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تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة طموحــة أطلقــت عليهــا رؤيــة 2030 ، حيــث جــاءت تلــك الرؤيــة لمواجهــة التحديــات 
ــات  والضغــوط الخارجيــة التــي عانــى منهــا االقتصــاد الســعودي فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، ومــن أهــم تلــك التحدي
ضعــف مســتوى التنويــع االقتصــادي والميــزة التنافســية للصناعــة المحليــة، وإختــال ســوق العمــل والبطالــة، وبالتالــي 

ضــرورة إيجــاد مصــادر دخــل جديــدة للمحافظــة علــى تحقيــق  معــدالت نمــو مســتدامة خــال الســنوات القادمــة .

وتقــدم الرؤيــة العديــد مــن األهــداف، والمؤشــرات لدفــع النمــو بالناتــج المحلــي اإلجمالــي، وااللتــزام فــي ذلــك بعــدد مــن  
المحــاور  التــي يشــترك فــي تحقيقهــا  كل مــن القطاعيــن  العــام والخــاص  والقطــاع غيــر الربحــي، وقــد أســتندت الرؤيــة علــى 

ثاثــة محــاور أساســية ترتكــز  علــى المجتمــع الحيــوي، واالقتصــاد المزدهــر، والوطــن الطمــوح.  

وعندمــا أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية “رؤيــة المملكــة 2030”، وضعــت االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة فــي 
أولوياتهــا. واصبــح االســتثمار محــورا رئيســا ال يعــزز “الرؤيــة” فحســب، بــل يكــون أداة فاعلــة فــي عمليــة التحــول االقتصادي، 
وتنويع مصادر الدخل القومي التي تســتند أساســا إلى اســتقطاب مزيد من االســتثمارات األجنبية وتشــجيع االســتثمارات 

المحليــة، وتعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

ــاك مــا ال يقــل عــن 18 قطاعــًا  ــأة لاســتثمارات بــكل أنواعهــا، فهن ــًا بقطاعــات واســعة مهي وحيــث تتمتــع المملكــة حالي
محليــا فــي عمــق التوجــه االســتثماري، وهــي قطاعــات متنوعــة تشــمل الصناعــة والطاقــة والســياحة والنقــل والتصديــر 
وإعــادة التصديــر وغيرهــا. يضــاف إلــى هــذا المشــهد العــام، التحــوالت اإلجرائيــة والتنظيميــة التي إتخذتها حكومــة المملكة 

الرشــيدة لدعــم وجــذب اإلســتثمارات األجنبيــة.

ومــن المنتظــر خــال الســنوات الخمــس المقبلــة أن يكــون صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي الــذي تــم تأسيســه فــي 
عــام 1971م  ، واحــًدا مــن أكثــر الصناديــق العالميــة قــدرة علــى تنويــع أدوات االســتثمار، وبالتالــي تحقيــق أعلــى معــدالت 
الربحيــة، والمســاهمة فــي تحقيــق مــوارد ماليــة متدفقــة القتصــاد البــاد، ممــا يســاهم بالتالــي فــي تنويــع مصــادر الدخــل، 
ــع مصــادر الدخــل فــي الســعودية،  ــد تنوي ــة علــى صعي ــي  نقطــة تحــول جوهري حيــث أضحــى الصنــدوق فــي الوقــت الحال

ويســتهدف الدخــول فــي االســتثمارات العالميــة القائمــة علــى اإلبــداع واالبتــكار والتقنيــة.

ممــا ســبق ٌأعــدت هــذه الدراســة لتعطــي للقــارئ  نبــذة تعريفيــة موجــزة عــن قطــاع اإلســتثمار األجنبــي بالمملكــة العربيــة 
الســعودية فــي الوقــت الراهــن وأهــم المخــاوف والتحديــات  التــي قــد تواجــه المســتثمرين فــي ظــل التحديــات  الحاليــة 
المحيطــة  باإلقتصــاد المحلــي، وبالجانــب اآلخــر أهــم المؤشــرات االقتصاديــة المحفــزة لجــذب  مزيــد مــن اإلســتثمارات 
األجنبيــة ضمــن سياســة الدولــة لإلصــاح االقتصــادي  لتنويــع مصــادر الدخــل  وكأحــد األدوات الهامــة  لتحقيــق رؤيــة 

2030م .

والله الموفق.

مقدمة



8
اإلستثمار األجنبي بالمملكة العربية السعودية 

في ظل رؤية المملكة 2030

الفصل األول1
اإلطار العام للدراسة



اإلستثمار األجنبي بالمملكة العربية السعودية 
9في ظل رؤية المملكة 2030

1
أواًل:  مشكلة الدراســـــة

يعــد اإلعتمــاد  علــى النفــط  كمصــدر رئيســي للدخــل القومــي فــي ظــل  التقلبــات  التــي تتعــرض لهــا األســواق العالميــة للطاقــة مــن أكبــر 
التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد الســعودي، هــذا باإلضافــة إلــى التحديــات التــي تفرضهــا طبيعــة المرحلــة الحاليــة عالميــا مــن تداعيــات النظــام 
ــط  ــي تحي ــات السياســية الت ــى التحدي ــة، باإلضافــة إل ــة واإلقليمي ــى التكتــات االقتصادي ــم إل ــد، وإتجــاه عــدد مــن دول العال العالمــي الجدي

بالمنطقــة والتــي ال تقــل خطــورة عــن تلــك التحديــات االقتصاديــة .
 

ولمواجهــة كل هــذه التحديــات أطلقــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية برامــج  رؤيتهــا لعــام 2030م  وبرنامــج التحــول الوطنــي  2020م  
وهــو أحــد برامــج  رؤيــة 2030م  بهــدف رفــع كفــاءة  اإلنفــاق  الحكومــي  وتحقيــق  التــوازن  المالــي  وتقليــص االعتمــاد علــى النفــط عبــر 
تحديــد أهــداف اســتراتيجية  تســعى الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي تحقيقهــا مــن عــام 2016م إلــى 2020م ، والجديــر ذكــره هنــا أن 

الدولــة مؤخــرا إعتمــدت تمديــد  الفتــرة الزمنيــة لتحقيــق التــوازن المالــي إلــى عــام 2023م .

وبالتالــي تكمــن مشــكلة الدراســة فــي تــردد بعــض المســتثمرين األجانــب عنــد اإلســتثمار فــي االقتصــاد الســعودي بالفتــرة الحاليــة فــي ظــل 
ــة التحليليــة  ــة المبســطة والمقارن ــر القــراءة النظري ــة تلــك المخــاوف  والقلــق لــدى المســتثمرين عب ــة إزال ــات الســابقة الذكــر، وأهمي التحدي
للبيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة للوضــع الراهــن لإلســتثمار األجنبــي المباشــر والمتأمــل مــن الرؤيــة الطموحــة 2030 فــي ايجــاد بيئــة جاذبــة 

لإلســتثمارات األجنبيــة. 

ثانًيا:  األهداف الرئيسية

 تهدف الدراسة الى:

التعرف الى أهم األبعاد النظرية الرئيسة لمفهوم اإلستثمار األجنبي المباشر .	 
التعرف على أهم المحفزات ومواطن الجذب لإلستثمارات األجنبية المباشرة.	 
عرض التحديات والمعوقات ، وذلك عبر القراءة اإلحصائية المقارنة.	 
إيضاح أهم اإلجراءات األساسية  الازمة للبدء  بمشروع إستثماري أجنبي مباشر بالمملكة  والتوعية بحقوق المستثمر األجنبي.	 

ثالثًا:  أهمية الدراســـــة

لإلســتثمار بشــكل عــام واإلســتثمار األجنبــي بشــكل خــاص دور هــام فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة بمــا يوفــره مــن قيمــة مضافــة لاقتصــاد 
الوطنــي وتشــغيل للعمالــة الوطنيــة فــي مختلــف المجــاالت فضــًا عــن أهميــة تلــك اإلســتثمارات فــي دعــم القــدرات التنافســية للمنظمــات 

والمنشــآت المحليــة فــي مواجهــة المنظمــات العالميــة . 

وللمقاربــة فــي ســد الفجــوة للمــوارد واالمكانيــات التــي قــد ال تتوافــر فــي الدولــة، وفــي ضــوء مــا يعايشــه العالــم اليــوم مــن عولمــة ومــا 
ــر  ــدول لتوفي ــة انتقــال رؤوس االمــوال وســعي ال ــة وحري ــر الخدمــات المالي ــة وتحري ــر التجــارة العالمي ــل فــي تحري يصاحبهــا مــن مظاهــر تتمث
منــاخ مناســب لاســتثمار العالمــي، أصبــح لزامــًا علــى كل دولــة تســعى للرقــي بإقتصادهــا ورفــع الميــزة التنافســية لهــا بيــن دول العالــم 
تحريــر أســواقها التجاريــة و الماليــة ووضــع البرامــج والسياســات التــي مــن شــانها تشــجيع االســتثمار األجنبــي فيهــا ، ايمانــا منهــا بــدوره الهــام 
فــي توســيع القاعــدة االســتثمارية والحصــول علــى التقنيــة والتكنولوجيــا المتطــورة والمعرفــة التــي تحتــاج اليهــا فــي ســبيل دعــم االقتصــاد 

المعرفــي ، وبالتالــي االســتفادة مــن الخبــرات التســويقية واالداريــة التــي تمتلكهــا الشــركات الدوليــة .
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رابًعا:  منهج الدراســــة

ســتوظف هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ، حيــث يتــم مراجعــة فحــوى االســتثمار األجنبــي  وأبعــاده باالطــاع علــى المراجــع مــن 
قبــل المتخصصيــن فــي هــذا المجــال والدراســات الســابقة، والتعــرف إلــى اإلحصائيــات ذات العاقــة والمضاميــن الممكــن االســتفادة منهــا.

خامسًا:  محددات الدراسة ونطاقها 

نظــًرا لارتبــاط  بفتــرة زمنيــة محــددة إلعــداد هــذه الدراســة ؛ فقــد تــم االعتمــاد علــى  إعدادهــا علــى األطــر النظريــة والدراســات المكتبيــة 
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الفصل الثاني2
اإلطار النظري واإليجابيات والسلبيات لبيئة 

االستثمار األجنبي بالمملكة 
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لألدبيــات والمراجــع الســابقة لهــذا البحــث، واالقتصــار علــى نطــاق وحــدود  المملكــة العربيــة الســعودية.

2.1   مفهوم اإلستثمار األجنبي المباشر 

يمكــن تعريــف اإلســتثمار بشــكل عــام علــى انــه رأس المــال المســتخدم فــي إنتــاج أو توفيــر الخدمــات أو الســلع، وقــد يكــون اســِتثمارًا ثابتــًا 
ــرًا كاألســهم الممتــازة والســندات ، وللتبســيط بشــكل أكثــر ؛ ممكــن أن نعــرف اإلســتثمار  بأنــه  مثــل ملكيــة الممتلــكات ، أو اســتثمارًا متغّي

“جــزء  مــن اإلدخــار  يتــم توظيفــه فــي شــئ مــا علــى أمــل الحصولعلــى الربــح” 2 .

ومــن التعريفــات اأُلخــرى لاســتثمار هــو مبلــغ مالــي يســتثمر بشــيء مــا؛ وخصوصــا فــي األعمــال التجاريــة التــي تشــمل شــراء اآلالت واألســهم 
الجديــدة 3. ويتفــرع مــن  هــذا التعريــف  عــدة تعريفــات متنوعــة وذلــك وفــق نــوع  اإلســتثمار المعنــي  والهــدف منــه . 

وبتســليط الضــوء علــى مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة مــن أدوات وأنــواع اإلســتثمار بشــكل أكثــر تحديــدا أو مــا يســمى باإلســتثمار األجنبــي 
ــه          ــه بعــض المنظمــات الدوليــة ) صنــدوق النقــد الدولــي عــام 1993م ( بأن المباشــر حيــث يمكــن تعريفــه بشــكل شــامل وفــق مــا قامــت ب
“ ذلــك النــوع مــن أنــواع اإلســتثمار الدولــي الــذي يعكــس حصــول  كيــان مقيــم فــي إقتصــاد مــا  علــى مصلحــة دائمــة فــي مؤسســة  
ــى  المؤسســة باصطــاح ) مؤسســة  ــم باصطــاح ) المســتثمر المباشــر( وإل ــان المقي ــى الكي مقيمــة  فــي إقتصــاد آخــر ، ويشــار إل
اإلســتثمار  المباشــر ( وتنطــوي المصلحــة  الدائمــة  علــى وجــود عاقــة  طويلــة األجــل بيــن المســتثمر المباشــر والمؤسســة. 

باإلضافــة إلــى  تمتــع  المســتثمر بدرجــة  كبيــرة  مــن النقــود فــي إدارة المؤسســة “ 4.
 

ويعتبــر هــذا التعريــف  أكثــر دقــة وشــمولية  إذ يتــم التركيــز  فيــه علــى  التفرقــة  بيــن اإلســتثمار  األجنبــي المباشــر  وغيــر المباشــر  لــذا تبنــت 
معظــم الــدول  فــي تقاريرهــا الصــادرة والمتعلقــة باإلســتثمار األجنبــي هــذا التعريــف.

والبعــض اآلخــر يعــرف اإلســتثمار األجنبــي بأنــه  “ قيــام  شــركة  أو منشــأة  مــا  باالســتثمار  فــي مشــروعات  تقــع خــارج  حــدود الوطــن األم  
ــدة  كانشــاء   ــات   تلــك المشــروعات “. هــذا ويتخــذ اإلســتثمار األجنبــي أشــكااًل عدي ــر  علــى عملي ــك بهــدف  ممارســة  قــدر  مــن التأثي وذل
ــي   ــات الدمــج والتملــك ويعــرف صنــدوق النقــد  الدول ــد بالكامــل  أو تملــك أصــول منشــأة قائمــة، أو  المســاهمة فــي عملي مشــروع جدي
االســتثمار األجنبــي  بأنــه  مباشــر  حيــن يمتلــك المســتثمر  10 فــي المائــة  أو أكثــر  مــن أســهم  رأســمال إحــدى  مؤسســات األعمــال  علــى أن 

Investment .Business Dictionary. Retrieved 2017  page 76   ]1[
]2[  مصدر سابق في هامش رقم )1(

]3[   مصدر سابق
]4[   منتدى الرياض االقتصادي ، دراسة “  تقييم اإلستثمار  في المملكة العربية السعودية” – 2011م صــ13 .

]5[  حسان خضر “ اإلستثمار األجنبي  المباشر – تعاريف وقضايا “ 2004م صــ3
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ترتبــط هــذه الملكيــة بالقــدرة  علــى التأثيــر  فــي إدارة المؤسســة  وبذلــك يختلــف عــن  اإلســتثمار فــي المحافــظ والصناديــق  االســتثمارية 5.

 أهداف االستثمار بشكل عام 

يسعى االستثمار إلى تحقيق مجموعة من األهداف، وهي 6 : 

توفيــر الحمايــة للمــال مــن انخفــاِض قوتــه الشــرائية الناتجــة عــن التضخــم؛ حيــث إن هــدف االســتثمار يعتمــد علــى تحقيــق أربــاٍح . 1
رأســمالية، وعوائــد تحافــظ علــى القــوة الشــرائّية للَمــال المســتثمر. 

المحافظــة علــى اســتمرار التنميــة فــي الثــروة الماليــة، فيكــون الهــدف مــن االســتثمار هــو تحقيــق العوائــد الماليــة المقبولــة، بالتزامــن . 2
مــع زيــادة فــي قيمــة رأس المــال. 

الوصول إلى أكبر قيمة من الدخل الجاري؛ وهي تركيز المستثمرين على االستثمارات التي تحقق لهم أكبر العوائد المالّية. . 3

الوصــول إلــى أكبــر نمــو مــن الثــروة، ويهتــم بتحقيــق هــذا الهــدف مــن االســتثمار المضاربــون فــي األســواق الماليــة؛ حيــث يحرصــون . 4
علــى اختيــار اســتثمارات مرتفعــة المخاطــرة.

