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الكلمة االفتتاحية

معالي  المهندس عبدالله 
بن عامر السواحه

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات   

الكلمة االفتتاحية

في ظل الكثير من التقلبات، وحال عدم 
اليقين والتعقيد والغموض التي تعم العالم 

“ بيئة VUCA “ ، فإن المستقبل سيكون 
بالتأكيد ألولئك الذين يتمتعون بالمرونة 

والمتانة الرقمية.

إن هذا الجيل واألجيال القادمة في أمس الحاجة إلى 
أن نطوع كافة استثماراتنا وابتكاراتنا نحو المجاالت 

التقنية والرقمية. ففي عام 2020، أظهرت التقنيات 
الرقمية أنها ال تشكل أكبر معادل اجتماعي ومضاعف 

اقتصادي وحسب، بل حافظت على سالمة النسيج 
 
ً
االجتماعي، وأبقت االقتصادات مترابطة وكانت عامال

 في الحفاظ على البيئة.
ً
رئيسيا

من الجانب االجتماعي، كانت التقنيات الرقمية السبيل 
الوحيد ليتلقى أحبائنا الرعاية الصحية خارج غرفة 

العناية المركزة، إذ ارتفعت استشارات الرعاية الصحية 
االفتراضية من 200 مليون استشارة إلى مليار 

استشارة على مستوى العالم.

، حيث 
ً
وقد شهدنا في المملكة معدل نمو مماثال

عالجت منصات الصحة الرقمية في المملكة أكثر من 
25 مليون استشارة صحية افتراضية. وعقدنا شراكة مع 

الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية 

عن ُبعد “بابيلون هيلث”، الستخدام البيانات والذكاء 
االصطناعي وتطبيقها في الرعاية الصحية ، نجم عن 
ذلك تقليل تكلفة تقديم االستشارات االفتراضية لتصل 

إلى دوالر واحد في بعض الحاالت.

أما من الناحية االقتصادية، فقد ساعدتنا التقنيات 
الرقمية على تسريع الخطى في التحول نحو مجتمع 
غير نقدي، إذ ازدهرت التقنيات المالية في المملكة 

لتصل إلى نسبة المعامالت غير النقدية إلى 37%، 
واحتفلنا قبل نهاية العام 2020 بأول شركة مليارية 

في التقنيات المالية في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا.

وباالنتقال إلى مجال البنية التحتية، باتت المملكة 
 ألكبر مرافق الحوسبة السحابية واسعة 

ً
اليوم مقرا

النطاق في المنطقة، بعد الشراكتين النوعيتين بين 
شركتي جوجل وأرامكو السعودية وبين شركة علي 

بابا للحوسبة السحابية مع شركة االتصاالت السعودية 
لبناء أكبر مراكز بيانات الحوسبة السحابية اإلقليمية 
في المملكة. وبذلك تبلغ قيمة شراكتي الحوسبة 

 1.5 مليار دوالر، لتصبحا أكبر 
ً

السحابية مجتمعة
االستثمارات التقنية والرقمية في المنطقة.

أما على الصعيد البيئي، فقد أعلن صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان مطلع هذا العام عن 

 النموذج العمراني 
ً
مشروع “ذا الين” في نيوم، مطلقا

الذي سيغير خارطة المدن المذكية في العالم للـ 
 الماضية والثورات 

ً
 القادمة. فخالل 150 عاما

ً
150 عاما

الصناعية األربع، انصب االهتمام على السيارات قبل 
األفراد عند التخطيط للطرق والتقدم العمراني. بينما 
 عبر تقديم نموذج حضري 

ً
يضع “ذا الين”  اإلنسان أوال

خالي من االنبعاثات الكربونية وبطاقة متجددة بنسبة 
.100%

وهذا يعطي داللة واضحة على إن المملكة ال تركز 
  في مجال الطاقة 

ً
اليوم على كونها الرائدة عالميا

الحرارية فحسب، بل تعمل على أن تصبح رائدة في 
 في العالم، 

ً
مجال الطاقة المتجددة والمستدامة أيضا

من خالل اإلعالن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات 
دوالر إلنتاج الهيدروجين األخضر واالمونيا الخضراء مع 

“ إير بروداكتس” و “أكواباور”.

وفي الختام، ومع كل هذا التحول التقني والرقمي، 
ليس بمستغرب أن مركز االتحاد األوروبي للتنافسية 

الرقمية صنف المملكة اليوم بأنها الدولة األولى في 
التنافسية الرقمية بين نظرائها في دول مجموعة 

العشرين.. وسنواصل جهودنا في بناء حاضر المملكة 
المترابط ومستقبلها المبتكر، والقطاع الخاص 

والمستثمرون هم بالشك شركاؤنا األساسيون في 
هذه الرحلة.
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أحدث البيانات

بعد صمود االقتصاد في النصف األول من عام 2020، نجحت المملكة في تحقيق توقعاتها 
ا لبيانات الربع الرابع من 

ً
باالنتعاش وتحويلها إلى واقع خالل النصف الثاني من العام. ووفق

العام، فقد تساَرع اقتصاد المملكة في انتعاشه، وسجل معدل نمو ربع سنوي نسبته %5.9، كما 
ا، من تراجع بنسبة %4.6 في الربع الثالث من العام 2020م 

ً
تحسنت نسبة االنكماش السنوية، أيض

إلى تراجع بنسبة %3.9 خالل الربع الرابع من نفس العام.

وبذلك، تشير هذه البيانات إلى انكماش اقتصادي بنسبة %4.1 للمملكة في عام 2020م، وهذا 
أفضل من تقديرات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى انكماش نسبته %5.4 في المملكة، 

 نسبته %4.4 في االقتصاد العالمي.
ً
إلى جانب توقعات الصندوق انكماشا

أثبت القطاع غير النفطي في المملكة متانته في مواجهة تدابير اإلغالق المرتبطة بالجائحة في 
الربع الرابع، إذ أسهم بنسبة %60.5 في الناتج المحلي اإلجمالي، األمر الذي تجاوز أرقام الربع 

األول. حيث عاد النشاط االقتصادي إلى النمو اإليجابي في كل من قطاع خدمات المال والتأمين 
والعقارات وخدمات األعمال، وقطاع التشييد والبناء، بينما تعرضت أسواق تكرير النفط، والنفط 

الخام، والغاز الطبيعي إلى االنكماش.

وصلت المشاريع االستثمارية األجنبية في المملكة إلى مستوى قياسي في الربع 
الرابع من عام 2020م، في ظل إصدار 466 ترخيًصا جديًدا من قبل وزارة االستثمار. وقد 

أظهرت المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة في المملكة زيادة بنسبة %52 في 
الربع األخير مقارنة بالربع الثالث، األمر الذي يعني إنشاء 1278 مشروًعا استثمارًيا أجنبًيا 

جديًدا على مدار عام 2020م.

كما برز أداء االستثمار األجنبي المباشر للمملكة بشكل ملحوظ في الربع األخير من عام 2020، 
إذ بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 1.9 مليار دوالر في الربع الرابع لتمثل زيادة بنسبة 

%80 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حين بلغ االستثمار األجنبي المباشر نحو مليار دوالر. 
بالتالي، بلغ إجمالي حجم االستثمار األجنبي المباشر في المملكة خالل عام 2020 5.5 مليار 

دوالر، بنسبة زيادة %20 مقارنة بعام 2019.

وُيرسي األداء االقتصادي المتين للمملكة، في الربع األخير من عام 2020م، القواعد لفرص 
استثمارية إضافية في المملكة. وفي ظل زيادة فرص الحصول على لقاح فيروس كورونا 

)كوفيد-19(، وتوافره داخل المملكة وفي أنحاء العالم، يتجلى ارتفاع معنويات المستهلكين، 
على مدى أربعة أشهر متتالية، في زيادة قيمة مبيعات نقاط البيع، األمر الذي يدل على 

انتعاش مستدام في أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.

أحدث البيانات
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رأي الخبراء

رأي الخبراء
تحافظ اإلصالحات على استدامة نمٍوٍ مرٍنٍ 

يقوده القطاع الخاص

 الدكتور سعد
 الشهراني

وكيل الوزارة للشؤون 
االقتصادية ودراسات 

االستثمار، وزارة 
االستثمار

investsaudi.sa

كيف ساعدت جهود التنويع االقتصادي ضمن رؤية المملكة 
2030 في استقرار االقتصاد الكلي للمملكة؟

تنطوي رؤية المملكة 2030 على التنويع االقتصادي بصفته 
ت 

ّ
مساهًما رئيسًيا في النمو االقتصادي المستدام، حيث تبن
الحكومة على مدار السنوات الماضية منذ انطالق الرؤية 

إصالحات هيكلية واقتصادية ومبادرات لتنويع القاعدة 
االقتصادية، وقد ساعدت هذه االصالحات والمبادرات في 

تحفيز النمو وتعزيز أداء القطاع الخاص حتى بداية عام 
2020م. ودعمت هذه اإلصالحات مرونة ومتانة النشاط 

االقتصادي في المملكة خالل أزمة »كوفيد-19« منذ بداية 
الربع الثاني من العام 2020م بمستوى أكبر حيث شهد 

 في القطاعات الرئيسية 
ً
االقتصاد اضطرابات طفيفة نسبيا

غير النفطية. وكنتيجة لإلصالحات خالل الفترة الماضية، شهد 
الناتج المحلي غير النفطي أعلى مستوياته خالل 4 سنوات 

في عام 2019م بنسبة %3.3، مدفوًعا بأداء قوي للقطاع 
الخاص، كما شهد تقلًبا أقل نسبًيا خالل الجائحة ثم عاد القطاع 

غير النفطي بالتعافي في الربع الرابع بشكل ملحوظ لينمو 
 نسبته %8.2 مقارنة مع الربع الثالث.

ً
، حيث حقق نموا

ً
إيجابيا

ما هي توقعاتكم ألداء القطاعات غير النفطية في ظل 
تخفيف أثر الجائحة؟ 

أثبتت حزم التحفيز الحكومية للقطاع الخاص والتوظيف 
فعاليتها في مساعدة القطاع الخاص في الحفاظ على قدرته 

على الوفاء بالتزاماته والتغلب على صعوبات الجائحة. 
ومن الواضح استمرار تعافي هذا القطاع مقارنة بأسوأ فترات 

ا استثنائًيا في 
ً

الجائحة. حيث شهدت التجارة الدولية انتعاش
الربع الرابع من عام 2020 بالنسبة إلى الربع السابق. حيث 

 بأكثر من 10%. 
ً
حققت بعض األنشطة االقتصادية الرئيسية نموا

 
ً
 ملحوظا

ً
كما وأظهر مؤشر مديري المشتريات )PMI( تحسنا

يعد األعلى منذ 13 شهر خالل ديسمبر 2020م ليسجل 57 
 
ً
نقطة مقارنة بـ 54.7 في نوفمبر من نفس العام مدعوما

بعودة تعافي األنشطة في قطاع التصنيع. وفي الجانب اآلخر 
 بمعدل %35 خالل شهر 

ً
 سنويا

ً
سجلت مبيعات نقاط البيع نموا

ديسمبر 2020م. ويوضح هذا األداء أن زيادة مساهمة القطاع 
غير النفطي والتنويع االقتصادي كان لها أثر واضح على األداء 
االقتصادي ومن المتوقع استمرار هذا األداء المتين بعد مرور  

الجائحة.   

كيف ستواصل إصالحات المملكة في دعم التنويع والقدرة 
التنافسية؟

يعد دعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو االقتصادي، 

وتطوير القطاعات الجديدة وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية 
من أهم األهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

ومن هنا، تضع الحكومة القطاع الخاص في مقدمة خططها 
كونه شريك فعال في الخطط التنموية، فمن أهداف رؤية 

المملكة 2030 الرئيسية دعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة 
النمو االقتصادي وإنشاء قطاعات جديدة وتعزيز التجارة 
الدولية غير النفطية، إلتاحة فرص جديدة للنمو وتحقيق 
مساهمة اقتصادية أكبر عن طريق التخصيص والمشاريع 

االستثمارية في البنية التحتية. 
وقد أثمرت جهود اإلصالحات التي تمت من خالل تحسن أداء 

المؤشرات الرئيسية في االقتصاد، حيث انخفض عجز الميزانية 
العامة للدولة خالل العام 2019م إلى %4.5 كنسبة من الناتج 

المحلي اإلجمالي مقارنة بـ %9.3 في عام 2017م و %15.8 في 
 بنسبة 4.5%  

ً
عام 2015م. كما سجل االستهالك الخاص نموا

خالل العام 2019م. وكهدف استراتيجي، ستواصل الحكومة 
دعمها للقطاع الخاص وتمكينه من خالل تقديم المزيد من 

الفرص االستثمارية باإلضافة إلى تكثيف جهود التخصيص في 
تطوير البنية التحتية لدعم القطاعات الواعدة، مثل: التصنيع 
والتعدين والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه واالتصاالت 
وتقنية المعلومات، وتطوير اإلطار التنظيمي لتعزيز االبتكار 

وبناء المنظومة األنسب لدعم رواد األعمال في المجاالت 
التقنية والتكنولوجية. 

