذه  تشتمل  سكنية.  وحدة   600,000 من  أكرث  لتغذية  ميغاواط   3600
 400 اإلنتاجية  سعته  تبلغ  الذي  الرياح  لطاقة  الجندل  دومة  ومحطة  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة 
ميغاواط واملشاريع السبعة الجديدة. أما املواقع املختارة للمحطات الجديدة فهي املدينة املنّورة، 
وسدير، والقريات، والشعيبة، وجّدة، ورابغ، ورفحاء. متّول هذه املشاريع تحالفات االستثامر الخمسة 

املكّونة من 12 رشكة سعودية وعاملية.

اململكة العربية السعودية تعلن عن اكتامل مرشوع محطة سكاكا للطاقة الشمسية 

الكهروضوئية وعن توقيع اتفاقيات إلنشاء 7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية

التجزئة

مضاعفة عدد شبكة متاجر كارفور يف اململكة العربية السعودية بحلول عام 2025

أعلنت رشكة ماجد الفطيم يف ديب، التي تدير حالياً 21 متجراً لكارفور يف تسع مدن 
السعودية، عن خطتها ملضاعفة عدد متاجرها يف اململكة  العربية  يف اململكة 
العربية السعودية بحلول عام 2025. تشتمل خطة التوسع هذه عىل إنشاء مركز آيل 
لتحضري الطلبات يف الرياض. وتجدر اإلشارة إىل أن مبيعات رشكة ماجد الفطيم عرب 

املنصات اإللكرتونية ارتفعت بنسبة %285 يف اململكة يف عام 2020.
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الصناعة والتصنيع

أبرز مشاريع االستثامر

“إميانسا”، الرشكة الرائدة يف املنطقة يف مجال الطباعة ثالثية األبعاد، 

تحصل عىل ترخيص من وزارة االستثامر

من  تتخذ  والتي  األبعاد  ثالثية  الطباعة  مجال  يف  املنطقة  يف  الرائدة  الرشكة  “إمينسا”،  حصلت 
الثالثية األبعاد من قبل وزارة االستثامر  اإلمارات العربية املتحدة مقرّا لها، عىل ترخيص للطباعة 
يف اململكة العربية السعودية. من شأن هذا الرتخيص األول من نوعه يف اململكة أن يساهم 
تطوير  برنامج  مع  يتوافق  ومبا  للمملكة   2030 رؤية  ضمن  الرابعة  الصناعية  الثورة  تطوير  يف 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. كام استحوذت “إمينسا” عىل منشأة للطباعة ثالثية األبعاد 
الرياض، وتخطط إلنشاء شبكة من منشآت الطباعة  929 مرت، ومكتب يف  تبلغ مساحتها  الصناعية 

ثالثية األبعاد الصناعية األخرى يف جميع أنحاء اململكة.

رشكة ماس للخدمات البيطرية توقع اتفاقا إلنشاء مصنع 
للقاحات الحيوان باستثامرات قيمتها 60 مليون دوالر

األرجنتينية  الحيوية  التكنولوجيا  البيطرية اتفاقا مع رشكة  للخدمات  وقعت رشكة ماس 
بيوجينيسيس باجو إلنشاء مرشوع مشرتك مناصفة بني الرشكتني تبلغ قيمته 60 مليون 
اململكة  يف  الحيوان  للقاحات  مصنع  أول  إنشاء  إىل  املشرتك  املرشوع  يهدف  دوالر. 
العربية السعودية موقعه الرياض، وسريكز يف البداية عىل إنتاج لقاح مضاد ملرىض 
الحمى القالعية. سينتج املصنع 200 مليون جرعة سنويا من هذا اللقاح وسيبدأ اإلنتاج 
2025. يف مرحلة الحقة، سيتم تطوير جميع  أوائل  أو   2024 أواخر عام  التجاري بحلول 
السعودية ودول الرشق األوسط. سوف  العربية  الالزمة يف اململكة  الحيوان  لقاحات 

يؤمن املصنع 400 فرصة عمل قبل حلول عام 2025.