مار
ستث

اإل
ف 

دا
أه الحماية لرأس المال

تنمية الثروة المالية وتحقيق األرباح

تحقيق أفضل العوائد المالية . 

الرسم التوضيحي رقم )1(

]6[   د. جميل خالد ، دراسة بعنوان “ أساسيات االقتصاد الدولي “  ،  المملكة األردنية الهاشمية  ، صــ 308 ، صــ309.
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2.2  نظام اإلستثمار األجنبي في المملكة وأهم مزاياه االقتصادية 

بدايــة صــدر نظــام اإلســتثمار األجنبــي بالمملكــة العربيــة الســعودية  فــي عــام 1376هـــ )1955م( والــذي نــص علــى أال تقــل نســبة مشــاركه  
رأس المــال الوطنــي عــن %51 مــن إجمالــي التمويــل ، ثــم تــاه نظــام آخــر  صــدر عــام 1383هـــ تميــز بإعطــاء عــددا مــن  الحوافــز التشــجيعية  
إلســتثمار رأس المــال األجنبــي ؛ أهمهــا تمتعــه بنفــس المزايــا التــي يتمتــع  بهــا رأس المــال الوطنــي  والمنصــوص عليهــا بنظــام حمايــة  
وتشــجيع الصناعــات الوطنيــة  واإلعفــاء  الضريبــي  لمــدة خمــس ســنوات  شــريطة  أن ال تقــل  نســبة مشــاركة رأس المــال الوطنــي عــن 52% 

مــن إجمالــي تمويــل المشــروع.

وفــي عــام 1399هـــ  ُعــدل علــى النظــام الســابق وصــدر نظــام جديــد آخــر إلســتثمار رأس المــال األجنبــي بموجــب المرســوم  الملكــي رقــم 
م/4 وتاريــخ 2/2/1399هـــ ، يواكــب التغيــرات والتطــورات  االقتصاديــة  اإلقليميــة والدوليــة ؛  ثــم صــدر مؤخــرًا النظــام المحــدث المعمــول 
بــه حاليــا  بالمرســوم الملكــي  رقــم م1 وتاريــخ 5/1/1421هـــ، والــذي يؤكــد علــى أهميــة  متابعــة  إســهام  اإلســتثمارات  األجنبيــة  المباشــرة  
فــي تهيئــة  االقتصــاد الوطنــي للتحــول  نحــو االقتصــاد  القائــم علــى المعرفــة  مــن خــال إســهاماتها  فــي التطويــر التقنــي  ودعــم عمليــات  

نقــل التقنيــة إلــى المملكــة. 

كمــا يعــرف  النظــام رأس المــال األجنبــي  بأنــه يشــمل النقــود واألوراق  الماليــة والتجاريــة  واآلالت والمعــدات  وقطــع الغيــار  والمــواد 
األوليــة والمنتجــات  ووســائل  النقــل  والحقــوق  المعنويــة  مــن اإلختــراع  والعامــات الفارقــة ، ومــا ماثــل ذلــك  مــن القيمــة  متــى كانــت  

مملوكــة لشــخص طبيعــي أو معنــوي غيــر ســعودي.

أهم أحكام نظام اإلستثمار األجنبي بالمملكة 7 :

األنشــطة اإلســتثمارية، . 1 أو مؤقتــة، وفــي جميــع   دائمــة   المملكــة بصفــة  فــي  األجنبــي  المــال  لــرأس  إســتثمار  الترخيــص ألي 
المســتثناة(.   األنشــطة  علــى  للتعــرف  المراجــع   أنظــر   ( المســتثناة  عدااألنشــطة 

تحديــد المزايــا والحوافــز والضمانــات، حيــث  تتمــع منشــآت اإلســتثمار األجنبــي بالمزايــا والحوافــز والضمانــات  التــي تتمــع  بهــا  . 2
المنشــآت  الوطنيــة, ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر : 

الحوافــز المنصــوص عليهــا  فــي نظــام  حمايــة وتشــجيع  الصناعــات الوطنيــة  الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 50 وتاريــخ 	 
. 23/12/1381هـــ 

تملــك العقــارات  الازمــة  لمزاولــة  النشــاط المرخــص  أو لســكنه أو لســكن  العامليــن لديــه  وفقــًا ألحــكام  نظــام تملــك  غيــر 	 
الســعوديين  للعقــار  وإســتثماره  الصــادر باzلمرســوم  الملكــي  رقــم م/15 وتاريــخ  17/4/1421هـــ .

عــدم جــواز مصــادرة  اإلســتثمارات كًا أو جــزءًا  إال بحكــم قضائــي  أو نــزع ملكيتهــا  كًا أو جــزءًا إال للمصلحــة العامــة  ومقابــل  	 
تعويــض  عــادل .

إعــادة  تحويــل نصيــب المســتثمر األجنبــي  مــن بيــع حصتــه  أو مــن فائــض التصفيــة  أو األربــاح  التــي حققتهــا  المنشــأة للخــارج  	 
والتصــرف  فيهــا  بأيــة  التزامــات مشــروعة  أخــرى   كمــا يحــق لــه  تحويــل  المبالــغ الضروريــة  للوفــاء بــأي التزامــات  تعاقديــة  

خاصــة بالمشــروع .

حرية إنتقال  الحصص  بين الشركاء وغيرهم .	 

كفالة  المستثمر األجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون  على المنشأة المرخص  لها .	 

الحصول على القروض الصناعية وفقا ألحكام صندوق التنمية الصناعية.	 

ترحيــل الخســائر  التــي تحققهــا المنشــأة  إلــى الســنوات الاحقــة  وعــدم إحتســابها  عنــد التســوية الضريبيــة  للســنوات التــي  تحقــق  . 3
المنشــأة أرباحــًا فيهــا.

وجــود الائحــة  التنفيذيــة الموضحــة  لجميــع  سياســات  وإجــراءات  اإلســتثمار األجنبــي ومجاالتــه، والمزايــا  والحوافــز  والضمانــات  . 4
وشــروط وضوابــط  الترخيــص وإجراءاتــه، والتزمــات المســتثمر األجنبــي.

]7[   الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المناخ اإلستثماري  في مدينة الرياض 1436هـ ص84 
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يجــوز أن تكــون  اإلســتثمارات  األجنبيــة  التــي يرخــص لهــا  إمــا منشــآت  مملوكــة  لمســتثمر وطنــي  ومســتثمر أجنبــي معــًا أو مملوكــة . 5
بالكامــل  لمســتثمر أجنبــي .

قيــام الهيئــة العامــة  لإلســتثمار بالبــت  بطلــب الترخيــص خــال  ثاثيــن يومــا ) علمــا أن الهيئــة أصبحــت  تبــت فــي طلبــات الترخيــص . 6
حاليــًا خــال وقــت  اليتجــاز  3 أيــام عمــل فــي معظــم الحــاالت(.

يخضع معدل الضريبة  على أرباح  الشركات إلى سقف 20% .. 7

تكــون كفالــة  المســتثمر األجنبــي  وموظفيــه غيــر الســعوديين  علــى منشــأة  المســتثمر المرخــص لــه . ولمزيــد  مــن المعلومات  يمكن . 8
اإلطــاع علــى الملحــق رقــم )1( فــي نهايــة هــذه الدراســة المتضمــن  تفصيــا أكثــر شــمواًل لنظــام اإلســتثمار األجنبــي بالمملكــة، 
أو اإلطــاع علــى موقــع وزارة التجــارة واإلســتثمار  علــى شــبكة اإلنترنــت www.commerce.go.sa والهيئــة العامــة لإلســتثمار 

.)www.sagia.gov.sa(

أهم مزايا جذب اإلستثمارات األجنبية المباشرة لإلقتصاد المحلي بشكل عام 8 :

نقل التقنية الحديثة ) التكنولوجيا (  الحديثة  إلى القطاعات االقتصادية  المنتجة ذات الجذب  اإلستثماري .. 1

رفع كفاءة  المهارات الفنية  واإلدارية للموارد  البشرية  الوطنية .. 2

توفير عنصر رأس المال ، السيما في الدول التي ينخفض لديها  مستوى االدخار المحلي .. 3

تهيئة فرص العمل  المباشرة  وغير  المباشرة .. 4

االرتقاء بمستوى  رفاهية  المواطن  من خال  توفير  عدة  بدائل بجودة عالمية .. 5

زيادة القدرة التنافسية  للمنتجات الوطنية ، سواء في األسواق العالمية أو المحلية. . 6

تشجيع  اإلنفاق  على أنشطة البحوث  والتطوير  بما يدعم مواكبة  التطورات التقنية  واإلقتصادية .. 7

]8[   د. رضا عبدالسام علي  ، “ اإلستثمار األجنبي المباشر  كأحد آليات  تحسين سوق العمل “ 2009م  صـ 14
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2.3  أنواع  اإلسـتـثمار األجنبي  المباشــــــــر 

بطبيعــة الحــال تختلــف أنــواع اإلســتثمار األجنبــي المباشــر  باختــالف طبيعتــه وتدفقاتــه وكذلــك 
طريقــة تأثيــره ، وفــي هــذه الدراســة  ســنعطي  لمحــة ســريعة  عــن أنــواع رئيســة مــن أشــكال 

اإلســتثمار األجنبــي 9 :

اإلســتثمار  األجنبــي  المباشــر األفقــي :  ) دخــول مســتثمر أجنبــي للســوق المحليــة  إلنتــاج  نفــس المنتــج  الــذي ينتجــه فــي موطنــه . 1
األصلــي عبــر شــركته أو مؤسســته(، وهــذ النــوع مــن االســتثمار  يلجــأ إليــه بعــض المســتثمرون األجانــب  لتخفيــف العوائــق التجاريــة  

فــي وجــه الشــركة  األجنبيــة  ) رســوم وضرائــب وخافــه(.

اإلســتثمار األجنبــي المباشــر العمــودي :  ) دخــول مســتثمر أجنبــي  الســوق المحليــة  إلنتــاج  ســلع وســيطة  إلســتخدامها فــي إنتــاج . 2
الســلع النهائيــة  التــي تنتجهــا الشــركة فــي مقرهــا األم   وذلــك بهــدف تخفيــض تكلفــة إنتــاج المنتــج (.

اإلســتثمار األجنبــي المباشــر  عــن طريــق المشــاريع  الجديــدة ) Greenfield( : ويحــدث هــذا النــوع  مــن اإلســتثمار  عندمــا  يبــدأ . 3
مســتثمر أجنبــي  بمشــروع جديــد،  وهــذا النــوع مــن اإلســتثمار  مطلــوب فــي  الــدول المســتضيفة  ألنــه عــادة  مــا يجلــب  التكنولوجيــا 

والتقنيــة والمعرفــة  ويخلــق   فــرص عمــل  فــي االقتصــاد  ويضيــف قــدرة  إنتاجيــة جديــدة .

اإلســتثمار األجنبــي  المباشــر  عــن طريــق اإلســتحواذ واإلقتنــاء ) Brownfield( : ويحــدث هــذا عــادة عندمــا  تتحــول ملكيــة منشــأة  . 4
محليــة قائمــة  إلــى مســتثمر أجنبــي .

]9[  صاح الصعيري ، وأحمد البكر “  ورقة عمل عن اإلستثمار األجنبي المباشر  في دول مجلس التعاون الخليجي “  2016م  صــ4

النظام  المالي المرتبط 
باإلستثمار األجنبي 

تراخيص وإجراءات 
اإلستثمار األجنبي

علــى  الصعيــد  العالمــي   المملكــة 	 
التجــارة  منظمــة   فــي  عضــو 
العالميــة  وتلتــزم  بمزيــد مــن  تحريــر  
اإلندمــاج  وتســريع  التجــارة   نظــم 

العالمــي  اإلقتصــاد  فــي 

فــإن 	  اإلقليمــي   الصعيــد   علــى 
المملكــة العربيــة الســعودية  عضو 
الخليجــي   التعــاون  مجلــس  فــي 
العربيــة   الحــرة  التجــارة  ومنظمــة  

الكبــرى 

الثنائيــة  	  المعامــات  صعيــد  علــى 
العربيــة   الممملكــة  وقعــت 
تتفــادى  معاهــدات    الســعودية 
ورأس  للدخــل  الضريبــي   اإلزدواج 
وكذلــك  بلــد    29 مــع  المــال  
تعزيــز   إلــى  الراميــة   اإلتفاقيــات 
وحمايــة  إســتثمارات  مؤسســات  
طــرف متعاقــد واحــد  فــي إقليــم 
حــول  بلــد   23 مــع  اآلخــر  الطــرف 

لــم  لعا ا

ــي   أربعــة  عناصــر  رئيســية للنظــام المال
ذات أهميــة  لــدى أي مســتثمر أجنبــي: 

1. ضريبــة دخــل الشــركات :  تنطبــق علــى 
الملكيــة  األجنبيــة  للشــركة  التــي مقرهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية  مــع تعييــن  
معــدل قانونــي بنســبة %20 وهــو أدنــى  

مســتوى  بيــن مجموعــة العشــرين. 

مقــر  علــى  تطبــق   الــزكاة   ضريبــة   .2
الشــركة  فــي  العربيــة الســعودية  بنســبة 

الــزكاة.  قاعــدة  مــن   2.5%

3. تطبيق ضريبة القيمة  المضافة. 

4. اإلشــتراك فــي التأمينــات  اإلجتماعيــة  
للموظفيــن الســعوديين فقــط. 

البــدء بالنشــاط التجــاري فــي المملكــة  	 
، علــى راغــب اإلســتثمار  أواًل  الحصــول 

علــى رخصــة  مســتثمر أجنبــي .

تعــد الهيئــة العامــة  لإلســتثمار  فــي 	 
هــي  الســعودية   العربيــة  المملكــة 
بيئــة  بتحســين  المعنيــة   الجهــة 
الخدمــات  اإلســتثمار  وتقديــم كافــة 

. للمســتثمرين 

اإلســتثمار  	  تراخيــص  أنــواع  تختلــف 
 ، الخاصــة   متطلباتهــا   منهتــا  ولــكل 
لــرأس  المقبــول   األدنــى  الحــد  مثــل 
المــال  لــرأس  األقصــى  والحــد  المــال 

. األجنبــي 

التقــدم  	  اإلســتثمار   لراغبيــن  يمكــن 
بطلــب  الحصــول  علــى ترخيــص  عبــر 
اإلنترنــت  علــى بوابــة الهيئــة العامــة 

ر  لإلســتثما

إتفاقيات  التجارة 
الدولية 

sagia - www.investsaudi.sa  المصدر: موقع الهيئة العامة لإلستثماراإللكتروني

الشكل البياني رقم )1(
العناصر األساسية الداعمة لنظام  اإلستثمار األجنبي بالمملكة العربية السعودية
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2.4  محفزات اإلستثمار األجنبي المباشر بالمملكة ) إيجابيات بيئة اإلستثمار( 

تحتــوي العديــد مــن القطاعــات االســتراتيجية فــي المملكــة علــى  مزايــا نســبية عاليــة  تحفــز بدورهــا جــذب اإلســتثمارات األجنبيــة لديهــا، حيــث 
تحتــل  المملكــة  المرتبــة  الـــ 23 ضمــن  اإلقتصــادات الخمســة والعشــرين األكبــر فــي العالــم .

كمــا حصلــت المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2017م علــى المركــز 30 ضمــن 137 دولــة  فــي التصنيــف العالمــي للتنافســية وفقــا لتقاريــر 
منتــدى االقتصــاد العالمــي ) مزيــد مــن اإليضــاح  الرجــاء قــراءة صــــ35( .

ويعتبــر  الريــال الســعودي  مــن أكثــر العمــات  فــي العالــم إســتقرارًا ، حيــث لــم يكــن هنــاك  تغيــر كبيــر  فــي قيمــة صرفــه خــال  الثاثــة عقــود 
ــى  ــاح  إل ــل  رؤوس األمــوال  واألرب ــة  وتحوي ــل  بالعمــات األجنبي ــى  الصــرف والتحوي ــود  مفروضــة عل ــة  قي ــاك  أي ــرة ، وال توجــد  هن األخي

الخــارج. وبالتالــي يمكــن تقســيم أهــم عوامــل جــذب اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة بالمملكــة علــى النحــو التالــي  :
حوافز أساسية مباشرة.	 
حوافر ثانوية غير مباشرة.	 