كيف يمكن للتغييرات في سالسل اإلمداد العالمية أن تعود 
بالنفع على مكانة المملكة بصفتها مركز للتجارة والخدمات 

اللوجستية؟

أثرت اإلجراءات االحترازية -المصاحبة للجائحة- بشكل كبير على 
التجارة الدولية مع انخفاض حاد في التدفقات العالمية 

لالستثمار األجنبي المباشر. وحيث أن المستثمرين يتطلعون 
إلى جعل سالسل اإلمداد أكثر مرونة ومتانة، سيتم تفضيل 

التوجه اإلقليمي على التوجه العالمي إذ ستتطلع العديد من 
الشركات إلى زيادة حضورها في العديد من المراكز اإلقليمية 

 عن إمداد شبكتها العالمية من عدد محدود من 
ً
عوضا

المواقع الرئيسية. وهنا تتجلى أهمية الموقع االستراتيجي 
للمملكة في قلب ثالث قارات. فنحن نوفر إمكانية الوصول 

إلى %50 من سكان العالم في غضون 5 ساعات من الطيران، 
 من 

ً
كما أطلقنا بالفعل مشاريع بنية تحتية كبرى طموحة جدا

شأنها توسيع قدرة شبكتنا اللوجستية وتعزيزها بشكل كبير 
ورفع مستواها التنافسي. حيث تعمل المملكة على مبادرات 

ومشاريع وأنشطة جديدة وقادمة لدعم هذا التوجه.

هناك إجماع واسع على أن عام 2021م سيكون عام التعافي 
واالنتعاش االقتصادي. ما هي توقعاتكم لالقتصاد الكلي 

للمملكة في عام 2021م؟

تشير التقديرات األولية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي سينمو  بنسبة %3.2 خالل عام 2021م، مدعوًما بأداء 
قوي للقطاعات غير النفطية ومساهمة القطاع الخاص،  حيث 
تستمر المملكة في إتاحة الفرص للقطاع الخاص في قطاعات 
غير مستغلة ودعم االستثمارات فيها، مثل السياحة والثقافة 

والترفيه، إلى جانب التقنيات والخدمات اللوجستية، وغيرها من 
القطاعات األخرى الداعمة لالقتصاد غير النفطي.

ومن المتوقع أن تنمو مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في 
عام 2021م. ال يسعني وصف األهمية العظمى لهذا الجانب، 

إال إن رؤية المملكة 2030 تمثل نهضة سعودية، ال ترّسخ التنوع 
االقتصادي وحسب، بل تغرس التغيير االجتماعي والثقافي 
الدائم كذلك. في نهاية المطاف، هناك فرص متاحة أمام 

المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تشكيل تحول 
تاريخي في المملكة. أختم حديثي بالقول: أن متانة ومرونة 

وديناميكية وانفتاح االقتصاد السعودي ستحول وجهات 
 أكثر تنافسيه.

ً
االستثمار إليه بسرعة وستجعل منه اقتصادا
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توقعات االقتصاد الكلي 
بدأ انتعاش الناتج المحلي اإلجمالي باكتساب وتيرة متسارعة

انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة %3.9 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 
 من القطاع النفطي )%8.5( والقطاع غير النفطي )%0.8(. وخالصة هذه األرقام هي 

ً
2020م، متأثًرا بانكماش كال

أن انكماش االقتصاد السعودي كان بنسبة %4.1 في عام 2020م، وقد فاق، بذلك، توقعات صندوق النقد الدولي 
بانخفاض نسبته %5.4 في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.

أبرز توقعات االقتصاد الكلي

القيم الحقيقية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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نسبة إسهام  القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة لعام 2010(
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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تعــود اإلشــارات المشــجعة ألداء الناتــج المحلــي اإلجمالــي، الربــع ســنوي، إلــى متانــة القطــاع غيــر النفطــي إلــى حــد 
كبيــر، فقــد ارتفعــت إســهاماتها  فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى %60.5 فــي الربــع الرابــع. فــي حيــن انخفضــت 

إســهامات  القطــاع النفطــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 38.7%. 
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 إلــى تأثيــر االضطرابــات المختلفــة 
ً

أدى التأثيــر المتواصــل لجائحــة كورونــا فــي  الشــحن الدولــي وتنقــل الــركاب، إضافــة
ــع، ممــا أدى  ــع الراب فــي سالســل اإلمــداد إلــى انكمــاش بنســبة %8.5 فــي القطــاع النفطــي فــي المملكــة خــالل الرب
لتراجــع القطــاع وانكمــاش حجمــه لكامــل العــام 2020م بنســبة %6.7. ومــع ذلــك، ســجلت القطاعــات غيــر النفطية إشــارات 
ا بالمقارنــة مــع االنكمــاش الــذي 

ً
انتعــاش مشــجعة، مــع انكمــاش بنســبة %0.8 فــي الربــع الرابــع، األمــر الــذي ُيعــد تحســن

شــهده الربــع الثالــث بنســبة 2.1%.

وبالتزامــن مــع اســتفادة الشــركات مــن تزايــد تخفيــف القيــود، انتعــش االقتصــاد غيــر النفطــي بنســبة %8.2 خــالل الربــع 
الرابــع، علــى أســاس ربــع ســنوي. كمــا شــهدت القطاعــات الرئيســة األخــرى نمــًوا، مثــل النشــاطات  العقاريــة بنســبة 
%2.6، والنشــاطات التعدينيــة والتحجيريــة األخــرى بنســبة %0.4، والزراعــة والغابــات واألســماك بنســبة %3.6، وخدمــات 
المــال والتأميــن وخدمــات األعمــال  األخــرى بنســبة %1.3. وفــي المقابــل، شــهد قطــاع الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي 
 مــن قطــاع النقــل 

ً
االنكمــاش األكبــر بيــن القطاعــات األخــرى فــي الربــع الرابــع )بنســبة %9.6(، كمــا طالــت الخســائر كذلــك كال

والتخزيــن واالتصــاالت )%5.8( وقطــاع الصناعــات التحويليــة األخــرى )2.1%(.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب النشاط االقتصادي في الربع الرابع من عام 2020م
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

أبرز توقعات االقتصاد الكلي

investsaudi.sa

الزراعة والغابات وصيد األسماك

تكرير النفط
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تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

التصنيع باستثناء تكرير النفط

خدمة المجتمعات، والخدمات االجتماعية والشخصية

النقل والتخزين واالتصاالت

%9.6-النفط الخام والغاز الطبيعي
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حافظ قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي على مركزه، إلى حد كبير، بصفته 
 في النشاط االقتصادي للمملكة بنسبة 34.9% 

ً
القطاع األكثر إسهاما

من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع، يليه كل من قطاع الخدمات 
الحكومية بنسبة %15.9، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

بنسبة %10، والصناعات التحويلية األخرى غير النفطية بنسبة 8.3%.

نسبة اإلسهام في الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي في الربع الرابع من عام 2020م )باألسعار 
الثابتة(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

البترول الخام والغاز الطبيعي  

الخدمات الحكومية  

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق  

التصنيع باستثناء تكرير النفط  

النقل والتخزين واالتصاالت  

األنشطة العقارية  

  خدمات التمويل والتأمين واألعمال

التشييد  

تكرير البترول  

الزراعة والغابات وصيد األسماك  

الكهرباء والغاز والمياه  

التعدين واستغالل المحاجر  

أبرز توقعات االقتصاد الكلي
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احتياطيات المملكة من النقد األجنبي في عام 2020م )مليار دوالر أمريكي(
المصدر: البنك المركزي السعودي
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سجلت عمليات نقاط البيع زيادة على مدار سبعة أشهر متتالية

أظهرت احتياطيات النقد األجنبي، في نوفمبر، أول زيادة على 
مدار 3 أشهر

ــادة الطلــب علــى   مــن زي
ً

ــات نقــاط البيــع للشــهر الســابع علــى التوالــي حتــى ديســمبر 2020م، لتعكــس كال نمــت عملي
 إلــى تراجــع اســتخدام النقــد المتــداول واســتبداله بخدمــات الدفــع االلكترونيــة. كمــا ارتفعــت 

ً
الســلع والخدمــات إضافــة

قيمــة عمليــات نقــاط البيــع، فــي الفتــرة مــن أكتوبــر إلــى ديســمبر 2020م، بنســبة %34، مقارنــة بالربــع الرابــع مــن العــام 
الســابق. وعــالوة علــى ذلــك، تــم تســجيل أعلــى زيــادة ســنوية، خــالل هــذا الربــع، فــي ديســمبر بنســبة %35، األمــر الــذي 

 أكبر لعمليات نقاط البيع.
ً
يشير إلى أن عام 2021م سيشهد تزايدا

ارتفعــت احتياطيــات البنــك المركــزي الســعودي مــن النقــد األجنبــي للمــرة األولــى منــذ أغســطس عــام 2020م، بعد تراجع 
آثــار جائحــة كورونــا، وتراجــع االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط. حيــث ارتفعــت احتياطيــات المملكــة مــن النقــد األجنبــي 
ــر، 446.6 مليــار دوالر، أي  بنســبة %2.31، لتصــل إلــى 456.9 مليــار دوالر فــي نوفمبــر 2020م، بعــد أن بلغــت، فــي أكتوب
بزيــادة قدرهــا 10.3 مليــارات دوالر. إال أنهــا عــادت إلــى االنخفــاض الطفيــف فــي ديســمبر 2020م، لتصــل إلــى 453.7 مليــار 

دوالر.

أبرز توقعات االقتصاد الكلي

مؤشرات اإلنفاق االستهالكي )التغير السنوي(
المصدر: البنك المركزي السعودي
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 عمليات نقاط البيع
 عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي

COVID-19 متوسط نمو نقاط البيع لمدة 6 أشهر قبل 
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بيانات االستثمار 
سجلت المشاريع االستثمارية األجنبية رقًما قياسًيا جديًدا 

في الربع الرابع
وصلــت المشــاريع االســتثمارية األجنبيــة الجديــدة فــي 
المملكــة إلــى أعلــى مســتوياتها الربــع ســنوية فــي 
الربــع الرابــع منــذ بــدء جمــع البيانــات فــي عــام 2005م.

فعلــى الرغــم مــن تأثــر الربــع الرابــع بجائحــة كورونــا، 
إال أنــه تــم إصــدار 466 ترخيًصــا جديــًدا خــالل هــذا الربــع.

لمشــاريع  ترخيًصــا   1278 االســتثمار  وزارة  أصــدرت 
زيــادة  تمثــل  2020م، وهــي  فــي  أجنبيــة  اســتثمارية 
التراخيــص  عــدد  ارتفــع  2019م. وقــد  عــن   13% بنســبة 
مــن  الســابق  الربــع  عــن  الرابــع،  الربــع  فــي  الصــادرة 

.52% بنســبة  2020م، 

التراخيص 1278 
الجديدة الصادرة 
خالل عام 2020م

التراخيص 466
الجديدة الصادرة 
خالل الربع الرابع 

من 2020م

عدد المشاريع االستثمارية 
األجنبية الجديدة - ربع 

سنوي
المصدر: وزارة االستثمار 

السعودية

أحدث بيانات االستثمار

نسبة 
االرتفاع عن 

2019م
13%

نسبة االرتفاع 
عن الربع 

الرابع من 
2019م

60%

نسبة االرتفاع 
عن الربع 

الثالث من 
2020م

52%
نسبة 

االرتفاع عن 
2018م 73%

عدد التراخيص االستثمارية األجنبية الجديدة في الربع الرابع
المصدر: وزارة االستثمار السعودية

رغــم االنخفــاض الطفيــف فــي عــدد التراخيــص الصــادرة 
أصــدرت  االســتثمار  وزارة  أن  إال  2020م،  نوفمبــر  فــي 
أكثــر مــن 125 ترخيًصــا جديــًدا لمشــاريع اســتثمارية أجنبيــة 
ــع. وفــي شــهر ديســمبر،  ــع الراب فــي كل شــهر مــن الرب
صــدر العــدد األكبــر مــن التراخيــص الجديــدة، خــالل الربــع 
الرابــع، الــذي بلــغ 189 ترخيًصــا، بينمــا بلــغ عــدد التراخيــص 

فــي أكتوبــر 151، وفــي نوفمبــر 126.
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  ملكية أجنبية بالكامل36%

  مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين
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أحدث بيانات االستثمار

كبــار  أن  إال  عــام 2020م،  مــن  األخيــر  الربــع  فــي   
ً
الجديــدة حققــت مســتوى قياســيا األجنبيــة  االســتثمارات  أن  مــع 

المســتثمرين فــي المملكــة ال زالــوا هــم نفســهم.إذ امتلكــت مصــر والهنــد والواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة مــا 
مجموعــه 174 اســتثماًرا جديــًدا فــي المملكــة خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2020م، وتصــدرت مصــر هــذه القائمــة بـــ 66 
اســتثماًرا. كمــا ارتفــع عــدد االســتثمارات الجديــدة، مــن تلــك البلــدان األربعــة، بنســبة %41 فــي عــام 2020م، مقارنــة بعــام 

2019م، إذ ارتفعــت مــن 414 إلــى 584 اســتثماًرا.

