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الكلمة االفتتاحية

 معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية 

الكلمة االفتتاحية

الدفــاع واألمــن  الســعودية قطــاع  العربيــة  المملكــة  ولــي 
ُ
ت

 كبيــرة؛ حيــث جــاء توجــه القيــادة الرشــيدة –
ً

الوطنــي أولويــة
رعاهــا اللــه- الهــادف إلــى توطيــن الصناعــات المختلفــة فــي 
 
ً
وســببا الوطنــي،  اقتصادنــا  إلثــراء   

ً
مصــدرا لتكــون  المملكــة 

العامــة  الهيئــة  تأسســت  هنــا  ومــن  المســتدام،  الزدهــاره 
للصناعــات العســكرية لتكــون الجهــة المســؤولة عــن توطيــن 

وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وإذا تحدثنــا عــن هــذا القطــاع الواعــد فإننــا نتحــدث عــن رؤيــة 
رســمت أهدافنــا وتوجهاتنــا علــى نحــٍو واضــٍح ودقيق للســعي 
نحــو تعزيــز قــدرات التصنيــع العســكري الوطنيــة، وتوطيــن هــذا 
 بشــكل كبيــر فــي دعــم 

ً
 ومســاهما

ً
 هامــا

ً
القطــاع ليكــون رافــدا

ازدهار االقتصاد الســعودي، وتعزيز اســتقالليته االســتراتيجية 
واألمنيــة، فالقطــاع يحظــى برعايــة ودعــم المحــدود مــن قبــل 
القيــادة الحكيمــة -حفظهــا اللــه- لتمكينــه مــن أداء مهامــه 

وواجباته بالشكل المطلوب.

وممــا ال شــك فيــه بــأن المملكــة العربيــة الســعودية –بفضــل 
مــن اللــه- تعتبــر إحــدى أهــم الــدول ذات األبعــاد االســتراتيجية 
علــى مســتوى العالــم مــن الناحيتين االقتصاديــة والجغرافية، 
وفــي ظــل مــا نشــهده فــي عالمنــا اليــوم مــن اهتمامــات 
تقنيــة  الدفاعيــة واالمنيــة وتطــورات  المجــاالت  فــي  كبــرى 
تلقــي بظاللهــا علــى قطــاع الدفــاع علــى مســتوى العالــم، 
 ،

ً
فقــد ازدادت االعتبــارات المتعلقــة بالشــؤون الدفاعية تعقيدا

واضحــة  اســتراتيجية  وضــع  علــى  الهيئــة  عملــت  فقــد  لــذا 
ودقيقــة تقــوم علــى ثالثــِة ركائــز رئيســة يأتــي فــي مقدمتهــا 
ــم مخرجــات توحيــد القــوة 

ِّ
عظ

ُ
المشــتريات العســكرية والتــي ت

الشــرائية والشــفافية ورفــع الكفــاءة فــي اإلنفــاق، كمــا تعتبــر 
 لتوطيــن الصناعــة ونقــل التقنيــة، 

ً
 رئيســيا

ً
 وُممكنــا

ً
 مهمــا

ً
عامــال

المعنيــة والرئيســة  الجهــات  العديــد مــن  فنحــن نعمــل مــع 
فــي قطاعــي الدفــاع واألمــن لتوفيــر مســتوى أعلــى مــن 
ولضمــان  المنتجــات،  توطيــن  مــن  عــزز 

ُ
ولن اإلنفــاق،  فعاليــة 

وطنــي  نطــاق  علــى  جهودنــا  فتمتــد  الممارســات،  أفضــل 
واسع. 

ثــم تأتــي ركيــزة الصناعــات العســكرية والتــي تســتهدف دعــم 
المســتثمرين وتســهيل دخولهم لســوق الصناعات العســكرية 
واألمنيــة الســعودية، حيــث تســعى الهيئــة مــن خاللهــا إلــى 

توطيــن الصناعــات العســكرية فــي المملكــة بمــا يزيــد عــن 50% 
مــن إنفــاق المملكــة علــى المعــدات والخدمــات العســكرية 
عــُد فيــه المملكــة مــن أكثــر دول 

ُ
بحلــول 2030، فــي وقــت ت

ــا علــى الخدمــات والمعــدات العســكرية الدفاعية 
ً

العالــم إنفاق
قــدر بـــ %8 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، إال 

ُ
واألمنيــة بنســبة ت

أن زيــادة نســب التوطيــن فــي القطــاع واعــدة ومبشــرة. ومــن 
 
ً
جهــة أخــرى فقــد حــددت اســتراتيجية الهيئــة عــدد 11 مجــاال

 وذات أولوية في قطاع الصناعات العسكرية.
ً
مستهدفا

 لالســتثمار فــي القطــاع 
ً

 تنظيميــة
ً
لقــد وضعــت الهيئــة أطــرا

بحيــث ال تتضمــن أي قيــود علــى المســتثمر األجنبــي الراغــب 
المملكــة  فــي  العســكرية  الصناعــات  لســوق  الدخــول  فــي 
التوطيــن  مســيرة  فــي  لنــا   

ً
شــريكا ســيكون  أنــه  طالمــا 

والتوظيــف ونقــل التقنيــات، وبدورنــا ندعــو كافة المســتثمرين؛ 
 للمســاهمة علــى هــذا 

ً
 أو أجنبيــا

ً
ســواًء كان المســتثمر محليــا

الصعيــد، فالبيئــة االســتثمارية فــي الوقــت الحالــي تعتبــر بيئــة 
نســبته   مــا  بتملــك  الدولييــن  للمســتثمرين   

ً
وخصبــة  

ً
جاذبــة

القــوة  مــن  واالســتفادة   ،
ً
محليــا اســتثماراتهم  مــن   100%

االقتصاديــة للمملكــة بوجودهــا فــي صلــب سالســل اإلمــداد 
االســتراتيجي  الجغرافــي  موقعهــا  عبــر  ســيما  ال  الدوليــة 
الــذي يصــل مــا بيــن ثــالث قــارات، ممــا يجعــل منهــا الوجهــة 
المثاليــة لالســتثمار فــي هــذا القطــاع بشــكل خــاص وبقيــة 
تولــي  كمــا  عــام،  بشــكل  األخــرى  الصناعيــة  القطاعــات 
الشــركات  بمشــاركة   

ً
كبيــرا  

ً
اهتمامــا الهيئــة  اســتراتيجية 

الصغيــرة والمتوســطة علــى الرغــم مــن محدوديــة مثــل هــذه 
برنامــج  أن  إال  الحالــي،  الوقــت  فــي  بالقطــاع  الشــركات 
المشــاركة الصناعيــة لدينــا يعمــل علــى دعــم هــذه الشــركات 
بزيــادة أعدادهــا وتشــجيعها علــى إنتــاج األجــزاء والمكونــات 

الجوهرية في الصناعة.

والركيــزة الثالثــة هــي البحــوث والتقنيــة والتــي نعمــل مــن 
خاللهــا علــى تطويــر القــدرات العســكرية واألمنيــة وتوظيــف 
الخبــرات والكفــاءات الوطنيــة فــي هــذا المجــال كركن أساســي 
فــي توطيــن الصناعــة، وعلــى هــذا االســاس عملــت الهيئــة 
تقنيــة   21 تحديــد  مــن  المعنييــن  شــركائها  مــع  وبالتعــاون 
تطويرهــا  علــى  نعمــل  كبــرى  أولويــة  ذات  مســتهدفة 
حجــم  مــع  المجــاالت  هــذه  تتــواءم  إذ   ،

ً
تدريجيــا وتوطينهــا 

الطلــب فــي القطــاع، ومــن خــالل العمــل مــع مراكــز األبحــاث 
الحاليــة، نهــدف فــي الهيئــة إلــى بنــاء منظومــة بحثيــٍة تقنيــٍة 

ستكون مصدر فخٍر لألجيال القادمة من أبناء وبنات الوطن.

ؤكــد علــى مــا يحظــى بــه قطــاع الصناعــات العســكرية 
ُ
نــود أن ن

القيــادة  مــن  مطلقــٍة  عنايــٍة  مــن  المملكــة  فــي  واألمنيــة 
الرشــيدة –حفظهــا اللــه- وبمتابعــٍة ودعــٍم مباشــرين مــن لــدن 
بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي  ســمو 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة العامة للصناعات 
هــذا  توطيــن  نحــو  الوطنــي  الطمــوح  لتجســيد  العســكرية 
القطــاع الواعــد وتعزيــز اســتقالليته االســتراتيجية. ولقــد جــاءت 
 باإلعــالن عــن 

ً
توجيهــات ســمو ســيدي ولــي العهــد مؤخــرا

نحــو   
ً
داعمــا ليكــون   2022 العالمــي  الدفــاع  معــرض  إطــالق 

اللــه-  الحكيمــة –رعاهــا  القيــادة  تحقيــق طمــوح وتطلعــات 
نحــو تعزيــز قــدرات التصنيــع العســكري الوطنيــة؛ حيث ســيقدم 
هــذا المعــرض الفريــد مــن نوعــه أحــدث التقنيــات فــي مجــاالت 
التوافــق العملياتــي عبــر مختلــف قطاعــات الدفــاع الخمــس 
أمــن المعلومــات واألقمــار  إلــى   باإلضافــة 

ً
 وبحــرا

ً
 وبــرا

ً
جــوا

 لكافــة الجهــات المعنيــة فــي القطــاع 
ُ

الصناعيــة، وهــذه دعــوة
فــي   

ُ
والمشــاركة إلينــا  لالنضمــام  العالــم  مســتوى  علــى 

معــرض الدفــاع العالمــي والــذي ســيقام –بــإذن اللــه- فــي 
العاصمة الرياض في شهر مارس من العام 2022. 
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أحدث البيانات

أظهــر االقتصــاد الســعودي فــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2020 مؤشــرات 
واضحــة علــى صمــوده ومتانتــه بالرغــم مــن التحديــات التــي واجهها االقتصــاد العالمي 

منذ بداية جائحة كورونا )كوفيد-19(.

ففــي الربــع الثانــي مــن العــام، انكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة بنســبة 7%، 
مقابــل متوســط انكمــاش بلــغ %9.1 و%11.7 شــهدته االقتصــادات األخــرى ضمــن مجموعة 
العشــرين ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى التوالــي. أمــا في الربــع الثالث، 

فقد تقلص انكماش الناتج المحلي اإلجمالي إلى 4.6%.

اســتمر ارتفــاع مســتويات االســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي بــدأ نتيجــة 
ليبلــغ ذروتــه عنــد مســتوى  التــي تحققــت فــي المملكــة،  اإلصالحــات 
قياســي خــالل الربــع األول، قبــل أن يتباطــأ فــي الربــع الثانــي. إال أن عــدد 
الجديــدة والمرخصــة مــن قبــل وزارة  المشــاريع االســتثمارية األجنبيــة 
االســتثمار عــاد لينتعــش بقــوة فــي الربــع الثالــث. وذلــك باإلضافــة إلــى 
بلــوغ االســتثمارات فــي الصناعــات غيــر النفطيــة التــي ســجلتها وزارة 
الصناعــة والثــروة المعدنيــة ذروتهــا بقيمــة تتجــاوز 3 مليــار دوالر فــي 

الربع الثالث.

فــي حيــن تشــهد األشــهر القليلــة القادمــة اســتمرار االرتبــاط القــوي بيــن التطــورات 
االقتصاديــة العالميــة واســتجابة قطــاع الرعايــة الصحيــة لجائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، 
كمــا تشــير معظــم المؤشــرات االقتصاديــة إلــى اســتمرار قــوة وصمــود بيئــة االســتثمار 

السعودية.

نقدم لكم فيما يلي ملخًصا ألحدث مؤشرات االقتصاد الكلي ومؤشرات االستثمار.

أحدث البيانات
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توقعات االقتصاد الكلي
ــا لصنــدوق 

ً
فــي ظــل نســبة انكمــاش متوقعــة بلغــت %4.4 فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي لهــذا العــام وفق

ــة بنســبة بلغــت 7%  ــة الســعودية بالقيــم الحقيقي ــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربي النقــد الدولــي، انكمــش النات
خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2020. وكان هــذا االختــالف الســلبي نتيجــة االنكمــاش فــي كل مــن؛ القطاعــات غيــر النفطيــة 
)بنســبة %8.2-( والقطاعــات النفطيــة )بنســبة %5.3-(. مــن جانــب آخــر، فــإن التباطــؤ الربــع ســنوي فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي للمملكــة فــي الربــع الثانــي متقــارب نســبًيا مــع دول مجموعــة العشــرين، والتــي واجهــت بدورهــا انكماشــا 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي عموًمــا بنســبة %9.1 خــالل الفتــرة ذاتهــا. أمــا فــي الربــع الثالــث، فقــد تقلــص انكمــاش 

ا للتقديرات األولية.
ً

الناتج المحلي اإلجمالي إلى %4.6، وفق

أبرز توقعات االقتصاد الكلي

نسبة التغير السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
الربع الثاني من عام 2020

المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والهيئة العامة لإلحصاء

القيم الحقيقية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

  القطاعات النفطية             القطاعات غير النفطية   نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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فــي الربــع الثانــي مــن العــام، أثــر فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( علــى النمــو فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد الســعودي. 
ــة والمطاعــم  ــة والتجزئ ــه ظــروف الجائحــة فــي أنحــاء المملكــة، شــهدت تجــارة الجمل وفــي ظــل اإلغــالق الــذي فرضت
والفنــادق أكبــر نســبة انكمــاش )بلغــت %18.3-(، تليهــا قطاعــات النقــل والتخزيــن واالتصــاالت )بنســبة %16.3-(. علــى 
الصعيــد اآلخــر، فــإن قطاعــات الخدمــات الماليــة )%0.3-( والعقــارات )%1.1-( والخدمــات الحكوميــة )%1.3-( كانــت أكثــر 

مقاومة نسبًيا ألثر الجائحة، باإلضافة إلى قطاع التعدين واستغالل المحاجر لكن بدرجة أقل )3.3%-(.

بلغــت مســاهمة إجمالــي الناتــج المحلــي للقطاعــات غيــر النفطيــة %57، مــا يمثــل مســتوى أقــل مــن الربــع الســابق 
نتيجــة االنكمــاش الســريع فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي الربــع الثانــي. علــى المــدى القريــب، وفــي ظــل بقــاء 
ــب لقــاح فعــال بمثابــة المحــرك األساســي للتطــورات االقتصاديــة قصيــرة األجل، 

ّ
التطــورات المتعلقــة بجائحــة كورونــا وترق

تحافظ خطط التنويع ضمن رؤية 2030 على مسارها الصحيح لتعزيز االقتصاد غير النفطي.

  القطاعات النفطية            القطاعات غير النفطية

 نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

أبرز توقعات االقتصاد الكلي
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تكرير البترول
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 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
حسب النشاط االقتصادي في الربع 

الثاني من 2020
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية، حافظ قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي 
على نسبة المساهمة األكبر في الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغت 39.3%، 
يليه قطاع الخدمات الحكومية )%14.3( والصناعات غير النفطية )%8( وتجارة 

الجملة والتجزئة والضيافة )7.8%(.

نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي في 
الربع الثاني 2020 )باألسعار الثابتة(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 البترول الخام والغاز الطبيعي 

الخدمات الحكومية 

 التصنيع باستثناء تكرير البترول  

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق األنشطة العقارية 

األنشطة العقارية 

  النقل والتخزين واالتصاالت 

خدمات التمويل والتأمين واألعمال 

 التشييد 

تكرير البترول 

 الزراعة والغابات وصيد األسماك 

الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

الكهرباء والغاز والمياه 

التعدين واستغالل المحاجر 

أبرز توقعات االقتصاد الكلي
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مؤشرات اإلنفاق االستهالكي )التغير السنوي(
المصدر: البنك المركزي السعودي

 معامالت نقاط البيع        عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي
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مؤشر اإلنتاج الصناعي )2010=100(
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

يســجل مؤشــر اإلنتاج الصناعي ارتفاًعا بنســبة %19 في شــهر 
يوليــو منــذ أدنــى انخفاض له في شــهر أبريل

سجلت معامالت نقاط البيع نمًوا سنوًيا يقارب %40 في الربع الثالث

يشــير إصــدار مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي لهــذا الربــع مــن العــام إلــى انتعــاش متوقــع، وذلــك بعــد االنخفــاض غيــر المســبوق 
فــي الربــع الثانــي خــالل اإلغــالق المرتبــط بجائحــة كورونــا. ومــع أنــه ال يــزال أقــل مــن المســتويات المســجلة فــي عــام 
ــة بأدنــى المســتويات علــى مــدار العــام  2019، إال أن االرتفــاع بنســبة %19 فــي شــهر يوليــو ألنشــطة التصنيــع )مقارن
والمســجلة فــي شــهر أبريــل( يشــير إلــى مســار متواصــل مــن التعافــي حتــى نهايــة هــذا العــام ومطلــع عــام 2021، 

وذلك بافتراض أن الجائحة لن تتسبب في انقطاعات أخرى في أنشطة التصنيع.

بعــد االنتعــاش الملحــوظ فــي الفتــرة مــن أبريــل حتــى يونيــو، تباطــأ النمــو الســنوي لمعامــالت نقــاط البيــع. ويرجــع هــذا 
التباطــؤ إلــى كٍل مــن اســتنفاد الطلــب المتراكــم أثنــاء فتــرات اإلغــالق ورفــع ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة %15، بتاريــخ 
1 يوليــو 2020. ومــع ذلــك، اســتمر ارتفــاع المســار اإليجابــي لمعامــالت نقــاط البيــع علــى المــدى الطويــل، مــع نمــو 

سنوي يقارب %40 في الربع الثالث.