الحوافز األساسية المباشرة أواًل : 

1. اإلستقرارالسياسي  واألمني واإلنفتاح االقتصادي 10  

يعتبــر االســتقرار السياســي  مــن أهــم عوامــل  الجــذب اإلســتثماري، حيــث تتميــز  المملكــة  بوجــود درجــة  عاليــة مــن االســتقرار السياســي 
واألمنــي  وإنخفــاض معــدل  الجريمــة  فيهــا إلــى حــدود متدنيــة كمــا تتميــز المملكــة بوجــود إقتصــاد منفتــح علــى العالــم الخارجــي، حيــث تعتبــر 
المملكــة  وفقــا لمعيــار  درجــة اإلنفتــاح االقتصــادي  ) نســبة التجــارة  الخارجيــة  إلــى الناتــج المحلــي (  مــن أكثــر  دول العالــم إنفتاحــًا ، األمــر 

الــذي يجعــل المملكــة  ســوقًا جاذبــة  لإلســتثمار األجنبــي. 11
  

2 .  الحوافز التشريعية والضريبية  للمستثمر األجنبي 12 

منحــت المملكــة العربيــة الســعودية  إمتيــازات ضريبيــة  لعــدد مــن  المناطــق األقــل نمــوا  فــي المملكــة  بهــدف جــذب  مزيــد من االســتثمارات 
إليهــا ، وذلــك لمــدة عشــر ســنوات  مــن بدايــة أي مشــروع ، والمناطــق التــي تشــملها التخفيضــات الضريبيــة  وهــي :

)حائــل، جــازان، نجــران، الباحــة، الجــوف، منطقــة الحــدود الشــمالية( وجميــع  هــذه المناطــق  يتوفــر بهــا  مــدن صناعيــة ، وبهــا العديــد  مــن 
الفــرص الصناعيــة  والتجاريــة والســكنية  والخدميــة. كمــا تشــمل  الحوافــز الضريبيــة أيضــًا ؛ المزايــا التاليــة : 

خصم %50 من تكاليف  التدريب  السنوي للعمالة  السعودية.	 
خصم %50 من األجور  السنوية المدفوعة  للسعوديين .	 
ــن 	  ــر مــن خمســة مواطني ــم توظيــف أكث ــال ســعودي، وإذا مــا ت ــون ري ــح إذا زاد رأس المــال المســتثمر عــن ملي ــة  تمن خصومــات إضافي

ــة. ــة أو إداري ســعوديين لمــدة تعاقــد ال تقــل عــن عــام  فــي وظائــف ذات طبيعــة  فني

https//mci.gov.sa“ 10[  وزارة التجارة واإلستثمار “ الموقع اإللكتروني الرسمي[
]11[  منتدى الرياض االقتصادي  “ تقييم  اإلستثمار  في المملكة العربية السعودية “  الدورة الخامسة  2011م  صــ103.

]12[  مصدر سابق في هامش رقم )9(.
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3 . الحوافز التنظيمية والمالية  لإلستثمار  األجنبي 13 

تتســم البيئــة اإلســتثمارية  فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي منظرهــا العــام بتطورهــا المســتمر، وقــد تضمــن  نظــام اإلســتثمار 
األجنبــي بالمملكــة  مجموعــة مــن الحوافــز التنظيميــة ؛ أهمهــا مــا يلــي : 

تأســيس الهيئــة العامــة لإلســتثمار الســعودية ) SAGIA( لتكــون الجهــة المســؤولة عــن إعطــاء  تراخيــص اإلســتثمار للمســتثمرين . 1
ــد الجهــود . ــة األخــرى لتوحي ــب ، والتنســيق فــي ذلــك مــع الجهــات الحكومي األجان

الملكية للشركات واألراضي بنسبة %100 لألجانب .. 2

ال يوجد قيود على إعادة تحويل رأس المال .. 3

ال توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات األجنبية %20 على الفوائد .. 4

إمكانية ترحيل الخسائر اآلجلة في بيان الميزانية العمومية ألجل غير مسمى.. 5

للمستثمرين األجانب الحق في اإلستفادة من المؤسسسات التمويلية المتخصصة المحلية  والدولية والتي تشمل :. 6

الصندوق العربي  للتنمية االقتصادية 	 
صندوق النقد العربي 	 
برنامج تمويل التجارة العربية 	 
المؤسسة العربية لضمان  اإلستثمار	 
البنك  اإلسامي للتنمية.	 

وهناك عدد آخر  من الحوافز  المالية  تدعم  اإلستثمار الوطني  واألجنبي على حد سواء في المملكة  ، والتي تتضمن اآلتي :

صندوق تنمية  الموارد البشرية لدعم األنشطة المتعلقة بتأهيل  وتدريب  العمالة السعودية وتوظيفها .	 
الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي .	 
أسعار تنافسية لخدمات المياه  والكهرباء  واألراضي للمشروعات  التجارية والصناعية 	 
المنــح الماليــة  للبحــوث  والتنميــة فــي جامعــة الملــك  عبداللــه للعلــوم  والتقنيــة )KAUST ( ، ومدينــة الملــك عبدالعزيــز  للعلــوم 	 

.)KACST ( ــة والتقني

كمــا أن حزمــة اإلجــراءات التــي أعلنــت عنهــا الهيئــة العامــة لإلســتثمار والمتوافقــة مــع مــا جــاء فــي وثيقــة برنامــج التحــول الوطنــي 
2020 ســاهمت بشــكل كبيــر علــى تحســين البيئــة التنظيميــة واإلجرائيــة  لتشــجيع  وجــذب المزيــد مــن اإلســتثمارات األجنبيــة 

المباشــرة .

ثانيا: الحوافز الثانوية غير المباشرة 

ارتفاع القدرة الشرائية: حيث يتسم اإلستهاك في المملكة بشكل عام  باقتطاعه الحصة  األكبر من الناتج  المحلي اإلجمالي.. 1

توافر الموارد االقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة لإلنتاج وتقديم الخدمات .. 2

توافر البنية التحتية ، حيث يتصف معظمها بالتطور والحداثة. . 3
إصــدار عــدة قــرارات مــن الدولــة لتعزيــز  دور الرقابــة  الداخليــة والمراجعــة، والتأكيــد علــى كفايــة  المعلومــات التــي تتضمنهــا القوائــم . 4

الماليــة والحســابات الختاميــة الصــادرة عــن الشــركات وذلــك لتمكيــن المســتثمرين مــن تقييــم أداء الشــركات بشــكل ســليم وصحيــح 
والقــدرة علــى إتخــاذ القــرارات المناســبة لحمايــة إســتثماراتهم، وذلــك كلــه فــي ســبيل حوكمــة أداء تلــك الشــركات والمؤسســات.

ما تضمنته رؤية 2030 من أولويات واضحة لتوحيد الجهود وتكاملها، وحوكمة قوية  للبرامج والمؤسسات العاملة بالدولة .. 5

توافر أراضي بأسعار تنافسية ) أكثر من 35 مدينة صناعية وإقتصادية في مواقع إستراتيجية مختلفة بالمملكة( .. 6

إستقرار سعر الصرف .. 7

يتســم القطــاع المالــي والنقــدي الســعودي بالمتانــة والجــودة حيــث يعتبــر الســوق المالــي الســعودي أكبــر ســوق مالــي فــي منطقــة . 8
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كمــا يتســم النظــام النقــدي بالمملكــة  والقطــاع المصرفــي باإلســتقرار والنمــو . 
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ثالثا: أنواع الدعم المقدم للمستثمر األجنبي  بالمملكة    

يوضح الشكل البياني التالي موجزًا ألنواع الدعم والتسهيات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية  للمستثمر األجنبي.

الدعم
الضريبي

دعم
المالي

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية  	 
برنامجا يهدف إلى  التشجيع  على 

تدريب  وتوظيف  المواطنين 
السعوديين.

برنامج » تمهير «  لتدريب  الخريجين 	 
السعوديين  خال العمل 

التدريب في المعاهد غير الربحية 	 

إعادة تأهيل حاملي الشهادات 	 
الصحية 

برنامج » دروب « 	 

تذليل عقبة  الرسوم  الجمركية  	 
على المواد والمعدات  واآلالت  

المختارة 

إعفاءات ضريبية على أجور  	 
وتكاليف األيدي العاملة  

السعودية 

تسهيات إئتمانات الصادرات 	 

دعم الطاقة  والمياه  والغاز 	 
الطبيعي  واإليثان والديزل 

حوافز مالية  لمشاريع البحث 	 
والتطوير 

برامج القروض لإلستثمار الصناعي 	 

دعم
التوظيف 

sagia - www.investsaudi.sa  المصدر: موقع الهيئة العامة لإلستثماراإللكتروني

الشكل البياني رقم )2(
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اإلستثمار األجنبي المباشـــــر  في ظل رؤيــــــة المملكة 2030     2.5

دشــنت المملكــة العربيــة الســعودية  عهــدًا جديــدًا نحــو تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة شــاملة، وذلــك عبــر إطــاق رؤيــة 2030 مــن خــال ثاثــة 
محــاور رئيســة: المجتمــع الحيــوي، واالقتصــاد المزدهــر، والوطــن الطمــوح؛ التــي ترتكــز علــى عمــق مكانــة المملكــة إســاميًاوعربيًا وإقليميــا 

ودوليــًا،  وقوتهــا االســتثمارية الرائــدة،  وكونهــا محــور ربــط بيــن القــارات الثــاث. 

ولتحقيــق أهــداف الرؤيــة أطلقــت المملكــة دفعــة مــن اثنــي عشــر برنامجــًا تنفيذيــًا يمتــد بعضهــا حتــى عــام 2020 والبعــض اآلخــر إلــى مــا بعــد 
ذلــك، جــاء مــن بينهــا برامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة لبلــورة الغايــة الوطنيــة فــي حقــول االســتثمار داخليــًا وخارجيــًا وتنويــع مصــادر البنــاء 

واإلنمــاء، فضــًا عــن تأســيس شــراكات اقتصاديــة وطيــدة تســهم فــي تعميــق أثــر ودور المملكــة فــي الوســط اإلقليمــي والدولــي.

وقــد جــاءت الرؤيــة لتهيئــة بيئــة طموحــة وجاذبــة لإلســتثمارات األجنبيــة مــن خــال تجســيد أحــد أهدافهــا المتمثــل فــي  رفــع نســبة 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي مــن %3.8 إلــى المعــدل العالمــي %5.7  15، عبــر توليــد فــرص إســتثمارية جاذبــة  

ومحفــزة وذات مــردود وجــدوى اقتصاديــة .

ومــن أهــم تلــك الفــرص اإلســتثمارية التــي بــدأت حكومــة المملكــة العربيــة بتدشــينها فــي عــام 2018م هــو مشــروع القديــة الترفيهــي، حيــث 
يعتبــر مــن الفــرص والمشــاريع الواعــدة فــي منطقــة الريــاض تعمــل علــى  جــذب المزيــد مــن اإلســتثمارات األجنبيــة إلــى المملكــة .

5.2.1  مشروع القديــــة 

ــم، ويدعــم  ــدة مــن نوعهــا علــى مســتوى العال ــر مــن المشــاريع الفري ــة، ويعتب ــة وترفيهي ــة ورياضي ــة ثقافي ــارة عــن مدين ــة عب مشــروع القدي
المشــروع توجــه المملكــة إليجــاد مصــادر جديــدة للدخــل القومــي  وتقليــص  التدفقــات  النقديــة  الخارجيــة  التــي ينفقهــا المواطنــون 

والمواطنــات بالخــارج .

ومــن أهــم أهــداف المشــروع هــو إجتــذاب اإلســتثمارات المحليــة  واألجنبيــة إلحــداث تغييــر شــامل فــي اقتصــاد البــاد، عبــر تعزيــز دور القطــاع 
الخــاص الســعودي فــي هــذه االســتثمارات، وعبــر جــذب اإلســتثمارات األجنبيــة والمشــاركة فــي إنشــاء  المشــاريع المناســبة لــه، واتخــاذ القــرار 

بضــخ األمــوال فــي المشــروع الجديــد.

ومــن المنتظــر أن يجتــذب المشــروع نخبــة مــن كبــار المســتثمرين المحلييــن والعالمييــن األجانــب ؛ األمــر الــذي يدعــم مكانــة المملكــة كمركــز 
عالمــي مهــم فــي جــذب االســتثمارات الخارجيــة واألجنبيــة. 

كمــا يتوقــع عنــد إفتتــاح المرحلــة األولــى مــن المشــروع فــي عــام 2022م إحــداث نقلــة نوعيــة فــي اإلرتقــاء بمســتوى الخدمــات  بمدينــة 
الريــاض؛ لتصبــح فــي مصــاف المــدن المفضلــة للعيــش بهــا حــول العالــم .

ويوضــح مشــروع “القديــة” بجــاء، توجهــات صنــدوق االســتثمارات العامــة، وخططــه فــي التوســع محليــًا وعالميــًا، بتأســيس مشــاريع ذات 
جــدوى اقتصاديــة واجتماعيــة عاليــة مــن منطلــق إيمــان الصنــدوق بــأن الفــرص االســتثمارية فــي الداخــل، ال تقــل أهميــة مــن فــرص الخــارج؛ 
بــل قــد تكــون ذات عائــد أكبــر مــن مشــاريع الخــارج، اعتمــادًا علــى القــدرة الشــرائية العاليــة للمواطــن والجوانــب اإليجابيــة األخــرى لاقتصــاد 

الســعودي.

المرحلة األولى )2016م ـ 2022م( 
بناء  مرافق المشروع الترفيهية  المميزة 

المرحلة الثانية  ) 2023 ـ 2025( 
أعمال تطوير المشروع

المرحلة الثالثة  ) 2026 ـ 2035 ( 
نمو المشروع 

شكل بياني رقم )3( مراحل مشروع القدية 
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كمــا تهــدف الرؤيــة )2030( إلــى رفــع حجــم  اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة  بالمملكــة  مــن 30 مليــار ريــال ســعودي إلــى 70 مليــار ريــال 
ســعودي ، وتشــجيع  االســتثمار  المحلــي  واألجنبــي  فــي قطاعــات أخــرى غيــر قطــاع الترفيــه كقطــاع  الصحــة  والخدمــات البلديــة  واإلســكان  

والتمويــل  والطاقــة وغيرهــا ؛ عبــر طــرح فــرص إســتثمارية مجزيــة وواعــدة فــي تلــك القطاعــات.

وســوف يفتــح توجــه الدولــة لتخصيــص العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة  آفاقــا عديــدة لتحفيــز التنافــس   لإلســتثمار المحلــي  وجــذب  المزيــد 
مــن االســتثمارات األجنبية.

شكل رقم ) 4 ( اهم الفرص اإلستثمارية  الواعدة بالمملكة في ظل رؤية 2030

تخصيص بعض
الخدمات 
الحكومية

المعادن والتعدين 
قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات 

قطاع الترفيه 
قطاع النقل 
والخدمات 
اللوجستيه

جذب االستثمارات األجنبية المباشرة
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2.2.5  حوافز رؤية المملكة 2030 في جذب اإلستثمارات األجنبية المباشرة

رفع نسبة اإلستثمارات األجنبية 
المباشرة  من إجمالي الناتج المحلي من 

%3.8 إلى المعدل العالمي 5.7%

رفع حجم اإلستثمارات األجنبية المباشرة  
بالمملكة  من 30 إلى 70 مليار لعام 
2020م وفق برنامج التحول الوطني 

2020

اإلنتقال باإلقتصاد الوطني من 
المركز 25 في مؤشر التنافسية 

إلى أحد  المراكز الـ10 األولى

تطبيق التصنيف الوطني 
 )ISIC4( لإلنشطة  اإلقتصادية

على التراخيص اإلستثمارية 

خصصة خدمات  
حكومية محدودة   

لتعزيز  جذب 
المستثمر األجنبي 

المباشر 

إتاحة فرص إستثمارية واعدة  
للمستثمر المحلي واألجنبي  
) القدية، الفيصيلية ، نيوم 
..برنامج جودة الحياة 2020 

.. الخ(

رفع  قيمة أصول  صندوق  
اإلستثمارات  العامة  من 600 مليار   

إلى  ما يزيد  على  7 تريليون  ريال 
سعودي.