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة في الربع الرابع حسب القطاع
المصدر: وزارة االستثمار السعودية

الخدمات الهندسية  

  السياحة والثقافة والترفيه

  الرعاية الصحية وعلوم الحياة

الصناعات الكيميائية  

الطاقة والمياه  

التعدين والمعادن  

147
القطاعات الناشئة

52
التجزئة والتجارة 

اإللكترونية

38
تقنية 

المعلومات 
واالتصاالت

92
الصناعة 
والتصنيع

2318

113
3

26 53
النقل والخدمات 

اللوجستية

ــع  ــع الراب ــًدا فــي الرب ــا جدي ــح 92 ترخيًص ــا ربــع ســنوي بنســبة %74، فــي ظــل من شــهد قطــاع الصناعــة والتصنيــع ارتفاًع
لمشــروعاٍت اســتثمارية أجنبيــة. وهــذا التوســع الســريع يوضــح حجــم اإلنجــاز الكبيــر الــذي تحقــق فــي مســاعي التنويــع 
االقتصــادي فــي المملكــة. أمــا أكبــر عــدد مــن التراخيــص فــكان مــن نصيــب القطاعــات ناشــئة، إذ تــم منــح 147 ترخيًصــا. 
كمــا تــم منــح تراخيــص فــي قطاعــات أخــرى، إذ ســّجل قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية 53 ترخيًصــا جديــًدا، يليــه قطــاع 

التجزئــة والتجــارة اإللكترونيــة الــذي حصــل علــى 52 ترخيًصــا جديــًدا لمشــاريع اســتثمارية أجنبيــة فــي الربــع الرابــع.

الهند الواليات 
المتحدة

المملكة 
المتحدة

مصرلبنان باكستانسوريااألردنالصين جزر  فيرجن  
البريطانية

66 31 2633 27 20 1044 27 25

عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة في الربع الرابع حسب الدولة
المصدر: وزارة االستثمار السعودية
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تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تظهر ارتفاًعا بنسبة 80% 
خالل الربع الرابع

أحدث بيانات االستثمار

ــا حــاًدا فــي االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي، تمكنــت المملكــة مــن التفــوق علــى 
ً

فــي عــام شــهد انتشــار جائحــة عالميــة وانخفاض
االقتصــاد العالمــي وتحقيــق ارتفــاع بنســبة %20 فــي التدفقــات الــواردة مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر خــالل عــام 2020.

وقد برز هذا االرتفاع بشــكل ملحوظ في الربع الرابع، إذ بلغت القيمة اإلجمالية لالســتثمار األجنبي المباشــر نحو 1.9 مليار دوالر، ليســجل 
ارتفاًعا بنسبة %80 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المملكة )ربع سنوي، مليون دوالر أمريكي(
المصدر: البنك المركزي السعودي
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أشــار األداء المميــز لالســتثمار األجنبــي المباشــر فــي المملكــة خــالل عــام 2020 إلــى زيــادة فــي متانــة وصمــود االقتصاد الســعودي في 
عــام مــن عــدم االســتقرار علــى مســتوى االقتصــاد العالمــي. فعلــى النقيــض التــام مــن زيــادة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي المملكة 
بنسبة %20، انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة %42.3 خالل عام 2020، وذلك بحسب التقديرات 
األوليــة لألونكتــاد. وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن بيــن االقتصــادات القليلــة التــي ارتفــع االســتثمار األجنبــي المباشــر فيهــا خــالل 
ــا لتقديــرات األونكتــاد، إلــى “اإلصالحــات التنظيميــة فــي مجــال تشــجيع االســتثمار والتنويــع االقتصــادي 

ً
عــام 2020م. ويعــود ذلــك، وفق

ضمــن إطــار رؤيــة “المملكــة 2030” التــي مــن الواضــح أنهــا بــدأت تؤتــي ثمارهــا”.

$1.56
مليار لالستثمار في مرافق التصنيع 

غير النفطية في الربع الرابع من عام 
2020م

تراخيص لمصانع جديدة في 2020م903

مليار لالستثمار في مرافق التصنيع غير $6.13
النفطية في 2020م

95%
نسبة ارتفاع االستثمار في مرافق التصنيع 

غير النفطية في الربع الرابع من عام 
 بالربع الرابع من عام 

ً
2020م، مقارنة

2019م

بعــد تســجيل رقــم قياســي فــي الربــع الثالــث، بلــغ االســتثمار فــي مرافــق التصنيــع غير النفطية فــي المملكة ما قيمتــه 1.56 
مليــار دوالر فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020م.

تجاوزت االستثمارات في الصناعات غير النفطية 6.1 مليارات 
دوالر في عام 2020م
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االستثمارات في مرافق 
التصنيع غير النفطية 

)مليون دوالر(
المصدر: وزارة الصناعة والثروة 
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تدفقات استثمارات المحافظ األجنبية في “تداول”
المصدر: تداول

نمو استثمارات المحافظ األجنبية في “تداول” بنسبة %10 خالل الربع الرابع
جّســد االهتمــام العالمــي باألصــول الســعودية بشــكل آخــر مــن خــالل التدفقــات التــي جــاءت مــن مســتثمرين أجانــب 

َ
ت

مؤهليــن إلــى الســوق الماليــة الســعودية “تــداول”، التــي تحتــل المركــز التاســع بيــن أكبــر البورصــات العالميــة مــن حيــث 
القيمــة الســوقية. حيــث ارتفعــت ملكيــة المســتثمرين األجانــب المؤهليــن إلــى 42.5 مليــار دوالر فــي الربــع الرابــع مــن 

عــام 2020م، األمــر الــذي يمثــل ارتفاًعــا ربــع ســنوي بنســبة %9.9، وارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 18.6%.

وباســتثناء الربــع األول مــن عــام 2020م، اســتمرت تدفقــات المســتثمرين األجانــب المؤهليــن الــواردة إلــى “تــداول” فــي 
النمــو المتواصــل منــذ عــام 2018م، إذ ارتفعــت ملكيــة المســتثمرين األجانــب المؤهليــن لألســهم الســعودية مــن 3.6 
مليــار دوالر، فــي نهايــة عــام 2018م، لتصــل إلــى 42.5 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020م، أي مــا يمثــل زيــادة بنســبة 
ــا، إلــى إدراج “تــداول” فــي مؤشــر “MSCI” لألســواق  %1000 علــى مــدار 24 شــهًرا. ويعــود هــذا االرتفــاع الكبيــر، جزئًي

الناشــئة، رســمًيا، فــي يونيــو 2019م.

  ملكية المستثمر األجنبي المؤهل )مليون دوالر أمريكي(

أحدث بيانات االستثمار
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رأي الخبراء
التنويع إلنعاش النمو في 

عام 2021م

رأي الخبراء

فــي ظــل تســارع وتيــرة جهــود توزيــع اللقــاح، مــا هــي 
ســيناريوهات النمــو االقتصــادي للمملكــة خــالل عــام 

2021م؟

عــام  فــي  العالمــي،  االقتصــادي  االنكمــاش  بعــد 
2020م، الناتــج عــن انخفــاض أســعار النفــط، وجائحــة 
كورونــا، يــرى بنــك الصيــن الصناعي والتجــاري أن النمو 
االقتصــادي للمملكــة ســينتعش، فــي عــام 2021م، 
لتنويــع  اإلصــالح  األولــي فــي خطــط  التقــدم  نتيجــة 
أن  المرجــح  ومــن  العامــة.  الماليــة  إيــرادات  مصــادر 
ــز الماليــة والنقديــة مــن قبــل  تســاعد إجــراءات التحفي

الحكومــة فــي تســريع النشــاط االقتصــادي.

مــا هــي فــرص االســتثمار التــي تبحــث عنهــا الشــركات 
الصينيــة فــي المملكــة؟ ولمــاذا؟

 على مدار العامين الماضيين، ركزت العالقات الثنائية، 
بيــن الصيــن والمملكــة العربيــة الســعودية، على تعزيز 
العالقــات االقتصاديــة بشــكل متزايــد. وقــد أســهم بنــك 
الصين الصناعي والتجاري في اآلليات الثنائية، بشــكل 
كبيــر، مــن خــالل تنظيــم فعاليــات واجتماعــات كبيــرة 
فــي كلتــا الدولتيــن، مثــل االجتماع بيــن المركز الوطني 
فالشــركات  الصينييــن.  والمســتثمرين  للتخصيــص 
الصينيــة تســعى دائًمــا إلــى العمــل فــي المشــاريع 
الحكوميــة الســعودية، وتتطلــع بعــض الشــركات كذلــك 
إلــى الدخــول فــي مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص، إذ تتمتــع الشــركات الصينيــة بالقــدرة 
والخبــرة المناســبتين فــي قطاعــات التشــييد، والبنيــة 
المتجــددة،  والطاقــة  والطاقــة،  والتعديــن،  التحتيــة، 
وتقنيــة  والنقــل،  والتصنيــع،  والبتروكيميائيــات، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتمثــل  المعلومــات. 
الصينييــن،  للمســتثمرين  قيمــة،  ذات  جاذبــة،  فرصــة 
نظًرا لســوق االســتهالك المتنامي، والبيئة المناســبة 

لالســتثمار، والموقــع الجغرافــي االســتراتيجي.

بيئــة  المملكــة  فــي  الرقمــي  التحــول  ُيغيــر   كيــف 
األجانــب؟ للمســتثمرين  االســتثمار 

التحــول  أن  والتجــاري  الصناعــي  الصيــن  بنــك  يــرى 
األجانــب  المســتثمرين  علــى  بالنفــع  يعــود  الرقمــي 
 مــع تحســين إمــكان 

ً
مــن خــالل تعزيــز االتصــال، خاصــة

الوصــول إلــى المعلومــات، إلــى جانــب وســائل االتصــال 
الفوريــة ســهلة االســتخدام، والقــدرة علــى مشــاركة 
الصينيــة  الشــركات  بعــض  وهنــاك  المعلومــات. 
الكبــرى، فــي القطــاع الرقمــي، مثــل هــواوي وعلــي 
بابــا وتينســنت القابضــة، لذلــك فــإن التحــول الرقمــي 
المخطــط لــه فــي المملكــة وتنفيــذه، ســيتيح المزيــد 
بإمــكان  أن  كمــا  المســتثمرين.  لهــؤالء  الفــرص  مــن 
اســتراتيجية التحــول الرقمــي الحاليــة تعزيــز القــدرة 
التنافســية للمملكــة فــي األســواق العالميــة، إلــى 
جانــب تطويــر قطــاع تقنيــة معلومــات مزدهــر وطويــل 

األمــد.

