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تركي الدخيل: س���مو األمير، 
اسمح لي أن أناقش معكم اليوم 
في ه���ذه املقابل���ة، الرؤية التي 
اعتمدمتوه���ا اليوم ف���ي اململكة 
العربية السعودية، وأطلقتم عليها 
»رؤية اململكة العربية السعودية 

.»2030
دعني سمو األمير أبدأ بالسؤال 
األه���م ال���ذي يطرح���ه اجلميع: 
أعلنت سموك أكثر من مرة أنكم 
ستطرحون جزءا من أسهم شركة 
النفط الكبرى في العالم »الشركة 
الس���عودية أرامكو« لتكون هذه 
األسهم متاحة لالكتتاب سواء في 

السعودية أو في خارجها.
اجلميع يتحدث عن أن أرامكو 
هي ملك للجميع كيف استطعتم أن 

تفرطوا بأرامكو بهذا الطرح؟
األمي���ر محم���د: أوال، نح���ن 
نتكل���م اليوم عن رؤية. والرؤية 
هي خارطة طري���ق ألهدافنا في 
التنمية واالقتصاد، وفي غيرها 
من اجلوانب في اخلمس عش���رة 
سنة القادمة، جزء منها له عالقة 
بأرامكو وهو جزء بس���يط جدا. 
فهي فيه���ا محتويات كثيرة جدا، 
يجب أال نختزلها بأرامكو. أرامكو 
ما في شك أنها جزء من املفاتيح 
الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة 
االقتصاد ونهضة اململكة العربية 

السعودية.
طرح أرامك���و فيه عدة فوائد 
أهمها وأول شيء الشفافية. كان 
الناس في السابق يتضايقون من أن 
ملفات وبيانات أرامكو غير معلنة، 
وغير واضحة، وغير شفافة. اليوم 
بتصير شفافة. إذا طرحت ارامكو 
في السوق يعني الزم تعلن عن 
قوائمها، الزم تعلن عن كل ربع، 
وتصي���ر حتت رقاب���ة كل بنوك 
السعودية، وكل احملللني، واملفكرين 
السعوديني، بل كل البنوك العاملية 
وكل مراكز الدراسات والتخطيط 
في العالم س���وف تراقب أرامكو 
بشكل مكثف. سوف تصبح لديك 
رقاب���ة عالية جدا في يوم وليلة. 
وهذا ال يتم اليوم. أرامكو اليوم 
تعامل كشركة تسهيل محدودة. 
وهذا أمر خطير جدا. شركة بهذه 
الضخامة تدار وتعامل كأنها شركة 
تسهيل محدودة. احلصة تطرح 
وراها بس���يطة جدا. أقل من %5، 

لكن.
تركي: على أي أساس حددتوا 

أقل من 5%؟
األمير محمد: أوال، واحد بحكم 
حجم أرامكو. حجم أرامكو ضخم 
جدا. إل���ى اآلن لم يت���م التقييم 
النهائي، ولكن نتوقع أكثر من 2 
تريلي���ون دوالر. نتكلم عن أكثر 

من 7 تريليونات ريال.
اذا بتطرح 1% من أرامكو. %1 
فق���ط راح يكون أكبر اكتتاب في 
تاريخ الكرة األرضية. فالس���وق 
العامل���ي، ه���ل راح يتحمل أو ما 

يتحمل 5% من طرح أرامكو؟
تركي: علش���ان كذا صرحتوا 
سمو األمير محمد بن سلمان بأنه 
ممكن يكون جزء من طرح أرامكو 

راح يكون في السوق العاملي؟
األمير محمد: هو طرح أرامكو 
في السوق السعودي، األفكار أنه 
كيف يكون في نوافذ ألسهم أرامكو 
خارج الس���وق السعودي اليوم، 
تستطيع أن تشتري في الذهب من 
»ستوك ماركت األميركي« أو النفط 
من خ���الل صناديق موجودة في 
السوق األميركي، مخصصة لشراء 
سلعة معينة أو سهم معني. عندنا 
حاجة مشابهة. مثال، في السوق 
السعودي هي صندوق »فالكم«. 
يشتري في عدة شركات من ضمن 
األفكار أن يؤس���س صندوق في 
السوق األميركي فقط. يشتري فيه 
أسهم ألرامكو في السعودية. هذه 
إحدى النوافذ راح تكون مهمة جدا 
في جلب السيولة لتداول أرامكو 
أو غيرها من الشركات في السوق 

السعودي.
تركي: إذا يعني أنتم لن تعتدوا، 
كما يقول البع���ض، على مقدس 
عندما تطرحون أرامكو لالكتتاب 

أو جزء من أرامكو؟
األمي���ر محمد: هذه مش���كلة 

كبيرة جدا.
تركي: تقديس أرامكو؟

األمي���ر محم���د: نع���م، امللك 
عبدالعزيز والرجال الذين عملوا 
معه في كل أنحاء اململكة، ملا أسسوا 
دولة ما كان فيه نفط. أسس���وها 
بدون نف���ط وأداروا هذه الدولة 
بدون نفط وعاشوا في هذه الدولة 
بدون نفط. وحتدوا االس���تعمار 
البريطاني ولم تدخل بريطانيا وال 
شبرا إلى السعودية بدون نفط. 
برج���ال موجودين. له عالقة أنه 
أصبح اليوم كأنه دستورنا، الكتاب 
والسنة ثم البترول. هذه خطيرة 
جدا. نحن أصبح���ت لدينا حالة 
إدمان نفطية في اململكة العربية 
السعودية من قبل اجلميع، وهذه 
خطيرة، وهذه التي عطلت تنمية 

قطاعات كثيرة جدا في السنوات 
املاضية.