تشجيع اإلستثمار المحلي  واألجنبي 
في قطاع  الصحة  والخدمات  

البلدية واإلسكان والتمويل 
والطاقة وغيرها 

زيادة دعم الشركات السياحية  عبر 
برنامج دعم الثقافة والترفيه باإلضافة 
إلى فتح آفاق جديدة لمجال اإلستثمار  

األجنبي المباشر في قطاعات  
إقتصادية مختلفة بالمملكة ومن ذلك  
فتح المجال مؤخرا  للمستثمر األجنبي 

اإلستثمار في قطاع اإلستقدام

تقدم  ترتيب  المملكة  في 
مؤشر أداء  الخدمات  اللوجستية  

من المرتبة 49 إلى 25 عالميا 
وتحقيق الريادة إقليميا.

الشكل التالي رقم ) 5 (
 أهم أهداف رؤية المملكة 2030  ذات العالقة بجذب اإلستثمارات. األجنبية المباشرة.  
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2.6  عوائق بيئـــة اإلستثمار األجنبي بالمملكة 

خلصــت بعــض الدراســات الســابقة ذات العالقــة  بأهــم التحديــات  والســلبيات  التــي تواجــه بيئــة 
اإلســتثمار األجنبــي  فــي المملكــة إلــى مجموعــة مــن العوائــق والســلبيات التــي قــد تضــر  ببيئــة 

اإلســتثمار، والتــي يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي: 

القضــاء التجــاري وضعــف  وســائل فــض المنازعــات التجاريــة: حيــث مــا يــزال أســلوب التقاضــي يشــكل احــد  ابــرز العوائــق االســتثمارية . 1
حســب وجهــة نظــر المســتثمر األجنبــي، ويتمثــل ذلــك  فــي طــول  فتــرة إنهــاء المنازعــات  التجاريــة  بيــن المســتثمرين وخصومهــم مــن 

الجهــات العامــة أو الخاصــة .

البيروقراطيــة: علــى الرغــم  مــن الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة العامــة لإلســتثمار لتوحيــد الجهــود  بأســلوب النافــذة الواحــدة  ومراكــز . 2
الخدمــة الشــاملة غيــر المعمــول بهــا فــي معظــم  الجهــات الحكوميــة،  إال أن بيروقراطيــة إجــراءات بعــض الجهــات الحكوميــة التــب 

تضطــر  المســتثمر األجنبــي أن يتعامــل معهــا تعــد إحــدى  الســلبيات الهامــة عنــد ســؤاله  عمــا يواجهــه  مــن عوائــق .

ضعــف الخدمــات المســاندة والبنيــة التحتية)اللوجســتية( وإرتفــاع تكلفتهــا؛ إذ يواجــه المســتثمر األجنبــي كمــا المســتثمر الوطنــي . 3
ضعــف  الخدمــات  المســاندة وخدمــات البنــى التحتيــة  المتمثلــة  بخدمــات النقــل والشــحن  والتفريــغ والتعبئــة ومــا شــابه علــى الرغــم 

مــن كل الجهــود المبذولــة لتحســين القطــاع.

ــة الحصــول علــى المعلومــات، وتأخــر . 4 ــات عــن قطاعــات  االقتصــاد الســعودي: فصعوب ــة المعلومــات  والبيان ضعــف وعــدم كفاي
صدورهــا، ووجــود فــارق زمنــي كبيــر  لصدورهــا مــن جهــة أخــرى؛  يعــّد عائقــا مــن عوائــق اإلســتثمار األساســية، الســيما ذلــك القــادم  
ــات  ــث البيان ــق  بتحدي ــرة بالمملكــة فيمــا يتعل ــة األخي ــى الرغــم مــن التطــور  والتحســن فــي اآلون ــا. فعل ــدول المتطــورة إحصائي مــن ال

ــات والمعلومــات بشــكل محــدث وشــامل للجميــع. ــد مــن تلــك الجهــود إلتاحــة البيان ــاك حاجــة لمزي ــه هن والمعلومــات، إال  أن

ضعــف المنشــآت التســويقية: إذ ال يجــد  المســتثمر  األجنبــي  منشــآت  تمكنــه  مــن توفيــر  جهــوده  وجهــازه التســويقي لتســويق . 5
منتجــه أو خدمتــه بالشــكل المطلــوب، وتحظــى بثقتــه وقناعتــه  بإمكانيــة اإلعتمــاد عليهــا، وقــد يضطــر  فــي بعــض األحيــان  إلــى القيــام 

بعمليــة التســويق  بكاملهــا ذاتيــا، ممــا يعنــي ارتفــاع تكلفــة التســويق علــى المســتثمر األجنبــي. 

التضخــم: بالنظــر إلــى الدراســات الســابقة التطبيقيــة  ياحــظ أن العاقــة بيــن التضخــم  واإلســتثمار األجنبــي المباشــر  هــي عاقــة . 6
عكســية  بمعنــى  أن ارتفــاع  معــدالت التضخــم  يصاحبــه  إنخفــاض فــي تدفقــات  اإلســتثمار األجنبــي المباشــر، حيــث يعــد  معدل التضخم 
فــي الــدول المضيفــة مــن المؤشــرات الرئيســة التــي ينظــر إليهــا المســتثمر األجنبــي عنــد إتخــاذ قــرار اإلســتثمار  مــن عدمــه؛  فاعتــدال 
واســتقرار مســتويات األســعار  يزيــد مــن جاذبيــة الدولــة  إلســتقبال تدفقــات اإلســتثمار األجنبــي، بينمــا  ارتفــاع معــدالت التضخــم  يجعــل 

المســتثمر  يتــردد فــي الدخــول إلــى الســوق  حيــث أن تكاليفــه اإلنتاجيــة ســوف ترتفــع  ممــا يضعــف مــن منافســة منتجاتــه. 17  

يضــاف إلــى مــا ســبق  عــدد مــن  الصعوبــات والعوائــق األخــرى فــي المجــاالت التشــريعية أو التنظيميــة أو اإلقتصاديــة  التــي قــد 
تؤثــر  ســلبًا  علــى التدفقــات اإلســتثمارية الــواردة )الداخلــة( للدولــة علــى الرغــم مــن العمــل حاليــا علــى إصاحهــا  ومعالجتهــا عبــر 

برامــج الرؤيــة )2030(، نذكــر منهــا مــا يلــي 18 : 

ضعف حماية الملكية  الفكرية  وبراءات اإلختراع.	 
ضعف الشفافية  في بعض األنظمة واإلجراءات. 	 
إفتقار السوق المحلي  للقدر  المائم  من العمالة الماهرة التي يحتاجها قطاع األعمال .	 
ضعف آليات مشاركة  القطاع الخاص في صنع القرار االقتصادي. 	 
صعوبة الحصول  على مواقع  شاغرة ومائمة  بالمدن الصناعية.	 
عدم  توافق مخرجات التعليم  مع متطلبات سوق العمل .	 

]17[  صاح الصعيري ، وأحمد البكر “  ورقة عمل عن اإلستثمار األجنبي المباشر  في دول مجلس التعاون الخليجي “  2016م  صـ16
]18[  جريدة االقتصادية   العدد 9064. تاريخ  5 أغسطس 2018م  نقا عن دراسة ميدانية  تتعلق بالمعوقات   التي تواجه المستثمر األجنبي .
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الفصل الثالث3
قراءة تحليلية للوضع الراهن لإلستثمار األجنبي 

بالمملكة العربية السعودية
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3
3.1   البنى التحتية لبيئة اإلستثمار األجنبي بالمملكة العربية السعودية 

شــهد إقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام المنصــرم )2017م( والعــام الحالــي )2018( سلســلة  مــن اإلصاحــات  
والبرامــج االقتصاديــة  لتواكــب رؤيــة المملكــة 2030 وتتمثــل فــي تنويــع  مصــادر  الدخــل  مــن أجــل تخفيــف  اإلعتمــاد  علــى النفــط  
كمــورد رئيــس للدخــل، والتحــول نحــو إقتصــاد متنــوع، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تحفيــز القطاعــات األخــرى االقتصاديــة والقطــاع الخــاص 
علــى وجــه التحديــد نحــو اإلســتغال األمثــل  للمــوارد المتاحــة. ومــن أبــرز  تلــك اإلصاحــات التــي تســاهم بشــكل كبيــر  فــي تحفيــز 

وجــذب  اإلســتثمارات األجنبيــة وخلــق منــاخ إســتثماري  مائــم  ومناســب  مــا يلــي: 

تشكيل  لجنة  برئاسة  سمو ولي العهد  لمكافحة  الفساد  في المملكة.. 1

 العمل  على إصدار  التأشيرات للمستثمرين األجانب  إلكترونيا خال يوم واحد .. 2

ــة . 3 ــي تتحملهــا الدول ــي تســاهم فــي الحــد مــن التكاليــف  الباهظــة الت ــة والت ــى الســلع الضــارة بالصحــة العامــة والبيئ ــة عل فــرض ضريب
والمواطنيــن جــراء األضــرار الناتجــة عنهــا .

إقرار حساب المواطن الذي ساعد على تخفيف العبء المباشر وغير المباشر  على بعض فئات المجتمع لدعم قدرتها الشرائية.. 4

هــذا، وســيتم تســليط الضــوء فــي هــذا  الفصــل  علــى مؤشــرات إقتصاديــة  ذات عاقــة  باالســتثمار األجنبــي المباشــر  بالمملكــة، حيــث  تشــير 
البيانــات فــي الجــدول رقــم ) 1 ( إلــى بيانــات ومعلومــات المؤشــرات إقتصاديــة عــام 2017م ؛ أهمهــا إنخفــاض معــدل النمــو الســنوي )النمــو 
االقتصــادي( للناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة  بمعــدل 0.68 % عــام 2017م  ليبلــغ  نحــو 2566 مليــار ريــال ســعودي  وذلــك مقارنــة  
بنمــو إيجابــي فــي عــام 2016م  مقــداره %1.67 ،حيــث يرجــع ذلــك إلــى تراجــع أســعار النفــط  وإنخفــاض الناتــج المحلــي للقطــاع النفطــي  بمــا 
يعــادل الـــ %3؛ إال أنــه هنــاك العديــد مــن المؤشــرات اإليجابيــة األخــرى التــي تضمنتهــا تلــك المؤشــرات؛ مــن ضمنهــا التحســن الملحــوظ فــي 
الحســاب الجــاري لميــزان مدفوعــات المملكــة، إذ ســجل فائضــًا بحوالــي 57.1 مليــار ريــال خــال عــام 2017 م مقابــل عجــز مقــداره 89.4 مليــار 

ريــال عــام 2016م.

وفــي ســوق األســهم، انضمــت الســوق الماليــة الســعودية مؤخــرًا إلــى عــدد مــن مؤشــرات األســواق العالميــة كمورجــان ســتانلي، وســتاندرد 
آنــد بــورز »S & P«، وفوتســي لألســواق الناشــئة، حيــث يتوقــع أن يســهم ذلــك فــي تعزيــز كفــاءة الســوق الماليــة، وزيــادة جاذبيــة الســوق 

للمســتثمر المحلــي واألجنبــي.

وفــي مطلــع عــام 2018، اعُتمــدت خطــة لتنفيــذ برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، بهــدف تطويــره ليكــون قطاعــا ماليــا متنوعــا وفاعــا لدعــم 
تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار، وزيــادة كفاءتــه وقدرتــه علــى مواجهــة التحديــات المســتقبلية.

1.3.1  مؤشرات إقتصادية عامة 

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي ـ التقرير السنوي الرابع والخمسون )54( عام 2018م – 1439هـ  )ساما(

2017م

15)

51.9% 32,552,336
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

�� ��2017م  80312
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المصدر:  مؤسسة النقد العربي السعودي ـ التقرير السنوي الرابع والخمسون )54( عام 2018م – 1439هـ  )ساما( 
مالحظة:  تم تقريب األرقام في الجدول ألقرب عدد صحيح. 

جدول رقم ) 1 ( مؤشرات إقتصادية مختارة للمملكة العربية السعودية  لعام 2017م مقارنة بعام 2016م

2016مالمؤشر

2418.525756.5

25882566-0.85

1.67-0.86-151.5

2.1-0.9-142.9

1461481.4

2.11.814.3

51969233.3

33443631

83193012

-311-238.5-23.3

-8957164

-3.72.2159

معدل التغير )%(2017م

إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال سعودي(

إجمالي الناتج  المحلي باألسعار الثابتة  )مليار ريال(  ) 2010م=100(

معدل التضخم ) أسعار المستهلك(

صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية  )مليار ريال(

اإليرادات العامة الفعلية  )مليار ريال(

أسعار الفائدة على الودائع المصرفية  بالريال السعودي  )3أشهر(

اإليرادات النفطية  )مليار ريال(

المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال(

عجز الميزانية  العامة )مليار ريال(

الحساب الجاري )مليار ريال(

نسبة فائض الحساب  الجاري  للناتج  المحلي اإلجمالي

معدل النمو  السنوي  في الناتج  المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
)100=2010 (
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بالمملكة العربية السعودية )2017م(

عنــد النظــر إلــى  الجــدول  التالــي  رقــم ) 2(  ياحــظ القــارئ مراحــل تطــور نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي 19  خــال عــام 2017م 
حيــث بلــغ نصيــب الفــرد فــي المملكــة العربيــة الســعودية  مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي  لعــام 2017م مــا يقــارب الـــ80 ألــف ريــال ســعودي  
وبمــا يعــادل  21 ألــف دوالر أمريكــي ؛ بينمــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي  فــي الربــع  األول مــن عــام 2018م  باألســعار الجاريــة  مــا 
يقــارب الـــ 21  ألــف ريــال ســعودي وبمــا يعــادل 5.6 آالف دوالر أمريكــي  بمعــدل ارتفــاع نســبته %5.68  مقارنــة بقيمتــه فــي نفــس  الفتــرة  

مــن العــام الســابق )2017م(.

جدول رقم ) 2 ( نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في عام 2017م والربع األول من عام 2018م

ماليين الرياالت

33.107 32.552 32.930 32.719 32.507 32.296

21.039 80.312 20.907 19.994 19.503 19.908

696.523 2.619.565 688.453 654.167 633.992 642.953

688.131 2.575.270 678.913 641.689 622.246 632.422

2018م

الربع
األول

الربع
الرابع

الربع
الثالث

الربع
الثاني

الربع
األول

2017م

الناتج المحلي اإلجمالي ) باألسعار الجارية(

الدخل القومي اإلجمالي ) باألسعار الجارية(

عدد السكان  )ألف نسمة(

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )ريال(

المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء. - بيانات أولية

]19[  الدخــل القومــي  وفــق تعاريــف الهيئــة العامــة لإلحصــاء الســعودية  هــو عبــارة عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي  مخصومــا منــه  الدخــول األوليــة  التــي تدفــع للوحــدات  غيــر 
المقيمــة  مضافــا إليــه  الدخــول  األوليــة  الملتقــاة  مــن الوحــدات  غيــر المقيمــة ، كمــا يعــرف الناتــج المحلــي اإلجمالــي  بأنــه مجمــوع  القيــم المضافــة  للمنتجيــن  المقيميــن  
بســعر المنتــج  مضافــًا إليــه  الرســوم الجمركيــة  ، أو هــو مجمــوع المخرجــات  مخصومــا منــه  مجمــوع  اإلســتهاك  الوســيط  مضافــًا إليــه  صافــي الضرائــب  غيــر المباشــرة  
علــى المنتجــات . وبمعنــى آخــر، فــإن إجمالــي الناتــج المحلــي يمثــل القيمــة النقديــة بالعملــة المحليــة للدولــة لجميــع الســلع والخدمــات االقتصاديــة النهائيــة المنتجــة داخــل تلــك 

الدولــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة، ســواء كانــت تلــك االســتثمارات محليــة أو أجنبيــة.