 فــي عــام 2020م، تفوقــت المملكــة علــى معــدل 
مــا  عالمًيــا،  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات 
التــي جذبــت المســتثمرين  التنافســية  هــي المزايــا 
األجانــب إلــى المملكــة كوجهــة اســتثمارية مفضلــة 

عــام 2020م؟ فــي 

وقوتهــا  المملكــة،  اقتصــاد  حجــم  علــى  عــالوة 
الماليــة، وأهميــة مكانتهــا فــي “أوبــك”، يــرى بنــك 
التنويــع  اســتراتيجية  أن  الصناعــي والتجــاري  الصيــن 
تمثــل   ”2030 “المملكــة  رؤيــة  ضمــن  االقتصــادي، 
الميــزة األكثــر جاذبيــة عنــد التوجــه نحــو بيئــة االســتثمار 
الســعودية. كمــا تتميــز المملكة بموقعهــا الجغرافي 
االســتراتيجي، فــي وســط مســارات التجــارة الرئيســة 
المــوارد  وفــرة  جانــب  إلــى  قــارات،  ثــالث  تربــط  التــي 
الطبيعيــة. وقــد ســاعد التعــاون الدولــي واالتفاقيــات 
الدولية في نمو اقتصادها بشــكل كبير. وتنعكس كل 
واحــدٍة مــن هــذه المزايــا التنافســية فــي التصنيفــات 
الدوليــة للجــدارة االئتمانيــة الخاصــة بالمملكــة، األمــر 
الــذي يوفــر مســتوًى مــن االنضبــاط وقابليــة التوقــع 

فــي ظــل اقتصــاد عالمــي متقلــب.

كيــف اســتفادت الشــركات الصينيــة، منــذ عــام 2016م، 
حيــن تــم إطــالق رؤيــة “المملكــة 2030”؟

بيــن  هنــاك درجــة كبيــرة وملحوظــة مــن المواءمــة 
ــادرة الصينيــة “حــزام واحــد طريــق واحــد” ورؤيــة  المب
“المملكــة 2030”، وقــد بــدأت تســفر عــن نتائــج إيجابيــة، 
إذ أتيــح عــدد كبيــر مــن الفــرص المتميــزة للمســتثمرين 
مــن كال الجانبيــن. ولرؤيــة “المملكــة 2030” أثــر كبيــر 
علــى زيــادة جاذبيــة االســتثمار فــي المملكــة، فــي 
قطاعــات مثــل التشــييد، والتجــارة، واألعمــال التجاريــة 
المتنوعــة، والبنيــة التحتيــة الرقميــة. ومــن جانــب آخــر، 
فــإن االســتقرار السياســي مــع االســتثمار المســتمر 
ُيعــززان مكانــة  المملكــة،  فــي  التحتيــة  البنيــة  فــي 
، منطقــة جاذبــة بالفعــل 

ً
المملكــة التــي هــي، أساســا

للمســتثمرين األجانــب والشــركات العالميــة ومتعــددة 
محافظهــا  توســيع  إلــى  تتطلــع  التــي  الجنســيات، 

وحصصهــا فــي الســوق.

تشنق شوان
المدير العام، بنك الصين 

الصناعي والتجاري، 
الرياض

investsaudi.sa   15  |  شتاء 2021  



المالمح الرئيسة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

فــي  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  ُيعــد 
فــي  ســهم 

ُ
ت التــي  الرئيســة  العناصــر  أحــد  المملكــة، 

“المملكــة 2030”.  لرؤيــة  الطموحــة  األهــداف  تحقيــق 
فقــد ازداد اســتخدام الخدمــات الرقميــة فــي المملكــة، 
خــالل العقديــن الماضييــن، حيــث ارتفعــت نســبة األفــراد 
الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت فــي المملكــة مــن %2 إلــى 
ــرة. وعــالوة علــى ذلــك، يســتهلك  %96 خــالل هــذه الفت
مــن  ميجابايــت   920 المملكــة،  فــي  العــادي،  الفــرد 
ــا، أي ثالثــة أضعــاف المتوســط   العالمــي.  البيانــات يومًي

الخدمــات  اســتخدام  فــي  الواضحــة  الزيــادة  وتشــير 
الرقميــة إلــى زيــادة الزخــم فــي قطــاع االتصــاالت وتقنية 
المعلومــات فــي المملكــة. كمــا أن التركيبــة الســكانية، 
التــي تزخــر بالشــباب البارعيــن فــي األمــور التقنيــة، إلــى 
جانــب جهــود التنويــع االقتصــادي، تجعــالن مــن قطــاع 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات محــوًرا مركزًيــا للتحــول 
االقتصــادي واالجتماعــي فــي المملكــة. وقــد وضعــت 
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات “اســتراتيجية قطــاع 

لضمــان   ”2023-2019 المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
مواءمــة أولويــات القطــاع مــع رؤيــة “المملكــة 2030”. 
تزيــد  أن  المتوقــع  مــن  االســتراتيجية،  لهــذه  ــا 

ً
ووفق

المعلومــات فــي  االتصــاالت وتقنيــة  مســاهمة قطــاع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بحلــول عــام 2023م، بمقــدار 

13.3 مليــار دوالر، وأن ينمــو القطــاع بنســبة 50%.

المملكــة،  أطلقــت  المســاعي،  هــذه  تحقيــق  ولضمــان 
مؤخــًرا، سياســة االقتصــاد الرقمــي، بهــدف تعزيــز النمــو 
تنافســية  مزايــا  واســتحداث  المســتدام،  االقتصــادي 
تشــجع  إذ  الرقمــي،  االقتصــاد  خــالل  مــن  للمملكــة، 
التقنيــات  وحلــول  الرقميــة،  التقنيــات  تبنــي  السياســة 
الماليــة، لالنتقــال إلــى مجتمــع غيــر نقــدي، ولتحقيــق 
إقامــة  تعزيــز  مــع  بالتزامــن  وذلــك  المالــي،  الشــمول 

الخدمــات. ومقدمــي  العــام  القطــاع  بيــن  الشــراكات 

المالمح الرئيسة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

 على قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
ٌ

 عامة
ٌ

نظرة
مستهدفات استراتيجية قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات

المساهمة االقتصادية )بحلول عام 2023م(مستهدفات القطاع

زيادة مشاركة اإلناث بنسبة 
%50 بحلول عام 2023

زيادة المساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى 13.3 مليار دوالر

استهداف “السعودة” بنسبة 50% 
من القوى العاملة بحلول عام 

2023

تغطية سوق االتصاالت الالسلكية شبكات الجيل 
الخامس )5G( بنسبة 28%

احتالل مركز من بين أفضل 20 دولة 
في العالم، في مجال االتصاالت 

وتقنية المعلومات بحلول عام 2030

إضافة 1.3 مليار دوالر إلى الناتج المحلي 
)5G( اإلجمالي، من خالل شبكة الجيل الخامس

خلق أكثر من 80,000 فرصة عمل من خالل سوق 
 )5G( شبكات الجيل الخامس

زيادة النمو بنسبة 50% 
بحلول عام 2023

توفير أكثر من 25,000 فرصة 
عمل جديدة
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الحوسبة السحابيةاأللعاب اإللكترونية

المالمح الرئيسية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

فرص االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

التجارة اإللكترونيةالثورة الصناعية الرابعة

تحميل كامل تفاصيل الفرصة هناتحميل كامل تفاصيل الفرصة هنا

تحميل كامل تفاصيل الفرصة هنا
تحميل كامل تفاصيل الفرصة هنا

%13 معّدل النمو 
السنوي المركب

حتى نهاية 2030م

%12 معّدل النمو 
السنوي المركب

حتى نهاية 2030م، مع منافسة 
سوقية منخفضة نسبًيا

80 مليون دوالر
التدفق النقدي التراكمي على 

مدار 10 سنوات الستثمار تبلغ 
قيمته األصلية 17 مليون دوالر

7 مليار دوالر
حجم السوق بحلول 2030م

100%
المستوى المستهدف من الجاهزية الفنية 

للبنية التحتية في المدن الصناعية، بحلول عام 
2025م، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 50%

1.7 مليار دوالر
ضمن صافي اإليرادات التراكمية المحتملة 
في المملكة بحلول عام 2030م، في ظل 

إيرادات بنسبة %8 قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلهالك

42%
من حجم سوق األلعاب اإللكترونية على 

مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
 أن 

ً
مع ميزة المبادر األول في السوق، خاصة

القطاع ال يزال في مراحل مبكرة

400+
مركز بيانات بمتوسط   استخدام %18 تتيح فرًصا 

غير مستغلة بشكٍل كبير

800 مليون دوالر
تمويل برنامج تحويل 100 مصنع، ضمن 

المرحلة األولى من التحول الصناعي 
تماشًيا مع الثورة الصناعية الرابعة

16 مليار دوالر
الحجم المتوقع لسوق التجارة اإللكترونية 

بحلول عام 2030م

#1
 )5G( أول تنفيذ لشبكة الجيل الخامس
في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، إلى جانب منظومة قوية 
لأللعاب اإللكترونية، ونسبة تصل إلى 

%58 من السكان دون 35 عاًما

الجهات الفاعلة الرئيسة
مثل علي بابا وقوقل، تقوم باستثمارات في 

السوق بالفعل
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تحميل كامل تفاصيل الفرصة هنا

تحميل كامل تفاصيل الفرصة هنا

تحميل كامل تفاصيل الفرصة هنا

المخلفات اإللكترونية

خدمات وبرمجيات تقنية المعلومات

#1
السوق اإلقليمي األكبر في إمكاناتها 

المحتملة، مع قدرة على التصدير

2.3 مليار دوالر
مثل فيه تقنيات الهواتف 

ُ
حجم السوق، ت

المحمولة أكثر من 60%

3-2%
من المخلفات اليومية للفرد الواحد من 

السعوديين هي من النفايات اإللكترونية

49%
الهامش المحتمل من األرباح، قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلهالك، 

في السنة األولى من التشغيل، في 
المملكة وحدها

%3.1 معّدل النمو 
السنوي المركب

حتى نهاية 2030م، وبمعدل نمو سنوي مركب 
%21.6 في قطاع النقل العام

31%
معدل العائد الداخلي

النقل الذكي متعدد الوسائل

%5 معّدل النمو 
السنوي المركب

في خدمات تقنية المعلومات حتى 
نهاية 2030م، وفق تقديرات متحفظة

2.3 مليار دوالر
اإليرادات المتوقعة الناتجة على مدار 10 سنوات 

الستثمار تبلغ قيمته األصلية 110 مليون دوالر

9 مليارات دوالر
حجم السوق بحلول 2030

المالمح الرئيسية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
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كيــف عــزز االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة، فــي المملكــة، 
قــدرة القطاعــات الناشــئة علــى التعافــي مــن الظــروف االســتثنائية 

ــا؟    فتهــا جائحــة كورون
ّ
التــي خل

فــي  والثابــت  المتنقــل  اإلنترنــت  عبــر  البيانــات،  اســتهالك  شــهد   
 كبيــرة، بســبب جائحــة فايــروس كورونــا، ومــا أدت 

ً
المملكــة، طفــرة

العمــل،  مجــاالت  فــي  الرقميــة  الحلــول  علــى  االعتمــاد  مــن  إليــه 
والتعليــم والتســوق وغيرهــا. حيــث بلــغ متوســط اســتهالك الفــرد 
اليومــي لبيانــات اإلنترنــت المتنقــل، خــالل الجائحــة، 920 ميجابــت فــي 
الثانيــة للشــخص الواحــد، وهــو مــا يتجــاوز المعــدل العالمــي بأكثــر 

مــن 3 أضعــاف.

  ولكــن، وللــه الحمــد، أثبتــت البنيــة التحتيــة الرقميــة للمملكــة متانتهــا 
 

ً
وقدرتهــا علــى اســتيعاب هــذا االســتهالك المتزايــد للبيانــات، مؤكــدة

البنيــة  فــي  المملكــة  ضختهــا  التــي  االســتثمارات  فاعليــة  علــى 
التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات خــالل الســنوات الثــالث 
الماضيــة، فــي مواجهــة مثــل هــذه الظــروف الحرجــة واالســتثنائية، 

والتــي بلغــت أكثــر مــن 15 مليــار دوالر.

الخدمــات  ســوق  فــي  أكبــر  بشــكٍل  التوســع  إمكانــات   هــي   مــا 
المحتملــة  الشــراكة  فــرص  هــي  ومــا  المملكــة،  فــي  الســحابية 

الســوق؟ دخــول  فــي  الراغبيــن  للمســتثمرين 

للتحــول  نــة 
ِّ
الُممك التقنيــات  أهــم  مــن  الســحابية  الحوســبة  تعــد 

أولويــات  مــن  هــو  التقنيــات  هــذه  تبنــي  فــإن  ولهــذا،  الرقمــي، 
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. وقــد أطلقــت هيئــة االتصــاالت 
ث لإلطــار التنظيمــي للحوســبة  وتقنيــة المعلومــات اإلصــدار الُمحــدَّ
ث لدليــل مقدمــي خدمــات  الســحابية، باإلضافــة إلــى اإلصــدار الُمحــدَّ
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  تطويــر  بهــدف  الســحابية،  الحوســبة 
المعلومــات، واالســتفادة المثلــى مــن خدمــات الحوســبة الســحابية 
فــي المملكــة. هــذه التحديثــات لألنظمــة والسياســات ســتؤدي إلــى 
تشــجيع التطــور اإليجابــي لمنظومــة الحوســبة الســحابية، وتوفيــر 

البيئــة المناســبة لالســتثمارات المحليــة والدوليــة.