أبرز توقعات االقتصاد الكلي

سبتمبر
2019

فبراير
2020

يوليو
2019

ديسمبر
2019

أكتوبر
2019

مارس
2020

أغسطس
2019

يناير
2020

نوفمبر
2019

أبريل
2020

يونيو
2020

مايو
2020

يوليو
2020

146 147 148 145 140 138 134 132 130

99 106
115 118

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%
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بيانات االستثمار
تظهر المشــاريع االســتثمارية األجنبية الجديدة مؤشــرات قوية 

علــى االنتعــاش في الربع الثالث 
شــهد عــدد المشــاريع االســتثمارية األجنبيــة المرخصــة 
ــا ســريًعا 

ً
الجديــدة فــي المملكــة فــي الربــع الثالث انتعاش

 بالربــع الثانــي. حيــث أصــدرت وزارة االســتثمار مــا 
ً

مقارنــة
مجموعــه 306 تراخيــص، فــي ظــل زيــادة ســنوية بنســبة 

%21 وزيادة ربع سنوية بنسبة 96%.

شــهد الربــع الثالــث زيــادة ســنوية فــي كل شــهر علــى حــدة، وُســّجل أكبــر عــدد مــن المشــاريع االســتثمارية األجنبيــة فــي 
شــهر ســبتمبر. علــى مــدار الربــع بأكملــه، كمــا تــم إصــدار %68 مــن التراخيــص لمشــاريع ذات ملكيــة أجنبيــة بنســبة 100%، 

بينما تم إصدار النسبة المتبقية من التراخيص )%32( لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

2017 2018 2019 2020

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

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة - ربع سنوي

عدد التراخيص االستثمارية األجنبية الجديدة في الربع الثالث

 2020 2019    مشاريع مشتركة 
مع مستثمرين 

محليين

ملكية أجنبية  
بالكامل  

306
 المشاريع

 االستثمارية
 األجنبية الجديدة

الُمرخصة

96% 
 نسبة االرتفاع
 مقارنة بالربع

 الثاني من
عام 2020

21% 
  نسبة االرتفاع
 مقارنة بالربع

 الثالث من
عام 2019

أبرز األنشطة االستثمارية

66 85 84 14
2

15
7

14
6

19
7

23
8

29
2

29
4

25
4

29
1

35
0

15
6 

30
6

93 98

يوليو أغسطس سبتمبر

78 8289 11
9 68%

32%
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أبرز األنشطة االستثمارية

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة حسب القطاع

الواليات 
المتحدة

الهند المملكة
المتحدة 

مصرلبنان اليمن سوريااألردن باكستان فرنسا

الصناعات الكيميائية   

الطاقة والمياه  
  السياحة والثقافة والترفيه

الرعاية الصحية وعلوم الحياة  

واصلــت القطاعــات الناشــئة فــي وزارة االســتثمار )والتــي تشــمل التعليــم والخدمــات الماليــة واإلســكان( تحقيــق أكبــر 
عــدد مــن المشــاريع االســتثمارية األجنبيــة الجديــدة خــالل الربــع الثانــي، يليهــا قطــاع الصناعــة والتصنيع وقطــاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات.

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة حسب الدولة

المصادر الرئيســة للمشــاريع األجنبية الجديدة خالل هذا الربع: الهند )30 مشــروًعا( 
ومصر )30 مشروًعا( والمملكة المتحدة )16 مشروًعا( ولبنان )16 مشروًعا(.

1016 1130 30 15 1516 15 11
110

القطاعات الناشئة
53

القطاع الصناعي 
والتصنيع

26
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

22
الخدمات 

الهندسية

27
التجزئة والتجارة 

اإللكترونية

35
النقل والخدمات 

اللوجستية

16

69
2
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معدل قياسي في عدد استثمارات المصانع
بلغــت االســتثمارات فــي الصناعــات غيــر النفطيــة فــي الربــع الثالــث مســتوى قياســًيا بمقــدار 3.1 مليــار دوالر. ففــي 
شــهر ســبتمبر، ُســجل أكبــر عــدد مــن االســتثمارات، بالتزامــن مــع إصــدار وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة العديــد مــن 

تراخيص المصانع الجديدة، ما يبرز االهتمام القوي بمنظومة التصنيع في المملكة.

استثمارات المصانع غير النفطية )مليون دوالر(
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أبرز األنشطة االستثمارية

فبراير
2020

مارس
2020

أبريل
2020

مايو
2020

يونيو
2020

يوليو
2020

أغسطس
2020

سبتمبر
2020

يناير
2020

ديسمبر
2019

نوفمبر
2019

أكتوبر
2019

ا ســنوًيا بنســبة %15.7 فــي تدفــق االســتثمارات األجنبيــة 
ً

شــهدت المملكــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020 تباطــؤ
المباشــرة بعــد أن شــهدت فــي الربــع األول أكثــر الفتــرات ازدهــاًرا فــي تدفقــات االســتثمارات للمملكــة علــى مــدار 
الســنوات األربــع الماضيــة. ففــي الربــع الثانــي، بلغــت تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر مــا يقــارب 1 مليــار دوالر. 
وبهــذا، يرتفــع إجمالــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر للمملكــة فــي النصــف األول مــن عــام 2020 بنســبة 7.9%، 
ــا ألحــدث 

ً
ــرة ذاتهــا، وذلــك وفق ــا للفت ــة بانخفــاض بنســبة %49 فــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر عالمًي مقارن

بيانات البنك المركزي السعودي واألونكتاد.

 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في
المملكة العربية السعودية )مليون دوالر أمريكي(

المصدر: البنك المركزي السعودي

ارتفع معدل االستثمار األجنبي المباشر في السعودية بنسبة 
ً%7.9 في النصف األول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 

%49 في معدل االستثمار األجنبي المباشر عالميا

الربع األول الربع الثانيالربع الثالثالربع الرابع الربع األول الربع الثانيالربع الثالثالربع الرابع الربع األول الربع الثانيالربع الثالثالربع الرابع الربع األول الربع الثاني

2017 2018 2019 2020

33
6

94
5

54
8

1,6
13

1,0
411,1

50

1,1
221,2

49

1,0
68

1,0
75

1,0
95

1,0
08

26
4

27
1

29
3

32
0

18
9 37

3

29
3

22
7

42 1.2

58
1 

30
7 42

7

2,
٣١

٩
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تدفقات االستثمارات األجنبية لمحافظ األوراق المالية في “تداول”
المصدر: تداول

استثمار المحافظ األجنبية في ’تداول‘ يظهر نمًوا 
سنوًيا بنسبة %37 خالل الربع الثالث

اســتمر  العالمــي،  االقتصــاد  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  مــن  بالرغــم 
المســتثمرون األجانــب المؤهلــون فــي زيــادة حصصهــم االســتثمارية في 
المســتثمرين  ملكيــة  وصلــت  إذ  )تــداول(،  الســعودية  الماليــة  الســوق 
األجانــب المؤهليــن فــي تــداول خــالل الربــع الثالــث إلــى مســتوى قياســي 
بلــغ 38 مليــار دوالر، لتســجل زيــادة بنســبة %37 مقارنــة بالفتــرة نفســها 

من العام الماضي.

 ملكية المستثمر األجنبي المؤهل 
)مليون دوالر أمريكي(

أبرز األنشطة االستثمارية

201720162015 2018 2019 2020

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
الرابع

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

33,148

38,682
35,862

27,430

28,179

22,153

6,9253,655
4,402

5,025

3,885

1,858

1,929

1,895

1,236527
297371323378
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رأي الخبراء

الســعودي  االقتصــاد  نمــو  ســيناريوهات  هــي    مــا 
على المدى القصير والمتوسط؟

  البيانــات الدقيقــة والمتواتــرة تحمــل دالالت مشــجعة 
علــى االنتعــاش فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
بفيــروس  اإلصابــة  معــدالت  انخفــاض  مــع  خاصــة 
كورونــا، بالرغــم مــن زيادتهــا فــي الواليــات المتحــدة 
وأوروبــا وأجــزاء أخــرى مــن منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا. وبذلــك، نكــون تداركنــا الحــد األدنــى 
ــا إلــى  مــن االنكمــاش االقتصــادي؛ إذ تشــير توقعاتن
 ،3.4% إلــى  يصــل   2021 عــام  فــي  قــوي  انتعــاش 
 2020 لعــام  المنخفضــة  المســتويات  مــع   

ً
مقارنــة

)%4.8-(، باإلضافــة إلــى جانــب مشــرق آخــر، يصاحــب 
ــا 

ً
المزيــد مــن االرتفــاع فــي إنتــاج النفــط الخــام )وفق

التفاقيــة إنتــاج تحالــف أوبــك+(، إلــى جانــب انتعــاش 
إضافــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة. بالتزامــن مــع 
سنشــهد  ببــطء،  كورونــا  جائحــة  أثــر  انحســار  بــدء 
اســتعادة رؤيــة 2030 لمســارها ســريًعا، خاصــة وأن 
حركــة اإلصــالح قــد حققــت تقدًمــا كبيــًرا قبــل انتشــار 
الجائحــة فــي تحريــر وتوســيع آفــاق بيئــة األعمــال 

المحليــة ودمــج المملكــة فــي أســواق رأس المــال 
ــا نثــق بقــوة الجهــات المســؤولة فــي  العالميــة. إنن
تحقيــق التزامهــا، ونلمس الدعم المســتمر لمشــاريع 
تســتهدف  التــي  النطــاق  واســعة  التحتيــة  البنيــة 
التركيــز  الصحيــة والتصنيــع مــع  الســياحة والرعايــة 
وبــاء  الشــامل.  الرقمــي  والتحــول  التقنيــات  علــى 
علــى ذلــك، هنــاك توقعــات بإعــادة ترتيــب األولويــات 
الطبيعــي  “الوضــع  مــع  لتتناســب  واقعــي  بشــكل 
الجديــد” علــى مســتوى العالــم والــذي سنعيشــه 
حــال  فــي  ســيما  ال  الجائحــة،  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
االســتثمار  لدعــم  المعيقــة  التحديــات  اســتمرت 
األجنبــي المباشــر فــي ظــل اســتمرار ضعــف الظــروف 

االقتصادية العالمية.

   نشــرت وزارة الماليــة الســعودية البيــان التمهيــدي 
للميزانيــة العامــة للدولة للعام المالــي 2021، بتاريخ 
مــن  األوليــة،  المؤشــرات  تــرى  كيــف  ســبتمبر.   30

وجهة نظر استثمارية؟

ــا 
ً
  حقــق البيــان التمهيــدي لميزانيــة عــام 2021 توازن

المالــي  الحــرص  متقابليــن،  هدفيــن  بيــن  عملًيــا 
المتمثــل فــي تحديــد تقديــرات ميزانيــة وزارة الماليــة 
علــى المــدى المتوســط حتــى عــام 2023 مــن جانــب، 
وتعزيــز نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي مــن 
جانــب آخــر. يتمثــل الركــن األساســي فــي رؤيــة 2030 
ليصبــح  هيكلًيــا  التشــغيلي  النمــوذج  تغييــر  فــي 
 
ً
االســتثمار العامــل الرئيــس فــي تعزيــز النمــو، بــدال
مــن اإلنفــاق الحكومــي، وُيعــد التخصيــص والشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أمــًرا جوهرًيــا فــي 
تحقيــق هــذا الهــدف. ســيمثل نجــاح المرحلــة األولــى 
مــن تخصيــص القطــاع الفرعــي لطحــن الدقيــق إلــى 
النقــل  قطاعــي  فــي  الناشــئة  المبــادرات  جانــب 
والميــاه الفرعييــن منــذ بدايــة هــذا العــام بمثابــة 
اختبــار حقيقــي لمشــاركة المســتثمرين فــي الفــرص 
المحــددة فــي البيــان التمهيــدي لميزانيــة عــام 2021 
ضمــن قطاعــات التعليــم والصحــة واالتصاالت والمياه 
تعزيــز  إلــى  االســتثمار  تعزيــز  يــؤدي  لــن  والزراعــة. 
اإليــرادات غيــر النفطيــة وتوفيــر فــرص عمــل فحســب، 
ــا إلــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية 

ً
بــل ســيؤدي أيض

يتيــح  مــا  الحاليــة،  الحكوميــة  األصــول  مــن  للعديــد 
للحكومــة االنســحاب تدريجًيــا ويشــجع القطــاع الخــاص 
ديناميكــي  اقتصــاد  لتعزيــز  القيــادة  ــي 

ّ
تول علــى 

.
ً

وتنافسي وأكثر شموال

إحسان خومان
رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية
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   كيــف ســتعمل جهــود التنويــع لــدى المملكــة علــى 
دمج اقتصادها في األسواق العالمية؟

 2030 رؤيــة  فــي  المحــدد  التنويــع  نطــاق  أن    مــع 
سيســتغرق ســنوات لتحقيقــه خاصــة وأن التقــدم مــا 
زال فــي مراحلــه المبكــرة، إال أن هنــاك ثبــات وصمــود 
فــي الطاقــة واالندفــاع والديناميكيــة الواســعة مــن 
علــى منهجيــة قائمــة  االرتــكاز  يتــم  القيــادة فيمــا 
علــى مؤشــرات األداء الرئيســة، إلــى جانــب اإلصالحــات 
الالزمــة  المنصــات  تعــزز  التــي  المهمــة  الهيكليــة 
المكاســب فــي  المخاطــر مقابــل  لتقييــم  للشــركات 
تــؤدي  لــن  المملكــة.  فــي  االســتراتيجية  الفــرص 
اندمــاج  تكثيــف  إلــى  هــذه  التحــول  اســتراتيجية 
االقتصــاد الســعودي أكثــر فــي األســواق العالميــة 
ــا تذليــل العقبــات التــي لطالمــا 

ً
فحســب، بــل تضمــن أيض

أعاقت االستثمار واإلنتاجية.

  مــا هــي التطلعــات المتاحة لســوق االئتمــان المحلي 
وما الذي يجعلها وجهة استثمارية جاذبة حالًيا؟

  توّجــه الجهــات المســؤولة مســار القــوة الكبيــرة فــي 
الميزانيــة العموميــة والتــي تضمــن الحفــاظ علــى 
ســالمة ربــط العملــة بالــدوالر األمريكــي بشــكل جيــد 
علــى مــدى المســتقبل المنظــور. ويشــير ذلــك، إلــى 
جانــب المــالءة االئتمانيــة القويــة للجهــات الســيادية 
الــذي  االســتثمار  مجتمــع  فــي  المتزايــد  والتقــدم 
يدعــم التحــول الســعودي، إلــى أن العوائــد المميــزة 
أن  المرجــح  مــن  المحلــي  االئتمــان  ســوق  فــي 
تســتقطب مجموعــة أوســع مــن المســتثمرين علــى 
المــدى الطويــل. بشــكل عــام، يعــد االنفتــاح المتزايــد 
 علــى جديــة 

ً
ألســواق رأس المــال فــي المملكــة دليــال

الخطــوات التــي تتخذهــا الجهات المســؤولة لتوســيع 
آفــاق الســوق الماليــة وتخفيــف قيــوده مــن خــالل 
مشــاركة  وتحفيــز  التنظيميــة  المتطلبــات  تســهيل 
القطــاع األجنبــي واعتمــاد معاييــر أفضــل الممارســات 

الدولية.

   كيــف تســتفيد المملكــة مــن االتجاهــات الحاليــة التي 
تشــهدها سالســل التوريــد العالميــة ومــا هــي أفضل 

القطاعات في هذا الجانب؟

  لقــد أظهــرت الجائحــة مواطــن الضعــف فــي سالســل 
الرئيســة  العالميــة كمــا ســّرعت االتجاهــات  التوريــد 
الوقــت. فقامــت  لبعــض  التحضيــر  قيــد  كانــت  التــي 
الشــركات الســعودية بشــكل عــام بتعديــل تقييمهــا 
الســتراتيجيات التوريــد لتجنــب االنقطاعــات المكلفــة 
إلــى  المرحلــة،  تفرضهــا  التــي  التحديــات  ظــل  فــي 
مــن  المطلوبــة  بالمســتويات  الوعــي  زيــادة  جانــب 
الشــفافية )مــدى االطــالع والوضــوح بــدًءا مــن شــريك 
التوريــد األولــي وحتــى النهائــي( والتنويــع )مصــادر 
متعــددة للتوريــد( والصمــود )مــدى المرونــة فــي 
تبديــل المدخــالت والمواقــع والشــركاء(. بالنظــر إلــى 
فــي  الجائحــة  أحدثتهــا  التــي  الجذريــة  التحــوالت 
معالــم أنمــاط التجــارة وأحجامهــا وتكاليفهــا، نجــد أن 
الطبيعــي  “الوضــع  مــع  تدريجًيــا  تتكيــف  المملكــة 

الجديــد”، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خالل زيــادة الوضوح 
ضمــن نطــاق شــركاء سلســلة التوريــد بأكملــه، وزيــادة 
 عــن مرونــة أكبــر 

ً
االهتمــام بالتنويــع والتوطيــن، فضــال

لمواجهــة  والشــركاء  المواقــع  تغييــر  فــي 
االنقطاعــات فــي مواقــع جغرافيــة معينــة. إن تعزيــز 
اســتخدام البيانــات وتقنيــة المعلومــات، وخاصــة مــن 
خــالل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء، مــن شــأنه 
توفيــر الرؤيــة والوضــوح عبــر شــراكات التوريــد، كمــا 
يقــدم معلومــات حــول طلبــات المســتهلكين التــي 
المنتجــات.  بعــد ذلــك عنــد تقديــم  يمكــن مراعاتهــا 
مــا  المورديــن،  بيــن  الروابــط  ســيعزز  بــدوره  وهــذا 
يوفــر المرونــة فــي حالــة حــدوث انقطــاع فــي موقــع 
الشــركات  ن 

ّ
ســيمك بالتالــي  معيــن،  جغرافــي 

الســعودية عبــر مجموعــة مــن القطاعــات المختلفــة 
مــن الجمــع بيــن التقييــم القــوي لمخاطــر سلســلة 
التوريــد والمؤشــرات الشــاملة التــي تتجــاوز تقليــل 

التكاليف.

