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 :عامة مقدمة
 والضغوط التحديات من العديد الماضية السنوات في السعودي االقتصاد واجه

 وظهور عليه العالمي الطلب وتدني النفط أسعار منها انخفاض والداخلية، الدولية

 التنافسية والميزة التنويع االقتصادي مستوى في ضعف للطاقة، بديلة مصادر

إيجاد  وضرورة المواطنين، بين والبطالة العمل سوق اختالل المحلية، للصناعة

 على التحديات تلك حتمت ولقد  مستدامة. نمو معدالت لتحقيق جديدة دخل مصادر

 إطالق  رأسها وعلى االقتصادي، والتحول لإلصالح خطوات جذرية اتخاذ الحكومة

 والتنموي االقتصادي طريق للعمل وخارطة منهجاً لتكون الطموحة 2030 رؤية

 في المملكة، والضعف القوة نقاط لبعض تفصيالً الرؤية وتقدم المملكة. في المستدام

 وااللتزامات النتائج، لقياس ومؤشرات والمستهدفات، األهداف من العديد وتضع

 العام القطاعين من كل تحقيقها في يشترك التي من المحاور، بعدد الخاصّة

 ترتكز محاور أساسية ثالثة على الرؤيةواستندت  الربحي؛ والقطاع غير والخاص

 .الطموح والوطن المزدهر، االقتصاد الحيوي، المجتمع على

 الوطني التحول برنامج مثل تنفيذية برامج إطالق الرؤية صدور وأعقب

 الوطنية الشركات ريادية وبرنامج وبرنامج التخصيص المالي التوازن وبرنامج

 من األهداف جزءًا منها كل يحققّ والتي والمبادرات البرامج من وغيرها

 تلك أبرزمن  المالي التوازن برنامج ويعد للرؤية. العامّة والتوجهات االستراتيجية

المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة  االدارةتعزيـــز  لىإيهدف  إذ البرامج

، والنفقـــات، والمشـــاريع يراداتاإلآليـــات مختلفة لمراجعة  واستحداث

 .اعتمادهاالمختلفـــة، وآليـــة 

 الورقة: ومنهجية هدف

اآلثار  عن إعداد خالصات وإجراء تحليل مبسط تهدف هذه الورقة الى

االقتصادية التي تحققت والمتوقع تحقيقها لبرنامج التوازن المالي على المدى 

باالستفادة من االرقام المتاحة الصادرة عن  شاملة رسوم العمالة الوافدة،، المتوسط

. كذلك تهدف الورقة الى إعداد تحليل وخالصات عن: توطين أنشطة وزارة المالية

 الكبرى الرؤية مشروعاتو قطاع المقاوالت نشاط(، السياحة والترفيه، 12التجزئة )

وتتبع الورقة المنهج . الرياض اضافة الى مشروعات الرؤية الكبرى في مدينة

 في وصف وتحليل المتغيرات موضوع الدراسة. الوصفي
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أوال: اآلثار االقتصادية التي تحققت والمتوقع تحقيقها لبرنامج التوازن المالي 
 شاملة رسوم العمالة الوافدة

 
 مقدمة /1

على الى حدوث ضغوط  2014لقد أدى تراجع االيرادات النفطية منذ العام 

 للدولة، العامة الخزانة ايرادات استقرار تحقيق استدامة مسعى وفي المالية العامة،

 ةللدول الميزانية العامة جعل بهدف ،2020 المالي التوازن تحقيق برنامج أطلق فقد

 مجموعة إلطالق البرنامج سعى ذلك تحقيق سبيل وفي ،2020 العام بنهاية متوازنة

 غير اإليرادات قاعدة توسيع إلى مجملها في لتؤدي تباعاًالمالية  السياسات من

 والكهرباء للمحروقات الحكومي الدعم منظومة هيكلة إعادة خالل من النفطية،

 .وضرائب رسوم واستحداث والماء

م الذي أُقر ّ في ديسمبر 2020-2017يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي و

م آلية للتخطيط المالي متوسط األجل، الستدامة وضع المالية العامة وتحقيق 2016

 محاور رئيسة تتمثل في: خمسةميزانية متوازنة. حيث يرتكز البرنامج على 

 رفع كفاءة اإلنفاق الرأسمالي والتشغيلي 

 الطاقة والمياه تصحيح أسعار 

 من خالل تنمية االيرادات غير النفطية تنمية اإليرادات الحكومية األخرى 

 )إعادة توجيه الدعم للمستحقين )برنامج حساب المواطن 

  القطاع الخاصاستدامة النمو االقتصادي في. 

م في ضوء 2017وقد تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي خالل عام 

االقتصادية بوصفه إطاراً مالياً متوسطاً يتم تحديثه ونشره سنويًا التطورات 

كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق 

 األهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.