  
 وفــي الوقــت الراهــن، يبلــغ عــدد الشــركات المرخصــة لتقديــم خدمــات 
الحوســبة الســحابية فــي المملكــة 11 شــركة مســجلة، ونحــن نتوقــع 
أن نشــهد المزيــد مــن الشــراكات مــع الشــركات الكبيــرة والصغيــرة، 
الــذي سُيحّســن األداء واإلنتاجيــة  القادمــة، األمــر  الســنوات  خــالل 

والمرونــة وجــودة خدمــات الحوســبة الســحابية.

تحــّول التوجــه االســتراتيجي لهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
كيــف  رقمــي.  منظــم  إلــى  اتصــاالت  منظــم  كونهــا  مــن  مؤخــًرا، 

والمســتثمرين؟ العمــالء  دعــم  فــي  التحــّول  هــذا  سُيســهم 

رقمــي  القتصــاد  متصــل  “وطــن  تقــول  التــي  برؤيتهــا  مسترشــدة 

خــالل  مــن  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  تعمــل هيئــة  مزدهــر”، 
اســتراتيجية طموحــة، علــى مواجهــة التحــدي التنظيمــي المتعلــق 
باتصــاالت الجيــل الخامــس، الــذي وضعــه االتحــاد الدولــي لالتصــاالت 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  رؤيــة  أن  كمــا  الالســلكية.  
ــد علــى حمايــة الجمهــور، وتقديــم خدمــة موثــوٍق بهــا، وضمــان 

ّ
تؤك

المنافســة الشــريفة، وتحقيــق التــوازن بيــن االحتياجــات المتنوعــة 
المتعدديــن. المصلحــة  ألصحــاب 

التعــاون  يعــد  الخامــس؛  الجيــل  التصــاالت  تنظيميــة  بيئــة  وفــي 
مــع عــدد متزايــٍد مــن أصحــاب المصلحــة عنصــًرا أساًســا فــي صياغــة 
االتصــاالت  قطــاع  تطويــر  مــع  يتســق  بمــا  والتوجهــات،  القــرارات 
وتقنيــة المعلومــات، وكذلــك تنميــة العديــد مــن القطاعــات التــي 

القطــاع. علــى هــذا  تعتمــد 

وعــالوة علــى ذلــك ، تعمــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
مثلهــا فــي ذلــك، مثــل الجهــات التنظيميــة األخــرى فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، علــى توســيع نطــاق صالحياتهــا إلــى مــا يتجــاوز االتصــاالت 
لتشــمل القطاعــات المرتبطــة بــه والتــي يمكــن أن تكــون أكثــر عرضــة  
المعلومــات  تقنيــة  أوضــاع  فــي  الســريع  التوســع  بســبب  للتغييــر 
الصحيــة، والتصنيــع، والطاقــة،  النقــل، والرعايــة  واالتصــاالت، مثــل 

والتعليــم، والتمويــل، وتجــارة التجزئــة.

كمــا تُعــّد الهيئــة القطــاع العــام فــي المملكــة إحــدى أولوياتهــا، 
لضمــان إســهام تنظيمــات القطــاع فــي تحقيــق الرعايــة االجتماعيــة، 
مــع  تعاونهــا  الهيئــة  وســتواصل  واألمــن.  العامــة،  والســالمة 
باالتصــاالت وتقنيــة  المعنيــة حــول كل مــا يتعلــق  جميــع األطــراف 
قطاعــات  تهــم  التــي  الرقميــة  والموضوعــات  المعلومــات، 
المــدن  البلــوك تشــين، وتقنيــات  أو  الكتــل  مختلفــة، مثــل سلســلة 
 مــع 

ً
الذكيــة، والمنصــات الرقميــة، باإلضافــة إلــى التعامــل اســتباقيا

المســتجدة. الموضوعــات 

وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  تتخذهــا  التــي  المبــادرات  هــي  مــا 
المعلومــات لدعــم المســتقبل الرقمــي فــي المشــاريع العمالقــة 
المتاحــة  الفــرص  هــي  ومــا  الســعودية؟  العربيــة  المملكــة  فــي 

؟ ين للمســتثمر

 تســعى هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات إلــى دعــم مشــاريع 
المملكــة العمالقــة، بتعزيــز التقنيــات الحديثــة فــي هــذه المشــاريع 
عنــا مؤخــًرا مذكــرة 

ّ
مــن خــالل بنيــة تحتيــة رقميــة فاعلــة. وقــد وق

ــر، لوضــع إطــار تعــاون فــي  تعــاون مــع شــركة البحــر األحمــر للتطوي
جميــع الجوانــب المتعلقــة بقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
وتمكينهــم مــن اســتخدام أحــدث تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات 
فــي مشــروعهم. كمــا تعمــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
علــى تمكيــن مــزودي الخدمــات مــن الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة 
يــة، ومشــروع تطويــر  مــن أجــل دعــم مشــروعات مثــل نيــوم، والِقدِّ

بوابــة الدرعيــة، ومشــروع البحــر األحمــر، وأمــاال، وكثيــر غيرهــا.

تمكيــن  فــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  ُيســهم  كيــف 
المنشــآت متناهيــة الصغــر، والصغيــرة، والمتوســطة مــن المشــاركة 

فــي القطــاع؟

مشــاركة  لدعــم  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  تســعى 
قطــاع  فــي  والمتوســطة  والصغيــرة،  الصغــر،  متناهيــة  المنشــآت 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــالل تحســين البيئــة االســتثمارية 
وتســريع  التجاريــة،  األعمــال  ممارســة  وتســهيل  المملكــة،  فــي 
التراخيــص الســارية،  بلــغ إجمالــي  التراخيــص. حيــث  إجــراءات إصــدار 
تراخيــص   307 المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  خدمــات  لمــزودي 

2020م. عــام  بنهايــة 

كمــا عملــت الهيئــة علــى إلــى أتمتــة نظــام التراخيــص بشــكل كامــل، 
ــا  بحيــث يتــم تقديــم أي مــن الطلبــات المتعلقــة بالتراخيــص إلكترونًي
عبــر بوابــة مخصصــة لذلــك؛ وهــذا بهــدف تســهيل وتســريع إجــراءات 
إصــدار التراخيــص المتعلقــة بقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

ــرة والمتوســطة. ــة الصغــر، والصغي للمؤسســات متناهي

المالمح الرئيسية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مقابلة

معالي الدكتور 
محمد التميمي
محافظ هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات
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عد المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية في 
ُ
لماذا ت

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات؟

المالمح الرئيسية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

البنية التحتية الرقمية

االقتصاد الرقمي

25
كابالت برية التي تربط 

المملكة باألردن والبحرين 
واإلمارات وقطر والعراق 

واليمن

المركز
الخامس

عالمًيا، في سرعة اإلنترنت المتنقل 
)والثالث بين دول مجموعة 

العشرين(

14
شبكات الكابالت البحرية 

المنتشرة حالًيا في البحر 
األحمر والخليج العربي

المركز
الرابع

عالمًيا، في تطبيق ونشر 
شبكات الجيل الخامس

75%
نسبة زيادة عدد 

المدفوعات 
الرقمية في عام 

2020م

35%
تغطية شبكات 

الجيل الخامس على 
المستوى الوطني

11
شركة مرخصة من 

قبل البنك المركزي 
السعودي في 

مجال خدمات الدفع

13
نقطة ارتكاز لألقمار 

الصناعية

المشاريع 
العمالقة

مثل مشروع نيوم، 
ومشروع البحر األحمر، 

ة، وجميع  ومشروع الِقّديَّ
المشاريع الجديدة 

ستستفيد من أحدث 
تقنيات المدن الذكية

3.5+
مليون

المنازل السعودية 
المتصلة باأللياف البصرية

 25.7
مليار دوالر

الحجم المتوقع لسوق 
الدفع الرقمي في 
عام 2021م، بمعدل 

نمو سنوي مركب يبلغ 
%13.2 ما بين عامي 2021 

و2025م
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المالمح الرئيسية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

المجتمع الرقمي

الحكومة الرقمية

المركز
الخامس

في استخدام الخدمات الحكومية 
الرقمية وفق دراسة “الحكومة 

الرقمية” لشركة “أكسنتشر”

الترتيب        
الثاني

بين دول مجموعة العشرين في 
تخصيص الطيف الترددي

الترتيب
الثالث عشر

عالمًيا في المهارات 
الرقمية بين السكان 

النشطين

96%
نسبة األفراد 

الذين يستخدمون 
اإلنترنت

920
ميغا بايت
معدل استخدام البيانات 

للشخص الواحد يومًيا

 19.3
مليون

العدد المتوقع 
للمتسوقين عبر اإلنترنت 

بحلول عام 2022م

المركز
األول

األكثر تطوًرا في مجال تنظيم 
االتصاالت وتقنية المعلومات في 

العالم العربي في عام 2019م

164%
زيادة في تخصيص 
الطيف الترددي ما 

بين عامي 2018 
و2019م

100/92
درجة في مؤشر التتبع 

التنظيمي لتقنية المعلومات 
واالتصاالت التابع لالتحاد 

الدولي لالتصاالت الالسلكية

أول
دولة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا في 
تنفيذ استراتيجية وطنية شفافة 

بشأن الطيف الترددي
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إثــر جائحــة كوفيــد-19، تصــدرت حلــول الــذكاء االصطناعــي 
والحلــول القائمــة علــى البيانــات جميــع قطاعــات االقتصــاد 
العربيــة  المملكــة  فــي  ذلــك  تجلــى  كيــف  الدولــي. 

الســعودية؟

والــذكاء  البيانــات  علــى  القائمــة  للتطبيقــات   كان 
االصطناعــي دور مهــم فــي اســتجابة الحكومــة لجائحــة 
أطلقتهــا  التــي  التطبيقــات  أســهمت  فقــد  كوفيــد19-. 
الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا(، 
مثــل توكلنــا، وتباعــد، واعتمرنــا، إلــى حــد كبيــر، فــي تصــدي 
المملكــة للجائحــة. وتتمثــل أوجــه هــذه اإلســهامات فــي 
متابعــة اللقاحــات، والهويــة الرقميــة، باإلضافــة إلــى إدارة 
مخالطتهــم  حــال  فــي  األشــخاص  وإخطــار  الحــج،  رحــالت 
مــن  التطبيقــات  هــذه  اســتفادت  بكوفيــد-19.  لمصابيــن 
فــي  للبيانــات،  والمتكاملــة  الهائلــة  التحتيــة  البنيــة 
المملكــة، وذلــك مــن خــالل بنــك البيانــات الوطنــي، الــذي 
أسســه ويعمــل علــى تشــغيله مركــز المعلومــات الوطنــي 
الوطنــي  البيانــات  بنــك  منحنــا  وهكــذا،  لســدايا.  التابــع 
المرونــة والســرعة للربــط بيــن جميــع البيانــات ذات العالقة، 
ُمفيــدٍة،  إلــى تطبيقــات  للتوصــل  القطاعــات،  مــن جميــع 

للتوســع. وقابلــة  ومســتقرة، 

 مــا دور البيانــات والــذكاء االصطناعــي فــي تحقيــق أهــداف 
رؤيــة “المملكــة 2030”؟  

يرتبــط مــا ال يقــل عــن ثلثــي أهــداف ومســتهدفات رؤيــة 
“المملكــة 2030” بالبيانــات والــذكاء االصطناعــي. ويتمثــل 
االصطناعــي  والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  دور 
)ســدايا( فــي قيــادة التوجــه الوطنــي للبيانــات والــذكاء 

االصطناعــي بمــا يتماشــى مــع هــذه األهــداف.