“ريل سينام” من إعامر تدخل السوق السعودية باستثامر قدره 266.3 
مليون دوالر

الرتفيه

املايل،  ديب  سوق  يف  املدرجة  العقارية  إعامر  لرشكة  التابعة  للرتفيه،  إعامر  رشكة  دخلت 
بعضها  يتضمن  سينام  دور   20 إلنشاء  دوالر  مليون   266.3 قدره  باستثامر  السعودية  السوق 
أنشطة ترفيه للعائالت، وذلك خالل السنوات الخمس املقبلة. كام أعلنت إعامر يف شهر أبريل 

عن افتتاح أول دور سينام لها يف الرياض يف شهر ديسمرب.

“مينيمو” اإلسبانية لصناعة السينام تخطط لالستثامر يف مرشوع مشرتك مع جهة 

سعودية بقيمة 250 مليون دوالر

السعودية  السوق  السينام  صناعة  يف  املتخصصة  اإلسبانية  “مينيمو”  رشكة  تدخل  سوف 
باستثامر قدره 250 مليون دوالر عرب مرشوع مشرتك مع رشكة “نكست لفل” املحليّة. سوف تبدأ 
الرشكة نشاطها يف الرياض مطلع العام املقبل وسوف تؤسس مقرًا إقليميًا لها يف العاصمة 
السعودية بهدف توطني صناعة األفالم املحلية. وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة “مينيمو” شاركت 
يف إنتاج العديد من األفالم العاملية مثل “أفاتار”، و”ذا لورد أوف ذا رينغز”، و”هاري بوتر”، و”ذا 

دارك نايت”، و”ذي ميشن” و”دوم”.
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أبرز مشاريع االستثامر

رشكة معادن السعودية توقع عقد تشغيل لتعدين الذهب بقيمة 880 مليون دوالر

“معادن” تقرتب من إنجاز مصنع األمونيا الذي تبلغ قيمته 900 مليون دوالر

افتتاح “كلية كينجز الرياض”

يف شهر يونيو من عام 2021، وقعت رشكة التعدين العربية السعودية “معادن” عقد تشغيل قدره 880 
يف  الرائدة  الرشكات  إحدى  املحدودة”،  والخدمات  للمقاوالت  الرشيد  ريك  “جاك  رشكة  مع  دوالر  مليون 
مجال البنية التحتية لقطاع التعدين يف اململكة العربية السعودية. ينص العقد عىل قيام رشكة جاك ريك 
والنقل،  والتحميل،  الجانبية،  والجدران  السقف  من  املستقرة  غري  الصخور  وإزالة  الحفر،  بعمليات  الرشيد 
والتفريغ، وتحليل الرواسب املعدنية، وسحب املياه السطحية، وعمليات الكسارات، وجميع األنشطة ذات 
الصلة يف منجمي منصورة ومرسة. يدخل هذا االتفاق ضمن أضخم مرشوع لتعدين الذهب حتى اآلن لدى 

معادن. 

 ،2023 عام  يف  القصوى  اإلنتاجية  طاقته  إىل  ومرسّة  منصورة  منجمي  مرشوع  يصل  أن  املقرر  ومن 
ليسهم يف إنتاج 250,000 أوقية من الذهب قبل حلول عام 2025. يعّد هذا املرشوع حيويّا للرشكة لتتمّكن 
من تحقيق هدفها االسرتاتيجي القائم عىل زيادة إنتاجها اإلجاميل إىل مليون أوقية من الذهب سنوياً 

قبل حلول عام 2025.

التشغيل ملرافق مصنع  السعودية “معادن” عمليات ما قبل  العربية  التعدين  أنجزت رشكة 
900 مليون دوالر يف مدينة رأس الخري الصناعية. من املتوقع االنتهاء من  األمونيا بقيمة 
2021. ويُعد مصنع األمونيا أول مرشوع ضمن مرشوع  أعامل البناء يف الربع األخري من عام 
بـ6.4 مليار دوالر، وهو ثالث مشاريع الفوسفات الضخمة  3” الذي يقدر  توسعة “فوسفات 
 9 3” الطاقة اإلنتاجية لألسمدة الفوسفاتية إىل  لرشكة معادن. سرتفع توسعة “فوسفات 
أكرب منتجي  كأحد  تعزيز مكانة معادن  اإلنتاج يف  الزيادة يف  مليون طن، وستسهم هذه 

األسمدة الفوسفاتية عاملياً.

