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الكلمة االفتتاحية

بندر الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية 

يمثــل التنــوع االقتصــادي العمــود الفقــري لرؤيــة 
المملكــة 2030، ويعتبــر قطاعــا الصناعة والتعدين 
األساســية  باألهــداف  المرتبطــة  القطاعــات  مــن 
مــن زيــادة الناتــج المحلــي والصــادرات والتوظيــف 
فــي  مباشــر  بشــكل  والمســاِهمة  واالســتثمار. 

تحقيــق أهــداف الرؤيــة. 
 
ً
عنــى بالصناعــة والثــروة المعدنيــة دليــا

ُ
وُيعــد إنشــاء وزارة ُمســتقلة ت

علــى حــرص حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية واهتمامهــا بهذيــن 
القطاعيــن الحيوييــن، ويعكــس توجهاتهــا الســتثمارهما بالشــكل األمثــل 
وتعزيــز الفــرص التــي تتيحهــا، وتعظيــم الفائــدة منهمــا، وهــو مــا أظهــره 
توجهــات وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــال تحفيــز همــا وتمكينهمــا 
وإطــاق البرامــج الداعمــة كمبــادرات إنشــاء هيئــة المحتــوى المحلــي، 
وهيئــة التجــارة الخارجيــة، وبنــك االســتيراد والتصديــر الســعودي، إضافــة 
الجديــد  القانــون  وإصــدار  الصناعــي،  الصنــدوق  مــال  رأس  زيــادة  إلــى 

لاســتثمار فــي التعديــن.

وهــذه المؤشــرات جميعهــا تعكــس إيمــان المملكــة العربيــة الســعودية 
بأهميــة قطاعــي الصناعــة والتعديــن، واعتبارهــا مــن القطاعــات التــي 
القريبــة  الفتــرة  وخــال  فيهــا،  االســتثمار  وتنويــع  لتوســيع  تســعى 
الازمــة  والتشــريعات  األنظمــة  مــن  العديــد  وُعدلــت  ُوضعــت  الماضيــة 
لضمــان نموهــا وتحفيــز االســتثمار فيهــا، وتعظيــم الفائــدة منهــا، وذلــك 
بتوجيهــات كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 

ــز. ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب ب

وتســتهدف رؤيــة المملكــة 2030 العمــل علــى تطويــر هذيــن القطاعيــن 
ضمــن خطــط شــاملة للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي، حيــث أقــّرت برنامــج 
يســتهدف  والــذي  اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــات  تطويــر 
أربــع قطاعــات رئيســية مــن بينهــا قطاعــي الصناعــة والتعديــن، وأطلقــت 
االســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة، إضافــة 
 بتعديــل نظــام االســتثمار 

ً
إلــى قــرار مجلــس الــوزراء الســعودي مؤخــرا

التعدينــي والهــادف إلــى تحفيــز االســتثمار فــي هــذا القطــاع. 

وتعــد مبــادرة تعديــل نظــام االســتثمار التعدينــي واللوائــح المنظمــة لــه 
أحــد أهــم مبــادرات االســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات 
جــذب  مقومــات  أهــم  أحــد  التشــريعات  شــفافية  أن  حيــث  المعدنيــة، 
االســتثمار التعدينــي والتــي مــن شــأنها تحقيــق زيــادة االســتثمار فــي 
هــذا القطــاع وتطويــر الصناعــة التحويليــة المعدنيــة فــي المملكــة بمــا 
يحقــق االســتفادة منهــا بشــكل كبيــر فــي ساســل  القيمــة المضافــة، 
 لمســتهدفات رؤيــة 

ً
ورفــع العائــد مــن الخامــات المعدنيــة، وذلــك تحقيقــا

المضافــة  القيمــة  ساســل  واســتثمار  تطويــر  فــي  المتمثلــة  القطــاع 
للثــروات المعدنّيــة ليصبــح قطــاع التعديــن الركيــزة الثالثــة فــي الصناعــة 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  مســاهمته  مــن  ويزيــد  الســعودية، 
والــذي مــن المتوقــع أن ترتفــع مــن 64 مليــار ريــال إلــى أكثــر مــن 240 
مليــار ريــال، وأن يســاهم فــي خفــض الــواردات بحوالــي 37 مليــار ريــال 
ســعودي، وأن يولــد أكثــر مــن 200 ألــف وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة 

بحلــول عــام 2030م.

وفيمــا يتعلــق بالقطاعــي الصناعــي فــا يمكننــا تجاهــل النجــاح الكبيــر 
أثــرت علــى االقتصــاد  التــي  الــذي تحقــق منــذ تفشــي جائحــة كورونــا 
العالمــي، واألدوات واإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا دول العالــم 
وأثــره علــى ساســل االمــداد، وتوفيــر المنتجــات فــي األســواق المحليــة، 
وخاصــة  الجائحــة  هــذه  خــال  المملكــة  فــي  الصناعــي  القطــاع  وأثبــت 
األغذيــة، والمنتجــات الطبيــة والدوائيــة قــدرة كبيــرة علــى التكيــف مــع 
المتغيــرات الطارئــة برفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة فــي فتــرة قصيــرة، وضمــان 
الكلــي  باإلغــاق  ومقيميــن  مواطنيــن  مــن  المســتهلكين  تأثــر  عــدم 
الــذي شــهده العالــم وكانــت المملكــة جــزًء منــه، حيــث تمكــن القطــاع 
الخــاص مــن اســتثمار الدعــم الحكومــي والمبــادرات التحفيزيــة التــي تــم 
اإلعــان عنهــا بالشــكل األمثــل، وســاهم فــي ذلــك وجــود البنيــة التحتيــة 
الصناعيــة المتطــورة، واالســتفادة مــن المقومــات التــي تمتلكهــا المــدن 
الصناعيــة المنتشــرة فــي مختلــف مناطــق المملكــة والبالــغ عددهــا 3٥ 

مدينــة صناعيــة تتميــز بتكامــل الخدمــات األساســية.

واليــوم وللــه الحمــد بدأنــا نجنــي ثمــار حــرص حكومــة المملكــة علــى 
كبيــرة  قــدرة  أثبتــت  التــي  المعدنيــة  والثــروة  الصناعــة  منظومــة 
وديناميكيــة عاليــة فــي التعامــل مــع األزمــات، وإدارة كافــة التحديــات 
عــودة  تشــهد  التــي  المرحلــة  هــذه  خــال  بدأنــا  كمــا  تواجههــا،  التــي 
قبــل  لمــا  واإلجــراءات  السياســات  تقييــم  فــي  االقتصاديــة  األنشــطة 
 علــى 

ً
 كبيــرا

ً
الجائحــة، والنظــر فــي الــدروس المســتفادة بمــا يحقــق عائــدا

لألنظمــة،  تطويــر  مــن  قــدر ممكــن  أكبــر  الوطنــي، وتحقيــق  االقتصــاد 
وتســهيل لاســتثمارات فــي مختلــف المجــاالت الحيويــة، والتأكيــد علــى 
وتشــجيع  لتحفيــز  العاقــة  ذات  الجهــات  مختلــف  مــع  العمــل  تناغــم 
وتســهيل االســتثمار المحلــي واألجنبــي فــي مختلــف المجــاالت الهامــة.

 إن هــذه القــرارات االســتراتيجية، والتحفيــز الكبيــر الــذي يشــهده 
ً
ختامــا

قطاعــا الصناعــة والتعديــن تعكــس بشــكل واضــح حــرص المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى تطويــر وتمكيــن القطــاع الصناعــي وفــق رؤيــة المملكــة 
2030 والتــي تســعى إلــى التكامــل بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
بمــا يحقــق قفــزة نوعيــة فــي القطــاع، وكذلــك تحقيــق االســتغال األمثــل 
للثــروات التــي تتميــز بهــا المملكــة فــي قطــاع التعديــن وتعظيــم الفائــدة 

 القتصــاد الوطــن.
ً
 كبيــرا

ً
منهــا، لتكــون رافــدا
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أحدث البيانات

تعرضــت عــدد مــن االقتصــادات العالميــة، ومــن ضمنهــا االقتصــاد الســعودي 
فــي النصــف األول مــن عــام 2020، إلــى مــا يســمى بـــ "اإلغــاق الكبيــر"، وهــو 
المصطلــح الــذي أطلقــه صنــدوق النقــد الدولــي لوصــف األزمــة االقتصاديــة 

العالميــة التــي تســببت بهــا جائحــة كورونــا. 

مــن المتوقــع أن ينكمــش االقتصــاد العالمــي بنســبة 
ــا ألحــدث البيانــات الصــادرة 

ً
4.9٪ خــالل عــام 2020، وفق
عــن صنــدوق النقــد الدولــي.

انخفــض نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفعلــي غيــر النفطــي 
للمملكــة فــي الربــع األول مــن عــام 2020 إلــى 1.6٪ بعــد أن 
بلــغ 3.8٪ فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019، وانخفــض نمــو الناتــج 
 بالتراجع الكبير الذي شــهدته أســواق 

ً
المحلي الفعلي بنســبة -1٪، مدفوعا

 فــي 
ً
 ملحوظــا

ً
النفــط. فيمــا شــهدت مشــروعات االســتثمار األجنبــي انخفاضــا

 فــي شــهر يونيــو.  
ً
 طفيفــا

ً
الربــع الثانــي مــن عــام 2020، وتقدمــا

وتشــير معظــم األرقــام األخــرى الُمســجلة فــي النصــف األول مــن 
عــام 2020 إلــى اضطــراب فــي المشــهد االقتصــادي، وانكمــاش 
فــي األنشــطة االقتصاديــة بيــن شــهري مــارس وأبريــل نتيجــة تدابيــر 

بشــر بحــدوث 
ُ
اإلغــاق بســبب جائحــة كورونــا، فيمــا ظهــرت عامــات ُمبكــرة ت

انتعــاش فــي شــهري مايــو ويونيــو. نعــرض فــي الصفحــات التاليــة لمحــة 
عامــة عــن أحــدث مؤشــرات االقتصــاد الكلــي واالســتثمار.
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لي 
ُ
توقعات االقتصاد الك

نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 1.6٪ في الربع األول 
من عام 2020

اســتمر نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفعلــي للقطــاع غيــر النفطــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال الربــع األول مــن عــام 2020 
ليصــل إلــى 1.6٪ مقارنــة ب 2.1٪ فــي الربــع األول مــن عــام 2019، ُرغــم التوقعــات االقتصاديــة العالميــة الســلبية لهــذا العــام. فيمــا 

تقلــص اقتصــاد المملكــة بوجــه عــام بنســبة 1٪، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــس إلــى االنكمــاش الــذي شــهده قطــاع النفــط بنســبة ٪4.6.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي في الربع 
األول من عام 2020

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي حسب النشاط االقتصادي في الربع األول 2020
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

  القطاع النفطي       القطاع غير النفطي         الناتج المحلي اإلجمالي

ــا بشــكل أساســي ببعــض القطاعــات الرئيســة، بمــا فــي ذلــك  جــاء النمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي فــي الربــع األول مدفوًع
قطاعــات تجــارة الجملــة والتجزئــة والضيافــة، وقطــاع التعديــن )باســتثناء الهيدروكربونــات( وأنشــطة النقــل واالتصــاالت، ومــن 
المتوقــع أن يشــهد قطــاع البنــاء تحســنا بنســبة )2.2٪( خــال الفتــرة المتبقيــة مــن العــام، خصوصــا فــي ظــل ترســية عقــود 
ــا للبيانــات الصــادرة عــن مجلــس األعمــال الســعودي 

ً
البنــاء التــي تزيــد قيمتهــا عــن 12 مليــار دوالر فــي الربــع األول، وذلــك وفق

األمريكــي. وفــي المقابــل، أدى التراجــع فــي الطلــب علــى القطــاع النفطــي إلــى انخفــاض قــدره 24٪ فــي أنشــطة تكريــر النفط.

الزراعة والغابات وصيد األسماك
الخدمات العقارية

التصنيع باستثناء تكرير البترول
البترول الخام والغاز الطبيعي

تكرير البترول
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تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
التعدين واستغال المحاجر
النقل والتخزين واالتصاالت
التمويل والتأمين وخدمات األعمال
المجتمع والخدمات المجتمعية والشخصية
التشييد والبناء
الخدمات الحكومية
الكهرباء والغاز والمياه
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االزدياد المستمر لمعدل التنوع االقتصادي
 لتوجــه المملكــة نحــو التنويــع االقتصــادي بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة 2030.  حيــث حققــت مســاهمة 

ً
شــهد الربــع األول تقدًمــا كبيــرا

القطــاع غيــر النفطــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي نتائــج الفتــة بلغــت نســبتها ٥9٪. 