وفي إطار متابعة تطور األداء االقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خالل العام، 

المالية واالقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة والتأثيرات 

لبعض المبادرات المخطط لها، ومستهدفات نمو النشاط االقتصادي على المدى 

، فقد تم مراجعة الجدول الزمني 2030المتوسط والذي يعتبر هدفاً رئيساً لرؤية 

حقيق التوازن المالي للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض اإلصالحات لت

م بهدف عدم التأثير السلبي على معدالت نمو الناتج 2020م بدالً من 2023بحلول عام 

 .2030غير النفطي الذي يعد أحد األهداف الرئيسة لرؤية 

اع مـن تحقيـق عملية رساال الى المالية واالقتصاديةحـات تهـدف اإلصالو

ل الليــة العامــة، وذلــك مــن خالماـان اســتدامة مقتصادي وضـاال التحـول

ـى لحافظــة عـالمقتصــادي مــع االمتزايــدة للنمــو  التتحقيــق معــد

عـام  فيقـدر المحيــث أنــه مــن  ،الميزانيةعجــز  فيمنخفضــة  التمعــد

 الىـر التقديرات يوتش مليار ريـال 1 ليفائـض بحـوا الميزانيةم أن تحقـق 2023
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توسـط بمأي  م2023عـام  فيمليـار ريـال  1154 لييـرادات حـوااال جماليبلـوغ إ

 1153 ذات العــام فيالنفقــات  إجماليوبلــوغ  %2.5 حواليســنوي يبلــغ  نمو

 في المدى المتوسط.%  3.2قــدره  وبمتوسط نمومليــار ريــال 

 

 يال سعودي(م بالمليار ر2023-2018تقديرات المالية العامة )(: 1جدول )

 تقديرات موازنة توقعات فعلي المالية العامة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 البند

 1154 1096 1042 1005 975 895 692 االيرادات

 1153 1163 1170 1143 1106 1030 930 النفقات

 1 67- 128- 138- 131- 136- 238- الفائض/العجز في الميزانية* 

 332 331 353 412 496 523 579 )نهاية العام( االحتياطي العام

 893 893 848 754 678 560 443 الدين العام )نهاية العام(

 المصدر: وزارة المالية

 *تم تقريب االرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

 
 يراداتاإل /2

م التــي 2016منــذ مطلــع عــام  االجراءاتتــم تنفيــذ عــدد مــن 

ـن يل العامـخاليــرادات وتنويــع مصادرهــا اال ــومـى نلـر عـيكان لهــا تأثـ

وعلى المدى المتوسط، منها  حاليال ل العــامالـن وســيمتد تأثريهــا خـياضيـالم

تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، وكذلك 

منتجات الطاقة باألسعار المرجعية  أسعار من خالل ربط تصحيح أسعار الطاقة

م حيث تستهدف الحكومة تنمية االيرادات بشكل هيكلي 2025لتكتمل بحلول عام 

مويل النفقات وخاصة ذات البعد االجتماعي، تام لدر رئيس ومستدصومستمر كم

 وخفض عجز الميزانية.

 975 لييــرادات ســتكون حــوااال إجماليأن  الىر التقديــرات يتشــ

توقــع المم، ومــن 2018عــن عــام  %9م بزيــادة 2019عــام  فيمليــار ريــال 

ــو ســنوي نمتوســط بمم 2021عــام  فيمليــار ريــال  1042 الىأن تصــل 

  .%5.3يبلــغ 

 مصادر االيرادات 2/1
 الضرائب 2/1/1

عــام  فيمليـار ريــال  183 الضرائبيتوقـع أن تسـجل الحصيلـة مـن 

 201 إلىأن تصـل  إلىم 2018مقارنـة بعـام   %10.8 نمو عــدلبمم وذلـك 2019

وتحسـن التـزام  االقتصاديم. نتيجة زيـادة النشـاط 2021عـام  فيمليـار ريـال 

 االيراداتأن  الى االشارةـا تجـدر موتحسـن آليـات التحصيـل، ك المكلفين
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تبلـغ  المعدلةحاسـبية الموفقـاً للمعالجة ضرائب بـاب ال فيللجهـات  المباشرة

 .(5)الجدول  مليـار ريـال 10.2نحـو 

 الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية 
 15.8م نحــو 2019عــام  فيالدخــل  على الضرائبيتوقــع أن تحقــق      

مقارنــة بعــام   %2.1انخفــاض قــدره  بمعدلمليــار ريــال وذلــك 

 علىهـذا العـام،  فيم بســبب تحصيــل مســتحقات لســنوات سـابقة 2018

 فيم أخــذاً 2021عـام  فيمليـار ريـال  17 الىلتصـل  لالرتفاعأن تعـود 

 .ــرة القادمــةتقعــة للفالمتو االقتصاديـو النشــاط منـ معدالت االعتبار

 الضرائب على السلع والخدمات 
مليـار ريـال  132ـى السـلع والخدمـات بــ لائـب عريقـدر إيـراد الض     

عـام  فيمليـار ريـال  145 الىم ليصـل 2018عـن عـام  %16.4بارتفـاع قـدره 

 :قتصاديـة مثـلحات االالاالصم، مدعـوم بتطبيـق بعـض 2021

 ضريبة القيمة المضافة 
م 2018لكـة بـدءاً مـن ينايـر المم تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في     