2021، تم افتتاح “كلية كينجز الرياض” بالتعاون مع الهيئة  يف شهر مايو من عام 
يف  افتتاحها  يتم  مدرسة  أول  هي  الرياض”  كينجز  “كلية  الرياض.  ملدينة  امللكية 
إطار برنامج جذب املدارس الدولية التابع للهيئة والذي أطلق بالرشاكة مع وزاريت 
الطالب  الرياض”  كينجز  “كلية  استقبلت  أغسطس،  شهر  يف  واالستثامر.  التعليم 
تفتح  8 سنوات(. يف مرحلة الحقة، سوف  )3 إىل   3 السنة  الحضانة إىل  من مرحلة 
أمام املزيد من  الفرصة  )18 سنة(، إلتاحة   13 السنة  أبوابها للطالب لغاية  املدرسة 

الطالب لالستفادة من الخربة الواسعة لشبكة من املعلمني من كافة أنحاء العامل.

التعدين واملعادن

التعليم

الخدمات املالية

اململكة العربية السعودية توافق عىل الرتخيص ألول بنكني رقميني لرشكتي “إس يت يس باي” وأرتار

يف شهر يونيو من عام 2021، وافق مجلس الوزراء السعودي عىل منح ترخيص البنك الرقمي لرشكتني 
هام “إس يت يس باي” التابعة لرشكة االتصاالت السعودية ورشكة عبد الرحمن بن سعد الراشد وأوالده 
)أرتار(. سوف تتحول رشكة “إس يت يس باي” التي تعمل حاليا كرشكة مدفوعات رقمية إىل بنك “إس 
السعودية فستتحول  أرتار  أما رشكة  666.7 مليون دوالر.  برأسامل قدره  بنك رقمي  يت يس”، وهو 
إىل البنك السعودي الرقمي برأسامل قدره 400 مليون دوالر. تجدر اإلشارة إىل أّن رشكة عبد الرحمن 
بن سعد الراشد وأوالده هي رشكة متعّددة االستثامرات تعمل يف قطاعات متنوعة منها املقاوالت 

وتطوير العقارات وإدارة االستثامر.
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الرعاية الصحية وعلوم الحياة

أبرز مشاريع االستثامر

األغذية واملرشوبات

اململكة العربية السعودية تستكمل عملية تخصيص مطحنني إلنتاج الدقيق بقيمة 800 

مليون دوالر

مليون   567.2 مقابل  الثانية  املطاحن  رشكة  بيع  تم   ،2021 عام  من  أبريل  شهر  يف 
ورشكة  والعقاري،  التجاري  لالستثامر  العجالن  العزيز  عبد  أبناء  رشكة  لتحالف  دوالر 
الراجحي الدولية لالستثامر، ورشكة نادك، ورشكة أوالم العاملية. أما رشكة املطاحن 
الرابعة فتم بيعها مقابل 228.7 مليون دوالر لتحالف آالنا الدولية، ورشكة أسواق عبد 
الله العثيم والرشكة املتحدة لصناعة األعالف. تجدر اإلشارة إىل أن عملية تخصيص 
مطاحن الدقيق متت بقيادة املركز الوطني للتخصيص واملؤسسة العامة للحبوب 

يف السعودية.

وزارة االستثامر توقع مذكرة تفاهم مع رشكة “يانسن” لتعزيز قطاع 

الرعاية الصحية وعلوم الحياة

صناعة  رشكات  إحدى  “يانسن”،  رشكة  وقعت   ،2021 عام  من  يونيو  شهر  يف 
األدوية الرائدة التابعة ملجموعة “جونسون آند جونسون”، مذكرة تفاهم مع وزارة 
خالل  اسرتاتيجية  مبادرات  لتطوير  رشاكة  تأسيس  إىل  املذكرة  تهدف  االستثامر. 
أساسية  مسارات  أربعة  عىل  املبادرات  هذه  وتشتمل  املقبلة.  الخمس  السنوات 
ومتكني  الرسيرية،  والدراسات  البيانات  ودعم  والتمويل،  األعامل  بيئة  تعزيز  هي 

تنمية رأس املال البرشي، وتعزيز دور القطاع الخاص يف االبتكار.