األجنبــي  االســتثمار  جــذب  لفــرص  تقييمــك  هــو    مــا 
المباشر على المدى القريب؟

فــي  ا 
ً

تباطــؤ المملكــة  تشــهد  أن  الطبيعــي    مــن 
معــدالت االســتثمار األجنبــي المباشــر نظــًرا لتراجــع 
نتيجــة  العالــم  أنحــاء  فــي  واالســتثمار  التجــارة 
باالســتثمارات  المتمثلــة  الثــروة  أن  إال  الجائحــة. 
االســتثمار  جــذب  فــي  جوهريــة  ســتكون  المحليــة 
األجنبــي المباشــر علــى المــدى المتوســط، وخاصــة 
نيــوم  مثــل  الضخمــة،  المشــاريع  وجــود  ظــل  فــي 
والقدّيــة ومشــروع البحــر األحمــر وأمــاال، والتــي تعــد 
أساســية بالنســبة لخطــط التحــول االقتصــادي فــي 
المملكــة، وتتــم قيادتهــا بــدور فاعــل. مــن جانــب آخــر، 
ممارســة  فــي  األولــى  المرتبــة  المملكــة  احتلــت 
تصنيفــات  وفــق  العالــم  مســتوى  علــى  األعمــال 
ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام 2020 الصــادرة عــن 
البنــك الدولــي، إذ أحدثــت قفــزة نوعيــة بتقدمهــا 30 
مرتبــة لتصــل إلــى المركــز 62، مــن خــالل إنجــاز أكبــر 
الخطــوات فــي مجــاالت ’بــدء النشــاط التجــاري‘. وفــي 
ســبيل تحقيــق أحــد المحــاور األساســية لرؤيــة 2030: 
“اقتصــاد مزدهــر”، أحــرزت الجهــات المعنيــة تقدًمــا 
كبيــًرا فــي تحســين البيئــة التشــغيلية وإتاحــة فــرص 
العمــل وجــذب تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر 
علــى مــدى أعــوام. إن مزايــا المملكــة مــن وفــرة 
الجغرافــي  والموقــع  الهيدروكربونيــة  المــوارد 
المتميــز وروح الريــادة والجيــل الشــاب الواعــد فــي 
لمســتقبل  بالخيــر  تبشــر  التقنــي، جميعهــا  المجــال 
معــدالت  بارتفــاع  مدعومــة  تكــون  وعندمــا  زاهــر، 
العمليــة  والمعرفــة  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار 
بالبيئــة الخارجيــة، تشــير إلــى المزيــد مــن التقــدم نحــو 

نمو مستدام وشامل.
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 أبرز أنشطة
مجموعة العشرين

أبرز أنشطة مجموعة العشرين

نقدم خالص الشكر واالمتنان للمملكة العربية 
السعودية على استضافتها الناجحة لقمة الرياض، 

ومساهماتها في مسيرة مجموعة العشرين.
البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، 22-21 نوفمبر 2020
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فــي الفتــرة مــا بيــن 21 و22 نوفمبــر، اجتمــع قــادة دول مجموعــة العشــرين افتراضيــا فــي قمــة الريــاض، فــي ختــام ناجــح 
لرئاســة المملكــة العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين تحــت عنــوان “اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين 

للجميع” وبتركيز على ثالثة أهداف رئيسة:

أبرز أنشطة مجموعة العشرين

الحفاظ على كوكب األرض تشكيل آفاق جديدةتمكين اإلنسان

واجهــت أعمــال مجموعــة العشــرين هــذا العــام أكثــر الظــروف صعوبــة منــذ إنشــاء المجموعــة متعــددة األطــراف، نظــًرا 
ا. فقــد واجــه العالــم فــي عــام 2020 واحــدة 

ً
ألثــر الجائحــة علــى بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة عالميــة غيــر مســتقرة مســبق

مــن أكبــر األزمــات علــى الصعيــد الصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي والمالــي فــي هــذا القــرن، مــا جعــل ضــرورة اتخــاذ 
إجراءات عالمية منسقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وبصفتهــا رئيســة لمجموعــة العشــرين خــالل هــذه الــدورة، فقــد تولــت المملكــة دفــة توجيــه أعمــال المجموعــة نحــو 
مواجهة التحديات الناشئة التي تسببها الجائحة، إلى جانب بناء عالم أقوى وأكثر استدامة.

 فــي 26 مــارس، اجتمعــت مجموعــة العشــرين فــي قمــة اســتثنائية، حيــث حــدد خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز مجموعــة واســعة مــن األدوات لمكافحــة الجائحــة وحمايــة االقتصــاد العالمــي. وقــد تعهــد قــادة 

مجموعة العشرين ببذل “كل ما يلزم” لتحقيق ما يلي:

أبرز إنجازات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين باألرقام:

 حماية وظائف الناسحماية األرواح
ومصادر دخلهم

 توحيد الجهود في 
مواجهة جائحة كورونا

تعزيز األوضاع االقتصادية 

645 مليون   
عدد األشخاص الذين تم 

دعمهم بجهود مجموعة 
العشرين لتوسيع نطاق تدابير 

ا
ً
الحماية االجتماعية مؤقت

170+
اجتماًعا تم عقده ضمن 8 

مجموعات مشاركة

26
اجتماًعا وزارًيا    

2
قمتان للقادة

11 تريليون دوالر
لحماية االقتصاد وحماية سبل العيش، 

وتأمين استمرارية األعمال، وحماية الفئات 
األكثر عرضة للخطر 

21 مليار دوالر
للمساهمة في دعم األنظمة 
الصحية واألدوات التشخيصية 
والعالجية والبحث عن لقاحات

14 مليار دوالر
من الديون المستحقة تم تعليقها هذا 
العام للسماح لـ 70 دولة من أكثر دول 

العالم احتياجا بإعادة توجيه التمويل نحو 
أنظمتها الصحية وبرامجها االجتماعية

رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين، جهــود متكاتفــة نحــو عالم 
أفضل 
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البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين 2020

مواجهة التحديات مًعا

نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة العربية السعودية، متحدين 
في إيماننا بضرورة تنسيق اإلجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد األطراف في الوقت 

الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي 
والعشرين للجميع، من خالل تمكين اإلنسان والحفاظ على كوكب األرض وتشكيل آفاق جديدة.

ونلتزم بقيادة العالم نحو تشكيل ُحقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قوية 
ومستدامة ومتوازنة وشاملة 

  اســتخدام جميــع أدوات السياســات المتاحــة حســب االقتضــاء لحمايــة األرواح والوظائــف ومصــادر الدخــل، ودعــم 
التعافي االقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي 

   دعــم األبحــاث والتطويــر والتصنيــع والتوزيــع ألدوات التشــخيص والعالجــات واللقاحــات اآلمنــة والفاعلــة لفيــروس 
ومنشــأة   )ACT-A( كورونــا  فيــروس  مكافحــة  أدوات  إلــى  الوصــول  تســريع  مبــادرة  ســيما  ال  المســتجد،  كورونــا 

’كوفاكس‘ التابعة لها
االلتــزام بتطبيــق مبــادرة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن بمــا يشــمل تمديدهــا حتــى شــهر يونيــو 2021، إلــى جانــب  

تقييم مدى الحاجة إلى تمديد إضافي خالل عام 2021  
اعتماد إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين  

اعتماد التحديثات الصادرة في أكتوبر 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين  

أبرز أنشطة مجموعة العشرين
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بناء التعافي المتين وطويل األمد، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وإقرار السياسات في 
تسعة مجاالت رئيسة:

التجارة الصحة
واالستثمار

النقل والسفر

االقتصاد 
الرقمي

الضرائب 
مكافحة الفسادالدولية

الهيكل المالي 
 االستثمار في والعالمي

البنية التحتية
قضايا القطاع 

المالي

ضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة،
بما يشمل سياسات رئيسة تتعلق بما يلي:

تمكين المرأةالتوظيف التعليم

 إتاحة
السياحةالفرص

التنمية 
المستدامة

 الهجرة والنزوح 
القسري

إلــى جانــب تأييــد خــاص لمنصــة االقتصــاد الدائــري للكربــون بعناصــره األربعــة )خفــض االنبعاثــات وإعــادة اســتخدامها 
االنبعاثــات، مــع مراعــاة كفــاءة  لخفــض  البالغــة والتطلعــات  إدراك األهميــة  تدويرهــا وإزالتهــا(، فــي ظــل  وإعــادة 

المنظومة والظروف الوطنية لكل دولة.

ضمان مستقبل مستدام، من خالل العمل على 3 محاور رئيسة:

البيئة والطاقة 
المياهوالمناخ الزراعة

أبرز أنشطة مجموعة العشرين
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  تســببت الجائحــة فــي تحــوالت جذريــة فــي نمــاذج األعمــال 
علــى المســتوى العالمــي. كيــف تــرى تكّيــف الشــركات 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة 

مع الواقع الجديد؟

فــي  موازيــة  صدمــة  كورونــا  فيــروس  جائحــة    أحدثــت 
االقتصــاد مــن ناحيــة العــرض والطلــب. فخــالل فتــرات اإلغالق 
بشــكل خــاص، كان لقيــود الســفر واالضطرابــات فــي سالســل 
يمكــن  حيــن  وفــي  الســوق.  علــى  شــديد  أثــر  التوريــد 
للشــركات الكبيــرة التــي تتمتــع بميزانيــات جيــدة أن تتغلــب 
علــى الجائحــة بشــكل أفضــل، واجهــت الشــركات متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تحديــات تهــدد اســتمرارها 
فــكان عليهــا التكيــف بســرعة. لذلــك اســتجابت الحكومــة 
السياســات  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  فعــال  نحــو  علــى 
االئتمــان  علــى  الحصــول  تيســير  مثــل  والماليــة  النقديــة 
وتأجيــل ســداد الديــون ودعــم األجــور فــي القطــاع الخــاص. 
مــن جانــب آخــر، قامــت الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة الناجحــة بتعديــل نمــاذج األعمــال لتتكيــف مــع 
ــام الفــرص التــي أوجدهــا االقتصــاد فــي ظــل “البقــاء  اغتن
احتياجــات  بتلبيــة  يتعلــق  فيمــا  وتحديــًدا  المنــزل”،  فــي 
التعلم والتسوق والترفيه واللوازم الطبية للمستهلكين. 
الشــركات متناهيــة  الجديــد، ســعت  الطلــب  ولتلبيــة هــذا 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الناجحــة إلــى تبنــي التحــول 
الرقمــي ســريًعا والمســاعدة فــي تمهيد الطريــق القتصاد 
رقمــي جديــد. تقــدم الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة أكثــر مــن %60 مــن فــرص العمــل فــي القطــاع 
الخــاص وتمثــل %99 مــن الشــركات فــي المملكــة، وبدورهــا 
تلتزم الحكومة بتوسيع نطاق هذه الشركات واستدامتها 
مــن خــالل عــدد مــن المبــادرات، مثــل ضمــان مســتوى األمــن 
فــي المعامــالت عبــر اإلنترنــت وتطبيــق تغييــرات تنظيميــة 
وتحفيــز  اإللكترونيــة،  التجــارة  مســتهلكي  لحمايــة 
علــى  والحصــول  الرقميــة  التقنيــات  فــي  االســتثمارات 
الخدمــات الماليــة الرقميــة. إن توجيهــات السياســة التــي 
اقترحتهــا مجموعــة العشــرين لتعزيــز القــدرة التنافســية 
الدولية للشــركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 

مجرد مثال واحد على الجهود المبذولة.

  ســلطت مجموعــة العشــرين الضــوء علــى دور المناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة فــي التنميــة االقتصاديــة. مــا هــي 
القيمــة التــي يتوقــع أن تحققهــا المناطــق االقتصاديــة 

الخاصة للسعودية؟

  تظهــر الــدروس المســتفادة مــن حــول العالــم أن المناطــق 
فــي  قويــة  عوامــل  تمثــل  الفعالــة  الخاصــة  االقتصاديــة 
نة 

ّ
دعــم التنميــة االقتصاديــة، إذ توفــر البنيــة التحتيــة الممك

التوجــه  وتعــزز  المباشــر،  األجنبــي  االســتثمار  لجــذب 
وتمثــل  المجموعــات،  بيــن  الخبــرات  وانتقــال  المتخصــص 
منصــات انطــالق للتصديــر، إلــى جانــب تمكيــن الحكومــة مــن 
توســيع  قبــل  التنظيميــة  واإلصالحــات  السياســات  تجربــة 
نطاقهــا علــى االقتصــاد األساســي. يعــد الترويــج للمناطــق 
التحــول  خطــة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  الخاصــة  االقتصاديــة 
 وأن موقــع المملكــة 

ً
االقتصــادي ضمــن رؤيــة 2030، خاصــة

كحلقــة وصــل بيــن ثــالث قــارات إلــى جانــب وفــرة مواردهــا 
ــح المناطــق االقتصاديــة الخاصــة  الطبيعيــة والبشــرية يمن
 تنافســية فريــدة. والمملكــة حالًيــا فــي مراحــل 

ً
فيهــا ميــزة

للصناعــات  خاصــة  اقتصاديــة  مناطــق  إلنشــاء  التخطيــط 
والخدمــات التنافســية الرئيســة مــن خــالل منهجية متعددة 
الصلــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات  بيــن  تجمــع  القطاعــات 
المســتوى  علــى  والمســتثمرين  المحليــة  والهيئــات 

المحلي والدولي.

مقابلة

   أكــدت مجموعــة العشــرين اســتمرار التعــاون والدعــم مــن 
هــي  مــا  الدولييــن.  واالســتثمار  التجــارة  تعافــي  أجــل 
الفــرص المحتملــة التــي تراهــا التخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات 

في الفترة المقبلة؟

  أدى التدفــق الحــر للســلع والخدمــات ورؤوس األمــوال بيــن 
أدنــى  مــن  النــاس  مــن  المالييــن  انتشــال  إلــى  الــدول 
مســتويات الفقــر فــي البلــدان الفقيــرة والناميــة، بينمــا 
قــّدم للمســتهلكين فــي االقتصــادات المتقدمــة مجموعــة 
واســعة مــن المنتجــات والخدمات بأســعار تنافســية. وتمثل 
سالســل التوريــد التــي تمتــد بيــن القــارات المختلفــة جوهــر 
نجاحنــا فــي تقليــل اآلثــار الكارثيــة المحتملــة للجائحــة فــي 
جميــع الــدول. ومــن المتوقــع أن تكــون سالســل التوريــد 
اللقاحــات واالســتجابة  توزيــع  فــي  أساســًيا  هــذه عنصــًرا 
الشــاملة لتعافــي االقتصــاد العالمــي. علــى صعيــد آخــر، 
 لتعزيــز متانــة وصمــود 

ً
تمثــل حوكمــة التجــارة العالميــة حــال

اليقيــن.  عــدم  حالــة  مواجهــة  فــي  العالمــي  االقتصــاد 
فجــاءت ’مبــادرة الريــاض‘ بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة 
العالميــة، والتــي تعــد مبــادرة مميــزة تــم إطالقهــا فــي 
فرًصــا  لتتيــح  العشــرين،  لمجموعــة  المملكــة  رئاســة  ظــل 
جديــدة للمشــاركة فــي حــوار حــول اإلصالحــات المحتملــة. 
االقتصــادي  االزدهــار  تحقيــق  إلــى  المبــادرة  وتهــدف 
المفاوضــات  منصــة  فــي  الثقــة  واســتعادة  العالمــي، 
متعــددة األطــراف، وتحقيــق التــوازن فــي التجــارة الدوليــة، 

وضمان المساواة في إتاحة الفرص للجميع.

معالي د. ماجد القصبي
وزير التجارة والرئيس المشارك لمجموعة عمل 

التجارة واالستثمار لمجموعة العشرين

أبرز أنشطة مجموعة العشرين
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40,000
 عدد الوظائف
 المباشرة في
 القطاع الخاص

60,000
 عدد الوظائف غير

 المباشرة في
 القطاع الخاص

 المالمح الرئيسة لقطاع
الصناعات العسكرية 

المالمح الرئيسة لقطاع الصناعات العسكرية

أبرز التوقعات على صعيد قطاع الصناعات العسكرية 

تعــد المملكــة إحــدى الــدول ذات اإلنفــاق العســكري األكبــر فــي العالــم، لذلــك تجــري العديــد مــن التحــوالت فــي قطــاع 
 في الناتــج المحلي 

ً
الدفــاع واألمــن مــن أجــل دعــم اســتراتيجية هــذا القطــاع المهــم وتعزيــز اســتقالليته ليكون مســاهما

اإلجمالي للمملكة.

لقــد شــهد قطــاع الصناعــة العســكرية تغيــرات ملحوظــة خــالل الســنوات األخيــرة فــي ظــل اإلصالحــات الكبيــرة فــي بيئــة 
األعمــال، بمــا يتضمــن إنشــاء هيئــة تشــريعية وتنظيميــة والســماح بملكيــة أجنبيــة بنســبة %100 للشــركات المســتثمرة 

والعاملة في هذا القطاع.