فيما يتعلق باألنشطة 
االقتصادية، تواصلت 

مساهمة قطاع النفط الخام 
والغاز الطبيعي بصورٍة 

أساسية في الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 37.3٪، يليه 

قطاع الخدمات الحكومية 
)1٥.1٪(، والبيع بالجملة 

والتجزئة والضيافة )٪9.4(، 
ثم الصناعات غير النفطية 

.)٪8.6(

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%١0

%0

646٥6٥
63 63 63

61 61
٥9 ٥9

4040
38383636363٥3434

٥8

42

٥8 ٥8 ٥7

424241

٥٥

44

٥٥ ٥٥ ٥٥
٥4 ٥4

4٥4٥4٥
47

49
48

4٥

٥6

43

٥6

43

٥6 ٥6 ٥6
٥8 ٥9

404243434443

٥2 ٥1
٥2

19
91

19
92

19
93

19
94

19
9٥

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
0٥

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
1٥

20
16

20
17

20
18

20
19

  القطاع النفطي           القطاع غير النفطي

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

البترول الخام والغاز الطبيعي  
الخدمات الحكومية  

خدمات التمويل والتأمين واألعمال  
  تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 

والفنادق
التصنيع باستثناء تكرير البترول  

النقل والتخزين واالتصاالت  
أنشطة العقارات  

التشييد  
تكرير البترول  

الزراعة والغابات وصيد األسماك  
  الخدمات المجتمعية واالجتماعية 

والشخصية
الكهرباء والغاز والمياه  

التعدين واستغال المحاجر  

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي حسب 

النشاط االقتصادي في الربع 
األول 2020 )باألسعار الثابتة(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - الصناعات غير النفطية )2010 = 100(
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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مؤشر اإلنتاج الصناعي يسجل ارتفاعا بنسبة 7٪ في شهر 
مايو

 بنســبة ٪23 
ً
ــا شــهريا

ً
ســجل مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي فــي المملكــة انخفاض

فــي شــهر أبريــل 2020، وذلــك نتيجــة لإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا 
 بنســبة ٪7 

ً
الحكومــة للحــد مــن انتشــار الجائحــة. إال أن المؤشــر ســجل ارتفاعــا

 فــي أنشــطة التصنيــع، ومــن المتوقع 
ً
فــي شــهر مايــو، ممــا يكشــف انتعاشــا

 بعــد انتهــاء إجــراءات 
ً

أن يســتمر هــذا االنتعــاش خــال الفتــرة الُمقبلــة، خاصــة
.
ً
اإلغــاق تمامــا

-23٪
انخفاض في شهر أبريل

+7٪
ارتفاع في شهر مايو
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ُمعدل اإلنفاق االستهالكي ينتعش وُيسجل مستوى قياسي 
في يونيو

مؤشرات اإلنفاق االستهاكي )التغير السنوي( المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

النمو السنوي لمعامات نقاط 
البيع - النصف األول من عام 2020

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

   معامات نقاط البيع      عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي

األغذية والمشروبات

أخرى

األجهزة اإللكترونية والكهربائية

مواد التشييد والبناء

االتصاالت

األثاث

الصحة

المطاعم والمقاهي

الترفيه والثقافة

المرافق العامة
السلع والخدمات المتنوعة

النقل 

الُمجوهرات 

التعليم 

المابس واألحذية 

الفنادق  
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٪3-
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شــهدت معامــات نقــاط البيــع قفــزة إيجابيــة ســنوية بنســبة 78.٥٪ فــي شــهر يونيــو، لتصــل إلــى مســتوى قياســي بلــغ 9.9 مليــار دوالر، 
وذلــك بعــد االنخفاضــات الحــادة فــي شــهري مايــو وأبريــل. وقــد يرجــع النمــو االســتثنائي فــي شــهر يونيــو إلــى زيــادة الطلــب بنســبٍة 
 عــن التحــول األكثــر تنظيًمــا نحــو المدفوعــات غيــر النقديــة. ونتيجــة لذلــك، انخفضــت عمليــات 

ً
كبيــرة بعــد رفــع إجــراءات اإلغــاق، فضــا

الســحب النقــدي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي بنســبة 38٪ فــي مايــو وبقيــت عنــد مســتوى أقــل بنســبة 9٪ عــن يونيــو مــن العــام الســابق.
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بيانات االستثمار 
أبرز مشاريع االستثمار األجنبية في الربع الثاني من عام 2020

الجديــد  األجنبــي  االســتثمار  تدفــق  معــدل  شــهد 
الربــع  نهايــة  فــي   

ً
ملحوظــا  

ً
تراجعــا المملكــة  فــي 

جائحــة  تأثيــر  نتيجــة  وذلــك   ،2020 عــام  مــن  الثانــي 
.
ً
وعالميــا  

ً
محليــا االســتثمارية  األنشــطة  علــى   كورونــا 

وبلــغ تأثيــر األزمــة ذروتــه فــي شــهرّي أبريــل ومايــو، فيمــا 
أخــذت ُمعــدالت النمــو فــي االزدهــار مــرة أخــرى فــي شــهر 

يونيو.

156
المشاريع 

االستثمارية 
األجنبية الجديدة 

الُمرخصة

-55٪
انخفاض مقارنة 
بالربع األول من 

عام 2020

20172019 20182020

الربع 
الرابع

الربع 
الرابع

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الربع 
األول

الربع 
األول

الربع 
األول

668584

142

157

146

197

238

292

294

254

291

350

 156

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة - ربع سنوي

11243

يونيومايوأبريل

لمواجهــة  المملكــة  اتخذتهــا  التــي  المبــادرات  تمكنــت 
تراخيــص  فــي  التراجــع  احتــواء  مــن  الجائحــة  تداعيــات 
ســنوي(  )بشــكل   ٪14 عنــد  الجــدد  األجانــب  المســتثمرين 
لألشــهر الســتة األولــى مــن عــام 2020. فــي حيــن ســجلت 
مشــاريع االســتثمار األجنبــي الجديــدة فــي النصــف األول 

الماضيــة. الســنوات  مــن  أعلــى  نســبة  العــام  هــذا  مــن 

ً
عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة - من بداية عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة - شهريا

العام حتى اآلن

12656 4469

506

586

303

151

126
2020  2019  

-47٪
انخفاض مقارنة 
بالربع الثاني من 

عام 2019 

النصف 
األول
2016

النصف 
األول
2020

النصف 
األول
2019

النصف 
األول
2018

النصف 
األول
2017
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واصلــت القطاعــات الناشــئة فــي وزارة االســتثمار، والتــي تشــمل التعليــم والخدمــات الماليــة واإلســكان، تحقيــق أكبــر عــدد مــن 
مشــروعات االســتثمار األجنبــي الجديــدة فــي الربــع الثانــي، متبوعة بقطاعي الصناعة والتصنيع وتقنية المعلومــات واالتصاالت. 

المصــادر الرئيســة للمشــاريع األجنبيــة الجديــدة: الواليــات المتحــدة األمريكيــة )٥4 
ــد )49 مشــروًعا( والمملكــة المتحــدة )47 مشــروًعا(.  مشــروًعا( والهن

السياحة والثقافة  
الترفيه  

   الرعاية الصحية 
وعلوم الحياة

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة حسب الدولة

٥449474٥38

2120181716

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

المملكة الهند
حدة

ّ
المت

فرنساباكستانسوريااألردناليمنمصرلبنان

عدد المشروعات االستثمارية األجنبية الجديدة حسب القطاع

47
القطاعات الناشئة

27
االتصاالت و تقنية المعلومات

18
النقل والخدمات اللوجستية

11
الخدمات الهندسية

6 الطاقة والمياه
4

3

33
القطاع الصناعي والتصنيع

4
الصناعات 
الكيمائية

3
التجزئة والتجارة 

اإللكترونية
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ُيعــد الربــع األول مــن عــام 2020 أكثــر الفتــرات ازدهــاًرا فــي تدفــق االســتثمارات للمملكــة خــال 
ــا للبيانــات الصــادرة 

ً
الســنوات األربــع الماضيــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار األجنبــي المباشــر، وذلــك وفق

عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر للربــع األول مــن 
 بنســبة 29٪ عــن العــام الســابق، وزيــادة بنســبة ٥٥٪ مقارنــة بالربــع ذاتــه 

ً
عــام 2020 حققــت زيــادة

مــن العــام الســابق.

33
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8
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08 26

4
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1
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األول
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األول

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني
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الثالث

الربع 
الثالث

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
الرابع

الربع 
الرابع

الربع 
األول

2017201820192020

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية )مليون دوالر أمريكي(
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

ارتفاع معدل االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 
29٪ في الربع األول من عام 2020

ارتفاع معدل االستثمار في الصناعات غير النفطية لشهر يونيو 
ــا ٥81 مليــون دوالر فــي شــهر يونيــو، بحســب البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصناعــة 

ً
بلغــت اســتثمارات المصانــع المرخصــة حديث

ظهــر بيانــات شــهر 
ُ
والثــروة المعدنيــة. ومــن المتوقــع أن تتيــح 118 مــن المصانــع حديثــة التأســيس 2,٥16 فرصــة عمــل. فيمــا ت

ــا فــي اســتثمارات الصناعــات غيــر النفطيــة، عقــب التباطــؤ الــذي شــهدته فــي الفتــرة بيــن مــارس ومايــو.
ً
ــا ملحوظ

ً
يونيــو انتعاش

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

29
332
0

18
9

37
3

29
3

22
742

1.
2

 5
81

يونيو 20مايو 20أبريل 20مايو 20فبراير 20 يناير 20 ديسمبر 19 نوفمبر 19 أكتوبر 19
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تدفقات االستثمارات األجنبية لمحافظ األوراق المالية في »تداول« )مليون دوالر أمريكي(
المصدر: هيئة السوق المالية

 
ً
 استثمار المحافظ األجنبية في تداول ُيظهر انتعاشا

بنسبة 21٪ خالل الربع الثاني من عام 2020

تراجع إجمالي اســتثمارات المســتثمرين األجانب المؤهلين في الســوق المالية الســعودية 
)تــداول(، إلــى 27.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي الربــع األول مــن عــام 2020، وذلــك بعــد خمــس 
ســنوات مــن النمــو الســريع، ويعــزى ذلــك إلــى التباطــؤ العالمــي فــي تدفقــات اســتثمارات 
محافــظ األوراق الماليــة لغيــر المقيميــن إلــى األســواق الناشــئة خــال العــام ذاتــه. وُرغــم 
ذلــك، وفــي ظــل تحســن ظــروف الســوق فــي الربــع الثانــي مــن العــام، ارتفعــت االســتثمارات 
األجنبيــة لمحافــظ األوراق الماليــة بنســبة 21٪ لتصــل إلــى 33.1 مليــار دوالر، أي أعلــى بكثيــر 

مــن المســتويات الُمســجلة فــي 2019.

 ملكية المستثمر األجنبي المؤهل 
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رأي الخبراء
مصطلــح  وبــروز  الصحيــة  الرعايــة  أهميــة  ازديــاد  ذلــك،  فــي  بمــا 
"المســتهلك الجديــد" والحــروب التقنيــة، وزيــادة التركيــز علــى الــذكاء 
 عــن زيــادة أهميــة الحكومــة وارتفــاع 

ً
االصطناعــي والبيانــات، فضــا

عولمــة  تقليــص  ع  ســرِّ
ُ
ت قــد  التــي  الجيوسياســية  التوتــرات  وتيــرة 

بعــض ساســل التوريــد. ولذلــك، ندعــو المســتثمرين إلــى التطلــع إلــى 
القطاعــات والشــركات التــي تتوائــم جيــًدا مــع هــذه الموضوعــات. 
والشــركات  الصحيــة  الرعايــة  المحتملــة قطــاع  األمثلــة  تشــمل  قــد 
المملوكــة للدولــة التــي تحتــل مكانــة وطنيــة رائــدة والشــركات التــي 
تتكيــف مــع المتطلبــات المتغيــرة للمســتهلك الجديــد )علــى ســبيل 
المثــال: التواجــد القــوي علــى اإلنترنــت(. وبنــاء علــى ذلــك، مــع توجــه 
لنطــاق  األعلــى  الحــد  نحــو  اآلن  الســعودي  الســوق  التــداول فــي 
التقييــم التاريخــي )أربــاح آجلــة خــال 21 × 12 شــهر تقريًبــا( نعتقــد أن 
 علــى 

ً
هنــاك مــا ُيبــرر اتبــاع نهــج شــديد االنتقائيــة مــع التركيــز خاصــة

 مــن اختيــار القطــاع(.     
ً
اختيــار األســهم )بــدال

خذتهــا 
َّ
ات التــي  التحفيزيــة  التدابيــر  نجــاح  مــدى    مــا 

المملكــة لبــدء تحقيــق االنتعــاش االقتصــادي وضمــان 
األعمــال؟ اســتمرارية 

لدعــم   
ً

ومؤقتــة  
ً

ومســتهدفة  
ً

مائمــة  
ً
تدابيــرا الحكومــة  خــذت 

َّ
  ات

االقتصــاد واســتيعاب زيــادة اإلنفــاق علــى القطــاع الصحــي فــي إطــار 
تطويــق الميزانيــة. تســاعد تدابيــر مؤسســة النقد العربي الســعودي 
)ســاما( فــي دعــم الســيولة فــي القطــاع المصرفــي ودعــم التدفــق 
النقدي للشــركات من خال تأخير ســداد القروض. حزمة دعم القطاع 
الخــاص تعلــق مؤقتــا مدفوعــات الضرائــب، الرســوم، بعــض المتطلبــات 
الجمركيــة وغيرهــا، فيمــا يســاهم برنامــج ســاند فــي تقليــص األثــر 
علــى الموظفيــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص. مــن جهــٍة أخــرى، 
خــذة مــن منتصــف مايــو )زيــادة ضريبــة القيمــة 

ّ
التدابيــر الماليــة المت

المضافــة والرســوم الجمركيــة ووقــف بــدل تكلفــة المعيشــة( تتــرك 
أثــًرا دائًمــا علــى االقتصــاد ولكنهــا تســاعد فــي تقليــل عجــز الميزانيــة 

وإبــراز االنضبــاط الحكومــي.