تركي: ما هو النفط؟ السلعة 
الرئيسة التي يعتمد عليها االقتصاد 

في السعودية؟
األمي���ر محمد: نع���م. النفط 
يأتي من عملك في االس���تثمار ال 
أكثر وال أقل. االستثمار شركة لها 
قيمة. شركة لها قيمة ويجب أن 
متلكها كاستثمار، وال متلكها سلعة 
رئيسية أو مصدر دخل رئيسي.

تركي: فوائد طرح أرامكو؟
األمير محمد: نعم. طرح أرامكو 
غير الشفافية واحد. اثنني، فوائدها 
على الس���وق السعودي. أنت ملا 
تطرح ش���ركة بحج���م أكثر من 
الس���وق  7 تريليونات ريال في 
الس���عودية، إذن تضاعف حجم 
السوق السعودي. أيضا في موجة 
ثانية من الطرح. أرامكو األم بعدها 
راح تكون في الش���ركات التابعة 
ألرامك���و، راح تطرح مرة أخرى 
في السوق، فهذا راح يعطي حجما 
أكبر للسوق السعودي. هذه الفائدة 
الثالثة،  الفائدة  الثانية للسوق، 
واألهم فنيا بعد طرح ارامكو، حتول 
دخل اململكة العربية السعودية. 
بدل ما يكون من النفط راح يكون 
الدخل من االس���تثمار. فنيا على 
الورق، الدخل من االستثمار. يبقى 
كيف تنوع استثماراتك؟ محفظتك 
االس���تثمارية، أغل���ب املمتلكات 
واألصول، الت���ي فيها أصول في 
شركات طاقة، يجب أن ننوع هذا 
االس���تثمار من خالل االقتراض، 
والدخول في ف���رص أخرى، من 
خالل تسهيل أرامكو، والدخول في 
فرص أخرى، حتى توازن محفظتك 
االستثمارية، وهذا ما سيتم خالل 
سنوات قادمة، ويساعد في رفع 

حجم محفظتك االستثمارية.
تركي: إذن س���تطرحون في 
البداية 5% من أرامكو األم أو من 

بعض شركات أرامكو؟
األمير محمد: 5% من أرامكو األم؟ 
أقل من 5% من أرامكو األم. وأغلب 
شركة ارامكو. نحن نحاول نفصل 
ونخلي شركة أرامكو شركة قابضة، 
وما يكون فيها أي »أوبريش���ن«. 
األوربريشن يكون فقط في شركات 

مملوكة ألرامكو.
ترك���ي: خلن���ي ط���ال عمرك 
اسألك سؤاال ثانيا، أنتم من خالل 
احلديث عن أرامكو إلى صندوق 
االستثمارات العامة، الذي سيدير 
طرح أرامكو، واالكتتاب في ارامكو، 
أرامكو، بوصفها  واالستثمار في 
شركة استثمارية، ما حجم املخاطرة 

التي سينتهجها هذا الصندوق؟
األمير محمد: ما حجم املخاطرة 
لو ما سوينا ش���ي. لو ما عملنا 
سنكون في مخاطرة عالية جدا. هذا 
واحد. اثنان، صندوق االستثمارات 
العامة لن يدير أرامكو في املستقبل. 
أرامكو سوف يديرها مجلس إدارة. 
اإلدارة هذا س���ينتخب  ومجلس 
من جمعي���ة عمومية، التي متثل 
مالك أرامكو. سواء الصندوق، أو 
غيره من املواطن���ني، أو اجلهات 
االستثمارية في الداخل واخلارج، 
والتي ستشتري في أرامكو. هذا 
سيعمل نقلة ضخمة جدا. البيانات 
األولي���ة تتكل���م أن الصن���دوق 
سيكون أو يسيطر على أكثر من 
10% من القدرة االس���تثمارية في 
الكرة األرضية. تتكلم الصندوق 
س���يقدر حجم ممتلكات���ه بأكثر 
من 3% من أص���ول موجودة في 
الك���رة األرضية. نحن نعتقد أنه 
سنتعدى هذا الشيء مبراحل. كل 
من قيم هذا األمر، قيم على أساس 
أنه أرامكو ستقيم 2 تريليون و2 
ونصف تريليون، ونحن نعتبر 
أنها ستقيم بأكثر. وقيم صندوق 
العامة على أساس  االستثمارات 
أنه ال توجد هناك أي أصول غير 
أرامكو ستدخل الصندوق. أرامكو 
جزء من األص���ول، هناك أصول 
أخ���رى أغلبها عقارية تنقس���م 
إلى عدة أقس���ام، أصول صغيرة 
متنوعة غير مستفاد منها، نقلت 
اآلن إلى الصندوق. أصول ضخمة 

داخل املدن السعودية، نقلت إلى 
الصندوق، ونعتقد أن تطويرها.

تركي: أراض؟
األمير محمد: أراض، ونعتقد أن 
تطويرها سيحل جزءا من املشاكل 
واألزمات املوجودة عندنا في املدن، 
أو  التجارية  سواء في املجمعات 
في مجمعات املال واألعمال أو في 
اإلس���كان. وهناك أصول ضخمة 
جدا، وهي مناطق لم تطور بعد في 
املجال، خاصة السياحي أو غيره 
من املج���االت. هذه أصول أتوقع 
أن حجمها سيصل إلى تريليون 

ريال سعودي. 
ترك���ي: ه���ذه أراض متلكها 

الدولة؟
األمير محم���د: أراض متلكها 
الدولة. اآلن انتهينا من إجراءات 
حتوي���ل ملكيتها إل���ى صندوق 