ومــن المتوقــع أن تحافــظ المملكــة علــى إنفاقهــا فــي قطــاع الدفــاع واألمــن علــى مــدى الســنوات المقبلــة، بســبب 
االحتياجــات األمنيــة الداخليــة والخارجيــة. وذلــك بالتزامــن مــع ســعي المملكــة إلــى توطيــن مــا يزيــد عــن %50 مــن 
إنفاقهــا علــى المعــدات والخدمــات العســكرية بحلــول 2030، والــذي بلــغ %7.2 فــي نهايــة عــام 2019، إذ ســيتيح هــذا 
المســتهدف الطمــوح فرًصــا اســتثمارية كثيــرة للشــركات العالميــة المصنعــة للمعــدات األصليــة إلــى جانــب الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة.

المساهمة االقتصادية

مستهدفات إتاحة فرص العمل بحلول عام 2030

4.5 
مليار دوالر
 مساهمة الناتج

 المحلي اإلجمالي
في 2030

10 
مليار دوالر

 معدل االستثمارات
 المتوقعة بحلول

2030

666 
مليون دوالر

 إجمالي
 الصادرات بحلول

2030

| خريف 2020  21

http://investsaudi.sa


استثمارات كبيرة ودعم حكومي

البحوث والتقنية

50%
نسبة التوطين 
المستهدفة 
بحلول 2030

24% 11
نسبة التوطين 
المستهدفة 
بحلول 2025

 مستهدفا 
ً
مجاال

يحظى بأولوية 
استراتيجية للتوطين 

بحلول عام 2030

تم تحديد سبع فئات ذات أولوية استراتيجية في مجال للبحث واالبتكار

اإللكترونيات 
الدفاعية

1
 الذخائر التقليدية واألسلحة

2
 الذخائر والصواريخ 
الموجهة والقاذفات

3
األنظمة والمكونات 

الهيكلية للطائرات بدون 
طيار

4

صيانة وإصالح وعمرة 
الطائرات بدون طيار

5
النطاق 

السيبراني

6
صيانة وإصالح وعمرة قطع 

غيار الطائرات ثابتة الجناح

7
األنظمة والمكونات الهيكلية 

لألنظمة البرية

8

صيانة وإصالح وعمرة قطع 
الغيار لألنظمة البرية

9
األنظمة والمكونات الهيكلية 

لألنظمة البحرية

10
صيانة وإصالح وعمرة قطع 

الغيار لألنظمة البحرية 

11

الكهرو بصريات 
واألشعة تحت 

الحمراء

األسلحة الكهرو-
مغناطيسية

ممكنات الذكاء 
االصطناعي

الحرب اإللكترونية 
والطاقة الموجهة

االتصاالت الرادار
الراديوية

األمن 
السيبراني

المالمح الرئيسة لقطاع الصناعات العسكرية
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المالمح الرئيسة لقطاع الصناعات العسكرية

ً
معرض الدفاع العالمي األولي يقام في المملكة، قريبا

أطلقــت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية فــي المملكــة العربيــة الســعودية معــرض الدفــاع العالمــي فــي 15 يوليــو 
عالميــة  بمثابــة منصــة  ليكــون  االبتــكار،  علــى  والقائمــة  المتكاملــة  الدفاعيــة  الحلــول  المعــرض  إذ ســيقدم   ،2020

متخصصة في التوافق العملياتي في مجال الدفاع واألمن.

ســيقام معــرض الدفــاع العالمــي فــي نســخته األولــى فــي الفتــرة مــا بيــن 6 - 9 مــارس 2022 فــي الريــاض، علــى أن 
ُيقام مّرة واحدة كل عامين ليستعرض أحدث حلول الدفاع واألمن التي تركز على التوافق العملياتي في القطاع.

 عــن موفديــن مــن جهــات 
ً

وسيشــهد هــذا الحــدث االســتثنائي حضــور أبــرز الشــخصيات القياديــة مــن المملكــة، فضــال
عســكرية دوليــة وأبــرز صنــاع القــرار فــي صناعــة الدفــاع حــول العالــم. كما تجدر اإلشــارة إلــى أن قطاع التصنيع العســكري 
عــة للمعــدات األصليــة والمســتثمرين الذيــن هــم شــركاء 

ّ
فــي المملكــة يتيــح فرًصــا بمليــارات الــدوالرات للشــركات المصن

الدولة في تحقيق التزامها بالتوطين.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
 الموقع الرسمي للمعرض

www.worlddefenseshow.com 

80,000+
زائر ومشارك

800,000 م2
مساحة أرض المعرض

4
أيام عرض

800+
جهة عارضة

2,000+
طالب وطالبة

600+
جهة إعالمية 

معتمدة

3,000
من كبار الشخصيات الدولية 

في الصناعة

85+
وفًدا عسكرًيا 

جناح دولي
15+

دولة
45+

منصة عالمية متخصصة في التوافق العملياتي 1
بين أنظمة الدفاع عبر 5 مجاالت:

أمن 
المعلومات

األقمار 
الجوالبرالبحرالصناعية
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  تمثــل الهيئــة حلقــة الوصــل بيــن العــرض والطلــب.. كيــف ســيعود 
 ذلك بالفائدة على بيئة االستثمار في القطاع؟ 

أذكــر فــي بدايــات العمــل علــى مراحــل تأســيس الهيئــة؛ كان ُينظــر 
إلــى اســتراتيجية المشــتريات العســكرية فــي المملكــة وكأنهــا 
“صنــدوق أســود” لــم يســتطع ســوى القليــل مــن الشــركات مــن 
عمــل  مــن  الهيئــة  بــه  قامــت  مــا  وبعــد  ولكــن  إليــه،  الوصــول 
تكاملــي علــى توحيــد عمليــات المشــتريات العســكرية الوطنيــة 
وفــق اســتراتيجية واضحــة ، اســتطعنا وللــه الحمــد مــن تغييــر تلــك 
النظــرة فــي أوســاط المســتثمرين فــي القطــاع وتعزيــز ثقتهــم 
بــه، حيــث وضعنــا وطورنــا العديــد مــن اإلصالحــات التشــريعية التــي 
 
ً
 وجاذبــا

ً
ســاهمت فــي جعــل ســوق االســتثمار فــي القطــاع متاحــا

 
ً
 ودوليا

ً
بشــكل كبيــر، األمــر الــذي عــزز مــن ثقة المســتثمرين محليــا

فــي الدخــول فــي هــذا القطــاع والمســاهمة فــي دعــم مســيرته 
نحو التوطين.

   كيف تم تطوير عمليات المشتريات العسكرية في    
المملكة ؟  

لقــد قمنــا بتطبيــق عــدد مــن العمليــات الرســمية لحمايــة مصالــح 
تلبيــة جميــع  المورديــن والمســتفيدين النهائييــن وبمــا يضمــن 
المتطلبــات فــي الوقــت المحــدد، مع الحرص على تعزيز مســتويات 
عاليــة مــن الجــودة؛ ومــن جانــب آخــر؛ فقــد صــدر فــي العــام 2019 
 للمنافســات والمشــتريات الحكوميــة والــذي تــم مــن 

ً
 جديــدا

ً
نظامــا

خاللــه معالجــة وتطويــر العديــد مــن المــواد بالنظــام الســابق، 
ونتيجــة لذلــك وللتعــاون الوثيــق بيــن الهيئــة العامــة للصناعــات 
العســكرية ووزارة الماليــة، فــإن نظــام المشــتريات الجديــد يعمــل 
علــى إعطــاء الخصوصيــة لمشــتريات القطــاع العســكري والتــي 
تتطلــب النظــر فــي المعاييــر الخاصــة بهــا، حيــث ينــص ذلــك علــى أن 
التعامــل  يجــب  الوطنــي  باألمــن والدفــاع  تتعلــق  أي مشــتريات 
معهــا مــن خــالل الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية، وبالتالــي 
تــم منــح الهيئــة حــق إصدار قواعد منظمة للمشــتريات العســكرية 
ــأن الهيئــة والجهــات  ألول مــرة فــي تاريــخ المملكــة. كمــا نؤكــد ب
فــي  تكامليــة  بــأدوار  أساســية  أطــراف  والمصنعيــن  العســكرية 
مــة أن نتولــى مســؤولية 

ّ
هــذه العمليــة، ومــن واجبنــا كجهــة منظ

كل طــرف ونضمــن الســالمة واالســتدامة لصالــح جميــع الجهــات 
المعنية عبر جميع مراحل عمليات الشراء العسكرية.

كيف ترون تفاعل القطاع مع احتمالية توطين نسبة أكبر     
من اإلنفاق العسكري؟  

مــن ناحيــة المســتثمر، فلقــد كان هنالــك بعــض الشــكوك بســبب 
، حيــث  جــذري  تغيــر بشــكل  قــد  ذلــك  أن  إال  القطــاع،  خصوصيــة 
المحلييــن  المســتثمرين  مــع  وثيقــة  بعالقــة  اآلن  نحظــى 
ــا.  والدولييــن، مــن خــالل ضمــان الشــفافية فــي جميــع منهجياتن
ولقــد تلقينــا العديــد مــن االستفســارات مــن قبــل القطــاع الخــاص، 
 مــا يقــارب 100 طلــب ترخيــص قيــد الدراســة، األمــر 

ً
ولدينــا حاليــا

الــذي يمنحنــا ثقــة كبيــرة أننــا علــى المســار الصحيــح فــي كســب 
ثقــة القطــاع الخــاص. أمــا علــى صعيد الجهــات العســكرية المحلية 
الســوق  مــن  المعــدات  أحــدث  علــى  الحصــول  اعتــادت  التــي 
الدوليــة، فــكان ذلــك التحــدي األكبــر، إذ لــم تكــن إتاحــة المجــال 
، ولكننــا وبفضــل اللــه تمكنــا 

ً
 ســهال

ً
أمــام المنافســة المحليــة أمــرا

مــن تحســين هــذا المفهــوم لــدى الجهــات العســكرية مــن خــالل 
تعزيــز قــدرات الصناعــة المحليــة بشــكل كبيــر. وهــذا يتضــح مــن 
خــالل قصــة نجــاح ترســية عقــد تســليح لصالــح المديريــة العامــة 
لحــرس الحــدود والمتمثلــة فــي تصنيــع وتوطيــن مركبــات بريــة 
إلــى  طلــق عليهــا اســم “الدهنــاء”، باإلضافــة 

ُ
أ  

ً
مصنعــة محليــا

ترســية عقــود أخــرى لصالــح القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية 
 .

ً
تتمثــل فــي تصنيــع وتوطيــن زوارق بحريــة ســريعة مصنعــة محليا

الطلبــات  مــن  العديــد  وردنــا  الصفقتيــن،  هاتيــن  إتمــام  ومنــذ 
واالستفسارات الجديدة، متطلعين إلى تحقيق المزيد.

مقابلة 

  مــا هــو الــدور الــذي تؤديــه الهيئة العامة للصناعات العســكرية 
ومــا  المملكــة  فــي  العســكرية  المشــتريات  اســتراتيجية  فــي 

الذي يمثله ذلك للقطاع بشكل عام؟

 
ً
  لقــد جــاء تأســيس الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية تجســيدا

لرؤيــة طموحــة مــن القيــادة الرشــيدة –رعاهــا اللــه- نحــو تعزيــز 
قــدرات التصنيــع العســكري الوطنيــة، والســعي إلــى توطيــن هــذا 
الســعودي  لالقتصــاد   

ً
مهمــا  

ً
رافــدا وجعلــه  الواعــد،  القطــاع 

 فــي ازدهــاره، لذلــك أسســت الهيئــة لتكــون الجهــة 
ً
ومســاهما

المملكــة،  فــي  العســكرية  الصناعــات  لقطــاع  المشــرعة 
والمســؤولة عــن تطويــره ومراقبــة أدائــه، وهــي الجهــة المنــاط 
بهــا تحقيــق مســتهدفات الرؤيــة فــي هــذا القطــاع والمتمثلــة 
فــي توطيــن مايزيــد عــن %50 مــن إنفــاق المملكة علــى المعدات 
والخدمــات العســكرية بحلــول العــام 2030م، مــن خــالل تطويــر 
وتعزيــز  الوطنيــة  والكفــاءات  والتقنيــات  والبحــوث  الصناعــات 
الصــادرات وتمكيــن القطــاع عبر تخطيط طويل المدى للمشــتريات 
للمصنعيــن  المحفــزات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  العســكرية، 

المحليين.

.. عملنــا علــى دراســة الوضــع الراهــن مــن خــالل النظــر فــي 
ً

بدايــة
مــع  بيــد   

ً
يــدا القطــاع ودراســتها وتحليلهــا والعمــل  متطلبــات 

الجهــات العســكرية علــى ذلــك، فمنــذ إنشــاء الهيئــة؛ عملنــا علــى 
بنــاء وتحديــد اســتراتيجيٍة للمشــتريات العســكرية فــي المملكــة، 
 فقــد تــم العمــل على اســتراتيجية مشــتريات 

ً
ولنكــون أكثــر تحديــدا

عســكرية لعــدد 6 أجهــزة حكوميــة منــاط بهــا مســؤوليات دفاعية 
وأمنيــة وطنيــة، وهــي: وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة ووزارة 
الحــرس الوطنــي ورئاســة الحــرس الملكــي ورئاســة أمــن الدولــة 
هــذه  مــع  الهيئــة  عملــت  حيــث  العامــة،  االســتخبارات  ورئاســة 
 إلــى جنــب لضمــان تلبيــة معاييــر الجــودة والتوطيــن 

ً
الجهــات جنبــا

عند منح العقود العســكرية ، وبفضل الله اســتطعنا من الوصول 
فــي  العســكرية  للمشــتريات  وموحــدة  متكاملــة  آليــة  إلــى 

المملكة.

هــا مــن اإلشــراف علــى 
ُ
ن

ّ
كمــا أن الهيئــة تتمتــع بمكانــٍة فريــدٍة تمك

عقــود التســليح فــي القطــاع الســعودي بشــكل عــام، األمــر الــذي 
عــن   

ً
نيابــة المســتثمرين  مــع  التفــاوض  علــى  القــدرة  يمنحهــا 

الجهــات العســكرية ، ممــا يســاهم في تمكين القطــاع ويعزز من 
دعــم التنميــة االقتصاديــة للمملكــة. وهنا تقوم الهيئة بوصفها 
الجهــة المشــرعة والمنظمــة للقطــاع والمخولــة بمراجعــة كافــة 
عقــود التســليح الوطنــي للجهــات العســكرية ، وهــو مــا أكســبها 

 نوعية على صعيد تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ً

ميزة

األستاذ 
محمد بن 

صالح العذل

نائب المحافظ لقطاع 
المشتريات, الهيئة 

العامة للصناعات 
العسكرية

المالمح الرئيسة لقطاع الصناعات العسكرية
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عد المملكة وجهة استثمارية في 
ُ
لماذا ت

قطاع الدفاع واألمن؟

   سوق مستمر النمو 

  الدعم الحكومي 

عالمًيا، في معدل اإلنفاق 
على القطاع الدفاعي 

واألمني للفرد الواحد في 
عام 2019

عالمًيا، بنسبة إنفاق بلغت 
%3.2 من اإلنفاق على 

القطاع الدفاعي واألمني 
العالمي في عام 2019

عالمًيا، بنسبة إنفاق على 
القطاع الدفاعي واألمني 
بلغت %20.3 من إجمالي 
اإلنفاق الحكومي في 

عام 2019

عالمًيا، بنسبة إنفاق 
على القطاع 

الدفاعي واألمني 
بلغت %8 من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

في عام 2019

المركز 5المركز 5المركز 3المركز 2

يهدف “برنامج المشاركة الصناعية” التابع للهيئة إلى ما يلي:

توسيع نطاق الصناعات العسكرية المحلية في قطاعات ذات قيمة مضافة   

تقديم شبكة من الخدمات والدعم الفني لقطاع الصناعات العسكرية   

تحفيز االستثمار المباشر والشراكات االستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع   

ضمان نقل التقنيات والمعرفة على نطاق القطاع والخدمات والبحث والتطوير   

إعداد مهنيين مدربين قادرين على العمل في صناعات متخصصة    

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان مشاركتها في سالسل اإلمداد المحلية    
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  سهولة عملية الحصول على التصاريح 

تصريح تأسيسي بغرض التصنيع العسكري:  
تصريح لتصنيع المنتجات العسكرية في المملكة 

يصدر من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
ويتيح البدء بإجراءات الموافقات من الجهات 

العسكرية ذات العالقة تمهيًدا للترخيص الرسمي.

تصريح تأسيسي بغرض تقديم الخدمات 
العسكرية: تصريح لتقديم خدمات عسكرية في 

المملكة يصدر من الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية، ويتيح البدء بإجراءات الموافقات من 

الجهات العسكرية ذات العالقة تمهيًدا للترخيص 
الرسمي.

تصريح تقديم الخدمات العسكرية:  تصريح لتقديم 
الخدمات العسكرية داخل وخارج المملكة بما في ذلك 
مجال التحسين والتشغيل واإلصالح والصيانة والترميم 

وغيرها من المهام الفنية.

ترخيص التصنيع العسكري: ترخيص مزاولة 
أنشطة تطوير وتصنيع وتخزين وترويج وبيع 

وإعادة بيع وتأجير واختبار المنتجات 
العسكرية.

تصريح توريد المنتجات أو الخدمات 
العسكرية: تصريح توريد المنتجات أو 

الخدمات العسكرية للمملكة بغرض بيعها 
وتأجيرها وتقديمها وتسويقها للجهات 

الحكومية العسكرية واألمنية.

