ترخيص الهيئة العامة لالستثماروارتباط املنشآت السعودية
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نبذة عن الهيئة

01

الرؤية

الرسالة
أن تكون اململكة إحدى الدول األفضل
ً
أداء في األسواق االستثمارية

تعزيز مكانة اململكة كوجهة استثمارية رائدة،
وجعلها منصة استثمارية جاذبة ،ومحفزة
لالستمرار والتوسع ،من أجل تحقيق نمو
اقتصادي مستدام

مجلس اإلدارة
املراجعة الداخلية

املراقب املالي

املحافظ

الشؤون القانونية وأمانة سر
مجلس اإلدارة

مكتب املحافظ

جذب وتطوير االستثمار
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خدمات واستشارات
المستثمرين

تطوير البيئة االستثمارية

التسويق واالتصال

الخدمات المساندة

االستراتيجية

مساهمة الهيئة العامة لالستثمار في تحقيق رؤية 2030
االقتصاد

الدولة

 1تريليون

%75

%5.7

25

10

ً
 30مليونا

 163مليار

%40

%3.8

49

25

 8ماليين

اإليرادات الحكومية غير
النفطية
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املجتمع

املحتوى املحيي في مساهمة االستثمارات
قطاع النفط والغاز
األجنبية املباشرة
في إجمالي الناتج املحيي

مؤشر أداء الخدمات مؤشر التنافسية العاملي
اللوجستية

مساهمة مباشرة
مساهمة غير مباشرة

الطاقة االستيعابية
الستقبال ضيوف
الرحمن املعتمرين سن ًويا

ً
انطالقا من رؤيتنا ورسالتنا ،وضعنا  5أهداف استراتيجية

الجذب و التوسع في
االستثمارات ذات
القيمة العالية
• جذب استثمارات عالية القيمة لدعم
النمو االقتصادي في اململكة ،خص ً
وصا
في القطاعات األكثرأهمية (مثل قطاع
الكيماويات)
• املحافظة عيى االستثمارات الحالية
في اململكة والسعي لتطويرها وتوسيع
نطاقها
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التسويق للهوية
االستثمارية "استثمرفي
السعودية"
• إبراز اململكة العربية السعودية كوجهة
استثمارية مميزة عاملية
املستوى لجذب االستثمارات
في مختلف القطاعات ذات القيمة
العالية
ّ
• تحسين مفاهيم وتصورات الجهات
املعنية (املستثمرون و الوسطاء و
اإلعالم) عن مناخ األعمال والفرص
االستثمارية في اململكة

تسهيل ممارسة األعمال

• مراقبة وتقييم القدرة التنافسية
الوطنية واإلقليمية وبالقطاعات
االقتصادية
• وضع األولويات الخاصة باإلصالحات
وتعزيز التنافسية
• تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ
وإنجاز برامج بيئة ممارسة األعمال

تعزيز بيئة تركزعلى
خدمة العمالء

• تعزيز التركيزعلى العمالء في نظام
االستثمار باململكة
ّ
مصممة
• إيجاد وتقديم خدمات
ً
خصيصا لكل مستفيد
(من املستثمرين وأصحاب
املصلحة الحكوميين)
• تطوير نموذج تشغييي يركز
على العميل

تحقيق ّ
التميز
املؤسس ي

• زيادة الكفاءة التشغيلية للهيئة
وتحسين إجراءاتها
• تطويرنظام إدارة األداء
• بناء قدرات املوظفين ووضع خطط
تطويرهم وتعزيز مشاركتهم

 ...وحددنا لكل هدف استراتيجي مجموعة من مؤشرات األداء لنتمكن من
تحقيق مستهدفاتنا

•

•
•
•
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الجذب و التوسع في
االستثمارات ذات
القيمة العالية

التسويق للهوية
االستثمارية "استثمرفي
السعودية"

تسهيل ممارسة األعمال

تعزيز بيئة تركزعلى
خدمة العمالء

قيمة تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر
املساهمة في برامج وخدمات الرعاية
الالحقة
الوظائف املستحدثة من مشاريع
االستثمار األجنبي املباشر
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى
اململكة كنسبة من إجمالي الناتج املحيي

• اآلراء واملالحظات حول فعاليات
األعمال املنظمة بهدف الترويج
لالستثمار
• الوعي باملبادرة

• مقياس املسافة من الحد األعيى
لألداء (الترتيب عيى مؤشر سهولة
ممارسة األعمال)
• معدل إنجاز اإلصالحات الرامية
لتحسين بيئة األعمال