للمنتجــات والخدمــات،   %5تفاقية الخليجيــة بواقــع لالتنفيـذاً 

ر يغـ لإليراداتلرئيســة صــادر االمويتوقــع أن تصبــح أحــد 

 في المملكة.النفطيـة 

التــي تجــاوزت مبيعاتهــا الخاضعــة  المنشآتوقــد تــم تســجيل      

 20توقعــة حــد مليــون ريــال قبــل الم المبيعاتيبــة أو رللض

الهيئــة العامــة  الىم، وتحصيلهــا وتوريدهــا 2017 ربديســم

نشــآت التــي تتجــاوز مبيعاتهــا المللــزكاة والدخــل. وســتقوم 

م.  2018ر بديســم 20ريــال بالتســجيل قبــل  375.000الســنوية 

 47ضافـة نحـو المالقيمــة  ضريبةقــدر أن تبلــغ ايــرادات ملومــن ا

 .م2018عـام  فيريال  مليـار 45.6م مقابل 2019عـام  فيمليار ريـال 

 الضريبة االنتقائية 
غــر النفطيــة  االيراداتتنميــة  الىبــادرة المتهــدف هــذه      

ـى ليبـة عرلبعــض السـلع، وذلـك بتطبيـق ض االستهالكوخفــض 

وبـات الطاقــة، رالغازيـة، ومش المشرويات”سـلع محـددة مثـل 

. الماضيالعــام  فيالتــي تــم تطبيقهــا “ والتبــغ ومشــتقاته

 في نتقائيـةاالى السـلع ليبـة عـرضمـن ال االيراداتويقــدر أن تبلــغ 

 فيمليـار ريـال  12مليـار ريـال مقابـل  10م مـا مقـداره 2019عـام 

ـذا العـام مبالـغ تحصيـل ه الى االنخفاضم، ويعـود سـبب 2018عـام 

 .م2017عـام  فيبـادرة المعنـد تطبيـق  االنتقاليةرحلـة المتخـص 

 المقابل المالي على الوافدين 
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ل سـد الن الوظائـف مـن خيتشـجيع توطـ الىادرة المبتهـدف هـذه      

القطـاع  في ينيـن الوافديـن والسـعوديفجـوة التكلفـة بـن العامل

 ليل فـرض مقابـل مـاالالخـاص. ويتـم تحقيـق ذلـك مـن خـ

ى منشـآت القطـاع الخـاص عـن كل عامـل وافـد لديهـا لشـهري عـ

نشـأة التـي المة. إذ تتحمـل المنشأ فيعـدد الوافديـن  الىسـتناد باال

ـى لأع ماليمقابـل  نيعـدد السـعوديلديهـا عـدد الوافديـن يفـوق 

مـن أو يسـاوي نشـأة التـي لديهـا عـدد الوافديـن أقـل لمـة بامقارن

 الماليقابـل الميـرادات مـن اال. ويتوقـع أن تحقـق ينيعـدد السـعود

 7ـغ تشـمل مبل)مليـار ريـال  56.4م مبلـغ 2019 فيـى الوافديـن لع

ـى جانب لبلـغ عالمة يقابلهـا نفـس رشمليـار ريـال إيـرادات مبـا

 .م2018عـام  فيمليار ريـال  28مقابـل  (اتالنفقـ

 الرسوم الجمركية( الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية( 
ت مالعاالمـى التجــارة ولئــب عـضراــا يقــدر أن تحقــق المك     

ـو معـدل نبمم وذلـك 2019عـام  فيمليــار ريــال  17 ليالدوليــة حــوا

مليـار ريـال بحلـول عـام  18 الىم حتـى يصـل 2018% مقارنـة بعـام  6.6

 .قتصـادياالم، وذلـك ارتباطـاً بنمـو النشـاط 2021

 الزكاة( الضرائب االخرى( 
 فيمليـار ريـال  17وفيـا يتعلـق بإيـرادات الـزكاة، ف يقـدر أن تحقـق      

 استالمم وذلـك بسـبب 2018عـن عـام   %14.2م بانخفـاض نسـبته 2019عـام 

تفـاع لالرم، ومـن ثـم يعـود 2018عـام  فيمسـتحقات لسـنوات سـابقة 

و النشـاط مم مع اسـتمرار نـ2021مليـار ريـال بحلـول عـام  19 الىليصـل 

 .قتصادياال

 المنح 2/1/2
يــرادات االــن يحاســبية الجديــدة لتضمالمعالجــة المإطــار  في

لكافــة الجهــات الحكوميـة تـم تضمـن مبلـغ مليـار ريـال ضمـن بـاب  المباشرة

خـرى، االكعوائـد متحققـة مـن وحـدات الحكومـة العامـة  األولىللمـرة  المنح

التـي  المبالغـى جانـب النفقـات. وهـي عبـارة عـن لثـل عامويقابلهـا مبلـغ م

مـن أجـل دعـم العمليـة  ليالتعليـم العـاتحصـل عليهـا الجامعـات مـن صنـدوق 

بالـغ التـي تحصـل عليهـا الهيئـة العامـة للمنشـآت المالتعليميـة، وكذلـك 

 الموارد البشرية.توسـطة مـن صنـدوق تنميـة المالصغـرة و

 اإليرادات االخرى 2/1/3
النفطيـة،  اإليرادات الذي يشـمل اإليرادات االخرى ـا يخـص بابموفي

 %9ـو معـدل نبمم وذلـك 2019عـام  فيمليـار ريـال  791قـدر أن يحقق مبلغ ف ي

ـر يم. حيـث تش2021عـام  فيمليـار ريـال  840 الىم حتى يصل 2018مقارنة بعـام 

 المالي األثرم متضمنـة 2019عـام  فيالنفطيـة  االيرادات بلـوغ الىالتقديـرات 
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مليـار ريـال لعـام  607مليـار ريـال، مقارنـة بــ  662 لتصحيـح أسـعار الطاقـة