الوقت المستغرق

14-15 
يوم عمل

الوقت المستغرق

13-14 
يوم عمل

الوقت المستغرق

                       14-15
يوم عمل

المدة

24 
 شهًرا

المدة

24 
 شهًرا

المدة

36 
شهًرا

الوقت المستغرق

                       13-14
يوم عمل

المدة

36 
شهًرا

الوقت المستغرق

                       14-15
يوم عمل

المدة

36 
شهًرا
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منذ إطالق منصة التصاريح اإللكترونية، تم ترخيص 54 شركة 
دولية ومحلية من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

أصدرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية للشركات 
 لمزاولة ستة أنشطة مختلفة.

ً
أعاله 70 تصريحا

المعدات العسكرية  

الخدمات للمعدات العسكرية  

  اإللكترونيات العسكرية

الخدمات لإللكترونيات العسكرية  

الذخائر  

صناعة المتفجرات  

54
شركة دولية 

ومحلية

70
 صادًرا

ً
تصريحا

عدد الشركات المصرحة لكل ربع من العام
المصدر: الهيئة العامة للصناعات العسكرية

عدد التصاريح السارية 
حسب النشاط 

المصدر: الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية

المالمح الرئيسة لقطاع الصناعات العسكرية

161518

5

 الربع
 الرابع
2019

 الربع
 األول
2020

 الربع
 الثاني
2020

 الربع
 الثالث
2020

43%

21%

20%

9%

6%

1%
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يســتغرق وقــت اســتصدار تصريــح للمســتثمرين لمزاولــة 
أعمالهــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــالل فتــرة 15 

 فقط.
ً
يوما

العامــة  الهيئــة  عليهــا  تعتمــد  التــي  األدوات  هــي    مــا 
العالميــة  الشــركات  لتحفيــز  العســكرية  للصناعــات 
الســوق  إلــى  للدخــول  األصليــة  للمعــدات  عــة 

ِّ
الُمصن

السعودية؟

  لقــد عملنــا علــى إعــادة هيكلــة برنامــج التــوازن االقتصــادي 
وتحديثه، والذي تأســس في المملكة العربية الســعودية 
فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، حيــث توصلنــا إلــى 
نمــوذج جديــد قائــم علــى المعاييــر الدوليــة وفــق أفضــل 
الممارســات العالميــة. وأصبــح بيــن أيدينــا اليــوم برنامــج 
ــد الــذي يلبــي واقــع التوطيــن  المشــاركة الصناعيــة الجدي
فــي المملكــة، ويمكــن للمســتثمرين األجانــب مــن خــالل هذا 
البرنامــج تحقيــق معــدالت توطيــن أعلــى مــن خــالل الحصــول 
اســتغالل  تحفــز  والتــي  التقييــم،  “مضاعفــات”  علــى 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتوجــه المســتثمرين الــي 

الصناعات والتقنيات المستهدفة في استراتيجية الهيئة.

  االســتدامة علــى المــدى البعيــد مــن صميــم الصناعــات 
المملكــة  تســلكها  التــي  الطــرق  هــي  مــا  العســكرية.. 
الفنيــة  والمعرفــة  القــدرات  لبنــاء  الســعودية  العربيــة 

على الصعيد المحلي؟

نتوقــع أن يوفــر قطــاع الصناعــات العســكرية واألمنيــة فــي 
المملكــة عــدد 100,000 فرصــة عمــل بحلــول العــام 2030، 
منهــا 40,000 فرصــة عمــل مباشــرة و60,000 فرصــة عمــل 
علــى   

ً
كبيــرا  

ً
طلبــا هنالــك  بــأن  العلــم  مــع  مباشــرة  غيــر 

الصناعــات  مجــاالت  فــي  الماهــرة  الوطنيــة  الكفــاءات 
العســكرية وتقنياتهــا المعقــدة، حيــث نحتــاج إلــى توفيرهــا 

من خالل التدفق المستمر للكفاءات الوطنية. 

القــدرات  لتنميــة  وطنــٍي  برنامــٍج  إطــالق  بصــدد  الهيئــة 
 للقــدرات الحاليــة 

ً
البشــرية العســكرية، حيــث أجرينــا تقييمــا

األكاديمــي  التعليــم  مؤسســات  بهــا  تتمتــع  التــي 
والمهنــي الســعودية والتــي تدعــم الصناعــة العســكرية 
والدفاعيــة الناشــئة، ونتيجــة لذلــك، فإننــا نعمــل مــع هــذه 
الســتيعاب  الحاليــة  البرامــج  مالمــح  لرســم  المؤسســات 
وسنســتهدف  المســتقبل،  فــي  الكفــاءات  علــى  الطلــب 
علــى المــدى البعيــد إنشــاء برامــج ومرافــق تدريــب جديــدة 

تلبي احتياجات الصناعات العسكرية.

كمــا نعلــم بــأن اإلنفــاق الحكومــي على األبحــاث والتقنيات 
العســكرية يمثــل إحــدى القنــوات الرئيســة التــي تشــكل 
ــل الصناعــة 

ِّ
اســتدامة القطــاع علــى المــدى البعيــد، وتمث

العســكرية والدفاعيــة واألمنيــة العالميــة بيئــة ســريعة 
التطــور، ونعمــل علــى إيجــاد الكفــاءات الوطنيــة والتقنيات 
وضعنــا  وقــد  االتجاهــات،  أحــدث  لمواكبــة  المناســبة 
تســلط  التــي  العســكرية  والتقنيــات  لألبحــاث  اســتراتيجية 
بشــكل  بحثيــة مســتهدفة  مجــاالت  ســبعة  علــى  الضــوء 
مباشــر، ويمكــن القــول أننــا نســتثمر بقــوة فــي موظفينــا 
ونعتمــد عليهــم لتعزيــز مهــارات الصناعــة ودفــع عجلــة 

االبتكار.

مقابلة

 مــن 
ً
 رئيســيا

ً
  مــا هــي أبــرز التحديــات التــي كانــت دافعــا

وكيــف  العســكرية  للصناعــات  العامــة  الهيئــة  تأســيس 
واجهتموها؟

عنــد تأســيس الهيئــة قمنــا بتحديــد ثالثــة تحديــات رئيســة 
تتعلــق بتطويــر الصناعــة العســكرية واألمنيــة والتــي كانــت 
تقــف كحجــر عثــرة فــي طريــق وصــول الصناعــة إلــى كامــل 
إمكاناتهــا وهــي: عــدم وجــود مؤشــرات لطلبــات واضحــة 
األجهــزة  هنــا  ونقصــد  النهائييــن  المســتخدمين  مــن 
الحكوميــة األمنيــة والعســكرية، وكذلــك محدوديــة قــدرات 
محدوديــة  إلــى  باإلضافــة  المحليــة،  اإلمــداد  سالســل 
الحوافــز المتخصصــة المتاحــة للمســتثمرين فــي الصناعــات 
الهيئــة  وضعــت  حيــث  واألمنيــة،  والدفاعيــة  العســكرية 
تلــك  تذليــل  ســبيل  فــي  العســكرية  للصناعــات  العامــة 
عشــرة  ومدتهــا  المــدى  طويلــة  اســتراتيجية  التحديــات 
 فــي الصناعــات 

ً
 مســتهدفا

ً
أعــوام بتحديــد عــدد 11 مجــاال

العســكرية فــي 7 مجــاالت، وحددنــا 21 تقنيــة مســتهدفة 
حيــث   ،

ً
تدريجيــا تقنيتهــا  ونقــل  تطويرهــا  علــى  ســنعمل 

صيغــت هــذه االســتراتيجية بمــا يتوافــق بشــكل دقيــق مــع 
، وبمــا يضمــن 

ً
النهائييــن محليــا المســتخدمين  احتياجــات 

اســتيعابها لمتطلبــات ســوق الصناعــات العســكرية فــي 
فــي  المتوقعــة  الفجــوات  تحديــد  جانــب  إلــى  المملكــة 

سالسل اإلمداد فيما يختص بهذه الشرائح.

لقــد عملنــا كذلــك علــى تعديــل عــدة لوائــح كانــت تعيــق 
المشــاركة الكاملــة للمســتثمرين فــي الصناعــة. واألهــم 
مــن ذلــك، أصبــح اليــوم باســتطاعة المســتثمرين الدولييــن 
فــي مجــاالت الصناعــات العســكرية مــن امتــالك %100 مــن 

 دون الحاجة إلى شريك محلي. 
ً
كياناتهم محليا

 فــي منــح تراخيــص 
ً

 إلكترونيــة متخصصــة
ً

كمــا أطلقنــا بوابــة
مزاولــة أنشــطة الصناعــات العســكرية لتســهيل العمليــات 
الحمــد  وللــه  واليــوم  المســتثمرين.  علــى  واإلجــراءات 

المهندس قاسم بن عبدالغني 
الميمني

نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية،
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
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ما هي الشركات القائمة بالفعل؟

سنة االستثمار

2020
ــرال إلكتريــك اتفاقيــة مــع الشــركة الســعودية لهندســة وصناعــة   وقّعــت شــركة جن
الطيــران )SAEI( لتدريــب الموظفيــن علــى الصيانــة واإلصالحــات العميقــة لمحــركات 
ــا المعــدات 

ً
ر جنــرال إلكتريــك أيض

ّ
طائــرات اإلنــذار المبكــر والتــزود بالوقــود. وســتوف

وأدوات الفحــص. وســتكون الشــركة الســعودية لهندســة وصناعــة الطيــران )ســاعي( 
بمثابــة مركــز صيانــة معتمــد ومصــرح لــه لهــذا النــوع مــن المحــركات. ومــن المتوقــع 

بمجرد تنفيذ هذه االتفاقية أن يبلغ معدل التوطين في هذا النشاط لنحو 50%.

جنرال إلكتريك

سنة االستثمار

2019
أثمــر العقــد عــن مشــروع مشــترك بيــن شــركة نافانتيــا والشــركة الســعودية للصناعــات 
العســكرية )ســامي(، حيــث تضافــرت الجهــود والتعــاون فــي مجــاالت أنظمــة القتــال 
الدفاعيــة. وسيســهم هــذا العقــد فــي تطويــر منظومــة الدفــاع الســعودي من خالل 
نقــل التقنيــة وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة، بمــا يتوافــق مــع هــدف رؤيــة الســعودية 
2030 المتمثــل فــي توطيــن مايزيــد عــن %50 مــن إجمالــي نفقــات المملكــة علــى 
ز هــذه االتفاقية 

ّ
المعــدات والخدمــات العســكرية بحلــول 2030. ومــن المتوقــع أن تعــز

علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  حتــى 60%  المملكــة  لــدى  التقنيــة  قــدرات  توطيــن  مــن 
المؤسسات السعودية األخرى.

نافانتيا وسامي

 اتفاقيــة لتصنيــع عربــات عســكرية مدرعــة محلًيــا، والتي تحمل اســم “الدهناء”، وهي 
الصفقــة التــي تنــص علــى تصنيــع عربــات مدرعــة ذات دفــع رباعــي متعــددة المهــام 
متوائمــة مــع كافــة شــروط االســتخدام العســكري ومواصفاته داخل المملكــة. وجديٌر 
بالذكــر أن هــذا المشــروع ســيكون لــه دور كبيــر فــي تطويــر منظومــة اآلليــات المدرعة 
ــا مــن تدريــب للمشــغلين والفنييــن والمدربيــن بمــا يتماشــى مــع 

ً
بمــا يتضمنــه أيض

 ألعلى المعايير.
ً
متطلبات المرحلة المقبلة تطبيقا

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

سنة االستثمار

2018
 بموجــب االتفاقيــة، ستشــهد مرافــق شــركة الزامــل للخدمــات البحريــة فــي المملكــة 
. حيــث أثمــرت هــذه االتفاقيــة عــن إطــالق 

ً
 ســريعا

ً
العربيــة الســعودية تصنيــع 18 زورقــا

المملكــة العربيــة الســعودية فــي 14 أكتوبــر 2020 أول قــارب محلــي الصنــع، وهــو 
قارب اعتراضي سريع يجمع ما بين القدرات االستخباراتية واالستكشافية الهائلة.

مجموعة سي إم إن والزامل البحرية

المالمح الرئيسة لقطاع الصناعات العسكرية

سنة االستثمار

2020
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شــهد شــهر ســبتمبر إبــرام نتفليكــس، الشــركة الرائــدة عالمًيــا في مجال 
تقديــم خدمــة البــث الترفيهــي، واســتوديو ميركــوت المتخصــص فــي 
مجــال صناعــة المحتــوى واألنميشــين فــي المملكــة العربية الســعودية، 
وأفــالم  عــروض  إنتــاج  بهــدف  ســنوات  خمــس  لمــدة  شــراكة  اتفــاق 
ميركــوت  مشــاريع  لجميــع  األول  الحصــري  العــرض  ســيما  ال  كرتونيــة، 

لمدة خمس ســنوات.

جديــدة  مواســم  عــرض  ــا 
ً

أيض الشــراكة  تتضمــن  كمــا 
وحصريــة مــن مسلســل مســامير، إضافــة إلــى أفــالم 
مســامير القادمــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء مكتبــة تضــم 
جميــع المواســم الســابقة مــن مسلســل مســامير مــع 

إضافات خاصة بشبكة نتفليكس.

مــن جانبهــا، قالــت نهــى الطيــب، رئيســة االســتحواذ 
األوســط  والشــرق  تركيــا  فــي  المحتــوى  وترخيــص 
وشــمال أفريقيــا لــدى نتفليكــس: “نحــن نتبنــى هــذا 
علــى  عكفنــا  ولذلــك  العربــي،  العالــم  فــي  التفــرد 
أذواق  تلبــي  محليــة  اســتثمار  اســتراتيجية  تطويــر 
الجمهــور علــى اختالفهــا، بما يشــمل التوســع الســريع 
فــي  واالســتثمار  لدينــا،  العربــي  المحتــوى  لمكتبــة 

المزيد من اإلنتاجات العربية األصلية،

 

وتوطيــن المحتــوى، وإقامــة شــراكات مــع الشــركات 
فــي  للمســاعدة  المنطقــة  مــن  أشــخاص  وتوظيــف 

تعزيز نمو شبكتنا وانتشارها في العالم العربي”.

وتأتــي هــذه الصفقــة كأكبــر اســتثمار لنتفليكــس فــي 
مجــال الرســوم المتحركــة العربيــة حتــى اآلن، وهــو مــا 
يجســد التركيــز المتزايــد لبــث الفيديــو علــى المحتــوى 
المخصــص للجمهــور فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا.

قصص المستثمرين
اســتوديو  مــع  ســنوات  خمــس  لمــدة  شــراكة  اتفــاق  تبــرم  نتفليكــس 

ميركوت في السعودية

موجز المستثمرين

موجز المستثمرين
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األرقام الرئيسة التي حققها قطاع اإلعالم السعودي في 2019

اإلعالم، قطاع مزدهر ال يتوقف عن النمو 

استبيان المستهلكين المتمرسين رقمًيا

الطلب القوي على المحتوى الرقمي المحلي

من المواطنين السعوديين الذين شملهم االستبيان يفضلون +90%
البرامج اإلعالمية باللغة العربية

موجز المستثمرين

160 مليون دوالر
حجم سوق 

الفيديو الرقمي

ثاني
أكبر سوق فيديو رقمي 

في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

4.5 مليار دوالر
هدف رأس مال سوق اإلعالم 

الرقمي بحلول 2030، بما يعادل 
معدل نمو سنوي مركب يبلغ 

14%

4 مليارات دوالر
حجم سوق اإلعالم 

السعودي

27%
معدل النمو السنوي المركب 
لسوق الفيديو الرقمي على 
مدى الخمسة أعوام الماضية

هدف رأس مال سوق الفيديو 
الرقمي 2030،بما يعادل معدل 

نمو سنوي مركب يبلغ 18%

826 مليون دوالر 1.3 مليار دوالر
حجم سوق قطاع اإلعالم 

الرقمي

27%
النمو السنوي في قطاع 

الفيديو عند الطلب

22%
معدل النمو السنوي المركب 
لسوق اإلعالم الرقمي على 
مدى الخمسة أعوام الماضية

116%
 معدل النفاذ إلى 

سوق الهواتف 
الذكية

األول
 أعلى معدل مشاهدة 
لموقع YouTube للفرد 
على مستوى العالم 

)1,200 / عام(

6 ساعات
متوسط الوقت الذي 
يقضيه المستهلكون 

السعوديون يومًيا في 
اإلعالم الرقمي
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  بدايــة نــود أن نســألكم عــن شــراكتكم األخيــرة مــع 
نتفليكــس، مــا هــي األهميــة التــي تعــود بهــا مثــل 
بوجــه  علــى ميركــوت والصناعــة  الشــراكات  هــذه 

عام؟

شــراكة  هــي  ونتفليكــس  ميركــوت  بيــن    الشــراكة 
ممتــدة لخمــس ســنوات، تقــوم ميركوت علــى أثرها 
بإنتــاج مجموعــة مــن المسلســالت واألفــالم، والتــي 
ويمكــن  وواقعيــة.  أصيلــة  قصًصــا  بعضهــا  ــد  تجسِّ
لالســتوديو بفضــل هــذه الشــراكة الممتــدة لخمــس 
ســنوات توجيــه جــل تركيــزه علــى االرتقــاء بجــودة 
هــذه  تعــود  وال  الممكنــة.  الُســبل  بــكل  منتجاتــه 
الصفقــة بالنفــع علــى ميركــوت فحســب، إذ نأمــل أن 
واألفــراد  لالســتوديوهات  إلهــام  مصــدر  نكــون 
اآلخريــن عــن طريــق تســطير قصــة نجــاح، بإطــالق أول 
أفالمنــا فــي شــباك التذاكــر فــي وقــت مبكــر مــن 
هــذا العــام وحتــى إبــرام صفقــة الشــراكة هــذه مــع 

نتفليكس.

   كيــف تــرى االتجاهــات الحاليــة فــي ســوق صناعــة 
المملكــة  فــي  المتحركــة  والرســوم  المحتــوى 

العربية السعودية.