االستثمارات العامة.
تركي: بالتالي ستطرح أو يتم 
االس���تثمار من خالل بناء موالت 

ومتاجر؟
األمير محمد: ال، ال. الصندوق 
ما يدخل في م���والت. الصندوق 
حجم���ه ضخم ج���دا، الصندوق 
يدخل في فرص ضخمة. األغلب 
أراض وفرص كبيرة. فاألراضي 
هذه س���وف حتول إلى مشاريع. 
حتول إلى شركة وتطرح بالكامل 

في السوق.
تركي: كيف؟

األمير محمد: كيف، الشفافية 
في الصندوق راح تكون. أنا رئيس 
مجلس إدارة صندوق االستثمارات 
العامة. القرار ليس عندي. القرار 
لدى املجلس، وفق اآللية واحلوكمة 
التي تطلق وتعل���ن للجميع، ما 
أقدر اتخ���ذ ق���رارا إال وفق هذه 

احلوكمة.
تركي: يعني ما في رئيس أو 

إدارة تستبد برأي؟
األمي���ر محمد: ال، ما في ادارة 

تستبد برأي.
تركي: ليش؟

األمير محمد: ألنه في مجلس 
إدارة ما يقدر يصوت إال بناء على 
اآللية، التي أعلن���ت في حوكمة 
صندوق االس���تثمارات العامة أو 

سوف تعلن.
تركي: طيب.. ايش بعد أعدته 
هيكلة الصندوق، ايش سويتوا؟

األمير محمد: هيكلة الصندوق، 
إدخال أصول جديدة على الصندوق، 
أرامكو وغيرها من األصول، وإعادة 
حل إش���كاليات األصول احلالية، 
التي ميلكها صندوق االستثمارات 
العامة، سواء شركات أو مشاريع 
أخرى. كانت في مشاريع متعثرة 
بعضه���ا أعدنا هيكلة املش���اريع 
نفس���ها. كانت في شركات أخرى 
ميلكها الصندوق تواجه إشكاليات. 
مت حل هذه اإلشكاليات، وهذا ما 
س���وف يدعم ويزيد ربحية هذه 
الشركات وما س���وف يؤدي إلى 

أرباح أكثر للصندوق.
تركي: البعض يرى أن الصندوق 
كان يدار بسياس���ة اس���تثمارية 
محافظة، هل جتاوزمت هذه السياسة 

االستثمارية احملافظة؟
األمير محم���د: كلمة محافظة 
إذا  ومخاط���رة كلمة حساس���ة. 
قرار الصن���دوق يتخذ بناء على 
دراسة واضحة، وبناء على حتليل 
واضح وبناء على رؤية واضحة، 
أصبح القرار مدروسا. فما تغيرت 
اإلجراءات. قبل، الصندوق كان ال 
يعمل بشكل جيد، وال يحقق أرباحا 
عالية. فقط، في 2015 استطعنا أن 
نحقق أرباح���ا من الصندوق مبا 
يقارب 30 ملي���ار ريال، مما أدى 
وس���اهم في رف���ع املداخيل غير 
النفطية ب� 35% في 2015. هذا في 
سنة واحدة، هل هذا محافظ؟! أو 

حقق أرباحا زيادة للحكومة؟
تركي: سمو األمير محمد بن 
س���لمان أكدمت على ثالثة محاور 
رئيسية في الرؤية التي صدرت 
اليوم؟ وما متكنا نشوفها بتركيز، 
احلقيق���ة. عل���ى ثالث���ة محاور 
رئيسية، أوال: أن السعودية هي 
العمق العربي واإلسالمي بوجود 

محمد بن سلمان: ميكننا بالسعودية في 2020 العيش من دون نفط

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو امللكي االمير محمد بن نايف وولي ولي العهد 
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أن  الش���ريفني، ثانيا:  احلرم���ني 
السعودية لديها قدرات استثمارية 
محركة لالقتصاد، تش���كل موارد 
إضافية للبلد، وثالثا: أن استثمار 
املوقع االس���تراتيجي للسعودية 
بوصفها بوابة للعالم تربط ثالث 
قارات مع بعضها البعض، على أي 
أساس بنيتوا هذه الرؤية؟ فقط 

على هذه األركان؟
األمير محم���د: طبعا كان في 
نقاش كبير جدا. البد تدخل تنمية 
بش���رية فيها. البد تدخل عناصر 
أخرى فيها. ما هي الرؤية؟ الشكل؟ 
الرؤية مرتكزاتها البد حتط مناطق 
قوتك، التي تستطيع تعمل عليها 

في تاريخ هذه الرؤية.
تركي: في الوقت الزمني الذي 

حددته؟
األمير محمد: في الوقت الذي 
حددناه. حنا عندنا ثالث مناطق 
قوة. مس���تغلة وغير مستغلة. 
وال أحد ينافس���نا عليها. العمق 
العربي واإلسالمي. احنا عندنا قبلة 
املسلمني عندنا املدينة موجودة، 
وعندنا إرث إسالمي ضخم جدا، 
وعندن���ا العم���ق العربي القوي، 
العروب���ة من اجلزيرة  ومنطلق 

العربية انطلقت.
العربية  اململكة  سوف تكون 
السعودية قوة اس���تثمارية من 
خالل صندوقها الس���يادي، ومن 
خالل الصناديق األخرى اململوكة 
للحكومة، ومن خالل أهم مهنة، 
رجال األعمال السعوديني. اجلانب 
الثالث: املوقع اجلغرافي. نحن منر 
على موقع جغرافي مميز جدا. ال 
يوجد إال لدينا أهم 3 مضايق بحرية 
في العالم تقريبا. 30% من التجارة 
العاملية متر في البحر من خاللك. 
اآلن بعد جس���ر امللك سلمان بني 
السعودية ومصر، قد يكون أهم 
معبر بري في العالم يكون لديك. 
جزء رئيسي من »التريد« التجارة 
من أوروبا إلى آسيا مير من خاللك. 
عندنا فرص ضخمة خللق خدمات 
لوجستية، سواء في الطيران أو 
املوان���ئ أو املجمعات الصناعية 
أو في البيزنس هوبز الذي نبي 
نعمله أو في الربط بني دول اخلليج 
ومصر واألردن وغيرها من الدول 
في خلق هذا احلراك الضخم جدا، 
باستغالل املوقع اجلغرافي. هذه 
راح جتع���ل العديد من البضائع 
متر من خالل الس���عودية مبئات 