اإلجمالي
2017

dubayanm
Highlight
بيانات أولية لعام ٢٠١٨م

dubayanm
Sticky Note
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تقييم سهولة ممارسة األعمال بالمملكة العربية السعودية 

يوضــح الجــدول رقــم )3( أدنــاه مرتبــة المملكــة العربيــة الســعودية ودرجتهــا مقارنــة بــدول العالــم مــن حيــث تقييــم  ســهولة ممارســتها 
ألنشــطة األعمــال، ويعتبــر هــذا التقريــر الــذي يصــدره البنــك الدولــي  ويســتند فــي األســاس إلــى معاييــر مؤسســية  مــن أهــم  التقاريــر التــي 

ــة المســتثمرة . تعكــس درجــة ســهولة الممارســات واإلجــراءات التــي تجــذب أو تطــرد  رؤوس األمــوال األجنبي

الجديــر بالذكــر ان المملكــة حققــت المرتبــة )92( عــام 2018م  ، وذلــك لتقدمهــا  فــي 6 محــاور مــن أصــل 10 لمؤشــرات ســهولة ممارســة 
أنشــطة األعمــال عــام  2018م ،وهــي: حمايــة أقليــة المســتثمرين، وإنفــاذ العقــود، وبــدء النشــاط التجــاري، والتجــارة عبــر الحــدود، وتســجيل 
الملكيــة، وتســوية حــاالت اإلفــاس . هــذا وقــد دفعــت اإلصاحــات القويــة التــي أجرتهــا المملكــة مؤخــرًا إلــى إحــراز التقــدم فــي حمايــة أقليــة 
المســاهمين والمســتثمرين األقليــة ) يقصــد باألقليــة  هــو المســاهم  الــذي تكــون  حصتــه مــن األســهم  قليلــة جــدا  بحيــث  التمنحــه أي 
ســلطة  أو تأثيــر علــى قــرارات الشــركة ( ،  حيــث حلــت فــي المرتبــة العاشــرة عــام 2018م علــى مســتوى العالــم بعــد أن كانــت فــي المرتبــة 
63  عــام 2017م ، األمــر الــذي يبعــث إشــارة قويــة إلــى المســتثمرين المهتميــن باالســتثمار فــي المملكــة ويعــزز مــن ثقــة المســتثمرين فــي 

الســوق الســعودي ويســهم فــي جــذب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة .

جدول رقم ) 3 (:  سهولة ممارسة األعمال للمملكة العربية السعودية  مقارنة ببعض الدول  2017/ـ2018م

المعيار

99.96 1 91.16 51 2.95 80.04 135 77.09 147

3 86.38 2 -5.14 75.52 38 80.66 15

37 99.92 1 -4.93 79.88 59 84.81 28

1 90.02 10 2.68 81.19 24 78.51 32

1 50.00 90 00 50.00 90 50.00 82

2 75.00 10 16.67 75.00 10 58.33 63

9 99.44 1 -2.04 75.00 76 77.04 69

56 71.50 91 -0.03 49.59 161 49.62 158

21 74.02 12 3.71 58.78 83 55.07 105

32

1

49.80

78.73

69

21

00.00

1.39

00.00

62.5

168

92

00.00

61.11

169

94

88.36

83.97

94.47

100

81.67

91.08

84.63

71.48

71.85

86.55

أفضل الممارسات 
العالمية نيوزيلندا 

2018م

أفضل الدول العربية 
اإلمارات العربية 
المتحدة 2018م

المرتبة

)190(

الدرجة

)100(

المرتبة

)190(

الدرجة

)100(
المرتبةالمرتبة الدرجةالدرجة

المملكة العربية السعودية

2018م2017م
قيمة 
التغير 
)-،+(
درجة

إجراءات ممارسة النشاط والبدء به

تصاريح البناء والتشييد

الحصول على خدمات الكهرباء

تسجيل الملكية

الحصول على التمويل

حماية المستثمرين

الضرائب

التجارة الخارجية

تنفيذ التعاقدات

تسوية حاالت اإلفاس

الترتيب العام اإلجمالي 
لجميع المعايير

المصدر:  تقارير  البنك الدولي - world Bank )2018( . Doing Busineess :Saudi arabia . 15th Edition - بيانات أولية .

dubayanm
Sticky Note
بيانات أولية لعام ٢٠١٨م 
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تقييم تنافسية االقتصاد السعودي خالل عامي 2017م2018-م 

تقريــر التنافســية العالمــي هــو تقريــر ســنوي يصــدر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي منــذ عــام 2005م ،  والتقريــر يصنــف الــدول حســب 
معيــار التنافســية العالمــي ، والمســتند فــي األســاس إلــى معاييــر أساســية محوريــة عــن إقتصــادات تلــك الــدول ، ويعتبــر هــذا التقريــر مــن أهــم 
التقاريــر العالميــة  ذات المرجعيــة الموثوقــة  بالنســبة لمتخــذي القــرار والمخططيــن االســتراتيجيين وكذلــك  المســتثمر  المحلــي واألجنبــي ، 
ويعتبــره خبــراء  االقتصــاد والتنميــة  مــن أهــم التقاريــر أيضــًا  فــي مجــال صناعــة  قــرارات  التخطيــط االقتصــادي  وبرامجــه  فــي أي دولــة والتــي 

تتضمــن تصميــم إســتراتيجيات النمــو االقتصــادي ورفــع التنافســية.

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ) 4  (  ومــن الشــكل البيانــي  رقــم )7( مرتبــة االقتصــاد الســعودي التنافســية مقارنــة بـــ)140( دولــة ، حيــث حققــت 
المملكــة  عــام 2018م المرتبــة الـــ)39( تنافســيا بشــكل عــام مــن أصــل )140( دولــة لجميــع المعاييــر التنافســية بفــارق تحســن إيجابــي عــن 
العــام الــذي قبلــه يقــدر بمرتبتيــن ) )41( مــن أصــل ) 135( دولــة عــام 2017م( ، كمــا يُفٌصــل الجــدول مرتبــة المملكــة التنافســية  وفــق 

المعاييــر والمؤشــرات األساســية المحوريــة ) بغــض النظــر عــن تفاصيــل  تلــك المؤشــرات( مقارنــة بأفضــل اإلقتصــادات العالميــة.

شكل بياني رقم) 6 ( تطور مرتبة المملكة العربية السعودية في جانب حماية األقلية المستثمرين لمؤشرات سهولة ممارسة األعمال.

المصدر:  الجدول رقم ) 3(

]20[  مؤشــر إســتقرار االقتصــاد  الكلــي  : قيــاس  تغيــر  الديــن العــام   نســبة  للناتــج  المحلــي اإلجمالــي  ؛ إضافــة  إلــى التغيــر  فــي التصنيــف  
ــر 2018م(. ــة، 18 أكتوي ــر الســنوي  للتضخــم ) المصــدر : أ. ســالم بــن فهــد الزمــام – صحيفــة المــال االقتصادي االئتمانــي  لاقتصــاد  وحركــة  التغي
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شكل بياني رقم) 7 ( : مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول العالم في تنافسية االقتصاد العالمي

المركــز األول  عالميــًا  4( صــدارة المملكــة وتحقيقهــا   ( الجــدول رقــم  الــواردة  فــي  البيانــات والمعلومــات  لتلــك  القــراءات  ومــن أهــم 
بمشــاركة)31( دولــة أخــرى بالصــدارة كالكويــت واإلمــارات مــن أصــل )140( دولــة  فــي مؤشــر  إســتقرار  االقتصــاد الكلــي لعــام 2018م. 20
 وقــد تقــدم القطــاع المالــي بالمملكــة  القطاعــات األخــرى بشــكل ملحــوظ المؤشــرات  التفصيليــة الثانويــة للمؤشــر الرئيــس للنظــام المالــي  
بمؤشــر التنافســية لعــام 2018م ، حيــث حققــت المملكــة  فــي مؤشــر التنافســية للنظــام المالــي عــام 2018م المركــز )45( مــن أصــل )140( 
دولــة، ويتضمــن  مؤشــر  حوكمــة  المســاهمين ، والــذي حققــت فيــه المملكــة المرتبــة الخامســة  عــام 2018م بعــد أن كانــت بالمرتبــة )77( 
عــام 2017م ، وأيضــا حققــت المرتبــة )33(  عــام 2018م  فــي مؤشــر قــوة  معاييــر  المراجعــة وإعــداد التقاريــر  بعــد أن كانــت بالمرتبــة )41( 
فــي عــام 2017م . األمــر الــذي يجعــل مــن هــذه التطــورات مســاهمة بشــكل كبيــر ومؤثــر فــي تحســين البيئــة  اإلســتثمارية والتــي مــن شــأنها 

المســاهمة ايضــًا فــي رفــع جاذبيــة الســوق الســعودية وال ســيما الماليــة منهــا أمــام المســتثمرين و بالتالــي تعزيــز ثقــة  المســتثمرين.

ــره  ــد مــن الجهــود واإلصاحــات لتطوي ــاج لمزي ــوب، ويحت ــزال أداء إدارة ســوق العمــل بالمملكــة دون المســتوى المطل ــل ؛ الي وفــي المقاب
ومعالجــة نســب البطالــة المرتفعــة بســوق العمــل والمعوقــات التــي تواجهــه، حيــث حققــت المملكــة المرتبــة )102( مــن أصــل )140( دولــة  
فــي مؤشــر أداء إدارة ســوق العمــل  وهــو بذلــك يعتبــر ثانــي أســوأ أداء قطاعــي  بعــد مؤشــر بيئــة األعمــال )114( مــن أصــل )140( دولــة .
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جدول رقم )4 (: تقييم تنافسية االقتصاد السعودي مقارنة بأفضل الممارسات العالمية عام 2018م

الــبــيــــــــــان

74.6 13 62.2 39

9 75.5 40

27

34

59.9

100

54

1

47 82.4 64

3 73.4 30

3 62.5 32

1 53.4 102

1 65.9 45

2 76.3 17

1

2

51.2

47.4

1

114

41

68 39

89.5

71.2

99.6

86.5

86.3

73.8

81.9

92.1

99.2

86.5

86.5

86

الواليات المتحدة 
األمريكية كأفضل 
إقتصاد  تنافسي 

لعام 2018م

المملكة العربية 
السعودية

أفضل أداء عالمي 
لإلقتصاد

نيوزيلنداInstitutions  المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة ) العمل المؤسسي( 

سنغافورة

كوريا الجنوبية

)31 دولة (

)4 دول (

فنلندا

سنغافورة

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

الصين

الواليات المتحدة

ألمانيا

الواليات المتحدة

Infrastructure  البنية التحتية

ICT adoption*  البنية التحتية لبيئة التكنولوجيا ) التقنية( واإلتصاالت والمعلومات

Health    الصحة

Macroeconomic stability   االستقرار االقتصادي الكلي

Skills  المهارات والقدرات ) تنمية الموارد البشرية(

Product market   سوق السلع والخدمات ) المنتجات(

Labour market    أداء إدارة سوق العمل

Financial system   النظام المالي

Market size حجم السوق ) المنتجات المحلية + الواردات( إلى الناتج المحلي اإلجمالي

Business dynamism  المتطلبات األساسية للبدء باألعمال

Innovation capability    القدرة على اإلبتكار والتطوير 

الترتيب العام اإلجمالي لجميع معايير التنافسية 

)World Economic Forum )2018( . Global Competitiveness Report INDEX 4.0 ( المصدر:  المنتدى االقتصادي العالمي
*عام 2017 : تقييم إقتصاديات الدول  على أساس 135 دولة بينما عام2018  على أساس 140 دولة .

*ICT: Information Communication Technologies Adoption

المرتبة

)140(

المرتبة

)140(
الدولــــــــة الدرجة

)100(

الدرجة

)100(
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التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية 

تباينــت تجــارة المملكــة العربيــة الســعودية  مــع دول العالــم  خــال الســنوات 2008 ـ 2017م،  فقــد تــراوح  حجــم التبــادل  التجــاري  معهــا  مــا  
بيــن )1079( مليــار  ريــال ســعودي  إلــى )2040( مليــار  ريــال ســعودي  ، وقــد ســجل فائــض الميــزان  التجــاري للمملكــة  خــال تلــك الفتــرة  مــا 
يتــراوح بيــن )108( مليــارات ريــال عــام 2015م  إلــى 874 مليــارا  عــام 2011م كأعلــى قيمــة  خــال هــذه الفتــرة ، أمــا فــي عــام 2017م  فقــد 

بلــغ  الفائــض  حوالــي )327( مليــار ريــال. 21

ــه  ــذي قبل ــة الســعودية عــام 2017م عــن العــام ال ــم الصــادرات للمملكــة العربي ــي قي ــن رقــم ) 5( و )6( ارتفــاع إجمال وياحــظ مــن الجدولي
بمعــدل %21 تقريبــا ؛ الســيما فيمــا يتعلــق بنســبة الصــادرات البتروليــة  مــن إجمالــي الصــادرات، حيــث أرتفعــت فــي عــام 2017م لتبلــغ 
%76.7  مــن إجمالــي الصــادرات، بينمــا  ســجلت واردات المملكــة  الســلعية إنخفاضــًا عــام 2017م عــن العــام الــذي قبلــه  بمــا يعــادل 4%  

ــال. ــار  ري ــي )327( ملي ــزان التجــاري فائضــًا يقــدر بحوال وبالتالــي ســجل المي

ومــن أهــم الــدول  التــي صــدرت لهــا المملكــة العربيــة الســعودية  عــام 2017م : اليابــان ، الصيــن ،  كوريــا الجنوبيــة ،  الهنــد ، الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة  ، اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ، ســنغافورة  ، البحريــن  ، تايــوان ، هولنــدا وذلــك علــى التوالــي ، ويمثــل إجمالــي قيمــة  الصــادرات 

إلــى هــذه الــدول  مــا نســبته )%69(  مــن إجمالــي صــادرات المملكــة .
ومــن أهــم الــدول  التــي أســتوردت  منهــا المملكــة العربيــة الســعودية  عــام 2017م : الصيــن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ، اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة  ، ألمانيــا  ، فرنســا  ، اليابــان ، الهنــد ، كوريــا الجنوبيــة ،  إيطاليــا ، المملكــة المتحــدة . وذلــك علــى التوالــي  ويمثــل إجمالــي 

قيمــة  الــواردات مــن هــذه الــدول  مــا نســبته )%63(  مــن إجمالــي واردات المملكــة .

]21[  المصدر : الهيئة العام لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.