صناعــة  ســوق  فــي  الســائد  الحالــي    االتجــاه 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المحتــوى 
علــى  للنجــاح. وقــد شــهدنا  فــرص  علــى  ينطــوي 
مــدار اآلونــة األخيــرة بعــض األفــكار الجريئــة للشــباب 
ــٍة منهــم الختــراق الســوق  الســعودي فــي محاول
وجــذب األنظــار. وكمــا نعلــم جميًعــا، كانــت ســوق 
صناعــة المحتــوى الســعودي تخضــع لفتــرة طويلــة 

مقابلة

عبدالعزيز المزيني
الرئيس التنفيذي لشركة ميركوت

موجز المستثمرين

الكيانــات أو هيمنتهــا. وفــي  لســيطرة عــدد مــن 
للســعوديين  أضحــى  الحاليــة،  التغييــرات  ضــوء 
ســوق جديــدة مختلفــة تضمــن تكافــؤ الفــرص، وقــد 

اغتنموها.

  مــا هــي الميــزات الرئيســة التــي تتميز بها الســوق 
بالمحتــوى  األمــر  يتعلــق  عندمــا  الســعودية 

الرقمي والرسوم المتحركة.

المملكــة  فــي  الرقمــي  المحتــوى  تتســم ســوق 
بالعديــد مــن الميزات الرائعة التي تمنحنا األفضلية. 
وعــالوة علــى ذلــك، تملــك البــالد بنيــة تحتيــة رقميــة 
فائقــة وتبلــغ نســبة الشــباب فيهــا أكثــر مــن النصــف. 
ــًدا وســتحصل   جي

ً
وأضــف إلــى هــذه المعادلــة دخــال

على سوق واعدة للغاية لصناع المحتوى.

  فــي ظــل انتشــار صناعــة اإلعــالم الرقمــي علــى 
لعــرض  المتاحــة  الفــرص  ماهــي  واســع،  نطــاق 

المحتوى السعودي على مستوى العالم.

ُيعــرض المحتــوى الســعودي كمــا هــو عليــه اليــوم 
وهــي  أال  فيديــو،  محتــوى  منصــة  أكبــر  فــي 
نتفليكــس. وتشــمل شــراكتنا مــع نتفليكــس التوزيــع 
تماًمــا  متــروك  واألمــر  العالــم.  مســتوى  علــى 
لصانــع المحتــوى الســعودي الســتقطاب اهتمــام 
فحســب.  المنطقــة  شــعوب  وليــس  العالــم 
وســيتطلب ذلــك بــذل مزيــد مــن الجهــد ونأمــل أن 
نبــدأ المســير فــي هــذه الرحلة في غضــون األعوام 

القليلة المقبلة.
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خيارات سياحية محلية متنوعة 
للمواطنين والمقيمين

حققــت حملــة الســياحة الداخليــة، التــي أطلقتهــا الهيئــة الســعودية للســياحة تحــت شــعار “صيــف الســعودية”، نجاًحــا 
باهــًرا. وشــجّعت حملــة الســياحة الداخليــة األكبــر فــي التاريــخ المحلــي المواطنيــن الســعوديين والمقيميــن علــى 

اكتشاف معالم البالد في الفترة من 25 يونيو 2020 حتى 30 سبتمبر 2020.

كان لحملة “صيف الســعودية” دور أساســي في دعم قطاع الســياحة المحلية وتعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي. 
وســاعدت الحملــة فــي اإلبقــاء علــى وظائــف الســياحة القائمــة والتــي تأثــرت بشــكل كبيــر بســبب تدابيــر اإلغــالق الصارمــة 

التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مع إيجاد فرص عمل موسمية جديدة في القطاعات المتعلقة بالسياحة.

90

العروض والباقات السياحة 100
للعائالت والمجموعات 

والمسافرين األفراد

تأسست عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك 
الفنادق، والضيافة، ومنظمي الرحالت 

السياحية وشركات إدارة الوجهات السياحية

اإلشغال السياحيمنتجات الحملة

اإلنفاق السياحي

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وجهات الحملة

جدة

الباحة

أبها

عسير

الطائف

أملج

ينبع الرياض

المنطقة 
الشرقية

تبوك

KAEC
 مدينة الملك

 عبدالله
االقتصادية

 100%
نسبة اإلشغال في 

مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية وأملج

10
وجهات تبرز المناظر 

الطبيعية المتنوعة التي 
تزخر بها المملكة

 85%+
ذروة اإلشغال 

اليومي في الباحة

وعسير والطائف

2.5 مليار 
دوالر

نِفق على 
ُ
مجموع ما أ

الفنادق والمطاعم 
واألنشطة الترفيهية بنهاية 

أغسطس 2020 -وهو ما 
يمثل زيادة على أساس 

سنوي بواقع 33%

شراكة

 48%
معدالت اإلشغال 

الفنادق عبر الوجهات 
العشر في أول شهرين 

من الحملة

موجز المستثمرين
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استراتيجية األمن الغذائي السعودي تتغلب 
على تحديات إمدادات الغذاء العالمية

علــى الرغــم مــن حــدة أزمــة كورونــا وتأثيرهــا الشــديد علــى سالســل اإلمــداد 
الغذائــي فــي العالــم، إال أن المملكــة تجــاوزت ذلك من خالل قوة اســتراتيجية 

األمن الغذائي والزراعي والتي ساعدتها في تخطي األزمة.

ــا 
ً

شــهد عــام 2019 إقــراض المزارعيــن الســعوديين 506.67 مليــون دوالر وفق
حجــم  ســاعد  وقــد  والزراعــة.  والميــاه  البيئــة  وزارة  عــن  الصــادرة  للبيانــات 

اإلقراض المتزايد على ازدهار قطاع الزراعة.

أكبر سوق للمواد الغذائية والمشروبات في الشرق األوسط

ا للبيانات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن المملكة حققت نسب اكتفاء 
ً

وفق
ذاتي غير مسبوقة في كثير من المنتجات الزراعية:

60%+
 االكتفاء الذاتي في الخضروات 

وإنتاج الدواجن

109%+
 االكتفاء الذاتي في 

إنتاج األلبان

116%+
االكتفاء الذاتي في 

إنتاج البيض

55%+
االكتفاء الذاتي 

في األسماك

125%+
االكتفاء الذاتي في 

إنتاج التمور

القيمة السوقية، مع توقعات بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلغ %6 على مدار الخمس سنوات المقبلة

طن من الطاقة التخزينية للقمح والدقيق، وهو ما 
خ مكانة المملكة كواحدة من أكبر الدول التي  يرسِّ

تملك قدرات تخزينية للمحاصيل

59 
مليار 
دوالر

 3.3+
مليون

عبدالرحمن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة

المملكة تجاوزت 
تحدي جائحة كورونا 

وتأثيرها الشديد 
على سالسل 

اإلمداد الغذائي 
في العالم، من 
خالل قوة أمنها 

الغذائي والزراعي 
ومتانته.

موجز المستثمرين
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َجَبِلّية: قصة نجاح العالمة التجارية للُبن المحلي

َجَبِلّيــة هــي أول عالمــة تجاريــة لحبــوب البــن المحلــي التــي تســّوق للبــن المــزروع فــي محافظــة الدايــر. وهــذا المشــروع 
التجــاري مســتمد مــن برامــج الدعــم الحكوميــة المســتمرة المقدمــة لزارعــي البــن المحلييــن. وإذا مــا لجــأ مزارعــو البــن 
الســعوديون إلــى بيــع محاصيلهــم كســلع، فسيفشــلون فــي تحقيــق القيمــة الشــاملة للصناعــة، وهــو مــا يــؤدي 

بدوره إلى وقف االستثمار في تحسين جودة مزارعهم وعوائد محاصيلهم.

 علي شنيمر
الشريك المؤسس لَجَبِلّية

نرغب في نمو هذه الصناعة ومساهمتها في المجتمع الزراعي 
المحلي عن طريق توفير فرص العمل

والعوائد طويلة األجل على االستثمار. فمثل هذه المبادرات من 
شأنها إيجاد سوق إقليمي لمحاصيل المزارعين، خارج المنطقة 

المحلية.

800
 طلب إلكتروني مستلم بمبلغ إجمالي 
53,000 دوالر في أقل من شهر بعد 

افتتاح المتجر اإللكتروني

300+
طن من المعروض الحالي من حبوب القهوة 

المزروعة محلًيا ومن المتوقع أن يتضاعف ثالث 
مرات على مدار األعوام الثالثة المقبلة مع 
دخول آالف األشجار المزروعة في موسم 

الحصاد مستفيدة من تركيز الحكومة المتزايد 
على هذه الصناعة

| خريف 2020  35

موجز المستثمرين

http://investsaudi.sa


إزاحــة الســتار عــن مشــروع بقيمــة 110 مالييــن دوالر للمســاعدة فــي 
تحقيق األمن الغذائي السعودي

فرص جاهزة للمستثمرين في مجال المواد الغذائية والمشروبات

كشــفت المملكــة النقــاب عــن مشــروع بقيمــة 110 مالييــن دوالر يهــدف إلــى الوفــاء بالطلــب المســتقبلي علــى الحبــوب 
األساســية فــي المملكــة فــي إطــار خطتهــا الراميــة إلــى تحســين األمــن الغذائــي فــي أغســطس 2020. ويهــدف 
المشــروع المشــترك بيــن الشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي )ســالك( والشــركة الوطنيــة 

الســعودية للنقــل البحــري )البحري( إلى:

تأتــي منتجــات التونــة المعلبــة والمســتهلكة داخــل المملكــة عــن طريــق االســتيراد.  
ــة المعلبــة المحليــة 197 مليــون دوالر فــي عــام 2018،  وقــد بلــغ حجــم ســوق التون
ــا. وتشــير التوقعــات إلــى أن معــدل النمــو  حيــث بلــغ حجــم الصيــد 53,000 طــن تقريًب
الســنوي المركــب للقطــاع الفرعــي للتونــة المعلبــة %7، بمــا يصــل إلــى 70,000 طــن 

بحلول 2022.

تطبــق الحكومــة فــي المملكــة اســتراتيجية وطنيــة لزيــادة االكتفــاء الذاتــي إلــى 60% 
بحلــول 2023. وفــي عــام 2019، بلــغ حجــم ســوق الدواجــن 1.52 مليــون طــن، مــع 46% 
مــن واردات الدواجــن. ومــن المتوقــع أن يحقــق القطــاع الفرعــي زيــادة بمعــدل نمــو 
ســنوي مركــب %3 للوصــول إلــى 1.71 مليــون طــن فــي 2030. وتهــدف المملكــة إلــى 
زيــادة االكتفــاء الذاتــي إلــى %80 بحلــول 2030 مــن خــالل إنشــاء مراكــز االبتــكار والبحــث 

والتطوير والحاضنات.

حــددت الحكومــة ثالثــة عشــر موقًعــا مناســًبا لتربيــة األحيــاء المائيــة علــى طــول ســاحل 
البحــر األحمــر علــى مســافة 1,800 كــم. ومــن المتوقــع أن ينمــو اســتهالك المأكــوالت 
البحريــة الســنوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بواقــع %7.4 حتــى 2030. وتهدف 
المملكــة إلــى زيــادة اإلنتــاج المحلــي إلــى 600,000 طــن بحلــول 2030 وقــد خصصــت 
والحمــالت  والتطويــر  واألبحــاث  للقطــاع،  التحتيــة  للبنيــة  دوالر  مليــون   346 مبلــغ 

التسويقية ودعم القطاع الخاص.

اإلشراف على تجارة الحبوب ومناولتها وتخزينها بين مصادرها في البحر األحمر والبحر األسود       
أوروبا وأمريكا الجنوبية ومناطق      

توفير المنتجات الغذائية األساسية وتحقيق االستقرار في األسعار على الصعيد المحلي    

إنشاء طاقة إنتاجية تبلغ 3 ماليين طن تقريًبا سنوًيا بحلول 2022، وزيادة هذا العدد إلى 5 ماليين طن       
سنوًيا بحلول 2030    

إنشاء أكبر مركز حبوب إقليمي    

تعزيز حلول توزيع المنتجات الغذائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل ميناء ينبع      
التجاري عن طريق استيراد الحبوب ومعالجتها وتصديرها وتخزينها في المملكة العربية السعودية    

التونة

الدواجن

تربيــة األحيــاء 
المائية

موجز المستثمرين
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أبرز أخبار المشاريع

الطاقة والمياه

مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(
اكتملــت %60 مــن المرحلــة األولــى لمشــروع مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة العمــالق بحلــول 
يوليــو 2020، ويتألــف هــذا المشــروع مــن البنيــة التحتيــة والطــرق والمرافــق واألصــول العقاريــة 
اللوجســتيات  منطقــة  إلــى  باإلضافــة  مربــع،  كيلومتــر   14 مســاحة  علــى  إنشــاؤها  تــم  التــي 
والمينــاء الجــاف علــى مســاحة 3 كيلومتــر مربــع. وقــد بلغــت االســتثمارات فــي المرحلــة األولــى 
مــن المشــروع مــا يقــرب مــن 1.6 مليــار دوالر، وهــو المنجــز المســتهدف فــي 2021. ومن المتوقع 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  مليــار دوالر ســنوًيا   5.8 العمــالق  المشــروع  هــذا  يضيــف  أن 

الفعلي بحلول 2035، إلى جانب إيجاد آالف فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية

الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(
ســوف تضــخ ســبارك الســعودية ونابيســكو الكويــت، وهــي شــركة مســاهمة عامــة 
مدرجــة فــي بورصــة الكويــت التــي تقــدم خدمــات الضــخ فــي قطــاع الطاقــة - اســتثمارات 
بواقــع 100 مليــون دوالر لبنــاء منشــأة لتصنيــع معــدات حفــر آبار النفط والجيروســكوبات 
ومختلــف معــدات خدمــات حقــول النفــط. وســتكون المنشــأة جــزًءا مــن تكامــل سلســلة 

قيمة الطاقة بالمملكة العربية السعودية.

أكوا باور
ر ومالــك ومشــغل ســعودي رائــد لمجموعــة مــن  نالــت شــركة أكــوا بــاور، وهــي مطــوِّ
محطــات توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه وإحــدى شــركات إدارة صناديــق االســتثمار 
ــاه” مــن Global Water Awards فــي  ــزة العــام “ألفضــل شــركة تحليــة مي العامــة، جائ
أكتوبــر 2020. ويســلط هــذا التكريــم الضــوء علــى أكــوا باعتبارهــا الشــركة الرائــدة عالمًيــا 
 قيــد 

ً
فــي تطويــر مشــاريع تحليــة الميــاه. وتشــمل محفظــة أعمــال أكــوا بــاور 56 أصــال

التشــغيل فــي 11 دولــة، بمــا يشــمل محطــات تحليــة الميــاه التــي تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيــة 
المركبة 5.3 مليون متر مكعب يومًيا.
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النقل والخدمات اللوجستية

الشركة السعودية للخطوط الحديدة )سار(  
وقّعــت شــركة صــدارة للكيميائيــات اتفاقيــة لمــدة 25 ســنة فــي يوليــو 2020 لالســتعانة 
بخدمــات الشــركة الســعودية للخطــوط الحديديــة باعتبارهــا وســيلة النقــل األساســية 
لنقــل المــواد الصلبــة والســائلة والحاويــات. وتنــص االتفاقيــة علــى التشــغيل اليومــي 
لقطاريــن مــن مجمــع صــدارة الكيميائــي إلــى مينــاء الملــك فهــد الصناعــي، وثــالث 
رحــالت إلــى مينــاء الجبيــل التجــاري. وســتحل هــذه الخدمــات محــل 200,000 شــاحنة 
تنقــل منتجــات صــدارة ســنوًيا إلــى الموانــئ، وهــو مــا أثمــر عــن خفــض انبعاثــات الكربــون 
الضــارة بنســبة %73. ومــن المتوقــع أن يتــم نقــل نحــو 125,000 حاويــة ســنوًيا. ويجــري 
العمــل علــى إنشــاء مرافــق الخطــوط الحديديــة فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة، ومــن 

المتوقع أن يبدأ نقل منتجات صدارة في النصف الثاني من 2021.

Sabrewing Aircraft شركة
أعلنــت شــركة Sabrewing Aircraft فــي ســبتمبر 2020 عــن اتفاقيــة تمثيــل مدتهــا خمــس 
طائــرة   102 تشــمل  والتســويق  للتنميــة  العربيــة  الشــركة  مــع  للتجديــد  قابلــة  ســنوات 
Sabrewing بــدون طيــار مــن طــراز”Rhaegal-B” للشــحن الثقيــل وبنظــام اإلقــالع والهبــوط 
العمــودي. وتنــص الصفقــة البالغــة 600 مليــون دوالر علــى حصريــة التمثيل في المملكة 
العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والبلــدان األفريقيــة، بمــا فــي ذلــك 
إنشــاء مرافــق تجميــع الطائــرات إضافــة إلــى مرافــق الصيانــة واإلصــالح والفحــص الدقيــق 
فــي كل أنحــاء المملكــة وأفريقيــا، ومــن المتوقــع أن تخــدم أســطول Rhaegal-B وتوفــر 
ــب وتطويــر 

ّ
وظائــف محليــة جديــدة فــي مجــال التقنيــة العاليــة فــي مجــال التصنيــع الُمرك

الطائرات بدون طيار وتكامل أجهزة استشعار إلكترونيات الطيران.