املليارات.
تركي: من آسيا إلى أوروبا؟

األمير محمد: نعم. هذا سوف 
يجعل العديد من البضائع مبليارات 
الدوالرت متر. هذه تخلق فرصا 
اقتصادي���ة ضخمة ج���دا، تخلق 
صناعات جديدة، وتخلق وظائف، 
وفي نفس الوقت تساعد في منو 

االقتصاد العاملي.
فهذه ثالثة مرتكزات رئيسية 
في الرؤية، هي قوتك التي يجب 
أن تستغلها. فيجب أال نركز في 
مرتك���زات اخرى، ونحن ضعفاء 
فيها، وال نستطيع أن ننميها بشكل 
قوي. أبغي استغل مجاالت القوة 
التي عن���دي إلى 30 و20، بعدين 

انتقل إلى مرحلة أخرى.
تركي: س���مو األمي���ر، دعني 
أس���ألك عن النفط مج���ددا، هل 
اطلقتم هذه الرؤية ألن أس���عار 

النفط منخفضة؟
األمي���ر محمد: ال أب���دا.. هذه 
الرؤية كانت ستطلق، سواء النفط 

سعره مرتفع أو منخفض.
تركي: طي���ب.. لو عاد النفط 
واستقرت أسعاره فوق السبعني 

دوالر كيف راح تتأثر الرؤية؟
األمير محمد: ماله عالقة، الرؤية 
ما راح تتأثر بشكل عام. اذا ارتفع 
النفط، بالشك يخلق داعما قويا 

ومحفزا قويا.
ترك���ي: ما التاري���خ الذي ما 
حتتاجون إلى دخ���ل النفط فيه 
وبالتالي س���يكون االستناد إلى 

مداخيل أخرى؟
األمير محمد: أنا اعتقد أنه في 
سنة 2020 يعني لو النفط توقف، 
نس���تطيع ان نعيش. نحتاجه، 

نحتاجه، لكن اعتقد في سنة 2020 
نستطيع ان نعيش بدون نفط.

تركي: أنتم ركزمت في الرؤية 
سمو األمير على أنه نريد أن نحافظ 
على مستوى معيشة راقي ونرفع 

مستوى معيشة املواطنني.
األمير محمد: نعم هذا جزء من 
اجزاء الرؤية وهذا يتطلب تعاون 
املواطن من اجل أن يحافظ على 
مستوى معيشة أفضل بل أن تكون 

في حتسن.
تركي: الي���وم هناك 8 ماليني 
معتمر، يأتون إلى السعودية في كل 
عام تقريبا، وتتوقعون في 2020 
خمسة عشر مليون معتمر وفي 
2030 ثالثني مليون معتمر، فكيف 

راح توصلون لهذه األرقام؟
األمير محمد بن سلمان: نعتقد 
أن ج���زءا م���ن البني���ة التحتية 
موجود. مطار جدة اجلديد سوف 
يخدم هذه الرؤية بشكل كبير جدا. 
مطار الطائف س���وف يخدم هذه 
الرؤية بشكل كبير جدا، يستقبل 
عددا ضخما جدا، ويستوعب هذه 
االعداد. البنية التحتية ملكة قوية 
جدا. قطار احلرمني رافد قوي ومهم 
لدعم هذه األرق���ام. اآلن، نحاول 
ننجز مترو مكة في أسرع وقت. 
البنية التحتية ذات التكلفة العالية 
لتحقيق هذا الشيء موجودة. فقط 
نحتاج إلى أشياء بسيطة لدعم هذا 
االمر. توجد أراض كثيرة مجاورة 
للحرم املكي سواء مملوكة للحكومة 
او املواطنني هذه سوف تستثمر. 
وسوف تسهم في جزء بإيواء هذه 
األرقام الكبيرة. فما أعتقد أنه حتد 
اعتقد فقط بس مس���ألة اجراءات 

وتنظيم والعمل على اجنازه.
تركي: خالل سنة وبضعة أشهر 
منذ حكم خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان، كم في املية حتقق من 

طموحكم في احلكومة؟
األمير محمد: 2015 كانت سنة 
»الكويك فيكس« االصالح السريع، 
ما نقدر ننتظ���ر ملا نخطط حتى 
نصلح. احنا عندنا مشاكل وعندنا 
فرص حالية ال تنتظر التخطيط. 
ف���كان كثير من »الكويك فيكس« 
االصالح السريع في 2015. ايضا 
2016 تكون »كويك فيكس« لكنه 
ممنهج ومخطط له أكثر. 2017 راح 
تكون هي جزء داخل في الرؤية 

والبرامج املنطلقة من الرؤية.
ترك���ي: ايض���ا هن���اك فصل 
الرؤي���ة للثقافة  خصصتوه في 
والترفي���ه كثي���ر م���ن الناس ال 
يستوعب وش املقصد من الترفيه 
ماذا تريدون أن تقدموا للش���عب 