 .%9م، أي بارتفـاع نسـبته  2018

مـن أهـم مبـادرات برنامـج  مبـادرة تصحيـح أسـعار الطاقـةوتعـد 

الرشـيد مـن  االستهالكتحفيـز  الى المبادرة. إذ تهـدف الماليتحقيـق التـوازن 

ل رفـع الدعـم التدريجـي عـن أسـعار الطاقـة عـن طريـق ربـط منتجـات الخـ

سـتفادة االم، وذلـك لغرض 2025لتكتمـل بحلـول عـام  باألسعار المرجعيةالطاقـة 

نفـس  فيليـة العامـة، والمامـن تكلفـة الفرصـة البديلـة مـا يعـزز إيـرادات 

الطاقـة. وتسـتهدف الحكومـة  دلموار االمثل االستهالكى لالوقـت يشـجع عـ

 المدى فيم و2019العـام  فيتنفيـذ خطـة تصحيـح أسـعار الطاقـة  فيسـتمرار اال

مـع  الماليبرنامـج تحقيـق التـوازن  فين عنـه العـاالتوسـط حسـب مـا تـم الم

 .المستحقة االسرو المواطنينعيـة لدعـم االجتماايـة مإعـادة هيكلـة منظومـة الح

م بالمليار ريال سعودي 2019م  و2018للعامين  خص البيان التالي مصادر االيراداتويل

 :كما تم االشارة اليه أعاله

 م بالمليار ريال سعودي2019م  و2018(: مصادر االيرادات للعامين 2جدول )

 % التغير م2019 م2018 مصدر االيراد

 10.8 183 166 الضرائب

 - 1 - المنح

 9 662 607 إيرادات نفطية

 إيرادات غير نفطية

 اخرى

122 129 6 

 9 975 895 إجمالي االيرادات

 المصدر: وزارة المالية

 *تم تقريب االرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

 
 م2019م و2018كما يلخص الجدول التالي تفاصيل االيرادات الضريبية لعامي 

 بالمليار ريال سعودي

 م2019م و2018االيرادات الضريبية للعامين ( 3جدول )

%  م2019 م2018 مصدر االيراد الضريبي

 التغير

 2.1- 15.8 16.1 الضرائب على الدخل واالرباح والمكاسب الرأسمالية-

 100 1 0 الضرائب على الملكية -

 الضرائب على السلع والخدمات -

 ضريبة القيمة المضافة 

 الضريبة على السلع االنتقائية 

 المقايل المالي على الوافدين 

113 

45.6 

12 

28 

132 

47 

10 

56.4 

16.4 

3.1 

-16.7 

101.4 
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  32.1- 18.6 27.4 ضرائب اخرى على السلع والخدمات 

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية )الرسوم  -

 الجمركية(

16 17 6.6 

 14.2 17 20 ضرائب أُخرى )الزكاة( -

 10.8 183 166 الضريبيةإجمالي االيرادات 

 المصدر: وزارة المالية

 *تم تقريب االرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

  
 
 النفقات /3

 الماليميزانيــة العــام  فيالحكومــة سياســة إنفــاق توســعي  اتبعت

عـات شروتنفيـذ مبـادرات وم في واالسراعقتصـاد االتنشـيط  الىم تهــدف 2019

نفــس الوقــت  في، واالجتماعينفــاق اإلبرامـج تحقيـق الرؤيـة، ودعـم 

، وذلـك مـع توجـه الحكومـة الماليى مســار تحقيــق التــوازن لالحفــاظ عــ

هــداف األمــع  يتماشى المتوسط المدىـى لع لإلنفاقوضـع إطـار واضـح  الى

 فيجهــود الحكومــة  ولمواصلة ،2030 ملكــةالمامــج رؤيــة برـراتيجية لتسـاال

ل هــذا الم. وقــد تــم مــن خ2023بحلــول عــام  الماليتحقيــق التــوازن 

ويـل تمبـادرات والمم تنفيـذ العديـد مـن 2016والـذي انطلـق منـذ عـام  البرنامج

ل المــن خــ نفاقاإلســتحدثة، وتحديــد مســتويات المة وئمالقا البرامج

مـع مسـتويات  الميزانيةياســة تحقــق التــوازن بــن هــدف خفـض عجـز س

سـمي مـن جهـة، االـي حلملالناتـج ا إجماليمـن  %30تتجـاوز  الديـن عـام 

نفـاق الحكومـي بشـكل يدعــم اإلقتصـادي بتوجيـه االوهـدف دعـم النشـاط 

ســتهدفة مــن جهــة المراتيجية تســاالقتصاديــة والخطــط االالرؤيــة 

 .أخــرى

حــركات المنفــاق الحكومــي الــذي يعــد أحــد اإلوقــد بلــغ 

عــام  فيــي لحملالناتــج ا اجماليمــن  %31.5نحــو  لالقتصادالرئيســة 

مليــار  1106نحــو ب م2019ميزانيــة العــام  فينفــاق اإل إجمالييقــدر وم. 2018

التوسـع  االرتفاعيتيــح هـذا ، %7.4بنســبة  م2018 ريــال مرتفعــاً عــن عــام

 ،2030ملكـة المى مخصصـات مبـادرات برامـج تحقيـق رؤيـة لعـ في اإلنفاق

 الىالهـادف  االستثماري اإلنفاق وزيـادة االجتماعي األثرذي  اإلنفاق فيوالتوسـع 

ى زيـادة لينعكـس ع بماقتصـادي وتطويـر البنيـة التحتيـة االتحفيـز النشـاط 

 الى باإلضافةقتصــادي للقطــاع الخــاص وتوفــر فــرص العمــل. االالنشـاط 

الحكوميـة التـي كان يـورد بعضهـا  االيراداتالقــرار الخــاص بتوحيــد كل 

للدولــة،  لبعـض الجهـات الحكوميـة لتـورد للخزينــة العامــة مباشرة

لتلــك الجهــات حســب الحاجـة.  الميزانية فيويخصــص مقابلهــا نفقــات 
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 حواليتشـكل )النفقـات  فيحـدوث زيـادة  الىالجديـدة  المعالجةحيـث أدت هـذه 