املراعي تضخ 1.8 مليار دوالر للتوسع يف قطاع الدواجن بهدف 

مضاعفة حصتها من السوق

أعلنت رشكة املراعي، يف بيان صحفي صدر يف شهر مايو، عن ضخ استثامرات رأساملية 
يف  الرشكة  حصة  مضاعفة  بهدف  الدواجن،  قطاع  يف  للتوسع  دوالر  مليار  بـ1.8  تقدر 

سوق هذا القطاع. وسوف يتم تنفيذ هذا التوسع عىل عدة مراحل خالل 5 سنوات.

رشكة أمريكية ناشئة لتقنية األغذية تعقد صفقة بقيمة 100 مليون دوالر للتوسع يف اململكة 

العربية السعودية

يف شهر يوليو، تم اإلعالن عن مرشوع مشرتك بقيمة 100 مليون دوالر من قبل منصة 
 Citizens C3 أوىل مواقعها يف  C3 األمريكية. من املقرر أن تطلق  تكنولوجيا األغذية 
طلباتهم  وضع  للزبائن  وميكن   .2022 عام  من  األول  الربع  يف  الرياض  يف   Food Hall
Citizens. من املرجح أن يطلق املرشوع السعودي  التوصيل عرب تطبيقات  لالستالم أو 
مستقلة  مواقع  و110  األول،  العام  خالل  متعددة  تجارية  لعالمات  موقعاً   30 املشرتك 
و550 موقع لعالمات تجارية بحلول عام 2026. يشار إىل أن حصة C3 يف الكيان الجديد 
املتبقية  الحصة  السعودية  القابضة  االستثامرية   WK رشكة  متتلك  فيام   49% تبلغ 

والبالغة 51%.
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الكيميائية السعودية توقع اتفاقية بقيمة 27 مليون دوالر مع رشكة جالكسو سميث كالين

رشكة تشيك أوت العاملية تقود جولة متويلية لرأس املال الجريء ومتويل الدين يف 

رشكة ناشئة بقيمة 110 مليون دوالر

 27 بقيمة  اتفاقية  القابضة  السعودية  الكيميائية  الرشكة  وقعت  يونيو،  شهر  يف 
لتصنيع  السعودية  الصحية  للرعاية  كالين  سميث  جالكسو  رشكة  مع  دوالر  مليون 
األدوية يف اململكة العربية السعودية. من شأن هذه االتفاقية أن تخلق فرص عمل 

وتتيح االستفادة من التصنيع املحيل يف قطاع األدوية للحد من االسترياد.

يف شهر أبريل من عام 2021، أغلقت رشكة التقنية املالية السعودية »متارا«، املتخصصة يف الدفع 
اآلجل للمتاجر اإللكرتونية أي الرشاء اآلن والدفع الحًقا، جولة استثامرية بقيمة 110 مليون دوالر تقودها 
أن  االستثامر  هذا  شأن  من  الدين.  ومتويل  الجريء  املال  رأس  متويل  شكل  عىل  أوت،  تشيك  رشكة 
يساعد رشكة متارا عىل توسيع فريق عملها، وترسيع توّسعها يف أسواق جديدة ضمن دول مجلس 

التعاون الخليجي، ومتويل توزيعها لخدمة الرشاء اآلن والدفع الحًقا.