السعودي في منظومة الترفيه؟
األمير محمد: مل���ا نتكلم عن 
الترفيه ومستوى معيشة، مستوى 
دخل السعودي ما هو من أسوأ دول 
العالم بل من أفضل دول العالم، 
اين املشكلة عنده؟ املشكلة  لكن 
ال توجد األدوات التي يس���تطيع 
أن ينفق فيها هذا الدخل بش���كل 
ينعكس على رفاهيته في احلياة. 
فنجد دوال اخرى أقل منا بكثير في 
مستوى الدخل والوضع االقتصادي 
لكن املستوى املعيشي جيد ألنه 
عنده فرص ترفيهية جيدة، عنده 
فرص ثقافي���ة جيدة، عنده بيئة 
جيدة تخلي الدخل الضعيف الذي 
عنده، يستطيع ينفقه ويستمتع 
به. فالترفيه والثقافة س���يكون 
رافدا مهما جدا، في تغيير مستوى 
معيشة الس���عودي، خالل فترة 

قصيرة.
تركي: أشرمت إلى أنكم سوف 
تفتتحون أكبر متحف إس���المي 
ف���ي العالم، وس���تحرصون في 
الرؤي���ة على مضاعفة تس���جيل 
املواقع األثرية في السعودية في 

اليونيسكو؟
األمير محمد: صحيح.

سياس���ة  عندك���م  ترك���ي: 
جدي���دة فيما يتعل���ق باملتاحف 

والسياحة؟
األمير محمد: معقول تكون قبلة 
املسلمني، وأهم بلد إسالمي، وما 
عندك متحف إسالمي في اململكة 
العربية السعودية! هل هذا يعقل؟ 
ملا يجي زائر غير مس���لم ويبغى 
يطلع على االسالم من السعودية، 
مو موج���ود أي متحف او مركز 
يس���تطيع أن يث���ري ثقافته عن 
اإلسالم، من خالل اململكة العربية 
الس���عودية، هذا أمر غير منطقي 
متاما، وهذا يدل على الش���ح في 
اللي نحتاجها  الثقافية  اخلدمات 

في السعودية.
تركي: س���مو األمير، حتدثت 
عن أن لديكم فكرة أنكم تسوون 
او تقدمون ما يسمى ب� »اجلرين 
كارد« أو الكرت األخضر وهو شبه 
إقامة للجنسيات األخرى لتكون 
رافدا، ما ش���رحتم هذا املوضوع 
شرحا كافيا لو تتفضلون بشرح 

الفكرة اللي عندكم؟
األمير محم���د: موجود عندنا 
الكثير من األجانب غير السعوديني، 
سواء مسلمون أو عرب، يعيشون 

فت���رات طويلة في الس���عودية، 
عش���ر سنوات.. عش���رين سنة، 
بل بعضهم شبه مستوطن داخل 
السعودية، وهؤالء يخنقون أي 
عائد اقتصادي للسعودية، وكل 
أموالهم تذهب للخ���ارج، بل هم 
يفضلون أنهم يكونون جزءا من 
االقتصاد السعودي، فإذا اعطيناهم 
جزءا من احلقوق، في احلياة، في 
االستثمار، في التحرك، هذا سيكون 

رافدا.
تركي: مت���ى تتوقع أن يكون 

هذا األمر؟
األمير محمد: خالل السنوات 

اخلمس القادمة.
تركي: هذه االستراتيجية أنتم 
سميتموها 2030 هل هناك خطط 
بينية من اآلن إلى 15 س���نة، مثال 

خطة خمس سنني، عشر سنني.
األمير محمد: مباشرة سوف 
تعاد جتربة اخلطة اخلمسية، بناء 
على مع ما يتوافق مع الرؤية، لكن 
س���وف تندرج حتت الرؤية عدة 
برامج اللي حتك���ي عن الرؤية.. 
الرؤية ما فيها شي »تكنكل« وال 
فيها برامج تنفيذية هي »فيجن« 
ل� 15 س���نة. بعدها سوف تطلق 
برامج، لتحقق هذه الرؤية، برنامج 
إعادة هيكلة صندوق االستثمارات 
العامة، برنامج إعادة هيكلة أرامكو، 
برنامج التحول الوطني، برنامج 
الدولية،  الشراكة االستراتيجية 
التي سوف  البرامج  وغيرها من 
تغطي اجلوانب كيف نحقق هذه 
الرؤية فيها.. اغلب البرامج تكون 
برامج خمس���ية خلمس سنوات، 
نحقق املوج���ة األولى من العمل 
وإجناز الرؤية في السنوات اخلمس 
القادمة، ثم نبدأ في برامج أخرى 

للسنوات اخلمس التي تليها.
تركي: الرؤية فيها أفكار جميلة 
ورائعة جدا.كيف س���تضمنون 
تطبيق هذه األفكار؟ وكيف راح 
تسوون رقابة على تنفيذها حتى ال 

تكون فقط حبرا على ورق؟
األمير محمد: اآلن اصبح فيه 
مس���توى عال جدا من احلوكمة 
في رأس الهرم، مجلس الشؤون 

االقتصادية عنده »بي أم أو«.
تركي: وش »بي أم أو«.
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إدارة املش���اريع.  أو مكت���ب 
ومجلس الشؤون السياسية عنده 
»بي أم أو«، امللك اصدر قرار إنشاء 

مركز تقييم األداء احلكومي.
تركي: س���مو األمي���ر، كنت 
قبل الفاصل وجهت س���ؤاال إلى 
س���موكم، كيف س���يؤثر تطبيق 
هذه االس���تراتيجية على اإلنفاق 
احلكوم���ي، هل س���يزيد اإلنفاق 
احلكومي أم سيقلص من اإلنفاق 