• مؤشر رضا املستثمر عن خدمات
الهيئة
• مؤشر رضا املستثمر عن «تجربة
املستثمر»
• مؤشر رضا املستثمر عن مناخ
االستثمار

تحقيق ّ
التميز
املؤسس ي
ّ
التميز املؤسس ي الشامل
•

ّ
ّ
حددنا  9قطاعات ذات أولوية مستمدة من رؤية 2030
الصناعة
الكيميائية

االتصاالت وتقنية
املعلومات

الطاقة واملاء

التصنيع واملعدات

الصحة وعلوم الحياة

املعادن والتعدين

النقل
والخدمات اللوجستية

السياحة والثقافة
والترفيه

القطاعات الناشئة
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ُ

خدمات املستثمرين

02

ُ
ينقسم جمهور الهيئة املستهدف إلى مجموعتين

املستثمراألجنبي
غير املتواجد في
اململكة

املستثمراألجنبي
املتواجد في اململكة

املستثمرون
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املستثمراملحلي

ّ
املطور الوطني

ّ
املطور
القطاعي

الجهات الحكومية
ّ
املعنية بالتطوير

ّ
املطور
اإلقليمي

تبدأ رحلة الهيئة من لحظة توفير بيئة استثمارية تنافسية ،وتستمر حتى تقديم خدمات الرعاية
الالحقة
1

التنافسية
4
جذب العمالء املحتملين

5
تحقيق اإليرادات
2
تحديد
الفرص االستثمارية

3
التسويق
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7
خدمات الرعاية
الالحقة

6
تقديم الخدمات

خدمات واستشارات املستثمرين

ملحة عامة

املبادرات

• تطوير األنظمة واإلجراءات

• إطالق خدمات ما بعد االستثمار ذات القيمة العالية (خدمات املساعدة في
التأسيس)

• تحسين بيئة االستثمار
• تعزيز التواصل ّ
الشفاف مع املستثمرين
• االستجابة الستفسارات وشكاوى املستثمرين

• تأسيس مركز اتصال متعدد القنوات والوظائف
• ضمان جودة املورد (عيى سبيل املثال ،تحديد املتطلبات ،وتطوير اتفاقيات
مستوى الخدمة)
• تعزيز الخدمات ّ
املقدمة (عيى سبيل املثال ،الخدمة الفورية لعملية «تجديد
بدعم من برنامج تكنولوجيا املعلومات
التصاريح» وخدمات رقمية أخرى)ٍ ،
ّ
والتحول اإللكتروني)
• استكشاف إمكانيات ّ
الحد من التسجيل والتفتيش

• تبسيط وتحديث خدمات الترخيص (عيى سبيل املثال ،التراخيص العاملية
وخدمات برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية « ّ
يسر»)
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اإلنجازات
الصفقات املبرمة (الربع األول والربع الثاني) بالريال السعودي

 3.2مليار
 6.4مليار
 1.3مليار
إصدارترخيص

10
13

ساعات

 0.86مليار
 4.3مليار
 2مليار
تجديد ترخيص

 3ساعات 7

ساعات

عدد التراخيص الجديدة

 2.7مليار

157

145
68

54

الربع األول
2017

الربع الثاني
2018

عدد الوثائق املطلوبة

 20دقيقة 4

2

ملحة عن البيئة القانونية لالستثمار

03

تطوير البيئة االستثمارية
ملحة عامة
• يادة كفاءة الخدمات ّ
املقدمة للمستثمرين
ز
• تذليل العقبات التي تواجه املستثمرين وتسهيل إجراءاتهم
• إعداد وتطوير الدراسات القطاعية
• استحداث برامج وخطط لالستثمارات طويلة األجل

املبادرات
• استحداث حلول تقنية مستدامة إلدارة اإلصالحات (مثل إدارة عالقات
العمالء)