ينبغــي  التــي  واإلصالحــات  االســتثمارات  هــي    مــا 
للحكومــة الســعودية أن تضعهــا علــى قائمة أولوياتها 

ولمــاذا؟ الجديــدة  االقتصاديــة  البيئــة  فــي 

ــا 
ً

التنويــع االقتصــادي طبق التركيــز علــى  إعــادة    ينبغــي للحكومــة 
للرؤيــة الســعودية 2030. وسُيســاعد ذلــك علــى التخفيــف مــن تقلــب 
أســعار النفــط وتأثيراتــه الماليــة. كمــا ينبغــي أن تقتــرن الزيــادة فــي 
فــرص العمــل المحتملــة فــي القطــاع الخــاص بالتركيــز علــى إصــاح 
 عــن ذلــك، قــد تدعــم التحســينات فــي منــاخ 

ً
أســواق العمــل. فضــا

العمــل زيــادة االســتثمار األجنبــي المباشــر وجــذب التمويــل المشــترك 
التنميــة  ومشــروعات  الكبــرى  للمشــروعات  الخــاص  القطــاع  مــن 
الصناعيــة. وقــد يكــون مــن المفيــد التركيــز علــى التقنيــة الماليــة 
األزمــة  أثنــاء  واضحــة   أهميتــه  بــدت  والــذي  الرقمــي  والتحــول 

الحاليــة.

هوتان يازهاري
 رئيس أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

واألسواق العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش

عــد جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( مــن تلــك األحــداث التــي 
ُ
  ت

عيــد تنظيــم االقتصــاد برمتــه. كيــف يمكــن لألســواق 
ُ
ت

أن تتقبــل هــذا التغييــر فــي الوقــت الــذي ُيعانــي فيــه 
االقتصــاد العالمــي مــن الركــود؟

ا إلحــداث مزيــٍد 
ً

  ُيحتمــل أن تكــون جائحــة كورونــا )كوفيــد -19( حافــز
مــن التحــوالت الجذريــة فــي إنهــاء العاقــات المتبادلــة بيــن الواليــات 
المتحــدة والصيــن وبلــوغ عولمــة ساســل التوريــد ذروتهــا والعجــز 
الكمــي للمصــارف المركزيــة. هــذا ونتوقــع أن تركــز األســواق علــى 
التجاريــة  والعامــات  الصحيــة  الرعايــة  المســتفيدة:  القطاعــات 
للمســتهلكين الرقمييــن والحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الصناعيــة  والعقــارات  األساســية  الغذائيــة  والمــواد  الشــركات 
القطاعــات  بعــض  تواجــه  أن  ُيحتمــل  لذلــك،  وباإلضافــة  والتقنيــة. 
والعقــارات  األحفوريــة  الطاقــة  ذلــك،  فــي  بمــا  معينــة  تحديــاٍت 
واالقتصــاد  القديمــة  التجاريــة  والعامــات  والســيارات  التجاريــة 

التشــاركي.

القتصــادات  بالنســبة  المملكــة  وضــع  تقيــم    كيــف 
التحديــات  األخــرى فــي مواجهــة  العشــرين  مجموعــة 

الحاليــة؟ االقتصاديــة 
  يعــد المجــال أمــام صنــاع السياســات فــي المملكــة لتطبيــق تدابيــر 
ــد السياســة النقديــة بربــط  قيَّ

ُ
تحفيزيــة تقديريــة، محــدود نســبًيا. إذ ت

عــن  الناتجــة  التمويليــة  وبالفجــوة  األمريكــي  بالــدوالر  عملتهــا 
إلــى الركــود االقتصــادي. ومــع  انخفــاض أســعار النفــط، باإلضافــة 
ذلــك، يتمتــع صانعــو السياســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
، التأثيــر فــي أســواق النفــط العالميــة، وثانيــا 

ً
بالمرونــة بفضــل أوال

الحكوميــة. الديــون  وانخفــاض  األجنبيــة  العمــات  احتياطــات  ارتفــاع 

  فــي الوقــت الــذي يتكيــف فيــه االقتصــاد الســعودي 
هــي  مــا  الجديــدة،  العالميــة  الســوق  ظــروف  مــع 
علــى  للمســتثمرين وضعهــا  ينبغــي  التــي  القطاعــات 

ولمــاذا؟ أولوياتهــم  قائمــة 
   الجائحــة العالميــة تســير فــي عــدد مــن االتجاهــات التــي نعتقــد أنهــا 
ســتؤثر جوهرًيــا علــى اســتراتيجية االســتثمار فــي المســتقبل. وبنــاء 
علــى ذلــك نتوقــع بــزوغ خمســة موضوعــات لعالــم مــا بعــد الجائحــة 
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آفاق قطاع التعدين
قطاع التعدين ومعالجة المعادن في المملكة عام 2019.

أهداف رؤية 2030 لقطاع التعدين

250,000+ 70 مليار دوالر 
مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي
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مقابلة
إلــى ضمــان االســتدامة مــن خــال عمليــات آمنــة بيئًيــا.

ة لتسهيل  هل هنالك أمثلة على فرص التعدين الُمعدَّ
وصول المستثمرين إليها؟

ُيقــدم قطــاع التعديــن الســعودي اليــوم فــرص اســتثمار ُمجديــة عبــر 
سلســلة قيمــة التعديــن بأكملهــا. ونعمــل علــى تطويــر العديــد مــن 
الفــرص االســتثمارية عاليــة الجــودة فــي قطاعــات الحديــد والصلــب 

واأللمنيــوم والمعــادن األخــرى مثــل النحــاس والزنــك.

صــت وزارة الصناعــة والثــروة  أمــا مــن حيــث االستكشــاف، فقــد خصَّ
ــا مــع ٥4 تواجــدا الستكشــاف 

ً
المعدنيــة أكثــر مــن 400.000 كــم2 تزامن

والنحــاس  والفضــة  الذهــب  المعادنمثــل  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
وخــام  والمنجنيــز  والزنــك  النــادرة  األرضيــة  والعناصــر  والســيليكا 
ــرنا عمليــة الترخيــص ممــا جعــل  الحديــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد يسَّ

هــذه المناطــق متاحــة لاستكشــاف والتطويــر المتعمــق.

وعلــى صعيــد آخــر، تتوافــر فــرص للمســتثمرين لاســتفادة مــن اإلنتــاج 
المتزايــد للمعــادن والفلــزات فــي المملكــة لتلبيــة كٍل مــن الطلــب 
المحلــي والدولــي علــى المنتجــات التــي تعتمــد علــى الفوســفات 
عــد المملكــة رابــع أكبــر مســتورد فــي العالــم للمنتجــات 

ُ
واأللمنيــوم. ت

ــا  ــا قوًي ا إقليمًي
ً

ــزات، ممــا يوفــر للمســتثمرين ســوق المعدنيــة والفل
العالميــة  األســواق  إلــى  الوصــول  ويمكــن  النهائيــة،  للمنتجــات 

بســهولة بفضــل الموقــع الجغرافــي الممتــاز للمملكــة.

ما هو دور الوزارة في تمكين المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في القطاع؟

فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  مشــاركة  ضمــان  ســيؤدي 
سلســلة قيمــة قطــاع التعديــن ودعــم الخدمــات بأكملهــا إلــى دعــم 
التعديــن  قانــون  ُيلبــي  الطويــل.  المــدى  علــى  القطــاع  اســتدامة 
الجديــد احتياجــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال الســماح 
استكشــاف  مناطــق  منحهــم  مــع  للتمويــل  تراخيصهــا  برهــن  لهــا 
ض 

ِّ
كبيــرة وتراخيــص اســتغال المناجــم الصغيــرة. باإلضافــة لذلــك، ُيخف

ــا رســوم إنهــاء خدمــة اســتغال جميــع 
ً

ــد أيض ــون التعديــن الجدي قان
المســتثمرين للمعــادن عبــر جميــع ساســل قيــم قطــاع المعــادن فــي 

المملكــة.

ُيقــدم صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي اآلن، بفضــل صاحياتــه 
ــا، مــا يصــل إلــى 7٥٪ مــن إجمالــي متطلبــات تمويــل 

ً
لــة حديث الُمعدَّ

تطويــر  أو  المتأخــر  لاستكشــاف  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
البنــاء  مــواد  محاجــر  اآلن  عــد 

ُ
ت التحويليــة.  الصناعــات  أو  المناجــم 

حجــم  ألن  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  جذًبــا  أكثــر  الصغيــرة 
 1 إلــى  يصــل  مــا  إلــى   - يتضاعــف  أن  يمكــن  الُمرخصــة  المنطقــة 
ابــة للمنشــآت الصغيــرة 

َّ
كــم2. فيمــا أصبحــت هــذه االســتثمارات جذ

ًمــا. ُمقدَّ كبيــر  مــال  تتطلــب رأس  والمتوســطة ألنهــا ال 

د اســتراتيجية التعديــن الســعودية العديــد مــن الفــرص للمنشــآت  حــدِّ
ُ
ت

ز المــوارد 
ِّ

الصغيــرة والمتوســطة فــي القطاعــات النهائيــة، ممــا ُيعــز
المعدنيــة الســعودية وهيــكل التكلفــة التنافســية والطلــب المحلــي. 
العديــد مــن ساســل  عبــر  الصناعيــة فرًصــا  المعــادن  م قطــاع  ُيقــدِّ
القيمــة بمــا فــي ذلــك، الســيليكا والباريــت والبنتونيــت والدولوميــت 
فرصــة  توجــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الحديــد.  وخــام  والبوكســيت 
لتطويــر مصهــر المنجنيــز بطاقــة 100 كيلــو طــن ســنوًيا بنــاًء علــى 
عليهمــا  والطلــب  المملكــة  فــي  والمنجنيــز  الدولوميــت  توافــر 
 علــى ذلــك، تمتلــك المملكــة مــواد خــام 

ً
وانخفــاض تكلفتهمــا. عــاوة

دة لديهــا القــدرة  ومزايــا لوجســتية إلنتــاج ســيليكا ذات خــواص ُمحــدَّ
علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الســيليكا المترســبة والســيليكا 

المدخنــة والســيليكا الغرويــة.

خالد المديفر
نائب وزير الصناعة والثروة 
المعدنية لشؤون التعدين

ما مدى تأثر التعدين في المملكة بجائحة كورونا 
خذتها وزارة 

َّ
)كوفيد - 19(، وما هي التدابير التي ات

الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من أثرها؟
جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( خلفــت تأثيــًرا علــى العديــد مــن القطاعــات 
والصناعــات ومــن ضمنهــا التعديــن، وجــرى اتخــاذ حزمــة مــن التدابيــر 
للحــد مــن تداعيــات األزمــة، شــملت تأجيــل ســداد أكثــر مــن 106 مليــون 
دوالر مــن رســوم اإليجــارات وإنهــاء الخدمــة لمــدة شــهرين لصالــح 
1٥6 مــن حاملــي التراخيــص، كمــا ُمِنحــت جميــع التراخيــص الســارية 
التــي كان مــن المقــرر أن تنتهــي فــي غضــون 180 يوًمــا، تمديــًدا 
ــه 28٥ مــن حاملــي التراخيــص. باإلضافــة  ــا اســتفاد من لمــدة 90 يوًم
 
ً
ــًدا مدتــه 90 يومــا إلــى ذلــك، ُمنــح 61٥ مــن حاملــي التراخيــص تمدي
الســتيفاء متطلباتهــم الخاصــة بالحصــول علــى تراخيــص أو تمديــدات 
جديــدة، كمــا ُمنحــت جميــع التراخيــص الســارية الحاليــة تمديــًدا لبرامــج 
للشــركات  المجــال  يمنــح  مــا   

ً
يومــا  90 مدتــه  االستكشــاف  أعمــال 

بتأجيــل النفقــات.

نشــئت غرفــة إدارة أزمــات قطــاع 
ُ
وفيمــا يتعلــق بدعــم المســتثمر، أ

التعديــن للــرد علــى استفســارات المســتثمرين علــى مــدار الســاعة 
طــوال أيــام األســبوع ودعــم غــرف إدارة األزمــات الحكوميــة األخــرى. 
ــرح نمــوذج التقييــم الذاتــي "للتدابيــر االحترازيــة مــن فيــروس 

ُ
كمــا ط

ــا معاينــات 
ً

أيض جريــت 
ُ
اإللكترونيــة، وأ كورونــا" علــى منصــة تعديــن 

 جــرى 
ُ

علــى إســكان العامليــن بالشــراكة مــع اللجــان الحكوميــة، حيــث
معاينــة 84.700 وحــدة ســكنية تقريًبــا فــي جــدة وينبــع والمدينــة. 
فيمــا اســتمرت عمليــات معاينــة مواقــع التعديــن خــال فتــرة الحجــر 

الصحــي بإجــراء 43 زيــارة لعــدد 200 موقــع تعديــن.