احلكومي؟
األمير محمد: امليزة اإليجابية 
ج���دا، أن حتقي���ق الرؤية هذه ال 
يتطلب إنفاقا حكوميا عاليا. هي 
فقط حتتاج تنظيما وإعادة هيكلة 
العديد من القطاعات، حتتاج إنفاقا 
حكوميا لكن ليس عاليا، »خفيف 
جدا«. ضبط اإلنفاق احلكومي مت 
جزء منه ف���ي 2015، أدى نتائج 
رائعة جدا، وكان غير متوقع من 
اجلميع داخل وخارج السعودية. 
اآلن نقوم بإجراءات عديدة في إعادة 
هيكلة الكثير من القطاعات، داخل 
وزارة املالية فيه إعادة هيكلة كيفية 
إعداد امليزانية. ونعتقد هذه سوف 

ننتهي منها خالل سنتني.
تركي: ما هي السعودية التي 
إليها في املس���تقبل؟  تتطلعون 

سعودية الغد؟
 األمير محمد: نحن ال نتطلع 
إلى سعودية. كل همنا وتفكيرنا، 
كيف نعالج إشكالية اإلسكان، كيف 
نعالج إش���كالية البطالة، ما هذا 
طموحنا نحن كسعوديني. الفرص 
التي أمامنا أكب���ر بكثير جدا من 

هذه القضية.
تركي: مع عدم التقليل من هذه 

القصص؟
األمير محمد: طموحنا سوف 
يبتلع هذه املشاكل، سواء بطالة 
أو إسكان أو غيرهما من املشاكل. 
طموحنا كيف نكون اقتصادا أكبر 
من الذي نحن في���ه اليوم، كيف 
نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة 
في وطننا؟ كيف نكون فخورين في 
وطننا؟ كيف يكون وطننا جزءا 
مساهما في تنمية وحراك العالم 
سواء على املستوى االقتصادي 
أو املس���توى البيئي أو املستوى 

احلضاري أو الفكري.. الخ؟ 
إلى مش���كلة  تركي: أش���رمت 
اإلسكان ضمن االستراتيجية إلى 
مش���كلة الصحة، قلت���م مثال في 
الصحة إنكم تتطلعون إلى زيادة 
متوسط العمر من 74 إلى 80 عاما 

في السعودية؟
األمير محمد: صحيح، طبعا 
74 متوسط عمر جيد مقارنة بدول 
العال���م، لكننا نريد أن نتقدم في 
كل مج���ال. ومن ضمنها الصحة، 

وهذه احد املؤشرات لقياس جودة 
الصحة في أي وطن.

تركي: فيما يتعلق بالس���كن، 
أنتم تقولون حسب الرؤية، سمو 
األمير، أن 47% من الس���عوديني 
نسبة التملك في املساكن. تهدفون 
إلى رفعها إلى 52% في 2020 هذه 

النسبة ُمرضية بالنسبة لكم؟
األمير محمد: طبعا، فيه حتد 
كبير، هذه النس���بة ال تنخفض. 
اليوم الذين يدخلون سوق اإلسكان، 
والطلب على سوق اإلسكان، كمية 
ضخم���ة جدا. تتكلم عن 70% من 
الس���عوديني أقل من 30 س���نة، 
سيكون في طلب مهول. في حد ذاته 
إذا حافظنا على 47% هذا إجناز. 
مع ذلك الطموح والتخطيط هذه 
النسبة تزيد في اخلمس سنوات 

القادمة.
تركي: وش بتسوون علشان 

تزيد؟
الدعم  األمير محمد: بالش���ك 
احلكومي ج���زء، اإلقراض جزء، 
لكن الف���رص املوجودة في إعادة 
هيكلة قطاع اإلس���كان هي الفعل 
املغير احلقيقي في مجال اإلسكان. 
وزارة اإلسكان تعمل على خطط 
كثيرة ج���دا إلعادة هيكلة الكثير 
من القطاعات، لها عالقة باإلسكان. 
أهمها رسوم األراضي، بيع العقارات 
على اخلريطة، اإلجراءات البنكية، 
إج���راءات التموي���ل، إج���راءات 
االقتراض. كل ه���ذه اإلجراءات، 
وإعادة هيكلة عدة مواقع في مجال 
اإلسكان س���وف تساهم في رفع 

نسب التملك للسكن.
تركي: أشرمت، س���مو األمير 
محمد بن س���لمان، ف���ي الرؤية 
إلى قضايا كثيرة  االستراتيجية 
مثال، قلتم سوف تخفضون معدل 
البطالة من 11٫6% إلى 7%، هل هذا 
من خالل املشاريع التي سوف تنتج 

من هذه الرؤية؟
األمير محمد: صحيح.
تركي: وش بتسوون؟

األمير محمد: نبي نشتغل على 
كيف يتم تهيئة العامل السعودي، 
أو املوظ���ف الس���عودي لدخول 
سوق العمل. راح نعمل شراكات 
م���ع ش���ركات القط���اع اخلاص، 
وش���ركات مملوكة بنسبة عالية 
للحكومة، وشركات مملوكة للقطاع 
اخلاص. كيف نعمل برامج تأهيل 
دخولهم إلى سوق العمل. مخرجات 
التعليم وربطها باحتياجات السوق 
والرؤية املستقبلية واحتياجات 
الس���نة القادمة. هذه أيضا مهمة 
جدا في تهيئة السعودي للدخول 

إلى سوق العمل.
تركي: هناك قضية أثيرت في 
األيام املاضية، سمو األمير محمد، 
وهي ما يتعلق بالدعم احلكومي 
للخدمات والسلع، وهو هاجس 
للمواط���ن الس���عودي، حتدثتم 
سمو األمير عن أن هناك خططا 
مستقبلية في ترشيد الدعم، لكنها 
لن تطول محدودي الدخل. كيف 
راح تعرفون هذه الفئة محدودي 