2016مالسلع المصدرة

559996485315.8%

50410535666.3%

157721779212.8%

141551615614.1%

1044910396- 0.05% 

603263134.7%

59245594-5.6% 

45474021-11.6%

27062553-5.6%

11699122344.6%

1776941934798.9%

510729

688423

638402

831881

25%

21%

معدل التغير )%(2017م

اللدائن  والمطاط ومصنوعاتهما

منتجات الصناعات  الكيماوية وما يتصل بها

المعادن العادية  ومصنوعاتها 

اآلالت واألجهزة  والمعدات الكهربائية  وأجزاؤها

الحيوانات  الحية  والمنتجات الحيوانية

الحيوانات  الحية  والمنتجات الحيوانية

اللؤلؤ ) األحجار الكريمة (  والمجوهرات المقلدة

ورق  ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته

بقية السلع

إجمالي الصادرات غير البترولية

الصادرات البترولية 

إجمالي الصادرات

معدات النقل وأجزاؤها

جدول رقم ) 5(:  أهم السلع المصدرة ) الصادرات غير البترولية الرئيسية( والصادرات البترولية للمملكة عام 2017م ) مليون ريال(

المصدر:  الهيئة العامة  لإلحصاء – التقارير 2017م.
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2016مالسلع المستوردة

129334120522-6.8%

9392579397-15.5%

48312501573.8%

4741143449-8.4%

30444314503.3%

3084328090-8.9%

2005018830-6.1%

2015918702-7.2%

1846517149-7.1%

866939670011.5%

525636504447-4 %

معدل التغير )%(2017م

اآلالت واألجهزة  والمعدات الكهربائية  وأجزاؤها

معدات النقل وأجزاؤها

المعادن العادية  ومصنوعاتها 

منتجات نباتية

األنسجة ومصنوعاتها

مواد  غذائية  محضرة  والمشروبات  والخل والتبغ

الحيوانات  الحية  والمنتجات الحيوانية

اللدائن  والمطاط ومصنوعاتهما

بقية السلع

اإلجمالي 

منتجات الصناعات  الكيماوية وما يتصل بها

جدول رقم )6(:  أهم السلع المصدرة ) الصادرات غير البترولية الرئيسية( والصادرات البترولية للمملكة  عام 2017م ) مليون ريال(

المصدر:  الهيئة العامة  لإلحصاء – التقارير 2017م.

إتجاهات التدفقات اإلستثمارية األجنبية المباشرة بالمملكة 

تشــير البيانــات فــي قاعــدة بيانــات  مؤتمــر  األمــم المتحــدة  للتجــارة  والتنميــة  ) UNCTAD( أن المملكــة أســتقبلت عــام 2017م  نحــو 1.4 
مليــار دوالر أمريكــي مــن اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ، فــي حيــن بلغــت مجمــوع قيــم اإلســتثمارات  األجنبيــة  المباشــرة الصــادرة مــن 

المملكة لنفس العام  نحو 5.6 مليار دوالر أمريكي  .                            

شكل رقم ) 8 (: تدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة من وإلى المملكة عام 2017م
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ــواردة والصــادرة ) الداخلــة والخارجــة( للمملكــة  1- تدفقــات اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ال
مقارنــة بــدول غــرب آســيا عــام 2017م 

إســتنادًا علــى تقريــر  اإلســتثمار  العالمــي الصــادر  عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة  للتجــارة والتنميــة ) UNCTAD( فقــد إحتلــت  المملكــة المرتبــة  
السادســة  بالنســبة  للتدفقــات االســتثمارية األجنبيــة  الــواردة ، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بالنســبة للتدفقــات اإلســتثمارية األجنبيــة  
الصــادرة  بيــن دول غــرب آســيا 22 عــام 2017م ، وذلــك  وفــق مــا تقدمــه  البيانــات  الــواردة بالجــدول  رقــم ) 7 (  الــذي يوضــح  خصائــص  هــذه 

التدفقــات  وأهمهــا مــا يلــي:

حققــت دولــة تركيــا المرتبــة األولــى  بيــن الــدول المســتقبلة  للتدفقــات اإلســتثمارية األجنبيــة ) الــواردة للدولــة (، حيــث يقــدر الــوزن  . 1
النســبي لهــا  بحوالــي 43 %  مــن إجمالــي  تدفقــات  اإلســتثمارات  األجنبيــة  المباشــرة  عــام 2017م بمنطقــة دول غــرب آســيا .

يليهــا فــي ذلــك التدفقــات  الــواردة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تمثــل  نحــو 40.5 %  مــن إجمالــي تدفقــات اإلســتثمار . 2
األجنبــي المباشــر  الــوارد  لــدول غــرب آســيا عــام 2017م.

حــازت المملكــة العربيــة الســعودية علــى المرتبــة السادســة  بيــن الــدول المســتقبلة  لتدفقــات اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة  عــام . 3
2017م ، حيــث يقــدر الــوزن النســبي لهــا بحوالــي 6 %  مــن إجمالــي تلــك التدفقــات اإلســتثمارية .

كمــا جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة الثالثــة بعــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ودولــة الكويــت بمنطقــة دول . 4

غــرب آســيا مــن حيــث  تدفقــات  اإلســتثمارات األجنبيــة  المباشــرة الصــادرة ) الخارجــة مــن الدولــة ( بــأوزان نســبية تقــدر بـــ 17% 
للمملكــة ، و %42 لإلمــارات ، و%24 لدولــة الكويــت.  

]22[  منطقــة غــرب آســيا تضــم عــدد مــن الــدول اآلســيوية العربيــة  ) البحريــن ،  تركيــا ، العــراق ،  األردن  الكويــت ، اإلمــارات، لبنــان ، الســعودية ،  اليمــن ، فلســطين  ، عمــان  ، 
قطــر ( وفــق  تصنيــف تقريــر اإلســتثمار العالمــي الصــادر عــن األمــم المتحــدة،  UNCTAD ، حيــث قســم التقريــر دول العالــم إلــى مناطــق ومجموعــات .

جدول رقم ) 7 ( : تدفقات اإلستثمار األجنبي  المباشر  ) الواردة والصادرة ( للمملكة مقارنة  
بدول غرب آسيا  عام 2017م  )المبلغ بالمليون دوالر أمريكي(

المصدر:  UNCTAD, World Investment Report ,2018. )-( القيمة بالسالب )إنخفاض( 
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يتنــاول الجــدول رقــم ) 8  ( إتجاهــات اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة الــواردة إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية  والصــادرة منهــا خــالل الفتــرة 2015م ـ 2017م، حيــث تشــير البيانــات إلــى 
تراجــع  التدفقــات اإلســتثمارية الــواردة  للمملكــة خــالل تلــك الفتــرة ، وبمعــدالت انكمــاش تقــدر 
بحوالــي %8.5 عــام 2016م ، وبنحــو %81 عــام 2017م ، وقــد يعــزى هــذا التراجــع الحــاد فــي عــام 

2017م فيمــا يتعلــق بالتدفقــات الــواردة للمملكــة إلــى عــدة أســباب نذكــر منهــا مــا يلــي :
 

تراجع أسعار النفط والطاقة العالمية بشكل عام .	 

تبنــي المملكــة للعديــد مــن اإلصاحــات االقتصاديــة ضمــن تحقيــق  رؤيتهــا الطموحــة 2030 وذلــك بقصــد تعزيــز جاذبيــة بيئــة 	 
اإلســتثمار المحلــي واألجنبــي لديهــا، وبمــا يتوافــق مــع مصلحــة االقتصــاد وتنويــع مصــادر الدخــل وتحقيــق معــدالت نمــو إقتصاديــة 

مرتفعــة فــي الســنوات القادمــة بمشــيئة اللــه تعالــى .

إنخفــاض تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي بشــكل عــام  بنســبة %23 خــال عــام 2017م ، لتصــل إلــى 1.43 مليــار دوالر 	 
أمريكــي بعــد أن كانــت 1.87 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام2016م . 23

وبالنســبة لتدفقــات اإلســتثمار األجنبــي المباشــرة  الصــادرة ) الخارجــة ( مــن المملكــة  خــال فتــرة المقارنــة ؛ فــإن البيانــات الــواردة 
بالجــدول رقــم )8( توضــح زيــادة معدالتهــا بـــ %66 عــام 2016م ، ومــن ثــم إنخفــاض خــروج تلــك التدفقــات عــام 2017م عــن العــام 

الــذي قبلــه بمعــدل 37%.

جدول رقم ) 8 (: تدفقات اإلستثمار األجنبي  المباشر  ) الواردة والصادرة( للمملكة مقارنة بدول 
غرب آسيا  عام 2017م ) المبلغ بالمليون دوالر أمريكي(

UNCTAD, World Investment Report ,2018  :المصدر

UNCTAD, World Investment Report ,2018 : 23[ المصدر[
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2- تدفقــات اإلســتثمارات  األجنبيــة المباشــرة الــواردة والصــادرة ) الداخلــة والخارجــة( للمملكــة 
مقارنــة بالــدول العربيــة عــام 2017م 

تشــير البيانــات الــواردة فــي الشــكل البيانــي رقــم )10( إلــى تراجــع عــام فــي إجمالــي تدفقــات اإلســتثمارات األجنبيــة  المباشــرة إلــى الــدول 
العربيــة بمعــدل يقــدر بـــ %11.5  وبقيــم إجماليــة مــن 32.4 مليــار دوالر أمريكــي  عــام 2016م إلــى  28.7 مليــار دوالر أمريكــي عام 2017م مع 
األخــذ فــي عيــن االعتبــار أن التدفقــات اإلســتثمارية األجنبيــة الــواردة إلــى جميــع الــدول العربيــة مثلــت مــا نســبته %2 مــن اإلجمالــي العالمــي 

لتلــك التدفقــات البالــغ قدرهــا مــا يعــادل الـــ 1430 مليــار دوالر أمريكــي .

كمــا تشــير البيانــات إلــى ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية بيــن الــدول العربيــة األخــرى للتدفقــات اإلســتثمارية األجنبيــة الــواردة، حيــث جــاءت 
بالمرتبــة الســابعة بــوزن نســبي يقــدر بــــ 5  % مــن إجمالــي تدفقــات اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة عــام 2017م بهــذه المنطقــة . فــي حيــن 
تصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــدول العربيــة  المســتقبلة لهــذه التدفقــات اإلســتثمارية بــوزن نســبي يقــدر بـــ %36 مــن إجمالــي 

تدفقــات اإلســتثمارات األجنبيــة  المباشــرة  عــام 2017م بهــذه المنطقــة.

والشكل البياني رقم ) 9(  يوضح مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول غرب آسيا  في عام 
2017م  لتدفقات اإلستثمارات األجنبية  الواردة.

المصدر:  المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار  وإئتمان الصادرات 2018م ، تقرير مناخ اإلستثمار في الدول العربية “ تقرير مؤشر ضمان 
.)UNCTAD ( جاذبية اإلستثمار “ نقاًل من قاعدة بيانات  مؤتمر  األمم المتحدة  للتجارة  والتنمية
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ويوضــح الشــكل البيانــي )10( ورقــم )11( حركــة وتدفقــات اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة  الــواردة والصــادرة  للمملكــة العربيــة الســعودية 
مقارنــة بالــدول العربيــة  لعــام 2017م.

الشكل البياني رقم ) 10 ( التدفقات اإلستثمارية األجنبية الصادرة من  الدول العربية عام 2017م

الشكل البياني رقم ) 11 ( التدفقات اإلستثمارية األجنبية الصادرة من  الدول العربية عام 2017م

المصدر : المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار  وإئتمان الصادرات 2018م ، تقرير مناخ اإلستثمار في الدول العربية “ تقرير مؤشر ضمان 
.)UNCTAD ( جاذبية اإلستثمار “ نقًا من قاعدة بيانات  مؤتمر  األمم المتحدة  للتجارة  والتنمية 
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أ.  تطورات أرصدة المشاريع اإلستثمارية األجنبية الجديدة بالمملكة العربية السعودية
خالل الفترة )2013م - 2017م( .

يتبيــن مــن  الجــدول رقــم ) 9 ( إلــى أهــم الــدول األجنبيــة المســتثمرة بالمملكــة خــال فتــرة زمنيــة مــن عــام 2013م إلــى نهايــة عــام 2017م، 
حيــث ٌشــيد فــي تلــك الفتــرة 493 مشــروعًا إســتثماريا جديــدا برصيــد إجمالــي يقــدر  بـــ  43،3 مليــار دوالر وذلــك فــي مختلــف األنشــطة 
االقتصاديــة بالمملكــة، وتعــود إجمالــي تلــك اإلســتثمارات إلــى 361 شــركة إســتثمارية أجنبيــة؛ تتصــدر فيهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ملكيــة تلــك المشــاريع بعــدد 122 مشــروعا و 65 شــركة بــوزن نســبي يقــدر بـــ %22 مــن إجمالــي تلــك اإلســتثمارات األجنبيــة الجديــدة ، يليهــا 

اإلســتثمارات الخاصــة التــي أســتقبلتها  المملكــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي نفــس الفتــرة بــوزن نســبي يقــدر بـــ20% .

الجدول رقم ) 9(
 أهم  الدول األجنبية المستثمرة  خالل الفترة ) 2013م  ــ 2017م (

المصدر : المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار  وإئتمان الصادرات 2018م ، تقرير مناخ اإلستثمار في الدول 
العربية “ تقرير مؤشر ضمان جاذبية اإلستثمار “
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الجدول رقم ) 10(
 اهم ) 5 ( شركات مستثمرة بالمملكة خالل الفترة ) 2013م ـ 2017م(

المصدر : المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار  وإئتمان الصادرات 2018م ، تقرير مناخ اإلستثمار في الدول العربية 
“ تقرير مؤشر ضمان جاذبية اإلستثمار “

ب.  أهم الشركات األجنبية المستثمرة في المملكة العربية السعودية
خالل الفترة )2013م - 2017م( 

يوضــح الجــدول رقــم ) 10  ( أهــم الشــركات األجنبيــة الكبيــرة المســتثمرة فــي المملكــة خــال الفتــرة )2013م ـ 2017م(، حيــث تصــدرت 
إســتثمارات مجموعــة رجــل األعمــال اإلماراتــي ماجــد الفطيــم مجمــوع اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي المملكــة خــال الفتــرة المشــار 
إليهــا بقيــم إجماليــة تبلــغ  3741 مليــون دوالر أمريكــي، تلتــه شــركة ) Exxon Mobil( بقيــم إجماليــة تقــدر بـــ  3400 مليــون دوالر أمريكــي 

تابعــة لدولــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
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ج.  تطور قيم االستثمار األجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية )2013م ـ 2017م(

يوضــح الشــكل البيانــي التالــي أهــم المجــاالت اإلقتصاديــة بالمملكــة المســتثمر فيهــا أجنبيــًا وتطورهــا خــال الفتــرة )2013م ـ 2017م(، حيــث 
تصــدر قطــاع البتروكيميائيــات والمــواد الكيميائيــة القطاعــات االقتصاديــة األخــرى بمعــدل إســتحواذ لتلــك اإلســتثمارات  يقــدر بـــ %33 ، تــاه 

القطــاع العقــاري بمعــدل %30 مــن إجمالــي رصيــد اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة بالمملكــة خــال نفــس الفتــرة.

والشكل بياني  رقم ) 12 ( يوضح تطور المشاريع االستثمارية بالمملكة حسب أهم 10 قطاعات خالل الفترة 
)2013م ــ 2017م( ) مليون دوالر $(.

المصدر: المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار  وإئتمان الصادرات 2018م ، تقرير مناخ اإلستثمار في الدول العربية 
“ تقرير مؤشر ضمان جاذبية اإلستثمار “.
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3.2    دور غرفة الرياض في دعم بيئة  اإلستثمار    
أنشــئت  غرفــة الريــاض عام1381هـــ )1961م( لتقــوم بدعــم ورعايــة القطــاع الخــاص فــي منطقــة الريــاض وتطويــر وتنميــة أنشــطته مــن خــال 
ــة  ــة والدراســات النوعي ــم الدراســات التطويري ــة المهــارات وتقدي ــل خدمــات االســتثمار والمعلومــات والتدريــب وتنمي خدمــات متعــددة مث
واالستشــارات القانونيــة والفــرص االســتثمارية والتجاريــة والفعاليــات التثقيفيــة وحــل المشــكات التــي تواجههــا منشــآت األعمــال مــن خــال 
إجتماعــات الطاولــة المســتديرة التــي تعقدهــا الغرفــة بشــكل دوري مــع كبــار المســؤولين فــي الدولــة مــن أصحــاب  الســمو األمــراء  وأصحــاب 

المعالــي  الــوزراء ومحافظــي ورؤســاء الهيئــات الحكوميــة مــن ذوي العاقــة  بمجتمــع األعمــال .