كيف من المتوقع أن يؤثر قانون التعدين الجديد على 
القطاع؟

القانونيــة  العمــل  بأطــر  الجديــد  التعديــن  قانــون  مقارنــة  جــرى 
ــا 

ً
العالميــة، وسُيرســي األســس الازمــة إلنشــاء قطــاع التعديــن وفق

ألفضــل الممارســات الدوليــة. وأود أن أشــير هنــا إلــى أن القانــون 
يعــزز الشــفافية ويؤكــد التــزام المملكــة بدعــم القطــاع. كمــا ُيتوقــع 
أن تزيــد االســتثمارات الجديــدة مــن مســاهمة القطــاع فــي الناتــج 
وتقلــل  أمريكــي  دوالر  مليــار   64 مــن  بأكثــر  اإلجمالــي  المحلــي 
توفيــر 219.000  فــي  وتســاهم  دوالر  مليــار   7 بحوالــي  الــواردات 
وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة للمواطنيــن الســعوديين، باإلضافــة 
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قانون التعدين الجديد يدخل حيز التنفيذ في الربع الرابع

ما هو قانون التعدين وما هي أهميته؟

ُيتوقع أن ُينفذ القانون الجديد اآلتي:

إلــى  الراميــة  االســتراتيجية  الخطــوة  إطــار  فــي 
 تحســين صناعــة التعديــن فــي المملكــة، صــدرت فــي

 11 يونيــو،  الموافقــة علــى قانــون التعديــن الجديــد 
بمــا يتوافــق مــع تطلعــات رؤيــة 2030 لتنويــع  االقتصاد 
 وتحريــر كامــل إمكانيــات االحتياطــات المعدنيــة الكبيــرة 

في السعودية.

والثــروة  الصناعــة  وزارة  قالــت  الســياق،  هــذا  وفــي 

الجديــد  التعدينــي  االســتثمار  قانــون  إن  المعدنيــة 

عــام  مــن  الرابــع  الربــع  فــي  التنفيــذ  حيــز  ســيدخل 

اعتمــاد  وبعــد  نشــره  مــن  يوًمــا   180 بعــد   2020 

الائحة التنفيذية.

ا رئيًســا 
ً

  يتألــف القانــون الجديــد مــن 63 مــادة وُيعــد حافــز
لتحريــر إمكانــات صناعــة التعديــن فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

تم تطوير القانون بتنسيق وثيق مع القطاع الخاص.  

لقطــاع  التنظيميــة  البيئــة  موائمــة  إلــى    ســيؤدي 
التعديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع المعايير 
العالميــة، بعــد إجــراء مقارنــة مــع بعــض أنظمــة التعديــن 

األكثــر تقدًمــا علــى مســتوى العالــم.

  تحسين صناعة المعادن غير المستغلة في المملكة. 
تطوير إرشادات التمويل واالستثمارات المستدامة.  

  التركيز على الحوكمة والمساءلة والشفافية وبرنامج ترخيص واضح المعالم. 
  تزويد المستثمرين باآلليات المالية والتمويل المستدام.

  إنشاء صندوق تعدين جديد لدعم برامج االستكشاف الجيولوجي وأنشطة المسح

ما فــي تحويــل المــواد الخــام إلــى مكونــات  باإلضافــة إلــى ذلــك، يركــز قانــون التعديــن الجديــد علــى اســتدامة القطــاع ال ســيَّ
عــة، وحمايــة البيئــة واالمتثــال للوائــح الصحــة والســامة.

َّ
صناعيــة ومنتجــات شــبه ُمصن

+64 مليار دوالر
مساهمة الناتج 
المحلي اإلجمالي

200.000+
 وظائف جديدة مباشرة 

وغير مباشرة

+7 مليار دوالر
في وفرة الواردات
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عــد الســعودية الخيــار االســتثماري األمثــل فــي 
ُ
لمــاذا ت

قطــاع التعديــن؟
   1. الموارد المعدنية الكبيرة وغير المستغلة

رة للموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية )بالمليار دوالر(  إجمالي القيمة الُمقدَّ
المصدر: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

المساحة

الثروة المعدنية

عد أكبر دولة في الشرق األوسط من 
ُ
ت

حيث المساحة، وتحتل المرتبة الثالثة 
عشر  في قائمة أكبر دول العالم.

2.1 مليون كم2
عد 

ُ
من إجمالي المساحة ت

مصدًرا رئيًسا للمعادن 
النفيسة والرئيسة.

600.000 كم2

من المعادن غير 
المستغلة بينها ٪6٥ 

معادن فلزية

1.3 تريليون دوالر
المعادن ذات الجدوى التجارية 

في المملكة

15+

321 مليار دوالر
فوسفات

222 مليار دوالر
نحاس

 138 
مليار دوالر

زنك

 70 
مليار دوالر

خام الحديد

 70 
مليار دوالر

يورانيوم

 41 
مليار دوالر

نيوبيوم

 37 
مليار دوالر

فضة

 140 
مليار دوالر

السيليكا والحجر الجيري 
وغيرها من المعادن

229 مليار دوالر
ذهب

 18 
مليار دوالر

 14 
مليار دوالر

الفلسبار البوكسيت   
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  3. عوامل تنافسية

تكلفة الكهرباء تكلفة الوقود تكلفة األرض

  4.  موقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الدول المستوردة الرئيسة

تكاليف وحدة العملتكلفة البناء

  2. طلب محلي كبير ومتزايد

رابع أكبر مستورد صاٍف للمنتجات المعدنية عالمًيا
االستهالك الحالي

٪75٪50 نسبة استهداف توطين 
النفط والغاز بحلول 2030 

مقارنة ب 4٥٪ في 2016

هدف توطين اإلنفاق 
العسكري بحلول 2030 
مقارنة ب 2٪ في 2016

محركات نمو االستهالك في المستقبل
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ما هي الشركات القائمة بالفعل؟
شركة معادن )المملكة العربية السعودية(

لمحة عن شركة معادن

1922
وجهات التصدير في 

2018

18
المناجم العاملة 

في 2019
محطات المعالجة 
واإلنتاج في 2019

1,270 دوالر

1,463 دوالر

188 دوالر

201٥

1,111 دوالر

1,133 دوالر

280 دوالر

2016

1.456 دوالر

1,342 دوالر

425 دوالر 

2017

1,740 دوالر

1,512 دوالر

527 دوالر

2018

2,200 دوالر

1,973 دوالر

556 دوالر

2019

مبيعات شركة معادن حسب القطاع )مليون دوالر أمريكي(
المصدر: شركة معادن

عــد شــركة معــادن إحــدى أســرع شــركات التعديــن والمعــادن 
ُ
ت

نمــًوا فــي العالــم. فقــد شــهدت نمــًوا ســريًعا علــى مــدار 
العقــد الماضــي لتصبــح أكبــر شــركة تعديــن متعــددة الســلع 
فــي الشــرق األوســط، وشــركة رائــدة فــي صناعــة التعديــن 

ــا 
ً

العالميــة مــن حيــث القيمــة الســوقية، كمــا شــهدت أيض
د  شــبكة التســويق والمبيعــات الدوليــة الخاصــة بها نمــًوا مهَّ
 لمنتجــات الفوســفات 

ً
 عالميــا

ً
الطريــق للشــركة لتصبــح مــوردا

والمعــادن الصناعيــة واأللمنيــوم والذهــب وتركيــز النحــاس.

  الفوسفات            األلمنيوم            المعادن النفيسة واألساسية
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استثمار المشروع

10.8 مليار دوالر
سنة االستثمار

2009

شركة الكوا

ا بقيمــة 10.8 مليــار دوالر )بنســبة 7٥٪ لشــركة معــادن 
ً
أنشــأت شــركة »الكــوا« ومعــادن مشــروًعا مشــترك

ــس المشــروع المشــترك أول مجمــع متكامــل  و 2٥٪ لشــركة الكــوا( ُســّمي شــركة معــادن لأللمنيــوم. وأسَّ
ــاج األلمنيــوم عالــي الكفــاءة فــي مدينــة رأس الخيــر الصناعيــة. ويشــمل المجمــع منجــم  فــي العالــم إلنت
البوكســيت ومصفــاة ومصهــر وقاعــة صــب ووحــدة إعــادة تدويــر الصفائــح المعدنيــة وأحــدث معامــل الدرفلــة 
فــي العالــم. أنشــأت الشــركة مصفــاة بطاقــة 1.8 مليــون طــن ســنوًيا ومصهــر بطاقــة 740.000 طــن ســنوًيا 
ومنجــم بوكســيت بطاقــة ســنوية تصــل إلــى 4 مليــون طــن ومعمــل درفلــة بطاقــة تصــل إلــى 460.000 طــن. 
 إلنتــاج األلمنيــوم والصناعــات التحويليــة 

ً
 رئيســا

ً
تهــدف المصفــاة إلــى جعــل المملكــة والشــرق األوســط مركــزا

النهائيــة المرتبطــة بهــا.

استثمار المشروع

8 مليار دوالر
سنة االستثمار

2013
ا بقيمة 8 مليار دوالر )بنســبة 60٪ لشــركة معادن و٪2٥ 

ً
أسســت شــركة موزاييك ومعادن مشــروًعا مشــترك

لشــركة موزازيــك و1٥٪ لشــركة ســابك( وأطلــق عليــه اســم شــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات. وأنشــأ 
المشــروع المشــترك مجمًعــا الســتخراج الفوســفات وتحويلــه إلــى منتجــات ســماد لقطــاع الزراعــة العالمــي. 
تنتــج شــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات 3.٥ مليــون طــن من األســمدة الفوســفاتية والمنتجــات األخرى. 

شركة موزاييك
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استثمار المشروع

216 مليون دوالر

استثمار المشروع

120 مليون دوالر

سنة االستثمار

2014

سنة االستثمار

2016

شركة باريك للذهب

شركة توهو تيتانيوم

اســتحوذت شــركة باريــك للذهــب علــى حصــة تبلــغ ٥0٪ فــي منجــم جبــل صايــد للنحــاس والباتيــن 
والــذي يقــع علــى بعــد 120 كــم جنــوب شــرق المدينــة المنــورة، فيمــا تمتلــك شــركة معــادن نســبة 
ال ٥0٪ المتبقيــة. وينتــج المنجــم مــا بيــن 4٥.000 و٥9.000 طــن متــري مــن النحــاس المركــز ســنوًيا. 
وبلغــت حصــة شــركة باريــك فــي 2019 مــن إنتــاج عمليــات التعديــن فــي الســعودية 83 مليــون دوالر 

مــن النحــاس.

أنشــأت شــركة توهــو منشــأة إنتــاج أســفنج التيتانيــوم فــي المشــروع المشــترك مــع شــركة مجمــع 
صناعــات المعــادن المتطــورة )أميــك(. وتضمــن المشــروع إنشــاء مصنــع بقــدرة تبلــغ 1٥.600 طــن 
ســنوًيا مــن رباعــي كلوريــد التيتانيــوم إلنتــاج أســفنج التيتانيــوم وبيعــه فــي مجمــع ينبــع الصناعيــة.

استثمار المشروع

1.5 مليار دوالر
اشــترت شــركة ترونوكــس، وهــي شــركة عالميــة متخصصــة في التعديــن والكيماويات غيــر العضوية، 
حصــة قدرهــا 90٪ فــي وحــدة أعمــال ثانــي أكســيد التيتانيــوم )TiO2( فــي الشــركة الوطنيــة لثانــي 
أكســيد التيتانيــوم المحــدودة )كريســتال(، علمــا بــأن شــركة التصنيــع الوطنيــة )شــركة مســاهمة 
ســعودية مدرجــة( تملــك حصــة قدرهــا 79٪ فــي شــركة كريســتال بينمــا تمتلــك مؤسســة الخليــج 
لاســتثمار حصــة 20٪ المتبقيــة فــي شــركة كريســتال. تشــغل شــركة كريســتال مصهــًرا للتيتانيــوم 
فــي جنــوب غــرب مدينــة جــازان لديــه قــدره إنتاجيــة تصــل إلــى ٥00 كيلوطــن مــن ثانــي أكســيد 

ــد الزهــر. التيتانيــوم و220 كيلوطــن مــن الحدي

شركة ترونكس

سنة االستثمار

2019
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ساما ترخص لشركتين جديدتين في 
مجال التقنية المالية »فنتك«

أعلنــت ســاما  فــي التاســع مــن يونيــو عــن إصدار تراخيص لشــركتي 
خدمــات دفــع جديدتيــن وهمــا شــركة تــاب والتــي يقــع مقرهــا في 
)الكويــت( وشــركة برايــت ويــر مــن المملكة. ومن المتوقع أن يعزز 
دخــول الشــركتين للســوق مــن  منظومــة التقنيــة الماليــة فــي 
المملكــة ويســهل التحــول إلــى االقتصــاد غيــر النقــدي، والــذي 
تنــدرج الشــركتان  ُيمثــل ركيــزة أساســية مــن ركائــز رؤيــة 2030. 
الجديدتــان ضمــن مجموعــة تتألــف مــن 18 شــركة انضمــت إلــى 
البيئــة التجريبيــة الخاصــة بالتقنيــة الماليــة فــي المملكــة، والتــي 
ُصممــت خصيًصــا لتقديــم فهــم أعمــق لتأثيــر التقنيــات الجديــدة 

علــى القطــاع المالــي فــي المملكــة بصــورة أفضــل.