• إنشاء لوحة متابعة إلعداد وإصدار التقارير التنافسية
• تحليل وتقييم تقارير القدرة التنافسية (الصادرة عن املنتدى
االقتصادي العاملي ،ومجلس التنمية االقتصادية واملعهد الدولي
للتنمية اإلدارية)
• وضع خطط اإلصالح السنوية بالتعاون مع اللجان ّ
املعنية
• إجراء تحليالت القدرات التنافسية اإلقليمية والقطاعية
• تنفيذ خطة اتصال شاملة
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النقلة النوعية كانت في قرار713
تعميم الديوان امللكي رقم  56071بتاريخ 1438-12-2هـ وقرارمجلس الوزراء رقم  713بتاريخ 1438-11-30هـ
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ً
ُ
أوال :املوافقة على "الضوابط املطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها
ُ
ُ
ّ
(املحدثة)"بالصياغة املرافقة للقرار:
 عيى الجهة الحكومية عند رفع ُمقترح إلى رئيس مجلس الوزراء ملشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها ،القيام باآلتي:ُ
• التأكد من توافق املقترح مع الرؤى والخطط واالستراتيجيات املعتمدة.
ُ
• رفع ّ
تصور ُمتكامل عن املقترح إذا كان يتضمن فكرة جديدة ملشروع نظام أو الئحة أو ما في حكمهما ،إلى مجلس الشؤون السياسية واألمنية أو مجلس الشؤون االقتصادية
ّ
التوجه املبدئي.
والتنمية -بحسب االختصاص -ألخذ
• تقديم مذكرة توضيحية تتضمن اآلتي:

ُ
 بيان السند النظامي الختصاصها بطلب إصدار املقترح ،واألسباب التي دعتها إلى إعداده.
 شرح ملواد املشروع بشكل واضح.
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الهدف من املشروع وعناصره الرئيسة واألسباب التي دعت الجهة إلى إعداده.
نبذة عن التشريعات والتجا ب الدولية التي ُ
استفيد منها عند إعداده ،وأهم النصوص النظامية الواردة في تلك التشريعات.
ر
ُ
بيان اآلثار املالية واالقتصادية والوظيفية املتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد .بما في ذلك ما يقع منها عيى منشآت القطاع العام والقطاع الخاص ،باإلضافة إلى بيان
اآلثار االجتماعية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في هذا الشأن.
ُ
جدول يتضمن ً
بيانا باألنظمة واألوامر امللكية ،وقرارات مجلس الوزراء ،واألوامر السامية التي سيترتب عيى صدور املقترح إلغاؤها أو تعديلها ،وما يقابلها من أحكام ُمقترحة ،مع
ذكر أسباب ذلك.
ُ
ً
االتفاقيات الدولية (وما في حكمها) التي تكون اململكة طرفا فيها ذات العالقة املباشرة باملقترح ،وما تضمنته من التزامات عيى اململكة.

ً
ثانيا :على الجهات الحكومية القيام بما يلي:
.1

تطوير اإلدارات القانونية لديها ودعمها بالكفايات املؤهلة في املجال الشرعي والنظامي.

.2

وضع خطة لتطوير هذه اإلدارات والعاملين فيها بالشكل املناسب وبما يحقق الهدف املنشود منها.
ُ
تضمين ما اتخذ في شأن ذلك في تقاريرها السنوية.

.3

ً
ثالثا :على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون االقتصادية والتنموية ملشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات
وما في حكمها ذات طابع تنظيمي مما هو داخل في اختصاصها وال يتطلب الرفع عنه اآلتي:

.1
.2
.3
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ُ
نشر املقترح في موقعها عيى شبكة املعلومات العاملية (اإلنترنت).
ُ
تمكين الجهات واألفراد املعنيين بأحكام املقترح من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله.
نشر ملخص بأهم ما تضمنته هذه املرئيات وامللحوظات.

نتائج تطبيق القرار عيى أرض الواقع

اإلسهام في تحسين
تنافسية البيئة
االستثمارية في اململكة
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تعزيز مبدأ الشفافية

قائمة بأهم األنظمة ومشاريعها وما في حكمها ذات العالقة بالشأن االقتصادي والتنموي التي
شاركت الهيئة في دراستها خالل العامين 2018 – 2017م
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األنظمة التي صدرت

األنظمة قيد الدراسة

نظام مزاولة املهن الهندسية

مشروع نظام املنافسات واملشتريات الحكومية

نظام تطبيق كود البناء السعودي

نظام الشركات املهنية

ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في
حكمها

تعديل بعض مواد نظام العمل

نظام ضريبة القيمة املضافة

تعديل بعض مواد نظام املؤسسات الصحية الخاصة

الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم

مشروع نظام التجارة اإللكترونية

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

مشروع نظام التوثيق

اعتماد الوسائل اإللكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم

تعديل بعض مواد نظام استيراد املواد الكيمائية وإدارتها

ً
شكرا لكم

@SAGIAgov
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