كمــا وتســعى  غرفــة الريــاض  لدعــم المنــاخ اإلســتثماري  فــي مدينــة الريــاض ومحافظــات المنطقــة علــى وجــه الخصــوص وفــي المملكــة على 
وجــه العمــوم بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة كالهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض مــن خــال التعريــف بالفــرص اإلســتثمارية 
الجديــدة المتاحــة لإلســتفادة منهــا علــى مســتوى اإلســتثمار الوطنــي واإلســتثمار األجنبــي المباشــر، وتحديــد مجــاالت اإلســتثمار الجديــدة 
وتحــري الفــرص اإلســتثمارية المجديــة، وإعــداد الدراســات والبحــوث النوعيــة ذات العاقــة وتقديــم المشــورة حــول العديــد مــن المســائل 
االقتصاديــة، وذلــك بهــدف تشــجيع القطــاع الخــاص والمســتثمرين األجانــب علــى اإلســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة المتاحــة ذات المزايــا 
النســبية وزيــادة قــدرة تلــك القطاعــات تنافســيًا  بمــا يحقــق المســاهمة فــي تطويــر إقتصــاد ومجتمــع الريــاض والشــراكة فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.

1. دور إدارة اإلستثمار بالغرفة
تعتبــر إدارة اإلســتثمار بالغرفــة أحــد اإلدارات العاملــة التــي تتطلــع إلــى تطبيــق غايــة أساســية وهــي اإلســهام فــي تطويــر المنــاخ اإلســتثماري 
بصفــة عامــة، وفــي الريــاض بصفــة خاصــة وزيــادة قدرتــه التنافســية علــى جــذب  اإلســتثمارات األجنبيــة وتوطيــن رؤوس األمــوال المحليــة عبــر 
اللجــان المتخصصــة الممثلــة لمجتمــع أصحــاب األعمــال فــي منطقــة الريــاض، وتهدف اإلدارة بالتنســيق مع اإلدارات األخرى وإدارة الدراســات 
والتطويــر  بالغرفــة إلــى إعــداد التقاريــر حــول واقــع ومقومــات تطويــر الركائــز  الرئيســة للنشــاط اإلســتثماري  ورصــد الفــرص اإلســتثمارية فــي 
ــة الوعــي بأساســيات ومســتحدثات األنشــطة  ــي وتنمي ــا الممنوحــة لإلســتثمار األجنب ــج للمزاي ــات عنهــا والتروي ــاض وإعــداد قواعــد بيان الري

اإلســتثمارية والــرد علــى إستفســارات  المســتفيدين والمنتســبين حيــال األمــور المتعلقــة  باإلســتثمار  كافــة.

2. دور مراكز وإدارات الغرفة األخرى 
تســاهم إدارات ومراكــز الغرفــة مــن خــال اللجــان القطاعيــة التابعــة لهــا بــدور فاعــل فــي خدمــة قطــاع األعمــال ) رجــال وســيدات األعمــال(، 
وفــي دعــم وتحفيــز المنــاخ اإلســتثماري فــي منطقــة الريــاض، وتوفيــر  الخدمــات الفنيــة، والتســويقية، والتدريبيــة، واإلستشــارية والبحثيــة 

وغيرهــا.

حيــث تقــدم المعلومــات ذات العاقــة بالقطــاع االقتصــادي. وتقــوم أيضــا بإرشــاد رجــال األعمــال والمســتثمرين  نحــو الفــرص اإلســتثمارية 
المختلفــة، ســبل وتذليــل المعوقــات التــي تواجــه المســتثمر المحلــي واألجنبــي عبــر لجــان  متخصصــة  تشــكل همــزة الوصــل فيمــا بيــن 

المســتثمر  ومتخــذ القــرار أو صاحــب الصاحيــة .

كمــا نظمــت الغرفــة العديــد مــن الفعاليــات ذات العاقــة، ومــن ذلــك مؤتمــر  اإلســتثمار واألوراق الماليــة الثالــث المنعقــد فــي عــام 2017م 
حيــث يعتبــر تظاهــرة علميــة إقتصاديــة  تنــاول المجتمعــون مــن خالهــا عــددا مــن اإلطروحــات فــي الجوانــب الماليــة ومســتجدات أســواق 
المــال والخصخصــة  كمدخــل  مــن مداخــل  تنميــة اإلســتثمار المحلــي وتعزيــز جاذبيــة بيئــة اإلســتثمار، وقــد خــرج المؤتمــر بعــدد مــن التوصيــات  

والنتائــج عملــت الغرفــة  علــى متابعتهــا.
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3. دور منتدى الرياض االقتصادي 
ــة فــي المملكــة  ــة االقتصادي ــر البيئ ــة المؤسســية للغرفــة وأحــد أذرعهــا المهمــة لتطوي ــاض االقتصــادي  الواجهــة الفكري يعــد منتــدى الري
بشــكل عــام وفــي منطقــة الريــاض علــى وجــه الخصــوص  لجعــل القــدرة التنافســية الكليــة لاقتصــاد الســعودي مواكبــة للمتغيــرات الســريعة 
التــي يشــهدها االقتصــاد العالمــي، كمــا يرتبــط هــذا الكيــان الفكــري إداريــا بغرفــة الريــاض مــن خــال مجلــس لألمنــاء الــذي يضــم عــددا مــن 
أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة وآخريــن مــن خارجهــا. ويســعى المنتــدى  إلــى أن يكــون مركــزا فكريــا اســتراتيجيا وإقليميــا لمناقشــة القضايــا  
االقتصاديــة الوطنيــة مــن خــال أســلوب علمــي وعملــي يقــوم علــى مبــدأ العصــف الذهنــي  مــن أجــل المســاهمة فــي إيجــاد تنميــة إقتصاديــة 
مســتدامة. ويعتبــر المنتــدى أداة فعالــة لتطويــر االقتصــاد الوطنــي وإعــداده لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة عبــر جمــع أصحاب 
ــي  ــي تواجــه االقتصــاد الوطن ــة المعوقــات الت ــة إلزال ــراح الخطــوات الضروري القــرار مــع رجــال األعمــال مــن القطــاع الخــاص لتشــخيص واقت

واقتــراح الحلــول الازمــة .
 

موقع الغرفة على اإلنترنت  ) البوابة اإللكترونية() ولمزيد من المعلومات: 
)http://chamber.sa/mainpage/pages/homepage.aspx
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الفصل الرابع4
األنظمة واألجراءات األساسية للبدء بمشروع 

إستثماري أجنبي
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4.1   أنظمــة اإلســتثمار األجنبــي بالمملكــة واإلجــراءات األساســية للبــدء بمشــروع 
إستثماري

 

هناك ثالثة عناصر رئيسية أساسية يرتكز عليها أية مشروع إستثماري أجنبي، وهي:

أواًل : تراخيص وإجراءات االستثمار األجنبي

من أجل البدء بالنشاط التجاري في المملكة، على راغب االستثمار أواًل الحصول على رخصة مستثمر أجنبي.. 1

تعد الهيئة العامة لاستثمار في المملكة هي الجهة المعنية بتحسين بيئة اإلستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين .. 2

تختلــف أنــواع تراخيــص االســتثمار ولــكل منهــا متطلباتهــا الخاصــة، مثــل الحــد األدنــى المقبــول لــرأس المــال والحــد األقصــى لــرأس . 3
المــال األجنبــي.

يمكــن للراغبيــن باإلســتثمار التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيــص عبــر اإلنترنــت علــى بوابــة الهيئــة العامــة لاســتثمار، واإلســتفادة . 4
أيضــًا مــن خدمــة الترخيــص الفــوري التــي تقدمهــا الهيئــة.

ثانيًا : النظام المالي المرتبط باالستثمار األجنبي ، وتتضمن أربعة عناصر رئيسية:

ضريبــة دخــل الشــركات: تنطبــق علــى الملكيــة األجنبيــة للشــركة التــي مقرهــا المملكــة العربيــة الســعودية؛ مــع تعييــن معــدل قانونــي بنســبة 
٪20، وهــو أدنــى مســتوى بيــن مجموعــة العشــرين.

ضريبة الزكاة: تطبق على مقر الشركة في المملكة العربية السعودية بنسبة ٪2.5 من قاعدة الزكاة.. 5

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. 6

االشتراك في التأمينات االجتماعية؛ للموظفين السعوديين فقط.. 7

 ثالثًا : اتفاقيات التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية  

علــى الصعيــد العالمــي، المملكــة العربيــة الســعودية عضــٌو فــي منظمــة التجــارة العالميــة وتســعى إلــى تحريــر مزيــد مــن نظــم التجــارة . 1
وتســريع االندمــاج فــي االقتصــاد العالمــي.

علــى الصعيــد اإلقليمــي، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية عضــو فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة . 2
الكبــرى.

علــى صعيــد المعامــات الثنائيــة، وقعــت المملكــة العربيــة الســعودية معاهــدات تتفــادى االزدواج الضريبــي للدخــل ورأس المــال . 3
مــع 29 بلــدًا، وكذلــك االتفاقــات الراميــة إلــى تعزيــز وحمايــة اســتثمارات مؤسســات طــرف متعاقــد واحــد فــي إقليــم الطــرف اآلخــر 

مــع 23 بلدًاحــول العالــم .
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4.2  شروط  وضوابط  منح التراخيص للمستثمر األجنبي 
1-  أن ال يكون النشاط االستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة األنشطة المستثناة من االستثمار األجنبي.

2- أن تكــون مواصفــات المنتــج وأســلوب ومــواد إنتاجــه مجــازة حســب أنظمــة المملكــة، وفــي حالــة عــدم وجــود تلــك األنظمــة يتــم االعتمــاد 
علــى إجــازة أنظمــة االتحــاد األوروبــي أو الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو اليابــان.

 3- أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمملكة بغرض االستثمار.

 4- أال يكون المستثمر األجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية ألحكام هذا النظام.

 5- أال يكون المستثمر األجنبي قد حكم عليه سابقًا في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.

 6- أال يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
 

4.3  آلية الحصول على التراخيص االستثمارية
1- يســمح للمســتثمر األجنبــي الحصــول علــى أكثــر مــن ترخيــص لممارســة نشــاط معيــن أو أيــة نشــاطات أخــرى مختلفــة توافــق عليهــا الهيئــة 

العامــة لاســتثمار.

 2- للحصــول علــى ترخيــص زراعــي، صناعــي أو خدمــي ينبغــي تعبئــة النمــوذج المخصــص لذلــك، والتوقيــع عليــه مــن قبــل مقــدم  الطلــب أو 
بواســطة مفوضــه المعتمــد.

3-  فــور اســتام الهيئــة العامــة لاســتثمار كافــة المســتندات المتعلقــة بالترخيــص فــإن قــرار إصــدار الترخيــص للمشــروع ســوف يصــدر  خــال 
مــدة ال تتجــاوز 30 يومــًا.

 4- تم إطاق برنامج خدمة تجديد التراخيص عن ُبعد.

ويمكــن تصفــح دليــل إجــراءات التراخيــص بموقــع الهيئــة العامــة لاســتثمار: www.sagia.gov.sa, للحصــول علــى لمزيــد مــن المعلومــات 
حــول إصــدار التراخيــص. أو رابــط الدليــل المباشــر – الهيئــة العامــة لإلســتثمار 

https://sagia.gov.sa/media/1041/sagia-investment-manual-arabic-new.pdf

4.4  األنشطة المستثناة من اإلستثمار األجنبي 
يمكــن اإلطــاع علــى األنشــطة  المســتثناة مــن اإلســتثمار األجنبــي  فــي المملكــة العربيــة  الســعودية ومزيــد مــن التفاصيــل  علــى الروابــط 

التاليــة :
www.sagia.gov.sa   الهيئة العامة لإلستثمار   

www.mci.gov.sa  وزارة التجارة واإلستثمار   
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4.5  حقوق المستثمر األجنبي في االستثمار بالمملكة العربية السعودية

أوال: حقوق المتقدم بطلب إصدار ترخيص استثماري جديد: 

 حق الرد على طلب الترخيص الجديد.. 1
 الحق في أن يكون رفض إصدار الترخيص الجديد معلل.. 2
 الحق في التظلم من قرار الرفض أمام ديوان المظالم.. 3

ثانيا : حقوق المستثمر األجنبي أثناء سريان الترخيص

ــع بهــا المشــروع الوطنــي حســب األنظمــة  والتعليمــات وفقــا  ــات التــي يتمت ــا والحوافــز والضمان ــع المزاي ــع بجمي 1ـ  الحــق فــي التمت

لنظــام االســتثمار األجنبــي.

2 ـ حق تجديد الترخيص )للطلب المكتمل المستندات(.

3ـ حق الحصول على مهلة مناسبة إلزالة المخالفات التي يتم رصدها.

 4ـ حق الرد على خطاب التبليغ الكتابي بالمخالفات خال المهلة المحددة.

5 . الحــق فــي تملــك العقــار وفقــا ألحــكام نظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار ) التفاصيــل  موضحــة بشــكل أكثــر فــي دليــل خدمــات 
واستشــارات المســتثمرين الصــادر مــن الهيئــة العامــة لإلســتثمار (.

6 .  الحــق فــي عــدم مصــادرة االســتثمارات للمســتثمر إال بحكــم قضائــي، وكذلــك الحــق فــي عــدم نــزع ملكيتهــا إال  للمصلحــة العامــة 
ومقابــل تعويــض وفقــا لنظــام االســتثمار األجنبــي.

7 . الحق في أن تكون كفالة الموظفين غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.

8ـ حــق أن تكــون كفالــة المســتثمر علــى المنشــأة المرخــص لهــا فــي حــال توفــرت لديــه الضوابــط والشــروط المذكــورة فــي  دليــل خدمــات 
واستشــارات المســتثمرين الصــادر مــن الهيئــة العامــة لإلســتثمار .

9 ـ الحــق فــي تحويــل نصبيــه مــن بيــع حصتــه أو مــن فائــض التصفيــة أو مــن األربــاح التــي حققتهــا المنشــأة للخــارج أو التصــرف فيهــا بأيــة 
وســيلة مشــروعة أخــرى كمــا يحــق لــه تحويــل المبالــغ الضروريــة للوفــاء بــأي التزامــات تعاقديــة خاصــة بالمشــروع.

 10 ـ حق الرد على طلب تعديل الترخيص )للطلب المكتمل المستندات(.

11 ـ حــق الحصــول علــى رفــض معلــل ألي  طلــب تعديــل أو ينــدرج تحــت الطلبــات الخاصــة فــي دليــل الخدمــات للمســتثمرين الصــادر مــن 
الهيئــة العامــة لإلســتثمار. 

12 ـ  حق الرد على أي إستفسار  أو شكوى .

ثالثا : حقوق المستثمر األجنبي بعد إلغاء الترخيص.

1 ـ  الحق  في التظلم  من قرارات  الهيئة العامة  لإلستثمار  بعد العلم بالقرار إلى لجنة التظلمات  .
2ـ  الحق  في التظلم من قرار  لجنة  التظلمات أمام  ديوان  المظالم  بعد علمه بالقرار.

3ـ   الحق  في إصدار  ترخيص  بغرض التصفية .
4ـ  حق الحصول على تأشيرة خروج وعودة  لمرة واحدة  للترخيص  الملغي.

5ـ حق  الحصول على تأشيرة خروج وعودة  للمرافقين .
6ـ  حق تجديد اإلقامة لمرة واحدة  للترخيص الملغي .

7ـ  حق نقل الكفالة  لألجنبي المقيم  الذي يبادر  بالتقدم بطلب إلغاء الترخيص إختياريا.
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تناولــت الدراســة فــي الفصــول الســابقة موضــوع اإلســتثمار األجنبــي المباشــر مــن عــدة جوانــب  مختلفــة ، ومــا لــه مــن محفــزات 

وإيجابيــات  ومــا يواجهــه مــن تحديــات وعوائــق ، كمــا تناولــت الدراســة باألرقــام واإلحصائيــات الموثقــة  المؤشــرات الحيويــة اإليجابيــة 

ذات الداللــة  لتعزيــز المنــاخ اإلســتثماري بالمملكــة  وتحفيــز اإلســتثمارات األجنبيــة ، واإلســتفادة فــي ذلــك مــن المزايــا النســبية األخــرى 

التــي حباهــا اللــه  للبــالد ســواء كانــت  جغرافيــة أو إقتصاديــة أوسياســية أو إجتماعيــة  كالموقــع  الجغرافــي للمملكــة بيــن دول العالــم  

وتوســطها قــارات العالــم، ومتانــة وصالبــة االقتصــاد الســعودي فــي مواجهــة التحديــات المحيطــة والمتغيــرات المتنوعــة، ومــا تتمــع 

بــه المملكــة مــن  االســتقرار السياســي واألمنــي  والتماســك اإلجتماعــي.