الصفقات والتراخيص الحكومية 
مستثمرو ُمدن وااللتزام باستمرارية األعمال. 

 نتيجــة لجائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( والظــروف التــي صاحبتهــا شــهد المســتثمرون المــدن الصناعيــة خــال 
الربــع الثانــي نشــاطا ملحوظــا فــي الصناعــات الغذائيــة واإلمــدادات الطبيــة والمســتحضرات الصيدالنيــة لتلبيــة 

الطلــب المتزايــد مــن الســكان. 

الخدمات اللوجستية المحلية

موجز المستثمرين

1,365,055 دوالر 
إجمالي االستثمارات

44
عقود جديدة

275.886 م2
منطقة مستأجرة جديًدا

 13
عقود المصانع "الجاهزة"

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
تصدر تراخيص لستة تطبيقات 

جديدة في مجال التوصيل.
أعلنــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي 16 يونيــو 
عــن إصــدار تراخيــص لســت شــركات جديــدة تعنــى بتقديــم 
المملكــة وذلــك، ضمــن خطــة  الطــرود فــي  نقــل  خدمــات 
ترخيــص جديــدة للقطــاع البريــدي. وأتاحــت الهيئــة للشــركات 

التســجيل عبــر اإلنترنــت مــن خــال بوابــة خاصــة.

ساعي |   المملكة العربية السعودية

مخدوم |   المملكة العربية السعودية

الخدمات اللوجستية المحلية والدولية
فتشر        |  اإلمارات العربية المتحدة

الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
تستقطب 18 شركة جديدة

أعلنــت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية فــي 18 يونيــو 
فــي  للعمــل  إضافيــة  شــركة   18 لـــ  تراخيــص  إصــدار  عــن 
قطــاع الصناعــات العســكرية، ليصــل إجمالــي عــدد الشــركات 

المرخصــة إلــى 38 شــركة.

وتلقــي  لطلــب  جديــدة  رقميــة  منصــة  إنشــاء  تــم  فيمــا 
وإصــدار التراخيــص  المتعلقــة بمجــاالت الصناعــة العســكرية، 
باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــات وتوريــد المنتجــات الخاصــة 

بهــذا القطــاع. 

جونز للنقل |  الواليات المتحدة األمريكية

 المجدوعي للوجستيات  
                                   |  المملكة العربية السعودية

 

أي مكان |   المملكة العربية السعودية
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جــري دراســة اســتقصائية عــن تأثيــر الجائحــة علــى 
ُ
»منشــآت« ت

أكثــر مــن 900 منشــأة متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة 
ــاء كوفيــد-19 علــى المنشــآت  أجــرت "منشــآت" فــي شــهر أبريــل دراســة اســتقصائية عــن تأثيــر وب
تمــت  التــي  االســتقصائية  الدراســة  المملكــة.  فــي  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
األميــر  بجامعــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  لسياســات  العالميــة  الشــبكة  مــع  بالشــراكة 
ســلطان، شــاركت فيهــا 918 منشــآه مــن المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن 

13 منطقــة. 

ــادرات لدعــم المنشــآت متناهيــة  أطلقــت منشــآت فــي الربــع الثانــي، بالتعــاون مــع برنامــج كفالــة وصنــدوق التنميــة الوطنــي، عــدة مب
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ســعيا إلــى تســهيل العمــل بشــكل افتراضــي وذلــك لضمــان اســتمرارية األعمــال خــال الجائحــة.

العديد من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة استفادت من الدعم والمبادرات الحكومية

ومع ذلك، مازالت عدد من الشركات بحاجة إلى دعم إضافي لتجاوز األزمة

 %28

 %93

 %61

 %84

 %11

 %83

منشآت متناهية الصغر

منشآت متناهية الصغر

منشآت صغيرة

منشآت صغيرة

منشآت متوسطة الحجم

منشآت متوسطة الحجم

من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ٪30 
والمتوسطة استفادت من التجارة 

من المنشآت متناهية الصغر 63٪ اإللكترونية والعمل عن بعد
والصغيرة والمتوسطة شهدت نموا 

بنسبة 10٪ في المبيعات الرقمية
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  »أمازون« تطلق متجرها في السوق السعودي
أطلقــت شــركة أمــازون األمريكيــة متجرهــا المخصــص للعمــاء فــي الســوق الســعودي ابتــداء مــن  17 يونيــو، وتأتــي هــذه 
 www.amazon.sa الخطــوة فــي ظــل زيــادة الطلــب علــى خدمــات البيــع بالتجزئــة عبــر اإلنترنــت. وانطلــق موقــع أمــازون 
فــي حلــة مغايــرة للعامــة التجاريــة الســابقة ســوق )Souq.com(، التــي كانــت تعمــل فــي الســوق الســعودي واســتحوذت 
قلــت بيانــات المتســوقين فــي المملكــة مــن موقــع ســوق 

ُ
عليهــا شــركة أمــازون فــي عــام 2017 مقابــل ٥80 مليــون دوالر. ون

)Souq.com( إلــى موقــع أمــازون )Amazon(. عمــاق التجــارة اإللكترونيــة )أمــازون( يديــر شــبكة عميــات تغطــي كامــل البــاد 
وتتكــون مــن: 

3 مراكز لخدمات الشحن

أكثر من 1400 عامل في 
مراكز خدمات شحن الطلبات 

الجديدة في جدة

شراكة مع البريد 
السعودي منذ 

عام 2019

11 مركز تقديم خدمات

"ُيعد إطاق موقع أمازون السعودي للتسوق )Amazon.sa(، بعد تغيير 
عامته التجارية من سوق )Souq.com(، في يونيو 2020 بمثابة عامة 

فارقة في التزامنا نحو كِل من العماء والشركات في جميع أنحاء المملكة. 
يتجه عدد متزايد من األشخاص إلى التسوق عبر اإلنترنت لشراء احتياجاتهم 

اليومية إلى جانب عمل الشركات بالتوازي مع ذلك إلثبات تواجدها عبر 
اإلنترنت وتكامل التجارة اإللكترونية للوصول إلى العماء. نلتزم ببذل قصارى 

جهدنا لدعم عمائنا بأمان، وإتاحة فرص النمو للشركات المحلية".  

رونالدو مشحور

نائب رئيس شركة أمازون الشرق األوسط وشمال إفريقيا والمؤسس المشارك لشركة سوق
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النفط والغاز

األغذية والمشروبات

لمحة عن مستجدات المستثمرين

شركة هانيويل 
أعلنــت المجموعــة متعــددة الجنســيات فــي الثانــي مــن يونيــو أنهــا ســتفتح مصنعــا إلنتــاج أجهــزة 
الكشــف عــن الغــاز، وُيعــد هــذا المصنــع األول مــن نوعــه فــي المملكــة. شــركة هانيويــل تقــع فــي 
مدينــة الظهــران، وســتنتج 10000 جهــاز كشــف غــاز متنقــل و800 جهــاز كشــف غــاز ثابــت ســنوًيا 

لــدى وصولهــا لطاقتهــا اإلنتاجيــة الكاملــة فــي عــام 2022.

جاهز 
جمــع تطبيــق توصيــل الطعــام »جاهــز« 36 مليــون دوالر مــن االســتثمارات فــي 3 يونيــو، وُيعــد المبلــغ األكبــر 
طلــق فــي عــام 2016، يخــدم أكثر 

ُ
الــذي جمعتــه شــركة ســعودية ناشــئة فــي المملكــة. تطبيــق جاهــز الــذي أ

مــن 3 ماييــن عميــل وذلــك مــن خــال عــدد كبيــر مــن شــركات التوصيــل مكونــه مــن 1٥000 منــدوب توصيــل 
مســتقل، وهــو فــي طريقــه لتجــاوز عــدد الطلبــات التــي بلغــت قيمتهــا 266 مليــون دوالر فــي عــام 2020. 

شركة بن داود القابضة 
أعلنــت هــذه المجموعــة التــي تســيطر علــى متاجــر الدانــوب وبــن داود الكبــرى، وتمتلــك 73 متجــًرا فــي جميــع 
أنحــاء المملكــة، عــن خطــط الطــرح العــام األولــي فــي يونيــو 2020. وذلــك يجعلهــا أول جهــة تقــوم بعمليــه 
بيــع لألســهم منــذ انطــاق جائحــة كوفيــد-19. شــاركت الشــركة مــع مجموعــة غولدمــان ســاكس وبنــك جــي 
بــي مورغــان تشــيس وشــركاؤه وجــي أي بــي كابيتــال فــي الطــرح العــام األولــي. وتجــاوزت عائــدات البيــع 
خطــط المجموعــة 

ُ
بالتجزئــة التــي حققتهــا الشــركة مليــار دوالر فــي عــام 2019. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ت

الفتتــاح 90 متجــًرا بحلــول نهايــة عــام 2020.

شركة نوفاتون 
طلقــت أول مزرعــة جمبــري مغلقــة بالكامــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي يونيــو بالتنســيق مــع 

ُ
أ

شــركة نوفاتــون. ومــن المتوقــع زيــادة االســتثمار فــي االســتزراع المائــي مــع تطبيــق النظــام المغلــق 
ا 

ً
الجديــد الســتزراع الجمبــري وإنشــاء أول مفقــس تجــاري فــي المملكــة. ُيعــد هــذا المشــروع مؤشــًرا ممتــاز
علــى قــدرة المملكــة علــى مواكبــة االتجاهــات العالميــة فــي زراعــة األســماك عــن طريــق النظــام المغلــق.
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شركة وحيد إنفست 
حصلــت منصــة االســتثمار اإلســامي عبــر اإلنترنــت والقائمــة فــي نيويــورك علــى تمويــل مــن 
شــركة أرامكــو الســعودية لريــادة األعمــال االســتثمارية كجــزء مــن جولــة تمويــل بقيمــة 2٥ مليــون 
دوالر فــي 8 يونيــو. حصلــت شــركة وحيــد انفســت، التــي تأسســت فــي يونيــو 201٥، بالفعــل علــى 
ترخيــص للعمــل فــي المملكــة. المنصــة تعمــل حالًيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة 
فــي  للنمــو  وتخطــط  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  عميــل   100000 مــن  أكثــر  ولديهــا  المتحــدة 
 عــدد مــن األســواق المهتمــة بعملياتهــا، بمــا فــي ذلــك إندونيســيا ونيجيريــا والهنــد ورابطــة 

الدول المستقلة.

البنك األهلي التجاري وسامبا 
بنــك مقــرض فــي المملكــة، االســتحواذ علــى منافســه  أكبــر  التجــاري،  البنــك األهلــي  يــدرس 
مجموعــة ســامبا الماليــة فــي صفقــة قــد تصــل قيمتهــا إلــى 1٥.6 مليــار دوالر. سُيشــكل االندماج-
ــغ قيمتهــا حوالــي 214  ــر الجهــات المقرضــة فــي المنطقــة بأصــول تبل إن حــدث- واحــدة مــن أكب
مليــار دوالر. البنــك األهلــي التجــاري صــرح، بحســب توصيــة مــن بنــك جــي بــي مورغــان، أنه ســيصدر 
مــا يصــل إلــى 1.٥4 مليــار ســهم جديــد لمســاهمي ســامبا. تعمــل مجموعــة ســامبا مــع مورغــان 
ســتانلي، ويمتلــك صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة نســبة 44.29٪ مــن أســهم البنــك 

األهلــي التجــاري ونســبة 22.91٪ مــن أســهم ســامبا.

شركة تابي 
حصلــت شــركة التقنيــة الماليــة الناشــئة القائمــة فــي اإلمــارات والتــي تعمــل بنظــام الشــراء 
ــا علــى اســتثمارات بقيمــة 7 ماييــن دوالر فــي 8 يونيــو لدعــم إطاقهــا 

ً
اآلنــي والدفــع الحق

فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تأسســت شــركة تابــي فــي عــام 2019، بتمويــل أولــي قــدره 
2 مليــون دوالر، وتتيــح للعمــاء دفــع ثمــن المنتجــات عبــر اإلنترنــت علــى دفعــات باســتخدام رقــم 

هاتفهــم المحمــول وعنــوان بريدهــم اإللكترونــي فقــط.