االســتراتيجية  مؤخــًرا،  أطلقنــا،  الغايــة،  لهــذه  ــا 
ً

وتحقيق  
عــدت 

ُ
أ حيــث  االصطناعــي.  والــذكاء  للبيانــات  الوطنيــة 

هــذه االســتراتيجية إلرســاء أســس قويــة القتصــاد قائــم 
علــى البيانــات والــذكاء االصطناعــي، يشــمل مجــاالت مثــل 
إلــى  والوصــول  العاملــة،  والقــوى  التشــريعية،  البيئــة 
التمويــل. وهدفنــا هــو  تفعيــل التشــريعات األكثــر قــدرة 
علــى االســتيعاب،  إليجــاد بيئــة األعمــال المناســبة للبيانــات 
المواهــب  جــذب  إلــى  باإلضافــة  االصطناعــي،  والــذكاء 

هــذا  ولنحقــق  العاملــة.  القــوى  فــي  التحــول  لتحقيــق 
الهــدف، ســنضمن وجــود تمويــل مســتقر ومســتمر، مــع 
تيســير الوصــول إليــه مــن ِقبــل الشــركات التــي تتطلــع إلــى 
اقتنــاص الفــرص االســتثمارية فــي مجــال البيانــات والــذكاء 
االصطناعــي. وفــي نهايــة المطــاف، نطمــح إلــى تمكيــن 
أفضــل وفــي نهايــة المطــاف، نطمــح إلــى تمكيــن أفضــل 
فــي  لتكــون  االصطناعــي  والــذكاء  البيانــات  مؤسســات 
طليعــة االبتــكار وتحقيــق األثــر، فــي منظومــة تتطلــع إلــى 

المســتقبل، بــكل معنــى الكلمــة.

مــا هــي التشــريعات الجديــدة التــي أطلقــت لتحســين البيئــة 
االســتثمارية فــي القطــاع؟

المســتوى  علــى  للبيانــات  التشــريعية  الجهــة  بوصفــه 
النقــاب  الوطنيــة  البيانــات  إدارة  الوطنــي، كشــف مكتــب 
ترتبــط  انتظارهــا،  طــال  التشــريعات،  مــن  مجموعــة  عــن 
بحوكمــة البيانــات. وتتضمــن هــذه المجموعــة السياســات 
ومشــاركتها،  البيانــات،  لتصنيــف  الالزمــة  والتشــريعات 
والبيانــات  المعلومــات،  وحريــة  البيانــات،  وخصوصيــة 
المفتوحــة، وغيرها.كمــا أننــا نعمــل، جنًبــا إلــى جنــب، مــع 
التشــريعية  المنظومــة  لتعزيــز  أخــرى،  حكوميــة  هيئــات 
علــى  اإللكترونيــة،  التجــارة  مجــال  للمســتثمرين.ففي 
ســبيل المثــال، أطلقــت وزارة التجاريــة، مؤخــًرا، مجموعــة 
مــن التشــريعات واألنظمــة، المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونية، 
تهــدف لضمــان وجــود أســس قويــة للنمــو الســريع الــذي 
يشــهده القطــاع. وباإلضافــة إلــى ذلــك، نحن نشــجع هيئات 
ــات.  القطــاع الحكومــي علــى تأســيس مكاتــب إلدارة البيان
ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا إلــى تعزيــز تبنــي أفضــل 
الطلــب  وزيــادة  البيانــات،  إدارة  مجــال  فــي  الممارســات 
علــى المنتجــات والخدمــات المرتبطــة بالبيانــات والــذكاء 
القطاعيــن  بيــن  للشــراكة  فــرص  خلــق  مــع  االصطناعــي، 
نعمــل  أننــا  كمــا  المشــترك.  واالبتــكار  والخــاص،  العــام 
والــذكاء  البيانــات  لدعــم  مخصصــة  برامــج  إطــالق  علــى 
االصطناعــي فــي الشــركات الناشــئة والشــركات متعــددة 
الجنســيات، التــي تعمــل محلًيــا ودولًيــا. ويمثــل اإلعــالن، 
، عــن شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات 

ً
الــذي جــرى مؤخــرا

ــا لهــذه 
ً
علــى غــرار علــي بابــا، وهــواوي، وآي بــي إم إثبات

الجهــود، مــع العلــم أنــه يجــري اإلعــداد لمزيــد مــن هــذه 
الشــراكات.

المملكــة  حققتهــا  التــي  األســاس  المنجــزات  هــي  مــا 
حتــى اآلن فــي ريــادة مجــال الــذكاء االصطناعــي والبيانــات 

الضخمــة؟

للبيانــات  الوطنيــة  االســتراتيجية  تحقــق  أن  توقعنــا  لقــد 
الســنوات  خــالل  نوعيــة  قفــزات  االصطناعــي  والــذكاء 
ترجــم إلــى تقــدم 

ُ
القادمــة، إال أننــا نشــهد، اآلن، جهودنــا ت

هائــل فــي ترتيــب المملكــة ضمــن المؤشــرات العالميــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، تقدمــت المملكــة مــن الترتيــب 29 
إلــى 22 فــي مؤشــر الــذكاء االصطناعــي العالمــي الصــادر 
ــا. كمــا  عــن تورتــس إنتليجينــس، لتصبــح بذلــك األولــى عربًي
المــدن  مؤشــر  فــي  مرتبــة   18 الريــاض  مدينــة  تقدمــت 

الذكيــة الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي.

مقابلة

المالمح الرئيسية للقطاع

معالي الدكتور 
عبدالله بن 

شرف الغامدي

رئيس الهيئة 
السعودية للبيانات 

والذكاء االصطناعي 
)سدايا(
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المالمح الرئيسية للقطاع

ما هي الشركات القائمة بالفعل؟

حصلت هواوي؛ وهي شركة عالمية رائدة في مجال تأسيس البنى التحتية لتقنية المعلومات 
 في السوق السعودية. وستركز 

ً
واالتصاالت، على ترخيص تجاري لالستثمار يتيح لها بيع منتجاتها مباشرة

خطة الشركة، الممتدة على مدار خمس سنوات، والتي تبلغ تكلفتها اإلجمالية 80 مليون دوالر أمريكي، 
على بناء شراكات فاعلة مع الموزعين المحليين، وتحسين المحتوى المحلي.

هواوي  

تهدف شركة البرمجيات إلى تعزيز تبني المملكة لالبتكارات القائمة على التقنيات السحابية، كالذكاء 
االصطناعي، والبلوك تشين، واآلالت المتعلمة ، وإنترنت األشياء، ضمن خطتها االستثمارية في المملكة 

التي تبلغ قيمتها 76 مليون دوالر أمريكي.

SAP شركة ساب

أعلنت شركتا اتحاد اتصاالت )موبايلي( وآي بي إم عن اتفاقية مدتها 5 سنوات، تبلغ قيمتها قرابة 280 
مكن آي 

ُ
مليون دوالر أمريكي، لتقديم حلول شاملة في مجال تقنية المعلومات. وبموجب االتفاقية، ست

ا من التقنيات والخبرات الجديدة.
ً

بي إم شركة موبايلي من االستفادة بشكٍل أسرع وأكثر استهداف

شركة آي بي إم

أعلنت سيسكو عن استثمارات، قيمتها 265 مليون دوالر أمريكي، ستخصص لتعزيز التواصل في المملكة، 
وافتتاح مراكز للتقنية وريادة األعمال، ورعاية نشاطات البحث والتطوير، وتأسيس مراكز للتدريب.

سيسكو

 في الرياض وجدة والدمام. وتستثمر أوراكل، 
ً

تعمل أوراكل في كل أنحاء المملكة، منذ ثالثة عقود، خاصة
في المملكة، في تمكين المهارات، من خالل جامعة أوراكل، وتقديم الدورات التدريبية، من خالل فريقها 

من نخبة الخبراء العالميين. والجدير بالذكر أن أوراكل قد فعلت الجيل الثاني من التقنيات السحابية 
 
ً
الخاصة بها في المملكة، حيث يتوفر الجيل الثاني من التقنيات السحابية الخاصة بأوراكل  في 24 موقعا

، وهي تخطط للوصول إلى 14 منطقة سحابية جديدة مع نهاية عام 2021م.
ً
 كليا

ً
مستقال

أوراكل
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موجز المستثمرين

موجز المستثمرين

قصص المستثمرين

قوقل كالود وأرامكو تتعاونان للدخول إلى سوق الخدمات السحابية

مجموعــة أس تــي ســي STC تعلــن عــن عقــد شــراكة مــع 
علــي بابــا كالود

قوقــل كالود وأرامكــو تتعاونــان لضــم المملكــة إلــى شــبكة منصــة قوقــل 
الســحابية العالميــة فــي المنطقــة.

ســتعقد مجموعــة أس تــي ســي شــراكة مــع صنــدوق eWTP Arabia Capital االســتثماري، أحــد 
أكبــر صناديــق االســتثمار الرأســمالي فــي المنطقــة، ومــع علــي بابــا كالود.

عمالقة التقنيات في العالم يستثمرون في سوق الخدمات 
السحابية بالسعودية

القيمة المتوقعة 
للشراكات في سوق 
الخدمات السحابية 

بالمملكة

علي بابا 
ستؤسس مكتًبا 

جديًدا في 
الرياض

سيتم تقديم 
الخدمات 

والتدريب للعمالء 
المحليين

ستستفيد 
المنظومة التقنية 
المحلية من هذا 

االستثمار

تأسيس شركة جديدة 
لتقديم الحلول 

والخدمات السحابية 
للعمالء

سيتم استثمارها 
في الخدمات 

السحابية

10 مليارات 
دوالر

500 مليون 
دوالر

قوقل كالود ستؤسس 
وتشغل منطقة سحابية 

في المملكة
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موجز المستثمرين

أبرز أخبار المشاريع

أرست المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عقًدا قيمته 384 مليون دوالر على شركة 
أكسيونا )إسبانيا( وشـركة الراشد للتجارة والمقاوالت )السعودية(، في ديسمبر، لتصميم 

وبناء محطة تحلية الشقيق 1 على ساحل البحر األحمر. ويتوقع أن ينتهي العمل على 
إنشاء المحطة في عام 2023م، وأن تبلغ طاقتها اليومية 400000 متر مكعب من المياه.   

رسي عقًدا قيمته 348 مليون 
ُ
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ت

دوالر على أكسيونا لبناء محطة لتحلية المياه

أعلنت أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز األمريكية عن تأسيس مشروع مشترك، 
مناصفة، اسمه “نوفل” )Novel(، بهدف تطوير منتجات غير معدنية الستخدامها في 
قطاع الطاقة. ولم يتم الكشف عن قيمة االستثمار في المشروع الذي سيتم بناؤه 

في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية. ويتوقع أن يدعم المشروع خطط 
التنويع االقتصادي في البالد، من خالل مساهمته في تعزيز نمو هذا القطاع الصاعد 

بما يتماشى مع أهداف رؤية “المملكة 2030”.

اتفاقية شراكة بين أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير المنتجات غير 
المعدنية

المياه والطاقة

وقعت سبكيم اتفاقية شراكة استراتيجية، مدتها 20 عاًما، مع شركة ليندى األلمانية، 
في 15 ديسمبر 2020م، وذلك بهدف الدخول في مشروع مشترك، مناصفة، لتطوير 

مشاريع الغازات الصناعية في أنحاء المملكة. ويتوقع أن يفتح هذا المشروع المشترك 
الباب أمام فرص استثمارية قيمتها 500 مليون دوالر خالل السنوات الخمس القادمة. 
وتهدف الشراكة إلى بناء شبكة عالمية المستوى للغازات الصناعية في مدينة جبيل 

الصناعية من خالل الربط بين محطات الهيدروجين والغاز المصنع عبر خط أنابيب. 

شركة سبكيم وليندى توقعان اتفاقية شراكة لتطوير مشاريع في مجال 
الغازات الصناعية في السعودية

ا، 
ً
 لتطلعات المملكة، المتعلقة بالطاقة النظيفة، وصلت،، في أكتوبر، 20 توربين

ً
تحقيقا

عّد 
ُ
من تصنيع الشركة الدنماركية فيستاس، إلى محطة دومة الجندل لطاقة الرياح. وت

هذه المحطة األكبر من نوعها في الشرق األوسط، وتملكها الشركة اإلماراتية مصدر 
نتج 400 ميقاواط من 

ُ
والشركة الفرنسية “أي دي أف رينيوبلز”، ومن المتوقع أن ت

الكهرباء بطاقة الرياح عند اكتمالها.