 .ــى العجــزلــر عيولكــن دون التأث (النفقــات اجماليمــن  2.1%

 

 النفقات التشغيلية 3/1
 الى المدى المتوسط فيو م2019ل العـام الليـة خالماتهـدف السياسـة 

ا يخـص مفيـ االجتماعي واالقتصاديذات العائـد  اإلنفاق ـى أولويـاتلكيـز عترال

النفقات التشـغيلية مثل خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص، وبرنامــج حســاب 

ــى هــدف لمــع الحفــاظ ع 2030المملكة ، وبرامــج تحقيــق رؤيــة المواطن

م 2019. حيــث قــدرت النفقــات التشــغيلية لعــام اإلنفاق رفــع كفــاءة

النفقــات، مرتفعــة  إجماليمــن  %77.8 حواليمليــار ريــال أي  860بنحــو 

 . مدفوعــاً بزيــادة2018العــام في عــن النفقــات التشــغيلية  %4.2بنحــو 

 اإلنفاق في المستمرةالناتجـة عـن الزيـادة  االجتماعية المنافعــى بـاب لع اإلنفاق

ـى تكاليـف التمويـل لع اإلنفاقـو من، وكذلـك المواطنـى برنامـج حسـاب لع

وارتفــاع نفقــات برامــج رؤيــة  اإلصداراتالناتـج عـن تنامـي حجـم 

ضمــن خطــة تحفيـز القطـاع  االعاناتارتفــاع  الى باإلضافة 2030ملكــة الم

ـرة تـو النفقـات التشـغيلية خـال الفمنسـط ـا يقـدر أن يبلـغ متومالخـاص. ك

 .(5)الجدول  %2.7م نحــو 2021 الىم 2019مــن 

 جماليمــن إ %53.0 ليـن حــوايهــذا ويشــكل بــاب تعويضــات العاملـ

 حوالي الىليصــل  (النفقــات اجماليمــن  %41.2  )حواليالنفقــات التشــغيلية 

 فيالحكومــة  اتمساهممــن البــاب  %5.9مليــار ريــال، ويشــكل  456

 .صنــدوق التقاعــد

 %25.5ـى بـاب السـلع والخدمـات ارتفاعـاً بنحـو لع اإلنفاق ـا يشـهدمك

تشـكل  ـى برامـج تحقيـق الرؤيـة، وبذلـكلع باإلنفاق م مدفوعـا2018ًعـن عـام 

% منهـا نفقـات ذاتيـة  5.5النفقـات التشـغيلية، ويشـكل  اجماليمـن  20.4%

 .حهارشلجهات وفقـاً للمعالجـة السـابق ل المباشرة باإليراداتترتبـط 

 مليـار ريـال، حيـث ارتفعـت تقديـرات 32بــ  االعاناتوقـدرت نفقـات 

بعــض  تمويل في لالستمراروذلــك  2018عــن عــام  %174.0بنسـبة  االعانات

تعزيــز  الى امــج كخطــة تحفيــز القطــاع الخــاص والتــي تهــدفربال

 .وزيــادة مشــاركة هــذا القطــاع وكذلــك برنامــج حســاب التــوازن

 200اد خطـة تحفيـز القطـاع الخـاص وتخصيـص مبلـغ مفقـد تـم اعتـ"

والثانيـة  المرحلة االولى، حيـث أطلقـت متوسطال المدىـى لمليـار ريـال لهـا ع

الثالثـة مـن الحـزم التحفيزيـة. وتهـدف على المرحلة العمـل  اآلنويجري 

وتعزيـز ثقـة القطـاع الخـاص وإزالـة العقبـات  االقتصادتحفيـز  الىالخطـة 

مــع  ليتماشى المحلي الناتـج أجمالي فيالتـي تواجهـه وتعظيـم مسـاهمته 

التــي تقــوم بهــا  المبادرات.ومــن أهــم  2030ملكــة لمتطلعــات رؤيــة ا
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المنشآت الصغـرة  لدعـم“ توسـطةمالهيئـة العامـة للمنشـآت الصغـرة وال”