الخدمات المالية

شركة موني جرام الدولية 
شــراكة  عــن  الماليــة  والتحويــات  المدفوعــات  مجــال  فــي  الرائــدة  العالميــة  الشــركة  أعلنــت 
 مــن القنــوات 

ً
اســتراتيجية مــع مصــرف الراجحــي فــي الرابــع مــن يونيــو. تغطــي الصفقــة كا

الرقميــة والقنــوات المباشــرة وســتمكن العمــاء مــن تحقيــق نمــو قــوي فــي أحــد أكبــر أســواق 
عــد المملكــة مقــر إقامــة ألكثــر مــن 11 مليــون مقيــم 

ُ
التحويــات الماليــة فــي العالــم، حيــث ت

يحولــون مبالــغ تصــل إلــى 33.6 مليــار دوالر ســنوًيا.
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الخدمات اللوجستية
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الشركة السعودية العالمية للموانئ 
فــازت الشــركة الســعودية العالميــة للموانــئ بعقــد بنــاء وتشــغيل ونقــل بقيمــة 1.9 مليــار دوالر 
لزيــادة قــدرة مناولــة مينــاء الملــك عبــد العزيــز فــي الدمــام بنســبة 120٪. ســتعمل الشــركة 
العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  بيــن  وهــي مشــروع مشــترك  للموانــئ،  العالميــة  الســعودية 
ومشــغل الموانــئ الدولــي، علــى تطويــر مينــاء الملــك عبــد العزيــز ليكــون قــادًرا علــى مناولــة 
حوالــي 7.٥ مليــون حاويــة ســنوًيا، وهــو مــا يتوقــع أن ينتــج عنــه توفيــر أكثــر مــن 4000 وظيفــة.  

موانئ دبى العالمية 
تعاونــت شــركة الخدمــات اللوجســتية القائمــة فــي اإلمــارات مــع هيئــة موانــئ )الهيئــة العامــة 
للموانــئ الســعودية( فــي 2٥ يونيــو إلطــاق أول خــط شــحن للحاويــات يربــط مينــاء جبــل علــي 
فــي دبــي بمينــاء الســخنة المصــري عبــر مينــاء جــدة اإلســامي. مــن المقــرر أن تســتثمر موانــئ 
دبــي العالميــة مــا يصــل إلــى ٥00 مليــون دوالر أمريكــي لتطويــر مينــاء جــدة اإلســامي وتحديثــه، 

بمــا فــي ذلــك رفــع القــدرة علــى صيانــة حاويــات الشــحن الضخمــة.

مجموعة سي إم ايه - سي جي أم 
الشــحن  مجــال  فــي  رائــدة  مجموعــة  وهــي  إم،  جــي  ســي  أيــه  إم  ســي  مجموعــة  أعلنــت 
والخدمــات اللوجســتية علــى مســتوى العالــم، عــن إطــاق خدمــة جديكــس«JEDDEX”  الجديــدة 
التــي تربــط المملكــة العربيــة الســعودية وشــرق إفريقيــا. فمــن جــدة، ســتوفر هــذه الخدمــة 
 بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والبحــر األبيــض المتوســط وأوروبــا وكينيــا والصومــال مع 

ً
اتصــاال

تحســين وقــت العبــور الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر إيجاًبــا علــى تجــارة البضائــع والبضائــع الحساســة 
ــة فــي الحاويــات الجافــة. ستشــغل الخدمــة أربــع ســفن مخصصــة أســبوعًيا، وستتحســن  المحمل
أوقــات العبــور إلــى مومباســا تحســنا ملحوظــا بمــا يصــل إلــى 7 أيــام، فــي حيــن يمكــن الوصــول 

ــا. إلــى مومباســا مــروًرا بجــدة مــن أنتويــرب وجنــوة فــي 29 يوًم
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رأس المال االستثماري
معدل نمو تمويل الشركات السعودية الناشئة ازداد بوتيرة أسرع من معدل نمو 

الشركات المتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المــال  رأس  صفقــات  عــدد  حيــث  مــن  المملكــة  فــي  صناعــات   ٥ أهــم 
2020 عــام  مــن  األول  النصــف  فــي  االســتثماري 

نشــرت ماغنيــت، منصــة بيانــات الشــركات الناشــئة فــي المنطقــة، بالشــراكة مــع الشــركة الســعودية لــرأس المــال االســتثماري تقريــًرا فــي 
ــه علــى الرغــم مــن جائحــة كوفيــد -19 ، أال أن إجمالــي  ــر أن ــاول ســوق رأس المــال االســتثماري فــي المنطقــة. وأوضــح التقري يونيــو تن

تمويــل الشــركات الناشــئة الســعودية فــي النصــف األول مــن عــام 2020 يتجــاوز التمويــل لعــام 2019 بأكملــه. 

٪22
في قطاع التجارة 

اإللكترونية

٪11
في قطاع التعليم

٪7
في قطاع التقنية 

المالية

٪4
في قطاع خدمات 

المستهلك

٪4
في قطاع األزياء 

والتجميل

في المنطقة من خال عدد 
الصفقات وإجمالي التمويل

95 مليون دوالر
استثمرت في شركات سعودية ناشئة 

في النصف األول من عام 2020 
بزيادة بلغت ٪102

عن النصف األول من 2019

٪25 18٪الثالث
من إجمالي تمويل رأس المال 

االستثماري 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

45
صفقة استثمارية في النصف 

األول من عام 2020، 
بزادة بلغت 29٪ عن 

النصف األول من 2019 

من إجمالي صفقات رأس المال 
االستثماري في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا

32
مؤسسة استثمرت في الشركات 

السعودية الناشئة في النصف األول من 
عام 2020، بزيادة قدرها 7٪ عن النصف 

األول من عام 2019
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  كيــف تقيمــون الوضــع الحالــي لمشــروع بوابــة الدرعيــة 
ومــاذا تتضمــن المرحلــة األولــى مــن الخطــة الرئيســة؟ 
  أعمــال التطويــر اآلن فــي المرحلــة األولــى مــن الجــدول التطويــري 
المقــرر للهيئــة بقيمــة تبلــغ 20 مليــار دوالر، وهــو مــا ُيمثــل بدايــة 
عصــر جديــد وجــريء مــن البنــاء والتحــول فــي الدرعيــة. ومــن المنتظــر 
أن تتحــول هــذه المدينــة التاريخيــة إلــى واحــدة مــن أهــم وجهــات 
الثقافــة  مجــاالت  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  العصريــة  الحيــاة 
والتــراث والضيافــة وتجــارة التجزئــة والتعليــم.  ســيكون حــي البجيــري 
خــال العــام المقبــل أول الجهــات التــي ستشــهة تطويــرا كبيــرا  مــن 

شــأنه تحســين البنيــة التحتيــة واالرتقــاء بنوعيــة الحيــاة للمجتمــع.

  فــي مرحلتــه األولــى، مــا هــي الفرص التجاريــة المحددة 
للمســتثمرين  الدرعيــة  بوابــة  مشــروع  يوفرهــا  التــي 

المحلييــن واألجانــب؟ 
  يهــدف مشــروع بوابــة الدرعيــة أن يكــون واحــًدا مــن أعظــم أماكــن 
ا ثقافًيــا عالمًيــا. وبصفتــه تطويــًرا متعــدد 

ً
التجمــع فــي العالــم ومركــز

االســتخدامات، فإنــه يقــدم للمســتثمرين المحتمليــن مجموعــة هائلة 
مــن الفــرص المغريــة عبــر فئــات األصــول المتعــددة التــي تتــراوح بيــن 
الهيئــة  تهــدف  الســكنية.  التجاريــة والعقــارات  الضيافــة واألعمــال 
التــي  األساســية  األصــول  خــال  مــن  الفــرص  هــذه  اســتكمال  إلــى 
تتطــور ذاتيــا، بمــا فــي ذلــك المتاحــف والمعالم الثقافيــة، والمناطق 
التــي تركــز علــى الفــن، ووجهــات البيــع بالتجزئــة وأســلوب الحيــاة، 
وســيتمتع المســتثمرون بمجموعــة مــن الخيــارات الواســعة والمثيــرة 
واســتعدادات  وتخصصاتهــم،  خلفياتهــم  علــى   

ً
اعتمــادا لاهتمــام 
االســتثمار لديهــم.

  كيــف يمكــن للمســتثمرين الوصــول إلــى هــذه الفــرص 
لهــم؟  المتاحــة  االقتصاديــة  الحوافــز  ومــا هــي 

  توفــر بوابــة الدرعيــة بيئــة ديناميكيــة لجــذب االســتثمار اعتمــادا علــى 
ــا نحــو 

ً
أساســات رؤيــة 2030. وبنــاًء عليــه، وضعــت الهيئــة نهًجــا مرن

المختلفــة  االحتياجــات  االعتبــار  فــي  يأخــذ  االســتثمارية  الشــراكات 
بهيــاكل محــددة  االقتصاديــة  الحوافــز  ترتبــط  المســتثمرين.  لكافــة 
الفــرص  بحســب  تتنــوع  وهــي  المســتثمرين،  مــع  عليهــا  متفــق 

للمســتثمر.  المطروحــة 

  مــا نــوع المســتثمرين والشــركاء التجارييــن الذيــن تتطلــع 
هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة لجذبهــم؟ 

   تتطلــع هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة إلــى عقــد الشــراكة مــع جهــات 
علــى  وتطلعاتهــا  رؤيتهــا  وتشــارك  نوعيــة  قيمــة  تضيــف  خارجيــة 
المتناميــة  المســتثمرين  بيانــات  قاعــدة  تتكــون  الطويــل.  المــدى 
لدينــا مــن رجــال أعمــال مــن الدرجــة األولــى يتمتعــون بخبــرة كبيــرة 
فــي قطاعــات متعــددة، مــع تركيــز قــوي علــى الســياحة والجهــات 
التجاريــة الفاعلــة. تحــرص هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة علــى جــذب 
المزيــد مــن المســتثمرين والشــركات التكافليــة التــي يمكنهــا دعــم 

تحقيــق هــذا المشــروع الطمــوح. 

مستجدات المشاريع الكبرى
إنزيريو: خيارات واسعة تنتظر المستثمرين في الدرعية

جيري إنزيريو 
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية

مــن  للتخفيــف  اتخاذهــا  يتــم  التــي  التدابيــر  هــي    مــا 
المخاطــر الخارجيــة التــي قــد تعتــري المشــاريع، مثــل مــا 

حــدث مــع جائحــة كوفيــد-19؟ 

  مازالــت أعمــال التطويــر المقــررة تمضــي فــي مســارها الصحيــح. تتبــع 
ــا اســتباقًيا للتخفيــف مــن مخاطــر  ــة الدرعيــة نهًج ــر بواب ــة تطوي هيئ
التقلبــات االقتصاديــة والتأكــد مــن تطبيــق تدابيــر تصــٍد مناســبة عنــد 
مواجهــة المواقــف المفاجئــة مثــل وبــاء كوفيــد-19. تســتثمر هيئــة 
للمشــروع،  الصحيــح  التخطيــط  فــي  بعمــق  الدرعيــة  بوابــة  تطويــر 
العضــوي  بالنمــو  الــذي يســمح  المــدروس  التــدرج  ذلــك  بمــا فــي 
يوفــر  االســتيعاب.  وإمكانيــات  الســوق  قــدرة  مــع  يتماشــى  وبمــا 
التدقيــق المســتقبلي فــي فئــات األصــول المختلفــة التــي يتألــف 
منهــا المشــروع لهيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة، المرونــة ويســمح لهــا 

بالتكيــف مــع كافــة المتغيــرات وســلوك المســتهلك.

الســياحة  قطاعــّي  انتعــاش  بشــأن  توقعــك  هــو    مــا 
المتوســط؟  إلــى  القصيــر  المــدى  علــى  والثقافــة 

ذكيــة  اســتراتيجية  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة    وضعــت 
ا ثقافًيــا، وهــي تســتثمر 

ً
ومرحليــة لجــذب الســياح وتحولهــا لتصبــح رمــز

بكثافــة فــي هذيــن القطاعيــن. إن تخصيــص رأس المــال هــذا للبنيــة 
مــن  باالســتفادة  للمملكــة  سيســمح  الكبــرى  والمشــاريع  التحتيــة 
التعافــي فــي مجــاالت الطيــران والضيافــة وتجــارة التجزئــة وغيرهــا 
مــن المجــاالت، مرتكــزة علــى إمكانياتهــا المحليــة الضخمــة واســتمرار 
االهتمــام الدولــي، إلــى جانــب تشــكيلة واســعة مــن عوامــل الجــذب 
واالهتمامــات  والفئــات  األعمــار  جميــع  تناســب  التــي  واألنشــطة 

والميزانيــات.
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هيئة تطوير بوابة الدرعية تبدأ العمل على مشروع تراثي بقيمة 
20 مليار دوالر

تدخــل الهيئــة المرحلــة األولــى مــن إعــادة التأهيــل بقيمــة تبلــغ 20 مليــار دوالر ســعيا لتحويــل مدينــة الدرعيــة 
إلــى مركــز ثقافــي يحتفــي بالتــراث الثــري للمملكــة.