محطة دومة الجندل لطاقة الرياح المملوكة لشركة “مصدر” اإلماراتية 
ا
ً
و”أي دي أف رينيوبلز” تتسلم 20 توربين

قطاع الصناعات الكيميائية
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موجز المستثمرين

الصناعة والتصنيع

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اتفاقية استثمارية مع شركة شينجونج للصناعة 
تقارب قيمتها 1.9 مليار دوالر في نوفمبر. وتشمل الصفقة تأسيس وتشغيل مصنع 

إلنتاج مصابيح اإلضاءة LED في الجبيل يوجد 267 وظيفة مباشرة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع صفقة استثمارية قيمتها 1.9 مليار 
دوالر أمريكي مع شركة شينجونج للصناعة

Royal Commission for Jubail and Yan
bu

التعدين والمعادن

وقعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عقًدا تتجاوز قيمته 530 مليون 
دوالر مع مؤسسات دولية وشركات استشارية في أكتوبر لتنفيذ مشاريع متعلقة 

بالبرنامج العام للمسح الجيولوجي. ويتوقع أن ُيسهم البرنامج، الذي سيستمر 
لست سنوات، في تعزيز قطاع التعدين في المملكة.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية توقع عقًدا قيمته تتجاوز 
530 مليون دوالر

وقعت أكبر سلسلة نوادي للياقة البدنية في المملكة، فتنس تايم، اتفاقية تتجاوز 
قيمتها 50 مليون دوالر، مع شركة اللياقة والمنتجات الصحية اإليطالية، تكنوجيم، 
 للياقة في أنحاء المملكة. وبموجب عقد السنوات الخمس، الذي 

ً
لتجهيز 138 مركزا

 رقمية لشركة 
ً
علن عنه في شهر نوفمبر، ستوفر تكنوجيم معدات متطورة وحلوال

ُ
أ

ا جديًدا للياقة على مدار السنوات 
ً

فتنس تايم. وتشمل االتفاقية افتتاح 70 مركز
الخمس.

 للياقة و70 فرًعا جديًدا
ً
فتنس تايم تختار تكنوجيم لتجهيز 138 مركزا

الرياضة
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موجز المستثمرين

أعلنت أمازون السعودية، في ديسمبر، عن توفيرها 3400 وظيفة جديدة في 
أنحاء المملكة، عام 2020م. وكانت أمازون السعودية قد نجحت، منذ إطالقها في 
منتصف عام 2020م، في رفع استثمارها في شبكة محطات التوصيل بنسبة 25%. 
 للزيادة 

ً
حيث تستخدم الشركة هذه الشبكة لخفض مدة التوصيل للعمالء استجابة

غير المسبوقة في مستويات التسوق اإللكتروني الناجمة عن تبعات كوفيد19-.   

أصدر البنك المركزي السعودي تراخيص جديدة للشركات السعودية الناشئة سكاي 
باند ونون باي وفودكس لتقديم خدمات المدفوعات في نوفمبر. ومع هذه 

التراخيص الجديدة، يرتفع عدد شركات التقنية المالية، التي حصلت على ترخيص البنك 
المركزي السعودي )ساما(، في مجال خدمات المدفوعات إلى 11 شركة.

استحوذت ويسترن يونيون، أكبر شركة لتحويل األموال في العالم، على حصة 
تبلغ %15 في وحدة الدفع الرقمي أس تي سي باي )STC pay( التابعة لمجموعة 

االتصاالت السعودية، مقابل 200 مليون دوالر أمريكي. ومن شأن هذا االستحواذ أن 
يمول رأس مال الوحدة الرقمية، ويدعم خططها طويلة المدى.

أمازون السعودية توجد 3000 وظيفة في أنحاء المملكة عام 2020م

البنك المركزي السعودي 

ويسترن يونيون تشتري حصة مقدارها %15 في وحدة الدفع الرقمي 
STC في أس تي سي

تجارة التجزئة

الخدمات المالية
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مستجدات المشاريع الكبرى

مستجدات المشاريع الكبرى

يــة و مشــاريع أخــرى مشــابهة حــول  عنــد مقارنــة الِقدِّ
العالــم، مــا الفــروق والفــرص االســتثمارية التــي تراها؟

فــي  يــة  للِقدِّ مشــابه  مشــروع  هنــاك  أن  أعتقــد  ال 
بالعالــم. ومــا يجعلــه فريــًدا مــن نوعــه،  أي مــكان 
الوجهــات  يجمــع  أنــه  هــو  غيــره،  عــن  ويميــزه 
الترفيهيــة والمرافــق فــي موقــع واحــد ومتكامــل. 
مشــروع  أي  مــع  مقارنتــه  المســتحيل  مــن  لذلــك، 
 آخــر، كنــت أنــا، أو أي مــن أعضــاء فريقــي، جــزًءا منــه.

فــي  األول”  “الُمحــرك  يــة  الِقدِّ مشــروع  ســيكون 
علــى  بنــاًء  الفــرص  مــن  العديــد  ر 

ّ
الســوق، وســُيوف

نوعهــا.  مــن  األولــى  هــي  مكانــة  وســيتبوأ  ذلــك. 
 علــى ذلــك، ســيعمل علــى تشــكيل الســوق 

ً
وعــالوة

الجديــدة. االقتصاديــة  القطاعــات  هــذه  وقيــادة 

ما المشــاريع التي ستســعون لتنفيذها لضمان ارتفاع 
اإلنفــاق المحلي علــى الترفيه؟

 لقــد كان اإلنفــاق علــى وســائل الترفيــه متدنًيــا علــى 
المســتوى المحلــي، إال أن األمــر تغيــر فــي الســنوات 
األخيــرة، بفضــل فعاليــاٍت مثــل مواســم الســعودية، 
الخصــوص،  وجــه  علــى  وجــدة  الريــاض  ومواســم 
والفعاليــات الرياضيــة؛ مثــل ســباق الفورمــوال إي، 
والمهرجانــات الموســيقية؛ مثــل مــدل بيســت. إال أن 
ــا، إذ 

ً
إنفــاق الســعوديين فــي الخــارج كان مرتفًعــا أيض

يتجــاوز اإلنفــاق الســنوي للســعوديين علــى الترفيــه 
وســيضم  دوالر.  مليــار   20 الخــارج  فــي  والســياحة 
يــة نفــس الوجهــات التــي تجــذب إنفــاق  مشــروع الِقدِّ
داخــل  فــي  أنــه  غيــر  الخــارج،  فــي  الســعوديين 
الســعودية، لذلــك نحــن نأمــل أن نحتفــظ بجــزٍء مــن 
هــذه المبالــغ ونســتبقيها ضمــن االقتصــاد المحلــي.

مقابلة 
مــا الفــرص التــي يجــب علــى المســتثمرين البحــث عنهــا 

يــة علــى المــدى القريــب والمتوســط؟ فــي الِقدِّ

حجــم  يكــون  يــة،  الِقدِّ مثــل  ضخــم  مشــروع  فــي 
 
ً
هائــال القادمــة  االســتثمارية  والفــرص  االســتثمارات 

جــًدا. إذ أن أمامنــا مهمــة ضخمــة، هــي بنــاء وجهــة 
وتعــادل  الســاعة،  مــدار  علــى  تعمــل  ترفيهيــة، 
مســاحتها نصــف مســاحة ســنغافورة. ولهــذا، ســتبرز 
المســتقبل  فــي  الخيــارات،  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
جهــات  منهــا  تســتفيد  أن  يمكــن  والبعيــد،  القريــب 
المطوريــن  إلــى  اإلنشــاءات  بشــركات  بــدًءا  كثيــرة، 
األغذيــة  بيــع  محــالت  إلــى   

ً
ووصــوال العقارييــن 

والمشــروبات.  ونحــن نتطلــع إلــى دعوة المســتثمرين 
المحلييــن والدولييــن للتعــاون معنــا بهــدف تطويــر 
هــذه الوجهــة، عالميــة المســتوى، فــي ظــل ارتفــاع 
العــرض.  الترفيــه ومحدوديــة  الطلــب علــى وســائل 
معنــا  بالتعــاون  مهتــم  شــخص  أي  أنصــح  وأنــا 
بالتســجيل عبــر البوابــة المخصصــة للمورديــن، ليضمــن 

ظهورهــا.     فــور  المتاحــة  الفــرص  معرفــة 

يــة  مــا فئــات المســتثمرين التــي يســعى مشــروع الِقدِّ
إلى جذبها؟ وكيف يمكنها االســتثمار في المشــروع؟

يــة مفتــوح أمــام جميــع المســتثمرين، فهــو   بــاب الِقدِّ
 عــن الطلــب فــي 

ً
يقــدم فرًصــا فريــدة لألعمــال، ناشــئة

هــذه الســوق الكبيــرة وغيــر المســتغلة، والتــي تتمتــع 
بقــوة إنفــاٍق هائلــة. ونحــن نســتند فــي هــذا، إلــى 
المعلومــات الدقيقــة عــن الســوق، والتخطيــط المالي 
الصــارم. وستشــمل الفــرص المســتثمرين الســعوديين 
من القطاع الخاص، وتتســع لتشــمل االستثمار األجنبي 
 كبــرى لالســتثمار فــي 

ً
المباشــر. كمــا أن هنــاك فرصــا

مجــاالت عــدة، مثــل البنيــة التحتيــة. أمــا الفــرص األكثــر 
 
ً
فاعليــة فإنهــا تظهــر عندمــا يأتــي االســتثمار مصحوبــا
بأفــكار مبتكــرة، وقــدرات إضافيــة، كالخبرات التشــغيلية، 
أو المناصــب التــي تضيــف قيمــة وتعــزز القــدرة علــى 

إبــراز أهــداف المشــروع.

مــا اآلليــات المتبعــة لضمــان حصــول المســتثمرين علــى 
يــة؟ عوائــد مرتفعــة مــن مشــروع الِقدِّ

رغــم أنــه ليــس هنــاك اســتثماٌر يأتــي ومعــه عوائــد 
درك 

ُ
مضمونــة. إال أنــه عنــد النظــر إلــى الحقائــق، ســن

ــازة لالســتثمار، فهــو  يــة فرصــة ممت أن مشــروع الِقدِّ
يقــع فــي ســوق ناشــئٍة ومتعطشــٍة، تشــهد إنفــاق 
مليــارات الــدوالرات فــي الخــارج علــى كل مــا يقدمــه 
الترفيــه  خيــارات  إلــى  نظرنــا  وإذا  يــة.  الِقدِّ مشــروع 
المتاحــة حالًيــا، والتــي وصلــت المملكة في الســنوات 
األخيــرة، مثــل دور الســينما، فإننــا ســنتيقن أن الطلــب 
يــة  يكتســح العــرض. لذلــك نحــن نعتقــد أن مشــروع الِقدِّ
خيــارات  جميــع  يقــدم  فهــو   ،

ً
هائــال طلًبــا  سيشــهد 

الترفيــه فــي مــكان واحــد.

فيليب قاس
الرئيس التنفيذي 

ية  لشركة الِقدِّ
لالستثمار
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ية لالستثمار شركة أس أن سي الفالين SNC Lavalin )كندا( عقد الخدمات االستشارية للتصميم  منحت شركة الِقدِّ
ية” الترفيهي في أكتوبر 2020م. وبموجب هذه االتفاقية، ستقدم الشركة خدمات  الرئيس لمنتزه “6 فالقز الِقدِّ

استشارية متكاملة للتصميم الرئيس واإلشراف على عملية البناء وخدمات إدارة التكاليف.

ية لالستثمار إلى 500 مليون دوالر. أما  ومع هذه االتفاقية، تصل قيمة عقود اإلنشاءات، التي منحتها شركة الِقدِّ
أحدث عقد منحته الشركة فقد كان لشركة هيف وفريسينه )السعودية(.

ية في بإتمام ما يلي: منذ نوفمبر 2020م، نجح مشروع الِقدِّ

ية تصل إلى 500 مليون دوالر في القيمة اإلجمالية لعقود اإلنشاءات الِقدِّ

مستجدات المشاريع الكبرى

8.9 مليون متر مكعب

عمليات تنظيف 
وتسوية األرض

8.6 مليون متر مكعب

عمليات الجْسر 
والردم 

10.4 مليون متر مكعب

مساحة الحفريات

أكثر من 275,000 متر مكعب

مساحة الطرق 
الُمعبدة

80,000 متر مكعب
كمية صب 

الخرسانة التي تم 
صبها
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في يناير 2021م، أعلن ولي العهد؛ صاحب السمو الملكي، األمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة 
نيوم، عن إطالق مشروع “ذا الين”، الذي يمثل ثورة في أسلوب الحياة المعاصر. وسننشر معلومات إضافية حول 

مشروع “ذا الين” في العدد القادم من موجز االستثمار.