المنشآت الصغـرة  من المدفوعةإعـادة مبالـغ الرسـوم الحكوميـة  :والمتوسـطة

، المتوسطةللمنشـآت الصغـرة و المباشرر يغـ االقراضالجديدة، بـدء  والمتوسـطة

 مبادراتى لعــ الماليةــرف وزارة شوت. ورفع رأس مـال برنامـج كفالة

شــاريع، حيــث المـركات وصنــدوق دعــم شبرنامــج دعــم اســتدامة الـ

ويليــة تمتوفــر منتجــات  الىـركات شتهــدف مبــادرة دعــم اســتدامة الـ

يـة الوظائـف السـعودية، ماـتدامة وحاالسـركات بغـرض تحقيـق شواستشـارية لل

قتصاديـة والتـي قـد االنفعـة مذات الجـدوى ولالمتعثرة ـركات شومسـاندة ال

ـا يسـهم صنـدوق مـان اسـتدامتها، كماً ماليـاً أو استشـارياً لضمتتطلـب دعـ

قطاعـات التطويـر  فيشـاريع المل واسـتمرار في دعـم اسـتكماشـاريع المدعـم 

ـي لحلمرفـع الناتـج ا فيالعقـاري والصحـي والتعليمـي والسـياحي، مـا يسـاهم 

 ."للمملكـة وزيـادة مشـاركة القطـاع الخـاص

ميزانيــة  في االجتماعيةنافــع المومــن جهــة أخــرى تبلــغ نفقــات 

م. وسـتمثل 2018ـام تقريبـاً لع مماثلةمليــار ريـال وهـي  73م نحــو 2019

ة مــن إيــرادات الــزكاة مــا رشمبــا الممولة االجتماعيان مإعانـات الضـ

ـا سـتمثل إعانـات م. بيناالجتماعيةللمنافــع  المقدر إجماليمــن  %23.5نســبته 

للمنافــع  المقدر إجماليمـن  %58.3زانيـة الميمـن  الممولة االجتماعيان مالضـ

 .االجتماعية

 %26.4ا ارتفعــت تقديــرات بــاب نفقــات التمويــل بنســبة مكــ

 االوراقمــن  االصداراتم مدفوعــة بارتفــاع حجــم وتكلفــة 2018عــن عــام 

 .يزانيــةالمتوقعــة لتمويــل الم المالية

عـن  %5.8خـرى منخفضة بــ االوفـات رصالموقـد جـاءت تقديـرات بـاب 

الداخـل  فيوفـات الخاصـة بنفقـات الطلبـة رصالموتشـكل  .م2018تقديرات عـام 

وفـات رصإجمالي الممـن %18.8عـي مـا نسـبته االجتماوالخـارج ذات العائـد 

 .(5) راجع الجدول  خـرىاال

 

 النفقات الرأسمالية 3/2
م نحــو 2019 الماليل العــام الالية خمتبلــغ تقديــرات النفقــات الرأســ

 %19.9النفقـات بزيـادة  إجماليمـن  %22.2مليــار ريــال وهـو مـا يشـكل  246

مشـاريع برامـج تحقيـق رؤيـة  تمويلم وذلـك مـن أجـل 2018عـن عـام 

ن يوتطويـر البنيـة التحتيـة لتحسـن مسـتوى الخدمـات للمواطنـ 2030ملكـة الم

توليـد مزيـد مـن فـرص العمـل  فيسـاهمة المقتصـادي واالولتحفيـز النمـو 

 حواليـرى. ويقـدر بشـاريع الجديـدة والكالميـل تمو الىضافـة إلـن بايللمواطن

 .منهـا نفقـات ذاتيـة 2.3%
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الحكومــي مــن  إجمالي اإلنفاق الى ليـامالرأسـ اإلنفاق وســوف تــزداد نســبة

ـو النفقـات منويبلـغ متوسـط  م.2021عـام  %23.7 الىم 2018عـام  في 19.9%

 .المدى المتوسطعـى %5.9الية مالرأسـ

 

 م بالمليار ريال2019م و2018(: النفقات التشغيلية والرأسمالية خالل العامين 4جدول )

 توقعات االنفاق

 م2018

 موازنة

 م2019

 % التغير

 4.2 860 825 النفقات التشغيلية

 20 246 205 النفقات الرأسمالية

 7.4 1106 1030 إجمالي االنفاق

 المصدر: وزارة المالية

 * تم تقريب االرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

 

 كفاءة االنفاق الحكوميالتقدم الذي حققته الرؤية في  3/4
المملكة العربية  (WEF) ، صنف المنتدى االقتصادي العالمي2018في عام 

السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر اإلنفاق الحكومي، السعودية في المرتبة 

 .مراتب وتحقق إنجازاً كبيراً على مقياس التنافسية العالمية 5لتتقدم 

( تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط خالل الفترة 5ويلخص الجدول )

 وذلك على النحو التالي: (2018-2021)
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 بالمليار ريال (2021-2018(: تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط )5جدول )

 توقعات البند

 م2018

 موازنة

 م2019

 تقديرات

 م2020

 تقديرات

 م2021

 االيرادات

 1042 1005 975 895 إجمالي االيرادات

 201 194 183 166 الضرائب

 17 17 15.8 16.1 الضرائب على الدخل واالرباح والمكاسب الرأسمالية-

 2 1 1 0 *الضرائب على الملكية -

 145 141 132 113 **الضرائب على السلع والخدمات -

رسوم الالضرائب على التجارة والمعامالت الدولية ) -

 جمركية(ال

16 17 18 18 

 19 18 17 20 )الزكاة(ضرائب أُخرى  -

 1 1 1 0 *المنح

 840 810 791 729 خرىااليرادات االُ

 النفقات

 1170 1143 1106 1030 إجمالي النفقات

 893 877 860 825 المصروفات )النفقات التشغيلية(

 461 463 456 474 تعويضات العاملين -

 173 166 175 140 السلع والخدمات -

 32 27 21 17 نفقات التمويل -

 21 25 32 12 اإلعانات -

 3 3 3 3 المنح -

 103 94 73 75 المنافع االجتماعية -

 99 99 100 106 مصروفات أُخرى -

 277 266 246 205 االصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

 عجز / فائض الميزانية

 128- 138- 131- 136- عجز / فائض الميزانية

 %3.7- %4.2- %4.2- %4.6-  كنسبة من اجمالي الناتج المحلي عجز / فائض الميزانية

 848 754 678 560  واالصول الدين

 %24.8 %23.1 %21.7 %19.1 الدين كنسبة من اجمالي الناتج المحلي

 353 412 496 523 الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعوديالودائع 

 %10.3 %12.6 %15.9 %17.8 الودائع الحكومية كنسبة من اجمالي الناتج المحلي

التي كانت تحصلها بعض الجهات وتضمينها في الميزانية بدءاً من عام المباشرة  لإليراداتتعديل المعالجة المحاسبية  تم *

المصروفات المقابلة لها على جانب النفقات، وقد نتج عن هذه المعالجة ظهور بنود جديدة على جانب  م ومع تسجيل2019

 االيرادات للمرة االولى.