7 كم2
من الدرعية ستحّول إلى 

وجهة سياحية بارزة  

20+
  فنادق ومجموعة متنوعة 
من المتاحف ومناطق جذب   
وبيع بالتجزئة وأكثر من 100 

موقع لتناول الطعام

25 مليون
عدد الزوار المتوقع سنوًيا

1.32 كم2
ستتم تغطيتها في 

تطوير المراحل األولى من 
المشروع، ما يعادل حجم 

18٥ ملعب كرة قدم

الطريف
يتموضع حي الطريف 
المصنف في قائمة 

 اليونسكو للتراث 
 العالمي في 
قلب المشروع

نيوم توقع اتفاقية بقيمة 5 مليارات دوالر لبناء منشأة 
هيدروجينية خضراء

 خــال هــذا الربــع مــن خــال توقيــع اتفاقيــة 
ً
 إيجابيــا

ً
، منعطفــا

ً
اتخــذ العمــل فــي نيــوم، وهــي أول مدينــة ذكيــة متكاملــة محليــا

بقيمــة ٥ مليــارات دوالر مــع شــركة أكــوا بــاور القائمــة فــي المملكــة وشــركة صناعــة المــواد الكيميائيــة إيــر برودكتــس 
علــى  تعتمــد  والتــي  عالمــي  علــى مســتوى  الخضــراء  األمونيــا  إلنتــاج  بنــاء منشــأة  علــى  االتفاقيــة  وتنــص  األمريكيــة. 

الهيدروجيــن لتصديرهــا إلــى األســواق العالميــة. 

 مــع توجــه نيــوم فــي أن تصبــح رائــدة عالمًيــا فــي 
ً
المنشــأة الجديــدة ستشــغل بالكامــل باســتخدام الطاقــة المتجــددة تماشــيا

معاييــر الطاقــة الخضــراء، وســتكون المنشــأة أكبــر مشــروع هيدروجيــن متجــدد فــي العالــم وذلــك بمجــرد االنتهــاء منهــا. 

ًطن من الهيدروجين الخالي قيمة االستثمار
من الكربون يوميا

استخدام الطاقة
المتجددة

طن من االنخفاض المتوقع 
في انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون سنوًيا

القضاء على االنبعاثات
والملوثات يعادل
700 ألف سيارة

+3700.000 مليون4 جيجا وات5650 مليار دوالر
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تأمين محيط المشروع

20 كم
حواجز سياجية

23 كم
حواجز الكابات

مليون م2
من أعمال الحفر 

المزمع ردمها

440.000 م2
حجم المنطقة 

الممسوحة

طول نفق الصرف

1.9 كم

من الفوالذ

4,400 طن

حجم أعمال الحفريات

4.25 م3

آالت ومعدات 

500

حجم الردم

3.5 مليون م3

نقل األشجار 
وإعادة زراعتها

40+

خرسانة

30,000 م3

 في أعمال البناء
ً
القدية تمضي قدما

لشــركتين  العــام  لهــذا  األول  البنــاء  عقــد  فبرايــر  فــي  لاســتثمار  القديــة  شــركة  منحــت 
)ســبك(. الســعودية  المملكــة  عبــر  وشــركة  العجمــي  عبدالعالــي  شــركة  همــا   ســعوديتين، 
ومــع اســتمرار أعمــال البنــاء فــي موقــع القديــة، تتواصــل بالتــوازي أعمــال التســوية الشــاملة وإعــداد 

الموقــع لمنطقتيــن مــن مناطــق التطويــر الرئيســة: المنتجــع الترفيهــي ومركــز المدينــة. 

أعمال الحفر لتهيئة األرض

نقل خطوط الطاقة العلوية لضمان مصدر طاقة ثابت طوال مرحلة البناء

خطوط نقل عالية الجهد

كابات 40 كم92 برج

خطوط الطاقة العلوية متوسطة الجهد

720 برج كابات 70 كم
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مشروع البحر األحمر يمنح عقد خدمات طبية خالل مرحلة البناء

منحــت شــركة البحــر األحمــر  للتطويــر عقــًدا لشــركة إنترناشــيونال إس أو إس )ســنغافورة( لتقديــم الخدمــات الطبيــة خــال 
مرحلــة البنــاء األوليــة للمشــروع الــذي سيســتقبل أول زواره بحلــول نهايــة عــام 2022. وســتضمن االتفاقيــة المبرمــة بيــن 
شــركة البحــر األحمــر  للتطويــر وشــركة إنترناشــيونال إس أو إس تقديــم أعلــى معاييــر الرعايــة والمســاعدة الطبيــة لمــا يقــدر 

بنحــو 28 ألــف عامــل بنــاء فــي الموقــع.

تشمل المرحلة األولى من المشروع اآلتي:

16
فندق فاخر

1
ميناء

1
مطار

14
عدد منتجعات 

الجزيرة

3,000
غرفة فندقية

2
عدد المنتجعات 

الداخلية 

إنترناشيونال إس أو إس 
المرافق الطبية:

1 مطار
2 سوذرن دونز

3 شيبارة
4 أمهات الشيخ

٥ المرافق الطبية المركزية
- منطقة اقتصادية خاصة

1

أملج

25 كم

الوجه

2 3

4

5

المملكة 
العربية 

السعودية
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كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن االستراتيجية الطموحة للعاصمة، والتي تهدف لما يلي: 

 بقيمة تتجاوز 250 مليار دوالر بدأت بالفعل 
ً
 عمالقا

ً
18 مشروعا

خطة بقيمة 800 مليار دوالر تحول الرياض إلى مركز ثقافي على 
مستوى الشرق األوسط

تهــدف الخطــة لمضاعفــة حجــم الريــاض فــي العقــد المقبــل، مــع تحويلهــا إلــى مركــز اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي فــي 
المنطقــة. 

تحسين
مستوى المعيشة

زيادة
النمو االقتصادي

خلق
فرص عمل

مضاعفة
عدد سكان المدينة في 
السنوات العشر المقبلة

 "أماال"، مطار مستوحى من السراب

كشــفت "أمــاال" فــي يونيــو عــن خطــط إنشــاء مطــار دولــي جديــد صممتــه شــركة "فوســتر وشــركاؤها" مــن المملكــة المتحــدة، 
بشــكل مســتوحى مــن "ســراب الصحــراء". فيمــا قامــت مجموعــة الدوليــة لاستشــارات والهندســة "إيجــس" )فرنســا( بوضــع 

خطــة المطــار الرئيســة. 

فــازت شــركة بارســونز العربيــة الســعودية المحــدودة بعقــد لإلشــراف علــى عمليــات البنــاء للمرحلــة األولــى مــن الخطــة 
الرئيســة لمشــروع "تريبــل بــاي"، بينمــا حصلــت الشــركة العقاريــة الســعودية للبنيــة التحتيــة )بينيــة( علــى عقــد تنفيــذ أعمــال 

الحفــر والــردم وتســوية األرض الســتيفاء مســتويات اإلنشــاء المطلوبــة.

ــة التــي تطورهــا  ُيشــكل مشــروع "تريبــل بــاي" إلــى جانــب مشــروع الســاحل المطــور ومشــروع الجزيــرة، أحــد المواقــع الثاث
"أمــاال". وُيقــدم مشــروع "تريبــل بــاي" وجهــة مثاليــة للنقاهــة واالســتجمام ومرافــق حديثــة للتشــخيص الطبــي وعاجــات 
ــا لمجتمــع رياضــي وترفيهــي متكامــل.

ً
موثوقــة مصممــة بمــا يتناســب مــع البيئــة المحليــة. وســيكون "تريبــل بــاي" موطن

 يفتتح عام 2023
ً
 أكثر من مليون مسافر سنويا
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أبرز اإلصالحات

صندوق التنمية السياحي الجديد يدعم 
القطاع بزيادة التمويل

أعلنــت وزارة الســياحة فــي شــهر يونيــو عــن إنشــاء صنــدوق التنميــة الســياحي بقيمــة تبلــغ 4 مليــار دوالر أميركــي لتعزيــز 
قطــاع الســياحة المحلــي. وتماشــًيا مــع االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة، ســيدعم صنــدوق التنميــة الســياحي القطــاع الخــاص 

وســُيحفز المزيــد مــن االســتثمار فــي الســياحة.

ومــن المنتظــر أن يطلــق صنــدوق التنميــة الســياحي مجموعــة مــن أدوات االســتثمار فــي األســهم والديــون، باإلضافــة  إلــى 
وجــود مذكــرة تفاهــم بقيمــة 4٥ مليــار دوالر مــع البنــوك الخاصــة. التمويــل ســيدعم أيضــا وجهــات االســتخدام المتعــدد 
ويغطــي الثغــرات فــي سلســلة القيمــة الســياحية، فيمــا سيســعى فــي تمكيــن الســياحة المدعومــة تقنيــا. يذكــر أن وزارة 
الســياحة والهيئــة الســعودية للســياحة وصنــدوق التنميــة الســياحي يتظافــرون لتطويــر المنظومة الســياحية في المملكة.

عد المملكة 
ُ
ت

العربية السعودية 
وجهة السفر األكبر 

للمسافرين في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وُيمثل 
قطاع السفر والسياحة نحو ٪20 

من ناتجها المحلي اإلجمالي. 
المصدر: المنتدى االقتصادي 

العالمي 2019

أهداف قطاع السفر والسياحة 

غرفة فندقية بحلول 
عام 2022

من المشاريع الفندقية 
سيديرها

القطاع الخاص

من المشاريع الفندقية 
ديرها 

ُ
ست

الحكومة

نسبة المشاركة في الناتج 
اإلجمالي السنوي بحلول

عام 2030، مقارنة
بنحو 3٪ اليوم

جذب االستثمار 
األجنبي المباشر

150,000٪70 ٪30 1.3 مليار دوالرأكثر من ٪10

500.000+
ضاف 

ُ
غرفة فندقية ست

في جميع أنحاء 
المملكة بحلول عام 

2030

 +100 مليون
مسافر سنوًيا بحلول 

عام 2030
وظيفة جديدة

بحلول عام 2022

260.000+
شخًصا يعملون في 

القطاع بحلول عام 2030

1.6 مليون

نشــئت وزارة الســياحة بموجــب مرســوم ملكــي فــي فبرايــر 2020 بوصفهــا وزارة تتمتــع برقابــة اســتراتيجية وتنظيميــة 
ُ
أ

شــاملة علــى الســياحة فــي المملكــة. وتهــدف الــوزارة إلــى االهتمــام بالســياحة المحليــة، وذلــك بتنظيمهــا وتنميتهــا 
وترويجهــا. كمــا تعمــل علــى تعزيــز دور قطــاع الســياحة وتذليــل عوائــق نمــوه معتمــدة علــى عوامــل ومقومــات هائلــة 

تتمتــع بهــا المملكــة. 

نشــئت فــي يونيــو 2020، مســؤولية تســويق الوجهــات الســياحية فــي 
ُ
تتولــى الهيئــة الســعودية للســياحة التــي أ

المملكــة لجميــع أنحــاء العالــم وتطويــر عــروض المملكــة مــن خــال البرامــج والحــزم ودعــم األعمــال. وتتــراوح مهامهــا 
ــات القطاعــات والمشــاركة فيهــا. ــر أصــول ووجهــات فريــدة مــن نوعهــا، واســتضافة فعالي بيــن تطوي
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 "صيف السعودية" يقام بتعاون وثيق مع القطاع الخاص  

مثــل "صيــف الســعودية" أكبــر حملــة ســياحية محليــة فــي تاريــخ المملكــة. وبــدأت الحملــة- التــي تدعمهــا الهيئــة الســعودية 
ُ
ت

للســياحة- فــي 2٥ يونيــو وتســتمر إلــى 30 ســبتمبر، وذلــك بهــدف تشــجيع المواطنيــن والمقيميــن علــى اكتشــاف الثــراء 
الســياحي الــذي تنعــم بــه المملكــة. 

ســتدعم الحملــة صناعــة الســياحة المحليــة وســتعزز النمــو االجتماعــي واالقتصــادي مــن خــال الحفــاظ علــى الوظائــف 
القائمــة وخلــق فــرص عمــل موســمية جديــدة فــي قطــاع الســياحة.

دعم القطاع الخاص
تعمــل الهيئــة الســعودية للســياحة عــن كثــب مــع منظمــي 
الرحــات  مــن  مجموعــة  لتطويــر  والمرشــدين  الرحــات 

اإلرشــادية والرحــات  الذاتيــة  والرحــات  الشــاملة 

10 وجهات تعرض التنوع الهائل للمناظر الطبيعية في 
المملكة: تبوك وأملج وينبع ومدينة الملك عبدالله 
االقتصادية وجدة والطائف والباحة وأبها وعسير 

والرياض والمنطقة الشرقية

100 عرض وبرنامج سياحي بأسعار وخيارات متنوعة 
للعائات والمجموعات والمسافرين األفراد 

ا، بما في ذلك الفنادق وخدمات الضيافة 
ً
90 شريك

ومنظمي الرحات السياحية وشركات إدارة الوجهات 
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المملكة تواصل صعودها في تصنيف مؤشر 
التنافسية العالمية

تحقيق مستويات استثنائية في المؤشرات اآلتية

ا للتقرير السنوي للتنافسية العالمية 
ً

وفق

لعام 2020 الصادر في يونيو عن المعهد 

الدولي للتنمية اإلدارية، جاء تصنيف 

المملكة على النحو التالي: 

   المركز الرابع العشرون من بين 

البلدان األكثر تنافسية شملت 

63 دولة في عام 2020 - مقارنة 

بالمرتبة 26 في عام 2019 والمرتبة 

39 في عام 2018 

عد المملكة الدولة الوحيدة في مجلس 
ُ
ت

التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق 

األوسط التي تقفز في التصنيف العالمي. 