في أكتوبر 2020م، انتقلت شركة مشروع نيوم من مقرها الرئيس في الرياض إلى موقع المشروع في شمال غرب 
ا سرعة أعلى في النمو وفي العمل 

ً
المملكة. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في تطور مشروع نيوم، محقق

ا، ويتوقع أن يرتفع العدد 
ً

على أساسات المشروع. وفي الوقت الحالي، يضم المقر الرئيس الجديد 450 موظف
إلى 700 في األشهر القادمة. وباإلضافة إلى ذلك، حصلت شركة البحر األحمر العالمية )السعودية( على عقدين 

قيمتهما 34.9 مليون دوالر لتصميم وبناء وتركيب وحدات اإلقامة والمكاتب وجميع المرافق الداعمة.

نيوم تنقل مقرها الرئيس وتستمر في ترسية المزيد من العقود

مستجدات المشاريع الكبرى

في نوفمبر 2020م، وقعت شركة البحر األحمر للتطوير عقدها األعلى قيمة حتى اآلن، مع شركة أكوا باور.  
وبموجب العقد، ستعمل أكوا باور على تصميم وبناء وتشغيل ثم تحويل ملكية مرافق البنى التحتية لشركة البحر 
األحمر للتطوير، إلى جانب تزويد المرحلة األولى بالطاقة المتجددة بنسبة %100. وباإلضافة إلى ذلك، أرست شركة 

البحر األحمر للتطوير عقًدا على الشركة الهندسية العالمية موت مكدونالد Mott MacDonald لتقديم الخدمات 
االستشارية بشأن تحديد التصاميم والمواصفات المثالية والمستدامة بيئًيا لمركبات وأسطول النقل في الموقع. 
كما أرست عقوًدا على شركة البحر األحمر العالمية، وشركة إدارة المرافق، لتقديم جميع خدمات الصيانة، واألمن، 

وتوريد الطعام والشراب، واإلدارة في قرية متابعة إنشار المشروع التابعة لمشروع البحر األحمر.  كما تخطط شركة 
البحر األحمر للتطوير لجمع تمويل مقداره 4 مليارات دوالر من خمسة بنوك سعودية. 

مشروع البحر األحمر يمنح ُيرسي على شركة 
أكوا باور العقد األعلى قيمة حتى اآلن

14.1 مليون 
دوالر

20.8 مليون 
دوالر

إدارة المرافق وخدمات 
العمليات التشغيلية والصيانة

الهندسة والمشتريات 
واالستشارات

حجم الصفقةحجم الصفقة نوع العقدنوع العقد

2 مليار 500
دوالر

قيمة العقود الممنوحةعقد تم منحه

investsaudi.sa   30  |  شتاء 2021  



في أكتوبر 2020م، أرسى مشروع أماال؛ الوجهة االستثنائية، فائقة الفخامة، الممتدة على ساحل البحر األحمر، 
شمال غرب المملكة العربية السعودية، شركة التميمي قلوبال عقًدا لبناء المرحلة األولى من قرية أماال. ويتضمن 

العقد المراحل الثانية والثالثة من األعمال المدنية وأعمال البنى التحتية وسيلبي حاجات:

وقبل إرساء العقد، نظم مشروع أماال جولة علمية بالتعاون مع شركة أوشيانوساينتيفيك OceanoScientific ، التي 
يقع مقرها في موناكو، لقياس وتحديد األثر البيئي لملوثات المياه على اإلنسان والحياة البحرية. وخالل الجولة، 

عبرت الشركة 1500 ميل بحري لجمع عينات من الملوثات الكيميائية.

مشروع أماال يمنح ُيرسي على مجموعة شركة التميمي قلوبال 
عقًدا للبناء والتصميم ويقوم بتنفيذ تقييم األثر البيئي 

مستجدات المشاريع الكبرى

5,18415,552 مقيم عند اكتمال المشروعمقيم مستقبلي في كل مرحلة

في نوفمبر 2020م، كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العال عن خطط لتصميم فندق مستوحى من الخيام البدوية، 
على يد الشركة المعمارية الفرنسية أي دبليو )AW(2 تحت اسم منتجع خيام عشار.

ويمثل المنتجع جزًءا من مساعي الهيئة لتعزيز السياحة في صحراء العال ويضم:

شركة أي دبليو )AW(2 تصمم منتجًعا فاخًرا، في 
العال، مستوحى من الخيام البدوية 

نادي صحي 47 خيمة
فخم 

10,800 مر مربع مظلتي حدائق
المساحة المبنية

يبعد حوالي 15 
كيلومتر  كم من 

مدينة الحجر المدرجة 
في قائمة اليونسكو 

للتراث اإلنساني
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أبرز اإلصالحات
المملكة تعلن عن إصالحات متوقعة في 

نظام العمل للوافدين

نظام جديد يسمح للمستثمرين األجانب بأن يصبحوا أعضاًء في 
مجالس الغرف

أعلنــت الســعودية المملكــة عــن مبــادرة  اإلصــالح النظــام العمالــي فــي نوفمبــر، لتحســين العالقــة التعاقديــة بيــن 
العمــال وأصحــاب العمــل، وتعزيــز جاذبيــة ســوق العمــل الســعودية وتمكيــن وتطويــر الكفــاءات.

ــة، لتســهيل تنقــل  ــادرة اإلصــالح العمالــي التــي أصبحــت نافــذة فــي 14 مــارس 2021م، محــل نظــام الكفال وســتحل مب
الموظفيــن الوافدين.وســتحقق المبــادرة، التــي أطلقتهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، فــي إطــار 

برنامــج التحــول الوطنــي مــا يلــي:

•  إلغــاء إلــزام العامــل بالحصــول علــى إذن صاحــب العمــل لالنتقــال مــن وظيفتــه أو فتــح حســاب بنكــي أو الســفر خــارج 
البــالد.

ضمان حماية حقوق طرفي العالقة التعاقدية  •

رفع جاذبية سوق العمل السعودية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واألنظمة السعودية  •

خفض التباين بين أوضاع العاملين السعوديين والوافدين  •

إتمام التوثيق الرقمي لعقود العمل  •

وافــق مجلــس الــوزراء الســعودي علــى نظــام غــرف التجــارة الجديــد، الــذي يســمح للمســتثمرين األجانــب بــأن يصبحــوا 
أعضــاًء فــي مجالــس الغــرف، األمــر الــذي يعــد األول مــن نوعــه فــي تاريــخ المملكــة. ويهــدف النظــام إلــى تعزيز شــراكات 
األعمــال، ورفــع تنافســية قطــاع األعمــال. وحســب النظــام الجديــد، ســتعاد تســمية “مجلــس الغــرف الســعودية” لتصبــح 

“اتحــاد الغــرف الســعودية”.

وينص النظام الجديد على ما يلي:

•  تحصــل الشــركات والمؤسســات الجديــدة المنضمــة إلــى الغرفــة علــى إعفــاء مــن رســوم االشــتراك لمــدة 3 ســنوات 
بــدًءا مــن تاريــخ تســجيلها التجــاري

•  يمكــن للمســتثمرين األجانــب االنضمــام إلــى عضويــة مجالــس غــرف التجارة بشــرط تجديــد العضوية لدورتيــن متتاليتين 
فقط

يسمح بتأسيس أكثر من غرفة تجارة في المنطقة نفسها   •

ســيتم تفعيــل اإلجــراءات الالزمــة التبــاع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة،  والمعاييــر وســتعطي وزارة التجــارة 
مجالــس الغــرف التــي يتتراجــع أداؤهــا عــن مســتوى الجــودة الذتــي تحــدده الالئحــةا المنطقــة، عاًمــا واحــًدا لتصويــب 

ــد التســليم وتحســين مســتوى أدائهــا. أوضاعهــا واإليفــاء بمواعي

أبرز اإلصالحات
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أبرز الفرص

أبرز الفرص

محوالت الطاقة

منشأة إنتاج عنصر نيوبنتيل جاليكول

االستثمار المطلوب
30 إلى 40 مليون دوالر

االستثمار المطلوب
116 مليون دوالر

القطاع
المياه والطاقة 

القطاع
قطاع الصناعات الكيميائية  

وصف المشروع
 تجهيز محطة تصنيع وتجميع إلنتاج محوالت الطاقة )100 ميقا فولت أمبير( في المملكة. الوقت المتوقع 

لتجهيز محطة التصنيع والتجميع هو 3 إلى 4 أشهر. طاقة التحويل التراكمي للمحطات الفرعية عالية 
الفولتية )في المملكة؛ 214 ألف ميقا فولت أمبير، الشرق األوسط وإفريقيا 664 ميقا فولت أمبير( على 
مدار 10 سنوات. يؤدي ارتفاع االستثمارات في مشاريع البنى التحتية، وتزايد عدد السكان، إلى نمو سوق 

محوالت الطاقة في السعودية وهناك جهات كبيرة مستعدة للشراء، في المملكة، بما فيها الشركة 
السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية. 

تحميل كامل تفاصيل 
الفرصة هنا

تحميل كامل تفاصيل 
الفرصة هنا

وصف المشروع
فرصة لبناء منشأة إلنتاج عنصر نيوبنتيل جاليكول، في المملكة، سعتها تتراوح بين 25 و50 كيلو متر 

طني تقريًبا لتلبية الطلب اإلقليمي والعالمي.معدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع يزيد عن 12%.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو سوق عنصر نيوبنتيل جاليكول في المنطقة إثر ازدهار قطاع اإلنشاءات في 

االقتصادات الناشئة مثل الصين والهند باإلضافة إلى المملكة. 
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ُعقدت الدورة السنوية الرابعة من مبادرة مستقبل االستثمار من 27 إلى 28 يناير 2021م، تحت شعار “النهضة 
الجديدة”، وناقش فيها القادة والمستثمرون وصناع السياسات رؤاهم حول االقتصاد العالمي الجديد، في ظل جائحة 

كورونا.

ورغم أن الفعاليات الرئيسة ُعقدت في الرياض، إال أن المتحدثين كانوا قادرين على المشاركة، إما بشكل شخصي، أو 
عن بعد، من جميع أنحاء العالم، عبر األقمار الصناعية من نيويورك وباريس وبكين ومومباي. واستضاف المؤتمر، 

 في مجال التقنية، وصانع سياسات، لمناقشة االقتصاد 
ً
 ورائدا

ً
 ومستثمرا

ً
الذي استمر ليومين، أكثر من 150 قائدا

العالمي الجديد في أعقاب جائحة كورونا.

وشمل حضور الدورة الرابعة لقمة مبادرة مستقبل االستثمار ، على سبيل المثال ال الحصردون حصر ما يلي:

وقد حظي المؤتمر بمشاهدة أكثر من 4 ماليين شخص، عبر اإلنترنت، وذلك أثناء تقديم المتحدثين آلرائهم ووجهات 
نظرهم حول سبل تعاون المجتمع الدولي لتحقيق النهضة االقتصادية الجديدة وتحفيز والدة جديدة لالقتصاد الدولي.

أهم األحداث

مبادرة مستقبل االستثمار

أهم األحداث

لورنس فينك
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذ 

للبالك روك

 باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال 

راي داليو
 المؤسس الشريك, ورئيس تقنية 

المعلومات في صندوق التحوط; بريدج 
ووتر أسوشيتس

 معالي األستاذ ياسر الرميان
محافظ صندوق االستثمارات العامة 

السعودي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
مبادرة مستقبل االستثمار 

توماس غوتستين
 الرئيس التنفيذي لمجموعة 

كريدي سويس

دولة كيفن راد 
رئيس الوزراء األسترالي السادس 

والعشرين

يوسين بولت
 بطل ألعاب القوى الجامايكي، 
الحائز على الميدالية األولمبية 

الذهبية لثمان مرات

ديفيد سولومون
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس

صاحب السمو الملكي  
األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود
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الفعاليات والندوات القادمة

7 إلى 10 
يونيو

 MIPIM معرض
الدولي 

30 إلى 31 
مارس

رحالت في الجزيرة العربية مبادرة من الهيئة 
السعودية للسياحة- المملكة المتحدة

6 إلى 7 
أبريل 

رحالت في الجزيرة العربية مبادرة من 
الهيئة السعودية للسياحة- روسيا

أهم األحداث

investsaudi.sa

14 إلى 
16 يونيو

معرض الشرق 
األوسط للطاقة
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ثالث ساعاتمستندان

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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