ريادة األعامل واالبتكار

الرشكة الناشئة السعودية ريتيلو تغلق جولة استثامرية بقيمة 9 مليون دوالر من 

التمويل األويل

دوالر  مليون   6.7 بقيمة  األويل  للتمويل  استثامرية  جولة  السعودية  ريتيلو  رشكة  أغلقت 
يف شهر مايو، وهو أول رأس مال أويل تجمعه رشكة سعودية ناشئة. بشكل عام، جمعت 
التجارة  سوق  بذلك  لتصبح  دوالر،  مليون   9 قيمتها  بلغت  إجاملية  استثامرات  ريتيلو  رشكة 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  منوا  األرسع  واملتوسطة  الصغرية  بني رشكات التجزئة 

أفريقيا.

أبرز مشاريع االستثامر
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يف  العامل  يف  مرجانية  حديقة  أكرب  إلنشاء  الجهود  توحدان  والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  وجامعة  نيوم  رشكة 
جزيرة شوشة عىل ساحل البحر األحمر. يف ظل التحديات الناجمة عن التغرّي املناخي، سوف تشّكل هذه الجزيرة مثاال 
حيًّا عىل الجهود املبذولة لحامية وتجديد الشعاب املرجانية. من املقرر أن يكتمل هذا املرشوع يف عام ٢٠٢٥ لتصبح 

بذلك نيوم رائدة عامليًا يف مجال تجديد وتنمية الشعاب املرجانية.

عام  أبريل  يف  تفاهم  مذكرة  تبوك  وأسامك  نيوم  رشكتا  وقعت 
2021 لتطوير أكرب مزرعة أسامك يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
املحيل  اإلنتاج  نطاق  توسيع  عىل  املرشوع  سيعمل  إفريقيا. 
منطقة  داخل  التقنيات  من  الجديد  الجيل  وتطبيق  املايئ  لالستزراع 
نيوم. كام تنص مذكرة التفاهم عىل أهمية مساهمة خطط تطوير 
مزرعة األسامك يف تعزيز صناعة االستزراع املايئ املحلية وإنشاء 
االصطناعية  للربك  املجاورة  املناطق  يف  املتينة  التحتية  البنية 

واملياه الطبيعية.

حصلت رشكة البحر األحمر للتطوير عىل قرض بقيمة 3.76 مليار دوالر 
السعودي. وبينام  بالريال  ُمقّوم  ائتامين أخرض  أول تسهيل  وعىل 
يقوم بنك “إتش إس يب يس” بدور املنسق للقرض األخرض، يلعب 
السعودي  والبنك  الرياض،  وبنك  الفرنس،  السعودي  البنك  من  كل 
املفوضني  دور  السعودي  األهيل  والبنك  )ساب(  الربيطاين 

الرئيسيني للتنظيم.

بالريال  ُمقّوم  ائتامين  تسهيل  أول 
السعودي مُينح ضمن إطار التمويل األخرض

األحمر  البحر  رشكة  مكانة  عىل  التأكيد 
التنمية  متويل  يف  عاملي  كرائد  للتطوير 

املستدامة
يف  رياديًا  دوًرا  يلعب  األخرض  التمويل 

تحقيق أهداف رؤية 2030
يؤكد  الرنويجية  التصنيف  هيئة  اعتامد 
مواءمة التمويل مع مبادئ التمويل األخرض

الرأساملية  الدين وااللتزامات  ضامن متويل 
الالزمة للمرحلة األوىل من املرشوع

أبرز مستجّدات املشاريع الضخمة

رشكة نيوم وجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية تدخالن 

مرشوًعا مشرتكًا إلنشاء أكرب حديقة مرجانية يف العامل

رشكة نيوم ورشكة أسامك تبوك توقعان مذكرة تفاهم لتطوير 

أكرب مزرعة لألسامك يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

رشكة البحر األحمر للتطوير تحصل عىل قرض 

بقيمة 3.76 مليار دوالر وعىل أول تسهيل 

ائتامين أخرض ُمقّوم بالريال السعودي

من الشعاب 
املرجانية األصلية 

املحفوظة

مساحة 
الحديقة

من الطبيعة 
املحفوظة يف نيوم

عدد أنواع األسامك 
املحفوظة يف 

نيوم

300 %10095 هكتار 1,000

من املنتجات السمكية بحلول 
عام 2030

زريعة حجم الطاقة اإلنتاجية

600,000 طن 

70 مليون

أبرز مستجّدات املشاريع الضخمة
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القطاعي  بني  الرشاكات  ملشاريع  دوالر  مليار   15 بقيمة  استثامر  فرصة  عن  العال  ملحافظة  امللكية  الهيئة  أعلنت 
العام والخاص.