   المركز الثامن في االقتصاد من حيث 

الدول األكثر تنافسية في مجموعة 

العشرين

   المركز الخامس عشر في االقتصاد 

من حيث الدول األكثر تنافسية في 

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

مع إجراء تحسينات على المجاالت اآلتية:

   المركز التاسع عشر في كفاءة 
 بالمركز الخامس 

ً
األعمال مقارنة

والعشرين في عام 2019

   المركز العشرون في األداء 
االقتصادي، مقارنة بالمركز 30 في 

عام 2019

  المركز السادس والثالثون في البنية 
التحتية مقارنة بالمركز 38 في عام 

2019

• زيادة القوى العاملة  األول

• تضخم أسعار االستهاك  الثاني
• األمن السيبراني

 • صادرات الخدمات التجارية  الثالث

  الرابع

• تمويل المعاشات التقاعدية
• سياسة البنك المركزي

• ماءمة السياسات الحكومية
• إجمالي اإلنفاق العام على التعليم

  السادس

• أسعار البنزين
• نصيب الفرد من احتياطي العمات 

األجنبية
• تشريعات البطالة

• اإلنتاجية اإلجمالية

• إجمالي إنتاج الطاقة المحلية  السابع
• تمويل التنمية التقنية

• المساعدات   الثامن
• التماسك االجتماعي

•  تطوير التقنية وتطبيقها  التاسع

  العاشر
• مرونة االقتصاد

• حوافز االستثمار
•  الخدمات المالية والمصرفية للشركات

• االمتثال التنظيمي )األنظمة المصرفية(  الثاني عشر

• التحول الرقمي في الشركات  الرابع عشر
• البنية األساسية للطاقة

• إجراءات بدء األعمال التجارية  الخامس عشر

investsaudi.sa 37 | صيف 2020

أبرز اإلصالحات



مركز االستجابة ألزمة كورونا في وزارة االستثمار
حلول عملية، وقصص نجاح:

أنشــأت وزارة االســتثمار فــي مــارس 2020 مركــز االســتجابة ألزمــة كورونــا، وذلــك بهــدف دعــم اســتمرارية األعمــال والتخفيــف 
مــن األثــر الســلبي للجائحــة علــى جميــع المســتثمرين فــي المملكــة. يقدم مركز االســتجابة ألزمة كورونا  الدعم للمســتثمرين 

علــى مــدار الســاعة طــوال أيام األســبوع.

أهم 3 قصص شهدها مركز االستجابة ألزمة كورونا في الربع الثاني:

صندوق التنمية الصناعية يطلق حزمة دعم صناعي 
بقيمة مليار دوالر 

ــار دوالر لدعــم المشــاريع الصناعيــة  أطلــق الصنــدوق الصناعــي فــي شــهر يونيــو خطــة تحفيزيــة بلغــت قيمتهــا ملي
ــا. المتضــررة مــن تداعيــات أزمــة كورون

تهدف حزمة التحفيز إلى توفير اآلتي:

انفورما الشرق االوسط لولو هايبرماركت

عانت شركة لولو هايبرماركت زيادة غير متوقعة 
في تكاليف نقل السلع المستوردة من خال 

قنوات الشحن التقليدية بسبب قيود السفر التي 
فرضتها الجائحة.

تولى فريق مركز االستجابة ألزمة كورونا بوزارة 
االستثمار التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية 

والتي وافقت بدورها على استخدام طائرات 
الركاب التجارية لنقل السلع إلى أسواق لولو 

 هايبرماركت من أجل تجنب أي فجوة في 
إمدادات البضائع.

لم تتمكن شركة إنفورما الشرق األوسط، وهي 
شركة رائدة في مجال النشر، والمعلومات 

التجارية والمعارض، من إنشاء مراكز تدريب قصيرة 
 األجل في المملكة، حيث تحظر اللوائح 

الحالية ذلك. 

 لذلك، قامت إدارة التراخيص التابعة لوزارة 
ً

استجابة
االستثمار والمؤسسة العامة للتدريب التقني و 
المهني بمراجعة لوائح التدريب الخاصة، للسماح 
للمستثمرين األجانب بإنشاء مراكز تدريب قصيرة 

األجل إلى جانب معاهد التدريب.

بعد رفض بعض الجهات الحكومية الضمانات 
المالية لبنك بي إن بي جراء تصنيفه كبنك أجنبي، 
قام مركز االستجابة ألزمة كورونا بوزارة االستثمار 

بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي 
)ساما( ووزارة المالية لحل هذه اإلشكالية، وأصدر 

وزير المالية قراًرا بتعديل اللوائح التنفيذية التي 
تسمح بمعاملة البنوك األجنبية مثل البنوك 

المحلية.

بي إن بي باريبا 

دعم أكثر من ٥00 مشروع صناعي 
عبر تأجيل أقساط القروض للمنشآت 

الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
وإعادة جدولتها

اعتماد تمويل نفقات تشغيل تصل 
إلى ثاثة أشهر للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة المؤهلة

قروض لمنتجي المستلزمات الطبية 
والصيدالنية تصل إلى ستة أشهر

التمويل
المقدم من 

صندوق التنمية 
الصناعية

213 مليون دوالر
381 منشأة صغيرة

19 مليون دوالر
14 منشأة في القطاع الطبي

346 مليون دوالر
1٥ منشأة كبيرة

213 مليون دوالر
121 منشأة متوسطة 
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بناء القدرة 
الصحية

حماية رأس المال 
البشري

مجابهة االضطرابات 
المالية

رفع القيود المفروضة 
على سالسل التوريد 

العالمية

إنعاش القطاعات 
اإلنتاجية

التحول الرقمي 
المسؤول والشامل

العمل على تعجيل تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد وتوافره• 
تعزيز التأهب لمواجهة الجوائح في المستقبل• 
مجابهة  القيود التجارية الجديدة• 
مواجهة مخاطر الفساد في المشتريات العامة• 

تجنب تقييد حركة رأس المال البشري والفكري• 
الحد من البطالة وزيادة فرص العمل• 
 ضمان تنفيذ متطلبات الصحة والسامة المهنية المناسبة للحد من • 

مخاطر اإلصابة

تجنب التأثيرات السلبية على األسواق المالية• 
زيادة الدعم المقدم لاقتصادات الضعيفة• 
زيادة تخصيص رأس المال للمؤسسات ومشاريع البنية التحتية• 

إصاح ساسل التوريد• 
إعادة رسملة ساسل التوريد العالمية• 
الحد من مخاطر الفساد في ساسل التوريد• 

التعاون في وضع اإلجراءات التنشيطية • 
التحفيز بشكل مستدام• 
ضمان استقرار سوق الطاقة• 

تعجيل التحول الرقمي• 

مجموعة العشرين

أعلنــت مجموعــة األعمــال الســعودية، بوصفهــا صــوت مجتمــع األعمــال الرســمي فــي مجموعــة العشــرين، فــي شــهر يوليــو 
عــن تقريــر خــاص يتنــاول بالتفصيــل خطــة مكونــة مــن ســت نقــاط تســتهدف مكافحــة الجائحــة العالميــة الحاليــة ووضــع أســس 
ــار  تهــدف لتجــاوز أزمــات محتملــة فــي المســتقبل قــد تعطــل المجتمعــات واالقتصــادات. وُوضعــت الخطــة بالتعــاون مــع كب
رجــال األعمــال والمنظمــات الرئيســة المتعــددة األطــراف فــي جميــع أنحــاء العالــم لضمــان اســتمرارية األعمــال، والحفــاظ علــى 

رفــاه الموظفيــن، وبــدء االنتعــاش االقتصــادي العالمــي، مــع التعجيــل بتطويــر اللقاحــات ودعــم المجتمــع ككل. 

تقتــرح مجموعــة األعمــال الســعودية مجموعــة مــن التوصيــات القابلــة للتنفيــذ لتجــاوز األزمــة الصحيــة وبــدء مرحلــة التعافي 
بعــد انتهــاء جائحــة كوفيــد 19:

 

39investsaudi.sa | صيف 2020

مجموعة العشرين



أصــدرت وزارة الطاقــة فــي الثامــن مــن أبريــل طلــب تقديــم عــروض للجولــة الثالثــة مــن مشــاريع منتجــي الطاقــة المســتقلين 
للطاقــة الشمســية وذلــك فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة.

تتألف الجولة الثالثة من أربعة مشاريع بقدرة مشتركة تبلغ 1200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الضوئية.

لمعرفة مزيد من المعلومات ُيرجى زيارة هذا الموقع

www.powersaudiarabia.com.sa

تتضمــن الجولــة الثالثــة مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة الحــد األدنــى مــن المتطلبــات بنســبة 18٪ مــن المحتــوى 
ــادة مســاهمة الخدمــات والمنتجــات ذات القيمــة المضافــة فــي االقتصــاد الســعودي. المحلــي لزي

 تقديم عطاءات الجولة الثالثة من البرنامج الوطني
للطاقة المتجددة

80 
ميغاواط 

700 
ميغاواط 

300 
ميغاواط 

منتجو الطاقة المستقلون 
للطاقة الشمسية الضوئية 

التابعين لمحطة إنتاج الطاقة 
الشمسية ليلى

منتجو الطاقة المستقلون 
للطاقة الشمسية الضوئية 

التابعين لمحطة إنتاج الطاقة 
الشمسية الرس

منتجو الطاقة المستقلون 
للطاقة الشمسية الضوئية 

التابعين لمؤسسة سعد

120 
ميغاواط 

4928

منتجو الطاقة المستقلون 
للطاقة الشمسية الضوئية

التابعين لشركة وادي الدواسر

الشركات المؤهلة 
ا لتقديم 

ً
مسبق

العطاءات

شركة مقدمه للعروض من 
المملكة العربية السعودية
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ــوات الرقميــة نظــًرا  ــر القن واصلــت »اســتثمر فــي الســعودية« تواصلهــا مــع المســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن، وذلــك عب
لظــروف الجائحــة التــي أوقفــت أنشــطة ترويــج االســتثمار عبــر الفعاليــات والمعــارض وغيرهــا مــن األنشــطة الترويجيــة.

أهم المناسبات

استثمر في السعودية

23 بريل 2020
الحوافز المالية

والخدمات

3 يونيو 2020
حوافز التمويل 

والخدمات المالية

10 يونيو 2020
حوافز االستيراد والتصدير

17 يونيو 2020
الحوافز اللوجستية
والخدمات المالية

29 يونيو 2020
قطاع الخدمات المالية

22 يوليو 2020
قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات

15 مايو 2020
حوافز الصناعة والتعدين

30 أبريل 2020
حوافز رأس المال 

البشري
 والخدمات

9 يوليو 2020
قطاع الصحة وعلوم 
الحياة

16 يونيو 2020
قطاع التعليم

 42
عدد المسؤولين 

الحكوميين المدعوين 
للحديث مع المستثمرين

9,752
عدد الحضور

05 أغسطس 2020
قطاع الطاقة والصناعة

 8
ندوات عبر اإلنترنت 

في 11 أسبوًعا

investsaudi.sa

19 أغسطس 2020
قطاع النقل والخدمات 

اللوجستية
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و تسع ندوات خالل األشهر القليلة المقبلة..

23 سبتمبر 2020
قطاع البتروكيماويات 

والنفط والغاز

7 أكتوبر 2020
قطاع المعادن والتعدين

11 نوفمبر 2020
قطاع المياه

25 نوفمبر 2020
قطاع الطاقة

23 ديسمبر 2020
قطاع السياحة 

والثقافة والترفيه

4 يناير 2021
قطاع الدفاع

9 سبتمبر 2020
قطاع الصناعات الغذائية

9 ديسمبر 2020
قطاع المعدات الصناعية

21 أكتوبر 2020
قطاع العقارات

 
ً
يعمل بنك االستيراد والتصدير السعودي الُمنشئ حديثا
على زيادة وصول الصادرات السعودية إلى األسواق 

 مع أهداف رؤية 2030. 
ً
اإلقليمية والعالمية وذلك تماشيا

بندر الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية في منتدى بي إم جي

اســتضاف منتــدى بــي إم جــي االقتصــادي أول حــدث افتراضــي لــه فــي 1٥ يوليــو، وتــم خــال المناســبة 
عــرض آراء كبــار مســؤولي الحكومــة ورؤســاء الشــركات الدوليــة حــول اقتصــاد مــا بعــد الجائحــة. وتضمــن 
ــراء االقتصادييــن وآخــر المســتجدات بشــأن القطاعــات الرئيســة مثــل  ــا عــرض توقعــات الخب

ً
المنتــدى أيض

النقــل والخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة.

واختتــم المنتــدى بحفــل موســيقي لفرقــة االوركســترا فــي مجموعــة العشــرين علــى الهــواء مباشــرة 
ــار ســيل )Ehrbar Seal(، فــي العاصمــة النمســاوية بحضــور الســفير الســعودي  األميــر  مــن قاعــة إهرب
عبــد اللــه بــن خالــد بــن ســلطان بوصفــه ضيــف الشــرف، باإلضافــة إلــى ســفراء مجموعــة العشــرين اآلخريــن.

منتدى بي إم جي االقتصادي 2020
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3 ساعات مستندان

طالع  مزيد 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 خال هذا الوقت االستثنائي. 

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+