 شاملة ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع االنتقائية والمقابل المالي على الوافدين. **
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 نشاطا  اقتصاديا   12منافذ البيع في  : توطينثانيا  
 
 مقدمة/1

يعتبر توظيف العمالة الوطنية احد االهداف الرئيسية التي تسعي الى 

تحقيقها خطط التنمية االقتصادية، وأنيط بالقطاع الخاص مسؤولية كبرى في 

تحقيق هذا الهدف سواء بتوفير فرص عمل جديدة أو عن طريق اإلحالل محل 

 .العمالة الوافدة

في وثيقة رؤية المملكة يندرج تحت توجه االقتصاد المزدهر التزام وجود "و

م أن يضيف القطاع 2020قطاع تجزئة متطور، وكان أحد المستهدفات بحلول عام 

للمواطنين من خالل قطاع حديث تشارك فيه مجموعة من  مليون فرصة عمل

 ".%80يثة فيه إلى العالمات التجارية المحلية والعالمية ورفع نسبة التجارة الحد

 في نشاط التجزئة حيثيات قرار توطين الوظائف /2
لإلسراع بعملية زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية بالمنشآت صدرت 

 هـ11/5/1439تاريخ و  95296رقم  القرار الوزاري آخرهامجموعة من القرارات كان 

والخاص بتوطين الوظائف في  الصادر عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وقصر العمل في بعض المهن واالنشطة على السعوديين  المحالت ومنافذ البيع

والسعوديات فقط. كما أكد القرار ايضاً على وجوب االلتزام بقرارات التأنيث 

بالنسبة لألنشطة والمحالت التي صدرت قرارات بتأنيثها، وأشار ايضاً الى عدم 

قرارات في توطين االنشطة وفقا لمذكرات التفاهم مع  تعارضه مع ما ورد من

امارات المناطق التي تم توقيعها وفقا للتواريخ الواردة بها. نص القرار أيضاً على 

تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وصندوق تنمية 

ات التوطين لألنشطة الموارد البشرية، وبنك التنمية االجتماعية إلعداد برنامج ممكن

نة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة. كما اكد القرار على انه  ستطبق على ط و المُ

المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على 

السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 

 هـ.1/5/1439( وتاريخ 88478)
 مفهوم توطين الوظائف /3

يقصد بتوطين الوظائف عملية إحالل مواطن سعودي محل مقيم غير سعودي 

في وظيفة معينة على أن تتوافر في السعودي القـدرات والمـؤهالت والكفـاءة التـي 

يحتاجها العمل نفسه. ويعني قصر العمل على المواطنين في نشاط معـين السـعودة 

السـعودة، حيـث أن التـدرج الكاملة لهذا النشاط، وهذا يختلف عن مبدأ التدرج فـي 

يسمح باستمرار االستعانة بالعمالة الوافدة على األقل لبعض الوقت إما لطبيعة العمل 

التخصصية وما يرتبط بها من مستويات تأهيليـة وتدريبيـة معينـة قـد ال تتـوافر 

 بالقدر المطلوب لدى العمالة الوطنية وتحتاج لوقت الكتسابها. 
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نة أو نشاط على المواطنين هو وسيلة لتوفير وقصر العمل في وظيفة أو مه

أكبر قدر من الفرص الوظيفية الستيعاب األعداد المتزايدة من الباحثين عن العمـل 

 من المواطنين، والحد من االعتماد على العمالة الوافدة وتدفقها إلى المملكة.

ولكي تكون هذه الوسيلة فعالة في تحقيق هذا الغرض فإنه يلـزم أن تتـوافر 

المقومات والطرق والظروف المالئمة لتطبيقها حتى يمكن تالفي حـدوث أي نتـائج 

 أو انعكاسات سلبية كبيرة.

 الهدف من قرار التوطين  /4

يهدف قرار التوطين الى تمكين المواطنين والمواطنات من فـرص العمـل            

تشـير  حيـث ،وتخفيض نسبة البطالة ورفع معدالت مشاركتهم في القطاع الخاص

أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء السعودية إلـى أن معـدل البطالـة 

بالمئـة، فـي  12.5م  2019بين المواطنين بلغ في نهاية الربع األول من العام الحالي 

الوقت الذي تسعى فيه خطة اإلصالح االقتصادي التـي أعلنتهـا الدولـة إلـى تـوفير 

 .م2020للمواطنين السعوديين في قطاع التجزئة بحلول حوالي مليون وظيفة جديدة 

 

 مراحل تطبيق القرار الوزاري  األنشطة المستهدفة بالتوطين و /5
انطلقت منذ مطلع العام الهجري الحالي خطـة تنفيذاً لقرار التوطين فقد            