عند اكتامل املرشوع يف عام 2035، مخطط “رحلة عرب الزمن” سيدعم االقتصاد الوطني واإلقليمي.

الخطة الرئيسية للُعال توفر فرص استثامر 

بقيمة 15 مليار دوالر

أبرز مستجّدات املشاريع الضخمة

 9 كيلومرت
طول واحة العال 

الثقافية

38,000 
فرصة عمل جديدة

130,000 
نسمة حجم النمو السكني 

املتوقع سنويا

 32 مليار دوالر
حجم املساهمة يف الناتج 

املحل اإلجاميل للمملكة

 2 مليون
زائر سنويا

20 كيلومرت
طول الوادي واملسارات 

الطبيعية الخالبة

46 كيلومرت
طول خط قطار العال 

السياحي والصديق للبيئة

10 مليون مرت مربع 
من املساحات الخرضاء 

والعامة

5 
مراكز 
متميّزة

5 
مواقع أثرية مدرجة 

عىل قامئة اليونسكو 
للرتاث العاملي

أكرث من 

5,000 
غرفة فندقية

15 
مرفًقا ثقافيا ضمن مخطط 

“رحلة عرب الزمن”
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سوف توفر رشكة سيمنز للطاقة إمدادات الطاقة الكهربائية لـ30,000 وحدة سكنية يف أول حّي 
سكنّي تطّوره رشكة روشن التابعة لصندوق االستثامرات العامة. يقوم دور سيمنز للطاقة عىل 
توفري خدمات الهندسة والتوريد واإلنشاء والرتكيب والتشغيل لشبكات الكهرباء التي تصل األحياء 
السكنية بالشبكة السعودية الوطنية. تدعم روشن أهداف رؤية 2030 لرفع معدل متلك املنازل 

يف اململكة إىل 70%.

رشكة سيمنز للطاقة توقع عقًدا مع رشكة روشن لتوفري 

إمدادات الطاقة الكهربائية لـ30,000 وحدة سكنية.
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ثالثة تراخيص متوفّرة عرب نافس

ناٍد خاص
أكادميية خاصة

مركز خاص

أبرز اإلصالحات

الحكومة السعودية توافق عىل نظام مكافحة االحتيال 
املايل وخيانة األمانة

وزارة الرياضة تطلق منصة ترخيص إلكرتونية تهدف إىل تشجيع 
االستثامر األجنبي

وافق مجلس وزراء اململكة العربية السعودية عىل نظام جديد ملكافحة االحتيال وخيانة األمانة يف شهر أبريل من 
عام 2021 والذي يهدف إىل تعزيز الشفافية يف كافة القطاعات االقتصادية، وحامية املصالح املالية ودعم جهود 

اململكة يف مكافحة الجرائم املالية والفساد.

السعودي  املركزي  البنك  تعريف  عىل  ويستند   2021 عام  من  سبتمرب  شهر  يف  التنفيذ  حيّز  الجديد  النظام  يدخل 
لالحتيال: “أية مامرسة تنطوي عىل استخدام الخداع للحصول املبارش أو غري املبارش عىل شكل من أشكال االستفادة 
املالية ملرتكب الجرمية، أو تسهيل ذلك لغريه لتؤدي إىل شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض لالحتيال”. 
مبوجب هذا النظام الجديد، سوف تتخذ تدابري صارمة بحق كل من ثبت ارتكابه لالحتيال املايل. من شأن هذه الخطوة أن 

تعزز قدرة اململكة عىل الحّد من الفساد والرفع من مستوى الشفافية يف مختلف املجاالت االقتصادية.