إمينسا تكنولوجي البز
العربيــة  تتخــذ مــن اإلمــارات  التــي  الناشــئة إمينســا تكنولوجــي البــز  أعلنــت الشــركة 
المتحــدة مقــًرا لهــا عــن خططهــا فــي يوليــو 2020 الفتتــاح منشــأة طباعــة ثالثيــة األبعــاد 
فــي المملكــة، إلــى جانــب مكتبيــن جديدين في أبوظبي والواليات المتحدة. وســيضيف 
المجمــع الجديــد الــذي تبلــغ مســاحته 743 متــر مربــع فــي المنطقــة الشــرقية 10 وظائــف 
تقنيــة فــي عامــه األول مــن التشــغيل. ويعمــل لــدى الشــركة فــي الوقــت الحالــي 22 
المملكــة  إلــى  منتجاتهــا  الشــركة  وتصــدر  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي  ــا 

ً
موظف

العربية السعودية والكويت واألردن وأمريكا الشمالية، من بين أماكن أخرى.

الصناعات التحويلية
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vestor highlights في

الرياضة

التجزئة

أكاديمية مهد الرياضية
ــا مــن حرصهــا علــى اكتشــاف المواهــب الســعودية الشــابة وصقلهــا مــن ســن 

ً
انطالق

مبكــرة، أعلنــت المملكــة فــي يوليــو 2020 عــن إطــالق المشــروع الرياضــي “أكاديميــة 
مهــد الرياضيــة” المتــاح لجميــع األطفــال الســعوديين الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ســتة 
أعــوام. وتحــت رقابــة وإشــراف دقيــق مــن قبــل خبــراء تقنييــن وإدارييــن مــن أصحــاب 
ــا ألفضــل الممارســات العالميــة، ســتأتي األكاديميــة الرياضيــة 

ً
الخبــرات العاليــة ووفق

الجديــدة لتكــون مــن أكبــر األكاديميــات الرياضيــة فــي العالــم. وتهــدف إلــى صناعــة جيــل 
جديــد مــن األبطــال الرياضييــن الســعوديين علــى مــدار الســنوات المقبلــة، فــي كبــرى 

المحافل اإلقليمية والقارية والعالمية.

   LuLu Group
اإلمــارات  تتخــذ مــن  التجزئــة والتــي  تجــارة  المتخصصــة فــي  لولــو  وقّعــت مجموعــة 
العربيــة المتحــدة مقــًرا لهــا اتفاقيــة بقيمــة 80 مليــون دوالر مــع الهيئــة الملكيــة بينبــع 
فــي أغســطس 2020 لتطويــر مركــز تســوق علــى طــراز عالمــي فــي ينبــع. وستشــارك 
مجموعــة لولــو فــي إنشــاء مركــز تجــاري وتشــغيله علــى مســاحة 40,814 متــًرا مربًعــا 
فــي حــي الفهــد بمدينــة ينبــع الصناعيــة. ويعمــل لــدى مجموعــة لولــو حالًيــا 3,000 
موظــف ســعودي مــن ضمنهــم 790 موظفــة فــي مختلــف فــروع الهايبرماركــت حــول 

المملكة. ومن المتوقع أن يثمر مشروع ينبع بمجرد اكتماله عن 1,000 فرصة عمل.

موجز المستثمرين

| خريف 2020  39

http://www.investsaudi.sa
http://investsaudi.sa


السياحة

الخدمات المالية

منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة
وافقــت منظمــة الســياحة العالميــة علــى إنشــاء مكتــب إقليمــي بالريــاض فــي ســبتمبر 
2020. وســيدعم المكتــب نمــو قطــاع الســياحة فــي الشــرق األوســط ليواصــل القطــاع 
تعافيــه مــن الركــود الــذي تســببت فيــه جائحــة كورونــا. وســيخدم المكتــب 13 دولــة داخل 
المنطقــة حيــث ســيكون بمثابــة منصــة لتحقيــق النمــو علــى المــدى البعيــد فــي قطــاع 
الســفر والســياحة بالشــرق األوســط. وتعمــل وزارة الســياحة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ومنظمة الســياحة العالمية مًعا لصياغة اســتراتيجيات التعافي لمجموعة 

العشرين للقطاع المتضرر بشدة.

مصرف اإلنماء وشور العالمية للتقنية
منــح البنــك المركــزي الســعودي ترخيصيــن تقنيــة ماليــة جديديــن لشــركتين فــي القطــاع 
فــي ســبتمبر 2020: خدمــة “i pay” مــن مصــرف اإلنمــاء فــي مجــال المحافــظ الرقمية عبر 
شــور  مــن   ”Sure Pay“ وخدمــة  والحــواالت،  والمدفوعــات  الســريعة  االســتجابة  رمــز 
العالميــة للتقنيــة فــي مجــال نقــاط البيــع ونقــاط البيــع عبــر األجهــزة المحمولــة، وبهــذا 

يصل إجمالي تراخيص التقنية المالية إلى ثمانية تراخيص بالمملكة.

بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي
والبنــك  الريــاض  بنــك  مــع  اتفاقيــة  الســعودي  الســياحي  التنميــة  صنــدوق  ــع 

ّ
وق

تصــل  ســياحية  مشــاريع  تمويــل  بهــدف   2020 ســبتمبر  فــي  الفرنســي  الســعودي 
قيمتهــا إلــى 43 مليــار دوالر فــي المملكــة. وتنشــئ االتفاقيــة آليــات لتمويــل مشــاريع 

سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع.
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مجموعة إم بي سي
اســتحوذت مجموعــة إم بــي ســي، العمــالق اإلعالمــي الســعودي، فــي ســبتمبر 2020 
علــى حصــة أقليــة فــي الشــركة العربيــة للتعهــدات الفنيــة، إحــدى الشــركات التابعــة 
لمجموعــة المهنــدس القابضــة. سيســهم هــذا االســتثمار فــي دعــم مســيرة نمــو 
ن 

ّ
مجموعــة إم بــي ســي فــي مجــال التســويق اإلعالنــي فــي المملكــة، ممــا ســيمك

شــركة العربيــة مــن توســيع نطــاق أعمالهــا والوصــول إلــى مســتوى متمّيــز مــن التطور 
فــي مجــال اإلعالنــات الخارجيــة فــي المنطقــة. ويأتــي هــذا االســتحواذ عقــب إعــالن 
مجموعــة إم بــي ســي مؤخــًرا عــن عزمهــا إطــالق شــركتها الخاصــة للتســويق اإلعالنــي 
مجموعــة  مــع  بالشــراكة  وذلــك  اإلعالنيــة،  للخدمــات  ســي  بــي  إم  قنواتهــا،  علــى 
المهنــدس القابضــة. وســتخضع إدارة ’إم بــي ســي للخدمــات اإلعالنيــة‘ بمعظمهــا 

 من بداية العام القادم 2021.
ً
لمجموعة إم بي سي وستباشر عملياتها اعتبارا

وايا كت   
دخلــت شــركة وايــا كــت، الشــركة الناشــئة فــي جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة 
)كاوســت(، فــي شــراكة مــع الناقــل الجــوي السويســري سويســبورت إنترناشــيونال فــي 
فيــروس  لمكافحــة  الســعودية  مطــارات  فــي  التعقيــم  حلــول  لتوفيــر   2020 يوليــو 
كورونــا. وستســتخدم سويســبورت منتجــات التعقيــم المبتكــرة التــي تنتجهــا الشــركة 
الناشــئة علــى الطائــرات والحافــالت الدوليــة فــي مطــارات جــدة والدمــام والريــاض. 
ــا كــت”، علــى 99.999%  ــاع باســم “واي وتقضــي التركيبــة المضــادة للفيــروس، التــي تب
مــن البكتريــا والفيروســات الشــائعة وفيــروس كورونــا. ويعمــل هــذا المعقــم علــى أي 
نــوع مــن األســطح ويضمــن ســرعة تعقيــم األســطح حيــث يحتــاج فقــط إلــى 30 ثانيــة 
لتطهيــر وتعقيــم  كــت” معقًمــا مثالًيــا  “وايــا  تجعــل  بفاعليــة. وهــذه ميــزة  للعمــل 

األماكن والبيئات التي تتميز بحركة عالية وأنشطة متسارعة مثل المطارات.

اإلعالم

الرعاية الصحية
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مستجدات المشاريع الكبرى

فــي أغســطس 2020، أرســت نيــوم عقــًدا مــع شــركة اإلنشــاءات العالميــة الرائــدة “بكتــل” األمريكيــة كمديــر تنفيــذي 
إلدارة المشــروع ولتطويــر البنيــة التحتيــة الرئيســة لمدينــة نيــوم. وكجــزٍء مــن الصفقــة، ســتتولى بكتــل عمليتــي 

اإلشــراف واإلنشــاء لمرافــق موفــرة للمــوارد ونظــام نقل متقدم للغاية لربط مــدن نيوم المعرفية.

لألراضــي  المســتدام  االســتخدام  دمــج  مــع  االســتثنائية  الحيــاة  مــن  مجتمــع  بتقديــم  لنيــوم  الشــراكة  ستســمح 
والتصميــم الحضــري الذكــي والتنقــل متعدد الوســائط والبيئــات الحضرية المتطورة.

عينــت نيــوم شــركة االتصــاالت الســعودية لتشــغيل شــبكة اتصــاالت الجيــل الخامــس وإنترنــت األشــياء، وهــو مــا يشــكل 
األســاس للمــدن الذكيــة الرائــدة فــي العالــم. وستنشــئ شــركة االتصــاالت الســعودية، بدعــٍم مــن هــواوي، شــبكة 
ور مركــز ابتــكار فــي نيــوم الستكشــاف 

ّ
جيــل خامــس الســلكية بمــا يتضمــن البنيــة التحتيــة فــي غضــون 12 شــهًرا وســتط

فــرص الجيــل الخامس الجديدة.

الــذي يحّســن مــن حيــاة الســكان  بيئاتهــا الحضريــة، األمــر  نيــوم  التالــي فــي  الجيــل  الذكيــة مــن  المــدن  ســتدعم 
والشــركات بمــا يتجــاوز قــدرات المــدن الذكيــة القائمــة. وستســتخدم نيــوم أحــد أكثــر تقنيــات الجيــل الخامــس تقدًمــا 

علــى مســتوى العالــم، بمــا يمكــن مــن تبــادل البيانات وتحليلها بين ســكان نيوم والبنيــة التحتية للمدينة.

نيوم ترسي عقود بنية تحتية وتقنية معلومات واتصاالت 
جديدة

مستجدات المشاريع الكبرى
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ع عقود الطرق
ّ

 القدية توق
والجسور الرئيسة مع ساجكو

منحــت شــركة القديــة لالســتثمار شــركة شــبة الجزيــرة للمقــاوالت الســعودية )ســاجكو( عقــًدا 
بقيمــة 187 مليــون دوالر لتشــييد مصــارف ميــاه األمطــار والطــرق والجســور. وبــدأت أعمــال 

التشييد في يوليو 2020 وستنتهي بحلول منتصف مايو 2023.

لهذا المشروع:يتضمن العقد:

سيضم المطار:

مطار مشروع البحر األحمر الدولي 
ينطلق بعقد جديد

أرســت شــركة البحــر األحمــر للتطويــر أضخــم عقودهــا مــن حيــث قيمتــه الماليــة لتطويــر البنيــة التحتيــة لمطــار البحــر 
األحمــر الدولــي الــذي مــن المقــرر افتتاحــه فــي 2022. وقــد تمــت ترســية العقــد علــى مشــروع مشــترك بيــن شــركتين 
ــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهمــا نســما وشــركاؤهم للمقــاوالت والمبانــي  مــن شــركات المقــاوالت الرائ

 باإلنجازات لمشاريع إقليمية مماثلة.
ً
 حافال

ً
العامة للمقاوالت، اللتان تملكان سجال

من الطرق
متر مكعب من التربة 

ألعمال الحفريات

من مساحة المطار، ما يعادل 
3920 ملعب كرة قدم

جسور وتقاطعات على مستويات 
مختلفة تتيح الوصول من الطريق 

السريع الرئيس

متر مكعب من الخرسانة 
إلنشاءات الجسور

فرصة عمل جديدة 
للعمال المهرة

متر مكعب من األسفلت لتمهيد 
الطريق

سائح ستتم خدمتهم بحلول عام 
2030، بما يلبي احتياجات كل من 

الرحالت الداخلية والدولية

6.5 مليون45 كم

28 كم2

780,000

1.2 مليون+1,000 

+1 مليون

3,700 متر
 المدرج

الرئيسي

525 متر
 مدرج الطائرات 

المائية

3
 مهابط للطائرات

المروحية

900
 مسافر في الساعة
 خالل أقصى سعة

للمطار

مستجدات المشاريع الكبرى
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أماال تواصل األعمال في حوض 
مرسى الخلجان الثالثة

الهيئة الملكية لمحافظة العال تدخل في 
شراكة مع أكور لتوسيع منتجع عشار 

الفاخر في العال

فــي 17 أغســطس 2020، منحــت أمــاال، الوجهــة الســياحية فائقــة الفخامــة الممتــدة علــى طــول الســاحل الشــمالي 
الغربــي للســعودية، عقــد أعمــال الحفــر والــردم وتســوية األرض فــي مشــروع “مرســى الخلجــان الثالثــة” لشــركة حســن 
الحربــي “هاســكو” التــي تتخــذ مــن دبــي مقــًرا لهــا، وقــد أشــرفت “هاســكو” علــى إنشــاء البنيــة التحتيــة الحيويــة وبنــاء 

المكاتب في موقع مشروع أماال.

ــا مــن 90 فــرًدا 
ً
ــا مكون

ً
فــت “هاســكو، المتخصصــة فــي الخدمــات البحريــة واللوجســتيات، فريق

ّ
بموجــب العقــد الجديــد، كل

للعمل في مرسى الخلجان الثالثة وإدارة عمليات الحفر في مارينا أماال.

تماشــيا مــع أهــداف رؤيــة أمــاال فيمــا يتعلــق بمحــور االســتدامة، ســيعتمد تطويــر القريــة الســكنية العماليــة علــى 
أســاليب التصنيــع خــارج الموقــع وتقنيــات البنــاء المعياريــة، ممــا ســيقلل التأثيــر البيئــي لعمليــات التصنيــع والتركيــب فــي 

القرية. كما سيساعد هذا النهج على تسريع التسليم وضمان مستويات جودة أفضل.

ــًرا مــن أول  ســيقام المشــروع فــي وســط المناظــر الطبيعيــة الخالبــة لــوادي عشــار، الــذي يقــع علــى ُبعــد 15 كيلومت
موقــع تعلنــه منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( ضمــن مواقــع التــراث العالمــي فــي 
ــر ســنوًيا بحلــول عــام 2035، وهــو مــا يوفــر  ــة اســتضافة مليونــي زائ الســعودية فــي منطقــة الحجــر. وتتوقــع الهيئ

38,000 فرصة عمل جديدة.

أبرمــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال شــراكة مــع أكــور لتشــغيل منتجــع عشــار وتوســعته والــذي ســتتولى إدارتــه 
عالمة “بنيان تري” الفندقية العالمية، ويشمل المنتجع:

سعة مرسى اليخوت 300+

4710+ 1
وحدة جديدة، مما يزيد من 
عدد الفيالت الراقية إلى 82 

في المنتجع

مطاعم راقية نادي صحي فاخر

مستجدات المشاريع الكبرى
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أبرز اإلصالحات
حققــت المملكــة العربيــة الســعودية إنجــازات غيــر مســبوقة مــن 

خالل رؤية 2030
فــي 14 نوفمبــر، أعلــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس 

الوزراء، عن إنجازات المملكة في إطار أربع سنوات من إصالحات رؤية 2030.

أبرز اإلصالحات

12.5%
زيادة في اإليرادات غير النفطية 
بما يصل إلى إجمالي 96 مليار 
دوالر– مقارنة بمبلغ 85.3 مليار 

دوالر في 2019

1.3%
في 2017

2.2%
في 2018

3.3%
في 2019

4%+
في الربع 
الرابع 2019

نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي:

اإلنجازات االقتصادية

70%+
معدل العائد 
على بعض 
استثمارات 

صندوق 
االستثمارات 

العامة

232%
زيادة في األصول المدارة لصندوق 
االستثمارات العامة بواقع 347 مليار 
دوالر - مقارنة بمبلغ 149 مليار دوالر

7%
الحد األدنى لمعدل العائد على صندوق 
 بمتوسط 2%

ً
االستثمارات العامة - مقارنة

190,000
فرصة عمل جديدة 

توفرت بفضل 
استثمارات الصندوق 

83 مليار دوالر
قيمة استثمارات صندوق 

االستثمارات العامة خالل أربع 
سنوات

إنجازات صندوق االستثمارات العامة

11.8%
 معدل البطالة في بداية 2020 - مقارنة بنسبة

%13 في 2018

31%
 مشاركة المرأة في القوى العاملة

- مرتفعة من نسبة 17%

اإلنجازات االجتماعية-االقتصادية
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3.6%
مساهمة قطاع السياحة في 
الناتج المحلي اإلجمالي في 

2018

100,000+
فرصة عمل مباشرة 
توفرت في القطاع

إنجازات قطاع السياحة 

60%
نسبة تملك المنازل بين 

المواطنين السعوديين في 2020 
– مقارنة بنسبة %47 وبما يتجاوز 

هدف 2020 بواقع 8%

40,000
فرصة عمل مباشرة توفرت في 

قطاع اإلسكان

 +30.6 مليار
دوالر

مساهمة قطاع اإلسكان في 
الناتج المحلي اإلجمالي

 إنجازات قطاع اإلسكان

األول
عالمًيا في تصنيف التنافسية 

الرقمية بين الدول األعضاء في 
مجموعة العشرين لمدة 3 سنوات

3.5 مليون
منزل متصل باأللياف البصرية 
 بعدد 1 مليون

ً
اليوم، مقارنة

94%+
من الجهات الحكومية والقطاع 

الخاص قاموا بالعمل عن بعد 
بوسائل ذكية خالل الجائحة

المرتبة العاشرة
في تصنيف سرعة 

اإلنترنت، من المرتبة 105 
على مستوى العالم

إنجازات القطاع الرقمي

15 مليار دوالر
استثمارات في البنية التحتية 

الرقمية

1.7 مليار دوالر
مساهمة قطاع الرياضة في 
الناتج المحلي اإلجمالي في 

2018 - مقارنة بمبلغ 640 مليون 
دوالر في 2016

3
بطوالت سباق عالمية 

تستضيفها المملكة العربية 
السعودية )فورموال 1، 

فورموال إي، رالي داكار(

19%
من المواطنين يمارسون الرياضة

– مقارنة بنسبة %13 في السابق

 إنجازات قطاع الرياضة

14%
من البالد تخضع لحماية المحميات 

الطبيعية – )النسبة السابقة 4%(

البيئية

3,400+
 فعالية ترفيهية

خالل عام 2019

11
لجنة ثقافية جديدة لتنمية 
القطاع الثقافي السعودي

إنجازات قطاع الترفيه 
والثقافة

أبرز اإلصالحات
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تحتل المملكة المرتبة الرابعة عشرة بين 
54 اقتصاًدا على مؤشر السياق الوطني 

لريادة األعمال العام
نشــر المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال تقريــره الوطنــي الســنوي الرابــع عــن 
المملكــة العربيــة الســعودية 2019/20 فــي أغســطس 2020. يســلط هــذا 
لريــادة  العالمــي  للمرصــد  المســحية  الدراســة  نتائــج  علــى  الضــوء  التقريــر 
األعمــال فــي المملكــة لعــام 2019، والتــي تقــدم صــورة تفصيليــة عــن ريــادة 

األعمال في المملكة.

