سمو ولي العهد يعلن عن إطالق مشروع "البحر األحمر" كوجهة سياحية عاملية ضمن
رؤية اململكة 2030
•
•
•
•

يقام املشروع على عدد من الجزر واملواقع الجبلية والشواطئ ،لتصبح وجهة رائدة لسياحة االستجمام
واألنشطة واملغامرات في اململكة
تتيح الوجهة الجديدة فرصة استكشاف طبيعة اململكة ،من جزر وسواحل وبراكين خاملة باإلضافة
إلى محمية طبيعية وآثارقديمة
بإدارة صندوق االستثمارات العامة ،املشروع ُيطور من خالل شراكات عاملية لتعزيز حضور اململكة
ً
على الخريطة السياحية العاملية وفقا لرؤية 2030
ً
أنظمة وقوانين خاصة وفقا ألفضل املمارسات العاملية ،مع السماح ألغلب جنسيات العالم بالدخول
دون تأشيرات

الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الخميس  31يوليو ٢٠١٧م:
أعلن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس
إدارة صندوق االستثمارات العامة اليوم عن إطالق مشروع سياحي عاملي في اململكة تحت مسمى مشروع "البحر األحمر" ،يقام على
ً
ً
إحدى أكثر املواقع الطبيعية جماال وتنوعا في العالم ،بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العاملية في قطاع الضيافة والفندقة ،لتطوير
منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من  50جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه ،وذلك على ُبعد مسافات قليلة من إحدى
املحميات الطبيعية في اململكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة .وسيشكل املشروع وجهة ساحلية رائدة ،تتربع على عدد من
الجزر البكر في البحر األحمر .وإلى جانب املشروع ،تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.
وعلى بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيس ي ،ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع "البحر األحمر"،
ويشمل ذلك محمية طبيعية الستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في املنطقة .وسيتمكن هواة املغامرة من التنقل بين البراكين
الخاملة الواقعة بجوار منطقة املشروع ،وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب املرجانية الوفيرة في املياه املحيطة به.
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ُ
وإذ تعد السياحة إحدى أهم القطاعات االقتصادية في رؤية  ،2030سيسهم مشروع "البحر األحمر" في إحداث نقلة نوعية في
مفهوم السياحة وقطاع الضيافة .كما سيتم ترميم املواقع التراثية وتجهيزها على أسس علمية لتكون مهيأة الستقبال الزوار .فعلى
ً
ً ً
آن معا تماشيا مع أفضل املمارسات العاملية في مجال
سبيل املثال سيتم تحديد سقف أعلى لعدد الزائرين للتواجد باملنطقة في
السياحة واآلثار.
وتحكم املشروع معايير جديدة تطمح لالرتقاء بالسياحة العاملية عبر فتح بوابة البحر األحمر أمام العالم ،من أجل التعرف على
ً
ً
ً
ً
كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محليا وإقليميا وعامليا على حد سواء ،ليكون املشروع مركزا لكل ما يتعلق بالترفيه
ً
ً
ً
والصحة واالسترخاء ،ونموذجا متكامال للمجتمع الصحي والحيوي .وحفاظا على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة ،سيتم وضع
ً
قوانين وآليات تخص االستدامة البيئية ،حيث سيتم العمل على املحافظة على املوارد الطبيعية وفقا ألفضل املمارسات واملعايير
ً
املعمول بها عامليا.
ً
ُ
وسيتم تطوير مشروع "البحر األحمر" كمنطقة خاصة ،تطبق فيها األنظمة وفقا ألفضل املمارسات والخبرات العاملية لتمكين تحقيق
أهداف املشروع ،حيث سيتم وضع حجر األساس في الربع الثالث من عام 2019م ،واالنتهاء من املرحلة األولى في الربع األخير من عام
2022م ،وهي مرحلة ستشهد تطوير املطار ،وامليناء ،وتطوير الفنادق واملساكن الفخمة ،واالنتهاء من املرافق والبنية التحتية،
وخدمات النقل (كالقوارب ،والطائرات املائية ،وغيرها).
وسيقوم صندوق االستثمارات العامة بضخ االستثمارات األولية في هذا املشروع ،ويفتح املجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات
العاملية الكبرى ،مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى اململكة ،مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات
ً
السياحة السعودية إلى الداخل .كما سيستقطب املشروع أهم األسماء الرائدة عامليا في قطاعي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها
وكفاءاتها واستثماراتها املالية في إثراء تجارب هذه الوجهة ،وتوفير املزيد من القيمة املضافة لزوارها ،وتعظيم املكاسب االقتصادية
للمملكة.

(انتهى)
نبذة عن صندوق االستثمارات العامة
ً
يمتلك صندوق االستثمارات العامة محفظة متنوعة تشتمل على  200استثمار تقريبا ،عشرون منها مدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول) .وإلى جانب
ً
أصوله املدرجة يمتلك صندوق االستثمارات العامة عددا من استثمارات األسهم غير املدرجة ،واالستثمارات الدولية ،واألصول العقارية والقروض
والسندات والصكوك.
بعد انتقال اإلشراف على صندوق االستثمارات العامة من وزارة املالية إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية السعودي في العام املاض ي ،خضع
الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسم إلى مراحل من أجل تطبيق استراتيجية محدثة ومهام جديدة .ويشتمل هذا على توسعة فرق اإلدارة واالستثمار
ومكاتب الخدمات والدعم ،وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة وتطبيق استراتيجية استثمار منسجمة مع رؤية  .2030وقد تم تعيين
مجلس إدارة جديد للصندوق يرأسه صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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يعمل صندوق االستثمارات العامة على بناء محفظة ذات سمعة عاملية من االستثمارات املحلية واألجنبية ،ويقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل
الدولة ،عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة املدى من استثماراته داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.
للتواصل مع إدارة العالقات العامة والتواصل اإلعالميmedia@pif.gov.sa :
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