الدخل؟
األمير محمد: هذا حتد والذي 
التحدي صعب. فشل  يثبت هذا 
وزارة املياه في إجناز عمل إعادة 
هيكل���ة الدع���م في املي���اه، حتد 

صعب.
تركي: والذي على أثره أقيل 

وزير املياه؟
األمير محم���د: صحيح. لكن 
هذا ال يعني أننا ال نعمل. يجب 
أن نعمل. ملا نفت���ح القوائم في 
2015، 70% م���ن الدع���م ي���روح 
لألثري���اء، هل هذا يجوز؟ الدعم 
هو ألصحاب الدخل املتوسط وما 
دون املتوسط. هؤالء الذين لهم 
الدعم الذي يش���كلون 30%. لكن 
70%، الذين ه���م أنا وأنت تركي 

وغيري.
تركي: تقول إن الطبقة الثرية 

هم الذين يستفيدون، كيف؟
األمير محمد: ألنه عنده منزل 
أكبر، فيس���تهلك كهرب���اء أكثر، 
فيستهلك مياه أكثر، عنده خمس 
ست سيارات فيس���تهلك بنزينا 
أكثر. عن���ده مزرعة غير البيت، 
تس���تهلك كهرباء وماء أكثر. قد 
يكون لديه بيت في مدينة أخرى 
يستهلك ماء وكهرباء أكثر. فرجل 
ثري يس���تهلك ماء وكهرباء مثل 
عش���ر عوائل أخرى أو عشرين 

عائلة أخرى هذا ال يجوز.
فالهدف أنه كيف نعيد هيكلة 
الدعم وحترير األس���عار وكيف 
 نعمل برنام���ج آخر ال يؤثر على
ال� 30% ويعوضهم بطرق أخرى.

تركي: ال� 30% هم؟
األمير محمد: الذين هم أصحاب 
الدخل املتوس���ط وأقل، بحيث ال 
يتأثرون بإعادة هيكلة الدعم ويكون 

التأثير فقط على ال� %70.
تركي: في تصريحاتك، سمو 
األمي���ر محمد، قلت أكثر من مرة 
إن الدعم احلكومي سواء في املاء 
أو الكهرباء أو املشتقات النفطية 

يس���تفيد من���ه األثري���اء الذين 
املفروض ما يستفيدون منه. أال 
تخشى أن تبدي هذه الفئة املتمكنة 

غضبا من هذه السياسة؟
األمير محم���د: واهلل أنا راح 
أطبقها على نفسي، والذي ال يرضى 

يصطدم مع الشارع.
ترك���ي: أيض���ا م���ن ضمن 
التي  االس���تراتيجية احلكومية 
الي���وم، حتدثتم عن  أعلنتموها 
التعدي���ن. قلتم انن���ا في مجال 
التعدين نس���تهدف تسعني ألف 
وظيفة، وحتقيق 97 مليار ريال 
س���نويا، كيف راح حتققون هذا 

الهدف؟
األمير محمد: بال ش���ك قطاع 
التعدين بيخلق وظائف بش���كل 
ضخم جدا، عندنا فرص تعدينية 
عالي���ة جدا، 6% م���ن احتياطات 
اليورانيوم ف���ي الكرة األرضية. 
هذا نفط آخر غير مستغل متاما. 
ذهب، فضة، نحاس، يورانيوم، 
فوس���فات، وغيرها من املعادن 
املوجودة لدينا، لم يستغل منها 
إال 3 أو 5%. واستغالل بشكل غير 
صحيح. في ه���ذه احلالة تخلق 
سوقا صناعيا ضخما جدا، عوائد 
للدولة، دعم لالقتصاد، وظائف.

ترك���ي: أيضا ذكرمت، س���مو 
األمير، في االستراتيجية موضوع 
الصناعات العسكرية وقلتم 2% من 
املشتريات العسكرية من الداخل. 
اله���دف أننا نص���ل إلى 50% من 
املشتريات العسكرية من الداخل 

من التصنيع السعودي.
األمير محمد: هل يعقل 2014 
الس���عودية أكبر رابع دولة في 
العال���م تنفق عس���كريا، و2015 
الس���عودية أكبر ثالث دولة في 
العالم تنفق عس���كريا وليست 
لدينا صناعة داخل الس���عودية. 
نعم نحن ننفق أكثر من بريطانيا، 
أكثر من فرنس���ا، وليست لدينا 
صناعة. لدينا طلب قوي يجب أن 
نلبيه داخل السعودية، الطلب على 
الصناعات العسكرية إذا استطعنا 
أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو %50 
سوف تخلق قطاعا صناعيا جديدا 
ضخما، وسوف تدعم االقتصاد 
بشكل قوي جدا، وسوف تخلق 
وظائف كثيرة جدا. ولكن إنه حتد. 
نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من 
الصفقات العسكرية بحيث تكون 

مربوطة بصناعة سعودية.
اآلن جزء من السياسات التي 
تطل���ق ال تب���رم وزارات الدفاع 
وغيره���ا م���ن اجله���ات األمنية 
والعس���كرية أي صفق���ة مع أي 
جهة خارجية إال مربوطة بصناعة 
محلية. اآلن نحن بصدد إنش���اء 
شركة قابضة للصناعات العسكرية 
مملوك���ة 100% للحكومة تطرح 
الحقا في السوق السعودي أيضا 
»للشفافية«. حيث يكون املواطن 
مطلعا على الصفقات العسكرية 
وأداء الش���ركة وعل���ى املبيعات 
وعلى الصفقات والصناعات في 
الشركة بشكل واضح وعال جدا. 
قطعنا فيها شوطا كبيرا في إنشاء 
هذه الش���ركة. باق فقط رتوش 
بسيطة. نتوقع تطلق في أواخر 

2017 بتفاصيل أكثر.
أيض���ا عندن���ا مش���كلة في 
اإلنفاق العسكري. غير معقول، 
نحن ثالث أو رابع أكبر دولة في 
العالم تنفق في املجال العسكري، 
وتقييم جيشنا في العشرينيات. 