ا فــي 
ً
ــر نفــوذ أجــرى البحــث مقارنــة مرجعيــة للمملكــة مــع االقتصــادات األكث

ــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال  ــكا الشــمالية وأوروب العالــم فــي أمري
أفريقيا وأستراليا.

أبرز اإلصالحات

عصام أبو سليمان 
المدير اإلقليمي للبنك الدولي 
لدول مجلس التعاون الخليجي

النقاط المستفادة الرئيسية 
فيما يتعلق بشروط إطار 

المملكة لريادة األعمال

الرابع عشر 
من بين 54 اقتصاًدا في مؤشر 
السياق الوطني لريادة األعمال

في دعم السياسات 
الحكومية ومالءمتها

الثالث

في مؤشر األنظمة والتشريعات 
الحكومية من حيث الضرائب 

والبيروقراطية

العاشر

في ديناميكية السوق الداخلية

الثالث عشر 

 القيم المجتمعية 
بشأن ريادة األعمال 

في المملكة 

يعتقدون أن رواد األعمال يحظون 
بتقديٍر جيد ويتمتعون بمكانة 
اجتماعية راقية داخل المجتمع

79%

لون المساواة في مستوى 
ّ

يفض
المعيشة لجميع الناس، وهو ما 

يشير إلى دعم المنافسة الحرة

74%

يعتقدون أن رواد األعمال يستحوذون 
على اهتمام إعالمي كبير

72%

من البالغين السعوديين يرون 
أن تأسيس مشروع تجاري 

ل خياًرا مهنًيا جيًدا
ّ
يشك

70%

التصورات الذاتية بشأن 
ريادة األعمال في 

المملكة 

لديهم معرفة شخصية 
بشخص أسس مشروًعا جديًدا 

خالل العامين الماضيين

83%

يقرون بامتالكهم المعرفة 
والمهارات المطلوبة لتأسيس 

مشروع تجاري

83%

يرون فرصة جيدة داخل قطاع 
معين لتأسيس مشروع تجاري

74%

يرون أنه من السهل بدء أعمال 
جديدة في المملكة 

53%

خطت المملكة خطوات كبيرة 
في طريق بناء منظومة 
ريادة األعمال وذلك من 

خالل إدخال تحسينات على 
األنظمة وشروط االبتكار ذات 
الصلة، وطرق الحصول على 

التمويل، وروابط السوق، 
وتطوير مهارات القوى 

العاملة، وخلق بيئة 
تنافسية.
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ا في مؤشر المدن الذكية
ً

الرياض تقفز 18 مركز

المملكة تتقدم تسعة مراكز في مؤشر تطور 
الحكومة اإللكترونية التابع لألمم المتحدة

ــف المــدن بنــاًء علــى 
ِّ
أصــدر معهــد التنميــة اإلداريــة مؤشــر المــدن الذكيــة 2020 فــي ســبتمبر 2020 والــذي يصن

 عــن اســتقصاء آراء المواطنيــن فيمــا إذا كانــت مدينتهــم ترتقــي إلــى مصــاف 
ً
البيانــات االقتصاديــة والتقنيــة، فضــال

ا فــي عــام واحــد لتحتــل المرتبــة الثالثــة 
ً

المــدن الذكيــة أم ال. وقــد قفــزت المملكــة العربيــة الســعودية 18 مركــز
والخمســين بيــن 109 دول.

أصــدرت إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة لألمــم المتحــدة مؤشــر تطــور الحكومــة اإللكترونيــة 2020. وحــدد 
المؤشــر جــودة الخدمــات اإللكترونيــة ونطاقهــا، وحالــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية والقــدرات البشــرية 
القائمــة فــي دعــم مســاعي البلــدان الراميــة إلــى توفيــر خدمــات رقميــة فعالــة وقابلــة للقيــاس وشــاملة، لســد الفجــوة 

الرقمية لضمان أال يتخلف أحد عن الركب.

النتائج التي حققتها المملكة كالتالي:

 ين دول مجموعة العشرين
في البنية التحتية الرقمية

 على مستوى العالم في
مؤشر التقنية الفرعي

 على مستوى العالم في 
القدرة التنافسية بين المدن

 على مستوى العالم والعاشر 
 بين دول مجموعة العشرين في

مؤشر رأس المال البشري

السابع
والعشرون

 الثالث
والخمسون

 الحادي
والثالثون

الثامن

العاشر

 على مستوى العالم في مؤشر 
 البنية التحتية لالتصاالت السلكية
ا
ً

والالسلكية، متقدمة 40 مركز

53
 تصنيف المدن الذكية
 2020 - من أصل 109

 مدن

71
 تصنيف المدن الذكية

2019

+18
 التقدم في التصنيف

في 2020

أبرز اإلصالحات
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السعودية تعفي المستثمرين من سداد %25 من 
قيمة إيجارات العقارات البلدية لمدة ثالثة أشهر

المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل 
الدفعات ثالثة أشهر

فــي مبــادرة للتخفيــف علــى المســتثمرين، أعفــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة المســتثمرين مــن ســداد %25 مــن 
قيمــة إيجــارات العقــارات البلديــة لمــدة ثالثــة أشــهر. وتأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار الدعــم غيــر المحــدود مــن 
الدولــة لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا علــى القطــاع الخــاص وحمايــة المســتثمرين مــن التعثــر بمــا يضمــن ديمومــة 

المشاريع.

أعلــن البنــك المركــزي الســعودي عــن تمديــد برنامــج دعــم تمويــل القطــاع الخــاص لمــدة ثالثــة أشــهر الــذي انطلــق 
الحكومــة فــي  ــا مــن دور 

ً
انطالق الخطــوة،  14 ديســمبر 2020. وتأتــي هــذه  14 مــارس 2020 وحتــى  أساًســا فــي 

المحافظــة علــى االســتقرار داخــل القطــاع الخاص وتحفيز النمــو االقتصادي والتوظيف.

50,000
عدد المنشآت
المستفيدة

152 
مليون دوالر

إجمالي اإلعفاءات

تخصيص المزايا حســب نوع 
المؤسسات وعددها

 مؤسسة مستفيدة من الدعم 
في إطار برنامج تأجيل الدفعات قيمة الدفعات المؤجلة، بما يتجاوز 71,764

التخصيص األولي بواقع 8 مليارات دوالر 13.4 مليار دوالر

ا
ً
26,023 مشروًعا متوسط   

18,618 مشروًعا صغيًرا   

26,000 مشروع متناهي الصغر   

1,123 شركة تمويل   

أبرز اإلصالحات

$1.4 
مليار

$9 
مليار

$826 
مليون

$2.5 
مليار
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أبرز ثالث فرص استثمارية على منصة استثمر في السعودية

أبرز الفرص

منطقة الخمرة اللوجستية
متطلبات االستثمار
5.3 مليار دوالر

القطاع
النقل والخدمات اللوجستية

وصــف المشــروع: هــي منطقــة لوجســتية عصريــة توفــر تســهيالت تجاريــة ومنطقــة إيــداع جمركيــة )Bonded Zone( وإعــادة 
 لحركــة التجــارة البحريــة العالميــة ممــا 

ً
 رئيســا

ً
تصديــر، حيــث تقــع علــى مقربــة مــن ســاحل البحــر األحمــر والــذي يعــد معبــرا

يجعــل منهــا إحــدى المنصــات الرئيســة لحركــة التجــارة بيــن قــارات أوروبــا وأفريقيــا وآســيا، وستســاعد المنطقــة كذلــك فــي 
الخمــرة مســاحة  الشــحن. وتغطــي  الموثوقيــة وااللتــزام بمواعيــد  اإلنتاجيــة وزيــادة  الشــحن وتحســين  تكاليــف  خفــض 

2,378,085 م2 إضافة إلى مسطحات قابلة للتطوير تزيد عن 1,382,748 م2 في مرحلتها األولى.

مصنع النحاس األصفر واألحمر
متطلبات االستثمار

120 مليون دوالر
القطاع

التعدين والمعادن

وصــف المشــروع: مــن المقــرر أن يصبــح قطــاع التعديــن ثالــث أكبــر ركيــزة فــي القاعــدة الصناعيــة الســعودية بســبب مــا تملكــه 
المملكــة مــن رواســب غنيــة بالمعــادن. وتتطلــب الفرصــة إنشــاء مصنــع نحــاس أصفــر وأحمــر بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 45 كيلــو طــن 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وســينتج المصنــع منتجــات النحــاس األحمــر واألصفــر لالســتخدامات غيــر الكهربائيــة فــي 
المنطقــة ويبلــغ الوقــت المســتغرق الســترداد تكلفــة االســتثمار 9.1 عــام. والمشــروع مؤهــل للحصــول علــى التمويــل بنســبة 
تصــل إلــى %75 مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي. عــالوة علــى ذلــك، يتكفــل صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 

بنسبة %30 من رواتب المواطنين السعوديين عن العام األول و%20 عن العام الثاني و%10 عن العام الثالث.

وظيفة غشاء التناضح العكسي
متطلبات االستثمار

45-40 مليون دوالر
القطاع

تحلية المياه

وصــف المشــروع: تشــير التوقعــات إلــى نمــو الطلــب علــى غشــاء التناضــح العكســي فــي منطقــة الخليــج بواقــع %13 تقريًبــا 
ســنوًيا حتــى عــام 2025. ويتطلــب هــذا المشــروع إنشــاء مرافــق تصنيــع ألغشــية التناضــح العكســي لتلبيــة الطلــب المحلــي 
واإلقليمــي علــى حــٍد ســواء. وجميــع المــواد متاحــة داخــل المملكــة، باســتثناء كلوروفينيــل الســلفون وبولــي ســلفون. 
وتتوفــر فــرص ضــخ اســتثمارات عبــر المكونــات والمعــدات األساســية )مثــل تصنيــع الوحــدات ومقاعــد اختبــار العناصــر الحلزونية 
ومرشــحات الميــاه والجرعــات الكيميائيــة والــدوران ومضخــات الضغــط العالــي ومــا إلــى ذلــك(. وســيحصل المســتثمر علــى 

ما يصل إلى %75 من تمويل المشروع من خالل قرض ميسر من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

 investsaudi.saاستكشف مئات الفرص االستثمارية المماثلة على موقع

أبرز الفرص
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عقــدت األمانــة الســعودية لمجموعــة العشــرين شــراكة مــع فاينانشــال تايمــز اليــف ووزارة االســتثمار الســعودية فــي 
ــر 2020. وقدمــت القمــة الرقميــة سلســلة مــن إطــارات العمــل  سلســلة لقــاءات القمــة الرقميــة العالميــة فــي أكتوب
ــر اإلنترنــت بالتزامــن مــع جــدول  الجديــدة للنمــو الشــامل، وهــي مجموعــة مــن الفعاليــات الموجــزة التــي انعقــدت عب

أعمال رئاسة مجموعة العشرين.

شركاء المعرفة:

أهم المناسبات

سلســلة لقــاءات القمــة العالمية: إطار 
عمــل جديد للنمو الشــامل

أهم المناسبات

65
ا
ً
متحدث

4
 أيام

المناقشة

30
جلسة

10,000
عدد الحضور
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أهم المناسبات

انعقدت سلسلة لقاءات القمة الرقمية على مدى أربعة أيام كاملة:

  21 أكتوبر
إرساء األسس - مناقشة األمور الالزمة لدفع النمو 
الشامل، مع األخذ بعين االعتبار الدور الذي يؤديه 

التمكين واالستدامة واالبتكار في تشكيل فرص الغد

  28 أكتوبر
دفع عجلة التنمية المستدامة - مناقشة آلية دعم 

ز النمو العالمي
ّ

التنمية المستدامة بما يعز

  21 أكتوبر
التمويل )الجزء 1( - مناقشة الهيكل المالي، مع األخذ 

بعين االعتبار مدى تأثير القدرة على تحمل الدين 
والسيولة على توفير الفرص للجميع

  28 أكتوبر
تعزيز التوظيف - مناقشة الطرق التي يسلكها أصحاب 

المصلحة لمعالجة اضطرابات العمل والتوظيف 
الرئيسة المرتبطة بجائحة كورونا

  22 أكتوبر
التمويل )الجزء 2( - مناقشة دور األطر المالية في 

دفع عجلة النمو الشامالالقتصاد الرقمي في تعزيز 
النمو الشامل

  22 أكتوبر
تعزيز التجارة واالستثمار - مناقشة مدى تأثر التجارة 

واالستثمار العالميين بجائحة كورونا - على الرغم من 
كونهما محركين رئيسين للنمو واالبتكار وتوفير فرص 

العمل

  22 أكتوبر
االقتصاد الرقمي - مناقشة دور 

االقتصاد الرقمي في تعزيز النمو الشامل

  29 أكتوبر
السياسة والتنظيم والضرائب - مناقشة دور السياسة 

والتنظيم والضرائب في دعم النمو واالستقرار على 
الصعيدين الوطني والدولي
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عقــدت مجلــة ذي إيكونوميســت، بدعــٍم مــن وزارة االســتثمار الســعودية واألمانــة الســعودية لمجموعــة العشــرين، 
ندوة عبر اإلنترنت حول “تعميم التمويل المسؤول من الناحية االجتماعية”.

دارت النــدوة عــن كيفيــة تغيــر ثقافــة االســتثمار علــى مــدار الخمســة عشــر عاًمــا الماضيــة، والشــكل الــذي تبــدو عليــه 
اليوم والخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها لبناء ثقافة استثمار أعظم تأثيًرا للمستقبل.

تضمــن برنامــج النــدوة إجــراء جلســة حواريــة مــع معالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد الفالــح وضــم متحدثيــن رفيعــي 
المستوى مثل جيمس زان، مدير أول منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وآخرين.

عقــدت وزارة الســياحة الســعودية واألمانــة الســعودية لمجموعــة العشــرين فــي الفتــرة مــن 26 إلــى 27 أكتوبــر قمــة 
“الضيافة المستقبلية” لمناقشة الطرق الجديدة نحو مستقبل قطاع الضيافة.

كان هــذا الحــدث أحــد أكثــر التجمعــات تأثيــًرا فــي عالــم الضيافــة وقــد حظــي المشــاركون فيــه بتجربــة واقعيــة مثيــرة خــالل 
زيارة معرض افتراضي، واالستفادة من تقنيات التواصل عبر الفيديو بين جميع المشاركين ومزايا التحاور بينهم.

وضمــت القمــة متحدثيــن رفيعــي المســتوى ومــن بينهــم معالــي وزيــر االســتثمار المهنــدس خالــد الفالــح ومعالــي وزير 
الســياحة أحمــد الخطيــب، باإلضافــة إلــى كبــار المديريــن التنفيذييــن في سالســل الفنــادق العالمية مثــل مجموعة فنادق 

إنتركونتينتال وأكور ومجموعة فنادق راديسون وهيلتون وماريوت إنترناشيونال.

ذي إيكونوميســت: تعميم التمويل المســؤول من 
الناحيــة االجتماعية

قمــة الضيافــة المســتقبلية تتولــى زمام الريادة 
في مســتقبل قطاع الســياحة

Event highlights

100+
 متحدث

6,000+
عدد الحضور

140
دولة

أهم المناسبات
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الفعاليات والندوات المقبلة

أهم المناسبات

04 يناير 
2021

 ندوة
 قطاع
الدفاع

23 
ديسمبر

2020
ندوة قطاع 
السياحة وجودة 
الحياة

26 - 28 
يناير 2021

مبادرة 
مستقبل 
االستثمار
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مستندان ساعات 3

 طالع مزيًدا من المعلومات على موقع
investsaudi.sa

استثمر في السعودية
كل ما تحتاجه للحصول على تصريح مستثمر:

مركز االستجابة ألزمة كورونا بوزارة االستثمار
أنشأنا مركز االستجابة ألزمة كورونا لدعم أعمالكم خالل هذا الوقت 

االستثنائي. ويجمع األسئلة الشائعة التي تدعم ديمومة أعمالك في خضم 
جائحة كوفيد-19.

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

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