وفــي ظــل رؤيــة المملكــة الطموحــة  2030  تتأهــب  المملكــة لتصبــح  فــي مصــاف  الــدول العشــر األولــى  األكثــر تنافســية  فــي العالــم  
، وبالتالــي  أكثــر  األســواق الجاذبــة لإلســتثمار اإلســتراتيجي  األجنبــي واإلســتثمار النوعــي الــذي يقــوم علــى نقــل التقنيــة ) التكنولوجيــا( 
والمعرفــة والخبــرات اإلداريــة والمهنيــة  ، األمــر الــذي يجعــل االقتصــاد الســعودي  يســتعد  لبنــاء مرحلــة إنتقاليــة  جديــدة أهــم مــا  يميزهــا  

إعطــاء  دور أكبــر  للقطــاع الخــاص  فــي عمليــة التنميــة وتخلــي الدولــة  عــن إدارة وتملــك  الكثيــر  مــن المنافــع  المنتجــة لصالحــه .

وبالرغــم مــن اإلنجــازات  التــي حققهــا  االقتصــاد الســعودي  ونجاحــه  فــي تخطــي  الكثيــر   مــن العقبــات  التــي  واجهتــه  ، إال أنــه  الزالــت  
أمامــه  بعــض التحديــات والمعوقــات  التــي يســعى  للتغلــب  عليهــا ؛ منهــا  عــدم إســتقرار أســواق النفــط العالميــة ، شــح الميــاه ، وقســوة 
الطبيعــة  ، نــدرة  العمالــة المدربــة  ، صعوبــة الحصــول  علــى التقنيــة  المتقدمــة نوعــا مــا  ، وضيــق الســوق الســعودية نســبيا ، باإلضافــة إلــى 
مــا تــم ذكــره ســابقا فــي هــذه الدراســة مــن معوقــات تقــف أمــام المســتثمر  المحلــي واألجنبــي بالمملكــة ، األمــر الــذي  يســتدعي  حشــد 

كافــة  الجهــود لتخطــي تلــك العقبــات وتذليلهــا والتخفيــف مــن آثارهــا .
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التوصيات والمقترحات 

1. تعزيــز التوعيــة بأهميــة دعــم مســيرة اإلصــاح المؤسســي التــي تقــوم عليهــا رؤيــة المملكــة 2030  وتهــدف إلــى تنويــع مصــادر الدخــل 
القومــي باألســاس ، ودعــم  مؤسســات  المجتمــع المدنــي  ورفــع كفــاء  وإنتاجيــة  أجهــزة الدولــة وموظفيهــا باإلضافــة إلــى أهميــة ترســيخ  

مبــادئ المســاءلة  والشــفافية ) حوكمــة األداء( وحمايــة النزاهــة  ومكافحــة الفســاد .

2. أهميــة قيــام وزارة الماليــة والجهــات  المســؤولة عــن تطبيــق برامــج وأهــداف  رؤيــة المملكــة 2030 بمتابعــة ومراجعــة تحقيــق تلــك 
البرامــج ألهدافهــا ؛ وأهمهــا رفــع كفــاءة االقتصــاد الســعودي وجــذب تشــريعاته للمســتثمر األجنبــي .

3. أهميــة تطويــر أنظمــة التقاضــي التجاريــة وإنشــاء محاكــم تجاريــة متخصصــة  فــي المناطــق ذات الجــذب اإلســتثماري لتقليــل وقــت إنهــاء 
المنازعــات  التجاريــة  بيــن المســتثمرين .

4. قيــام الهيئــة العامــة لإلســتثمار بالمملكــة بمتابعــة  أداء  وتقويــم  نشــاط اإلســتثمار األجنبــي بالمملكــة أواًل بــأول وإعــداد التقاريــر الدوريــة  
فــي ذلــك ورفعهــا  للجهــات العليــا بالدولــة  باإلضافــة إلــى تطويــر قواعــد المعلومــات  لديهــا  والتنســيق مــع الجهــات الرســمية لإلحصــاء 

وجمــع المعلومــات والجهــات ذات العاقــة لتقليــل الفــارق الزمنــي لتاريــخ نشــر المعلومــة عــن وقــت حدوثهــا بالفعــل .

5. قيــام هيئــة المــدن االقتصاديــة بإعــداد  ونشــر خطــط  مرحليــة   وبرامــج تنفيــذ  ســنوية واقعيــة بالتنســيق  مــع الشــركات المطــورة  لتلــك 
المــدن والمســتثمرين فيهــا  ونشــر  نتائــج  التنفيــذ بشــفافية  تمكــن مــن  تدعيــم  الثقــة  بهــذه المناطــق .

6. تدعيــم مناطــق اإلســتثمار بالبنيــة التحتيــة المتكاملــة واللوجســتية وتزويدهــا بجميــع إحتياجــات تلــك المناطــق مــن مرافــق وخدمــات ال 
تتوفــر عــادة فــي البنيــة التقليديــة.

7. تدعيــم قــدرة القطــاع الخــاص علــى رفــع كفــاءة جهــازه التســويقي لتســويق المنتجــات والخدمــات  وبالتالــي القــدرة علــى تقديــم الخدمــات 
التســويقية المســاندة  لمنشــآت المســتثمرين األجانــب والمحلييــن .

 )Greenfield (  8. أهميــة تركيــز الهيئــة العامــة لإلســتثمار بالمملكــة  علــى جــذب اإلســتثمار األجنبــي المباشــر  عــن طريــق المشــاريع  الجديــدة
ألنــه عــادة  مــا يجلــب  التكنولوجيــا والتقنيــة والمعرفــة  ويوّلــد  فــرص عمــل  فــي االقتصــاد  ويضيــف قــدرة  إنتاجيــة جديــدة  ، وهــذا النــوع 

مــن اإلســتثمار هــو مــا تحتاجــه الــدول ذات الوفــر الرأســمالي .

9. ال يــزال أداء ســوق العمــل بالمملكــة دون المســتوى المطلــوب، ويحتــاج لمزيــد مــن الجهــود واإلصاحــات لتطويــره ومعالجــة نســب 
البطالــة المرتفعــة بســوق العمــل والمعوقــات التــي تواجهــه.

10. اعــادة النظــر بهيــكل التســتر ، والعمــل علــى شــرعنته بشــكل يســاعد الوافــد العامــل أو المســتثمر علــى اســتمراره بالعمــل وتقديــم المنتــج 
أو الخدمــة شــريطة تنظيــم عملــه بشــكل رســمي مهيــكل، وبشــكل يمكــن افــادة الخزينــة العامــة مــن دفــع الضرائــب أو الــزكاة، اضافــة الــى 

مســاعدته فــي تشــغيل العاطليــن عــن العمــل مــن الســعوديين.

11. أهميــة تطويــر البرامــج التعليميــة العامــة والعاليــة بالمملكــة لتواكــب متطلبــات إحتياجــات ســوق العمــل  مــن المهــارات  والقــدرات  
ــة . ــة  ذات كفــاءة عالي ــل كــوادر بشــرية وطني ــة فــي ســبيل تأهي المؤهل

12. أهميــة  إعــداد المزيــد مــن الدراســات  الميدانيــة بالمملكــة لتامــس حالــة وإحتياجــات اإلســتثمار المحلــي واألجنبــي فــي الوقــت الراهــن 
والمســتقبل ، حيــث أن التوصيــات التــي ستســفر عــن نتائــج هــذه الدراســات تكــون عــادة مصبوغــة بالصبغــة الواقعيــة والعمليــة كونهــا 
صــادرة عــن صاحــب الشــأن نفســه والمتمثــل فــي المســتثمر المحلــي والعربــي واألجنبــي، ممــا ســيضفي مزيــدا مــن الفعاليــة علــى المقومــات 

واألدوات المقترحــة لتطويــر المنــاخ االســتثماري فــي المملكــة العربيــة  الســعودية.

      
تمت بحمد الله تعالى
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ملحق رقم )1(

نظام االستثمار األجنبي بالمملكة العربية السعودية

المادة األولى
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خاف ذلك :

أ- المجلس: المجلس االقتصادي األعلى

ب- مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار.

ج- الهيئة: الهيئة العامة لاستثمار.

د- المحافظ: محافظ الهيئة العامة لاستثمار ورئيس مجلس اإلدارة.

هـــ- المســتثمر األجنبــي: الشــخص الطبيعــي الــذي ال يتمتــع بالجنســية العربيــة الســعودية، أو الشــخص االعتبــاري الــذي ال يتمتــع جميــع 
الشــركاء فيــه بالجنســية العربيــة الســعودية.

و- االستثمار األجنبي: توظيف رأس المال األجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.

ز- رأس المــال األجنبــي: يقصــد بــرأس المــال األجنبــي فــي هــذا النظــام- علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر- األمــوال والحقــوق التاليــة 
متــى كانــت مملوكــة لمســتثمر أجنبــي:

١- النقود واألوراق المالية واألوراق التجارية.
٢- أرباح االستثمار األجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

٣- اآلالت والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات اإلنتاج ذات الصلة باالستثمار.
٤ - الحقوق المعنوية؛ كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات اإلدارية وأساليب اإلنتاج.

ح- منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية )النباتية والحيوانية(.

ط- منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاوالت.

ي- النظام: نظام االستثمار األجنبي.

ك- الائحة: الائحة التنفيذية لهذا النظام

المادة الثانية 
مــع عــدم اإلخــال بمــا تقضــي بــه األنظمــة واالتفاقيــات، يصــدر الســتثمار رأس المــال األجنبــي فــي أي نشــاط اســتثماري فــي المملكــة بصفــة 
دائمــة أو مؤقتــة ترخيــص مــن الهيئــة، ويجــب علــى الهيئــة أن تبــت فــي طلــب االســتثمار خــال ثاثيــن يوًمــا مــن تاريــخ اســتيفاء المســتندات 

المطلوبــة فــي الائحــة، وإذا مضــت المــدة المحــددة دون أن تبــت الهيئــة فــي الطلــب وجــب عليهــا إصــدار الترخيــص المطلــوب للمســتثمر.
وإذا رفضــت الهيئــة الطلــب خــال المــدة المذكــورة فيجــب أن يكــون هــذا القــرار مســبًبا، ولمــن صــدر فــي حقــه قــرار الرفــض التظلــم منــه وفًقــا 

لمــا تقضــي بــه األنظمــة.

المادة الثالثة
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من االستثمار األجنبي.
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المادة الرابعة
ــر مــن ترخيــص فــي أنشــطة مختلفــة، وتحــدد الائحــة  ــة يجــوز للمســتثمر األجنبــي الحصــول علــى أكث مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة الثاني

الضوابــط الازمــة. 
المادة الخامسة

يجوز أن تكون االستثمارات األجنبية التي يرخص لها للعمل طبًقا ألحكام هذا النظام بإحدى الصورتين اآلتيتين:

١- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
٢- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبًقا لألنظمة والتعليمات.

المادة السادسة
يتمتــع المشــروع المرخــص لــه بموجــب هــذا النظــام بجميــع المزايــا والحوافــز والضمانــات التــي يتمتــع بهــا المشــروع الوطنــي حســب األنظمــة 

والتعليمات. 

المادة السابعة
يحــق للمســتثمر األجنبــي إعــادة تحويــل نصيبــه مــن بيــع حصتــه أو مــن فائــض التصفيــة أو األربــاح التــي حققتهــا المنشــأة للخــارج أو التصــرف 

فيهــا بأيــة وســيلة مشــروعة أخــرى، كمــا يحــق لــه تحويــل المبالــغ الضروريــة للوفــاء بــأي التزامــات تعاقديــة خاصــة بالمشــروع.

المادة الثامنة
يجــوز للمنشــأة األجنبيــة المرخــص لهــا بموجــب هــذا النظــام تملــك العقــارات الازمــة فــي حــدود الحاجــة لمزاولــة النشــاط المرخــص أو لغــرض 

ســكن كل العامليــن بهــا أو بعضهــم وذلــك وفًقــا ألحــكام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار. 

المادة التاسعة
تكون كفالة المستثمر األجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها. 

المادة العاشرة
توفــر الهيئــة للراغبيــن فــي االســتثمار كل المعلومــات واإليضاحــات واإلحصائيــات الازمــة، كمــا تقــدم لهــم كل الخدمــات واإلجــراءات لتســهيل 

وإنجــاز جميــع المعامــات المتعلقة باالســتثمارات.
المادة الحادية عشرة

ال تجــوز مصــادرة االســتثمارات التابعــة للمســتثمر األجنبــي كا أو جــزءا إال بحكــم قضائــي ، كمــا ال يجــوز نــزع ملكيتهــا كا أو جــزءا إال للمصلحــة 
العامــة مقابــل تعويــض عــادل، وفقــا لألنظمــة والتعليمــات .
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المادة الثانية عشرة
ــة  ــة تحددهــا الهيئ ــة المخالفــة خــال مــدة زمني ــه إلزال ــد مخالفــة أحــكام هــذا النظــام والئحت ــا عن ــي كتابي ــة المســتثمر األجنب ــغ الهيئ 1.  تبل

تتناســب وإزالــة المخالفــة.

٢- مع عدم اإلخال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر األجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:

أ - حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر األجنبي .
ب - فرض غرامة مالية ال تتجاوز )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي.

ج - إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي .

٣- تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة )٢( أعاه بقرار من مجلس اإلدارة .
٤- يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه. 

المادة الثالثة عشرة
مع عدم اإلخال باالتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها:

١ - تتــم تســوية الخافــات التــي تنشــأ بيــن الحكومــة والمســتثمر األجنبــي فيمــا لــه عاقــة باســتثماراته المرخــص لهــا بموجــب هــذا النظــام 
ُوّدًيــا قــدر اإلمــكان، فــإذا تعــذر ذلــك يحــل الخــاف حســب األنظمــة .

٢ - تتــم تســوية الخافــات التــي تنشــأ بيــن المســتثمر األجنبــي وشــركائه الســعوديين فيمــا لــه عاقــة باســتثماراته المرخصــة بموجــب هــذا 
النظــام ُوّديــا قــدر اإلمــكان، فــإذا تعــذر ذلــك يحــل الخــاف حســب األنظمــة . 

المادة الرابعة عشرة
تعامــل جميــع االســتثمارات األجنبيــة المرخــص لهــا بموجــب هــذا النظــام طبقــا ألحــكام الضرائــب المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات.

المادة الخامسة عشرة
يلتــزم المســتثمر األجنبــي بالتقيــد بــكل األنظمــة واللوائــح والتعليمــات المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وباالتفاقيــات الدوليــة 

التــي تكــون طرفــا فيهــا.

المادة السادسة عشرة
ال يخــل تطبيــق هــذا النظــام بالحقــوق المكتســبة لاســتثمارات األجنبيــة القائمــة بصــورة نظاميــة قبــل نفــاذ هــذا النظــام. ومــع ذلــك فــإن 

ممارســة هــذه المشــروعات لنشــاطها أو زيــادة رأس مالهــا تخضــع ألحكامــه.
المادة السابعة عشرة

تصدر الهيئة الائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها. 

المادة الثامنة عشرة
ينشــر هــذا النظــام فــي الجريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ نشــره، ويلغــي نظــام اســتثمار رأس المــال األجنبــي الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٤( وتاريــخ ٢ / ٢ / ١٣٩٩ هـــ، كمــا يلغــي كل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام.

dubayanm
Highlight
إجراء تنسيقي ( تغميق الكتابة كعنوان)
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