ترخيص  منصة  “نافس”،  الرياضة  وزارة  أطلقت 
عىل  الدوليني  املستثمرين  لتشجيع  إلكرتونية، 
منّوا  الرياضية  األسواق  أرسع  من  واحدة  دخول 
السعودية  العربية  اململكة  تتيح  العامل.  يف 
للنوادي  الكامل  التملك  الدوليني  للمستثمرين 
من  رياضيًا  مجااًل   27 يف  واملراكز  واألكادمييات 
األكرث رواًجا يف اململكة. من شأن منصة نافس أن 

تعزز املنافسة بني الرياضيني املحرتفني.

أبرز اإلصالحات

حيز  دخل  الذي  الجديد  التعدين  قانون  إقرار  بعد 
التنفيذ يف بداية عام 2021، تخطط اململكة العربية 
السعودية لطرح رخصتي تعدين يف مزاد علني يف 

عام 2022 لسلع تشمل الذهب والنحاس والزنك.
للمستثمرين  السعودية  العربية  اململكة  تسمح 
قطاع  يف  األعامل  مبامرسة  واألجانب  املحليني 

التعدين.

اململكة العربية السعودية تخطط لطرح رخصتي تعدين يف مزاد 

علني يف عام 2022 
قيمة احتياطات التعدين 

غري املستثمرة بعد  1.3
تريليون دوالر

زيادة إسهام القطاع يف الناتج املحيل 
اإلجاميل بثالثة أضعاف ليصل إىل 64 مليار 

دوالر بحلول عام 2030

ثالثة 

أضعاف

مضاعفة عدد فرص العمل ليصل إىل 
470,000 بحلول عام 2030 مضاعفة

حددت الوزارة ثالثة أهداف رئيسية لنافس

تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر
تطوير قطاع الرياضة وزيادة إيراداته

زيادة عدد النوادي واألكادمييات الرياضية

تعمل نافس عىل 
زيادة إسهام 
قطاع الرياضة 

يف الناتج 
املحيل اإلجاميل 

للمملكة

كيفية  عىل  هنا  تعرّف 
من  جزًءا  لتصبح  التسجيل 
املزدهر  الرياضة  قطاع 
العربية  اململكة  يف 

السعودية.
نسبة زيادة إسهام 

القطاع يف الناتج املحيل 
اإلجاميل يف السنوات 

الثالث املاضية

22%
نسبة منّو اقتصاد 

الرياضة السعودي 
يف السنوات الثالث 

املاضية

174%
حدثًا عامليًا يف 

اململكة خالل 
السنوات الثالث 

املاضية
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أبرز فرص االستثامر

أبرز فرص االستثامر

منتجع سياحي عىل شاطئ 
البحر

ستوديو لتطوير األلعاب 

اإللكرتونية

مصّهر سيليكون

قيمة االستثامر

قيمة االستثامر

قيمة االستثامر

القطاع

القطاع

القطاع

117 مليون دوالر

17 مليون دوالر

140مليون دوالر

السياحة وجودة 

الحياة

املعلومات 

وتقنية 

االتصاالت

التعدين 

واملعادن

وصف املرشوع: فرصة إلنشاء ستوديو تصميم لصناعة وتوطني األلعاب اإللكرتونية 

ووحدة إصدار لتمويل وإصدار األلعاب املطّورة محليا يف اململكة العربية السعودية 

واملنطقة ككّل. تقدم اململكة العربية السعودية بنية تحتية ممتازة وقاعدة زبائن 

تحتمل إمكانية التوسع يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، باإلضافة إىل 

نظام بيئي تقني متقدم وفئة شابة كبرية ومتنامية. تحظى سوق األلعاب اإللكرتونية 

بدعم الحكومة الكامل كام يقدم غياب مطّوري املحتوى والنارشين املحليني فرص 

استثامر هائلة للمستثمرين يف مجال توطني األلعاب. مبعّدل استثامر أويل بقيمة 

17 مليون دوالر، ميكن للمستثمرين تحقيق أرباح بقيمة 80 مليون دوالر من التدفق 

النقدي الرتاكمي يف غضون 10 سنوات.

وصف املرشوع: فرصة لتطوير منتجع سياحي عىل شاطئ البحر األحمر يقّدم تجاربًا 

فريدة تناسب أذواق كل من زائريه ويتّصف بكونه ذروة يف الرفاه والذوق الفاخر. 