فيه خلل!
تركي: هذا تصريح من وزير 

الدفاع السعودي؟!
األمي���ر محمد: بال ش���ك فيه 
خلل. ملا أدخ���ل مثال، قاعدة في 
السعودية، أالقي األرض مبلطة 
بالرخام، وأالقي اجلدران مزخرفة، 
وأالقي التشطيب خمس جنوم. 
وأدخل قاعدة في أميركا أشوف 
املواسير للسقف، وأشوف األرض، 
ال فيها ال سجاد وال رخام، أسمنت 
محطوط وعملي. ففيه هدر في 
اإلنفاق عال جدا. سوف يعطينا 
فرصة لرفع مس���توى األجهزة 
الس���عودي  األمني���ة واجليش 
وفي تخفيف اإلنفاق في املجال 

العسكري واألمني.
تركي: س���مو األمير، لم يبق 
لدي وقت كثير، أود أن اس���ألك 
السؤال الذي يدور في بال الكثير 
من السعوديني، هل سموكم راض 

عن أداء هيئة مكافحة الفساد؟
األمي���ر محمد: ل���و امللك كان 
راضيا وسمو ولي العهد عن أداء 
مكافحة الفس���اد مل���ا غير رئيس 
هيئة مكافحة الفس���اد منذ سنة. 
تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد 
منذ سنة معناه امللك وسمو ولي 
عهده غير راضيني. الفساد موجود 
بال شك. الفس���اد موجود في كل 
املجتمعات وف���ي كل احلكومات 
وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم، 
نحن نكون اليوم في مقدمة الدول 
في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد 

في العالم.

وكاالت: أعلن مجلس الوزراء الس��عودي امس عن موافقته على مش��روع »رؤية اململكة العربية 
الس��عودية 2030« الذي يتضمن برام��ج اقتصادية واجتماعية وتنموية وفق رؤية الس��عودية 
ملرحلة ما بعد النفط. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء السعودي عقب جلسته االسبوعية 
التي انعقدت برئاس��ة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وخصصت ملشروع 
»رؤي��ة اململكة العربية الس��عودية 2030«. وذكر البيان الذي نقلته وكالة االنباء الس��عودية ان 
مجلس الوزراء وجه مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية بوض��ع اآلليات والترتيبات الالزمة 
لتنفي��ذ هذه الرؤية ومتابعة تطبيقها، كما وجه ال��وزارات واألجهزة احلكومية األخرى كل فيما 

يخصه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
وبهذه املناس��بة، وجه خادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان بن عبد العزيز كلمة اكد فيها انه 
وض��ع نصب عينيه منذ توليه مقاليد احلكم »الس��عي نحو التنمية الش��املة من منطلق ثوابتنا 

الشرعية وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها واالستفادة من موقع بالدنا وما تتميز به من ثروات 
وميزات لتحقيق مس��تقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمس��ك بعقيدتنا الصافية واحملافظة على 
أصال��ة مجتمعنا وثوابته«. واضاف ان��ه »من هذا املنطلق وجهنا مجلس الش��ؤون االقتصادية 
والتنمية برس��م الرؤية االقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بالدنا بعون 
من اهلل وتوفيقه أمنوذجا للعالم على جميع املستويات«. واعرب عن االمل في ابناء الوطن للعمل 
معا وحتقيق هذه الرؤية الطموحة، س��ائال اهلل العون والتوفيق والس��داد وأن تكون رؤية خير 

وبركة حتقق التقدم واالزدهار للمملكة.
وفي هذا السياق، أكد ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
صاحب الس��مو امللكي األمير محمد بن سلمان، أن رؤية السعودية التي أعلن عنها متثل أهداف 
اململكة في التنمية واالقتصاد ل�15 س��نة مقبلة. وكش��ف األمير محمد بن سلمان خالل لقاء مع 

 قناة »العربية« أن الرؤية كانت س��تطلق س��واء بارتفاع س��عر النفط أو انخفاضه، مش��يرا أنها 
ال حتتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره، وأننا نستطيع أن نعيش في 2020 
من دون نفط. وحتدث ولي ولي العهد عن ش��ركة أرامكو التي يراها جزءا من رؤية الس��عودية 
2030، والتي اعتبر حجمها ضخما جدا يفوق ال� 2 تريليون دوالر، كاشفا عن أنه في حال طرح 
1% فق��ط من »أرامكو« فس��وف يكون ذلك أكبر اكتتاب في تاريخ الك��رة األرضية، وال نعلم اذا 

السوق العاملي سوف يتحمل 5% من طرح أرامكو.
وق��ال األمير محمد بن س��لمان: إن أول فائدة لطرح »أرامكو« س��تكون الش��فافية ألن الناس 
تضايقت من غياب بياناتها، بالتالي فإن طرح جزء منها س��يجعلها حتت رقابة البنوك واجلميع، 
مش��يرا الى أن اكتتابها س��يكون األكبر في التاريخ. وفيما يلي جان��ب من نص مقابلة صاحب 

السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مع »العربية«.

ولي ولي العهد السعودي أكد في حديث عن رؤية السعودية 2030 على قناة »العربية« أن مجلس الوزراء وافق على مشروعها متهيداً لطرح أكبر استثمارات في العالم