يشّكل هذا املنتجع وجهة سياحية شاملة تتضمن مختلف األنشطة وتجارب الرفاهية، 

كام من املخطط إنشاء حديقة مائية ومركز لألنشطة وشاطئ خاص ملامرسة الرياضات 

املائية فيه. إن طموح اململكة العربية السعودية وسعيها ألن تصبح وجهة سياحية 

عاملية، إضافة إىل ساحل البحر األحمر املمتد عىل طول 100 كيلومرت بشواطئه الخاصة 

وواجهاته البحرية ذات املياه العذبة غري املستثمرة بعد، تقدم للمستثمرين األوائل 

فرًصا ال تقدر بثمن. متتد فرتة بناء املرشوع عىل 4 سنوات وتبلغ مساحة املنتجع حوايل 

31,100 مرت مربع من البناء األريض و250 غرفة فندقية.

وصف املرشوع: فرصة إلنشاء مصّهر سيليكون تبلغ سعته 45 كيلوطن يف اململكة العربية 

السعودية لتلبية طلب السوق املحلية واألسواق اإلقليمية. من املتوقع أن يصل الطلب 

2035. يف  16 كيلوطن سنويا بحلول عام  املحل عىل السيليكون لقطاع األملنيوم إىل 

هذا السياق، يقّدم غياب اإلنتاج املحل للسيليكون فرًصا هائلة مبزايا عديدة للمستثمرين 

 9.7 العاملية  السيليكون  سوق  قيمة  تبلغ  أن  املتوقع  من  الصناعة.  هذه  يف  األوائل 

2026. أما يف اململكة العربية السعودية، فمن املتوقع أن يبلغ  مليار دوالر بحلول عام 

الشمسية  الطاقة  وصناعات  اإللكرتونية  الصناعات  لطلب  املركب  السنوي  النمو  معدل 

عىل السيليكون %6 خالل السنوات الخمس املقبلة، يف حني يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 

للطاقة،  التنافسية  واألسعار  الخام،  املواد  وفرة  أّما   .4.4% العاملي  املركب  السنوي 

تريليون  بـ1.3  تقدر  التي  واالحتياطات  التعدين  قطاع  يف  بعد  املستثمرة  غري  واإلمكانات 

دوالر، فتقدم فرًصا ال مثيل لها للمستثمرين يف اململكة العربية السعودية.
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ندوات وفعاليات مقبلة

ديب، اإلمارات العربية املتحدة 
ديب وورلد سنرت، معرض ديب للطريان

معرض ديب للطريان
14 إىل 18 
نوفمرب 2021

حدث مبارش

ميالن، إيطاليا
فيريا ميالنو يف مدينة رو

Enlit أوروبا
30 نوفمرب إىل 
2 ديسمرب 2021

حدث مبارش

جاكرتا، إندونيسيا
ويندهام كازابالنكا جاكرتا

املؤمتر العاملي حول التعدين 
واملواد وهندسة املعادن

12 و13 
يناير 2022

حدث مبارش

دافوس، سويرسا

املنتدى االقتصادي 
العاملي 17 إىل 22 

يناير 2022

حدث مبارش

https://www.investsaudi.sa/


كل ما تحتاجه للحصول عىل ترصيح مستثمر:

استثمر يف السعودية

 investsaudi.sa   طالع مزيًدا من املعلومات عىل موقع

مركز االستجابة ألزمة كورونا بوزارة االستثامر

مستندان ثالث ساعات

أنشأنا مركز االستجابة ألزمة كورونا لدعم أعاملكم خالل هذا 

الوقت االستثنايئ.  ويجمع األسئلة الشائعة التي تدعم 

دميومة أعاملك يف خضم جائحة كوفيد- 19. 

ميكنكم االتصال مبركز االستجابة ألزمة كورونا عىل مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع:

الربيد اإللكرتوين: InvestorCare@MISA.gov.sa | واتس آب: 5888 203 11 966+

investsaudi.sa
investsaudi.sa