وذلك علـى ثالثـة  نشاطاً تجارياً 12 توطينوزارة العمل والتنمية االجتماعية نحو 

هي: منافـذ  ةطأربعة أنشهـ في 1/1/1440 حيث بدأت المرحلة االولى بتاريخ مراحل:

البيع في محالت المالبس الجـاهزة ومالبـس االطفـال والمسـتلزمات الرجاليـة، و 

محالت السيارات والدراجات النارية، و محالت االثـاث المنزلـي والمكتبـي الجـاهز، 

اخـرى  أنشطة ثالثةعلى  بدأ تنفيذ المرحلة الثانيةومحالت االواني المنزلية. كما 

البيع فـي محـالت االجهـزة الكهربائيـة وااللكترونيـة، هـ وهي: منافذ 1/3/1440في 

ومحالت الساعات، ومحالت النظارات. فيما بدأ تطبيق المرحلة االخيرة مـن القـرار 

هي: منافذ البيع في محـالت االجهـزة الكهربائيـة  أنشطة خمسةهـ في 1/5/1440في 

يارات ومحـالت وااللكترونية، ومحالت مواد االعمار والبناء، ومحالت قطع غيار السـ

ويعد هذا القرار واحـدا مـن أهـم وأكبـر د بكافة أنواعه ومحالت الحلويات. السجا

قرارات توطين الوظائف في المملكة، إذ يشمل قطاعات تستقطب أعدادا كبيـرة مـن 

 الوافدين.

ً  12الدليل اإلرشادي لتوطين منافذ البيع في  /6  نشاطاً اقتصاديا
والتنمية االجتماعية الدليل اإلرشادي لقرار توطين  وزارة العمل صدر عن           

التصنيف الوطني  اعتمادوقد تم  نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، 12منافذ البيع في 

الذي تستخدمه الهيئة العامة لإلحصـاء فـي تصـنيف األنشـطة  لألنشطة االقتصادية

يم األساسية لتطبيق شرحاً للمفاه الدليل وتضمن .في صياغة هذا الدليل االقتصادية

قرار التوطين إضافة إلى عـرض لبـرامج الـدعم المختلفـة التـي تقـدمها الجهـات 
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الحكومية المشاركة في قرار التوطين، ويوضح الدليل تفاصيل قـرار قصـر العمـل 

نشاطاً ومهنة علـى السـعوديين والسـعوديات بمـا فـي ذلـك  12في منافذ البيع لـ 

لشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومـة وا وطنة والمستثناةاألنشطة الم

  .العمل والتنمية االجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤالت األكثر شيوعاً

وعرف الدليل منفذ البيع بأنه المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعمالء التجزئة  
شابهها من محالت كشاك، وما والجملة ويشمل ذلك المحالت، المعارض، أسواق تجارية، األ

 البيع.
 
 الفوائد المتوقعة لتوطين الوظائف في المنافذ والمحالت /7

من حيث المنظور المستقبلي يتوقع أن يحقق التوطين العديـد مـن الفوائـد 

 سواء لمنشآت القطاع الخاص أو لالقتصاد الوطني من أهمها:

  العمالة الوطنية.اإلسهام في تحقيق أحد األهداف الوطنية وهو توطين 

  االستقرار في النشـاط االقتصـادي باالعتمـاد علـى عمالـة وطنيـة ال تتـأثر

 بتغيرات أسواق العمل الخارجية.

 للعمالة الوطنية من خالل التدريب علـى رأس العمـل  تنافسيةزيادة القدرة ال

 وتراكم الخبرات نتيجة للممارسة العملية.

 يالت للـدخول التـي يقـوم أفـراد استفادة االقتصاد الوطني من حجم التحـو

 العمالة األجنبية بتحويلها خارج المملكة.

   ارتفاع مستوى اإلنفاق االستهالكي من قبل العمالـة الوطنيـة علـى السـلع

والخدمات مما يسهم في سرعة الدورة االقتصادية وسريان التدفقات الماليـة 

 في أوعية االقتصاد الوطني.

 جاري.إحدى وسائل محاربة التستر الت 

 قامت غرفة الريـاض بدراسـته دراسـة وافيـة وفور صدور قرار التوطين           

تناولت إحـدى االوراق التـي أعـدتها  ، حيثكان لها األثر البارز عند تطبيق القرار

غرفة الفوائد المتوقعة لتوطين الوظائف في المنافذ والمحالت كما تقـدم، كمـا ال

والممارسين لهذه النشاطات كمـا قـدمت الورقـة  بينت أثر القرار على منافذ البيع

العديد من المقترحات والحلول التي تساعد التجار على االسـتمرار وعـدم الخسـارة 

 بسبب تطبيق القرار وذلك على النحو التالي:

 

 البيع والممارسين لهذه النشاطات أثر القرار على منافذ /8
مقابل تدني المحالت منافذ والتركز العمالة غير السعودية في  لوحظ          

نسبة العمالة السعودية المشتغلة بها، وتشتمل هذه المحالت والمنافذ على عدد كبير 

من فرص العمل، وهي أكثر الفرص من حيث الكم لإلحالل والتوطين، إال أن شغل 

 العمالة السعودية لها يتطلب المحددات التالية:
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  السعودية للعمل بمنافذ البيع والمحـالت التغيير السلوكي في قابلية العمالة

 المشار اليها في القرار.

 .تغيير في األجور والبدالت والمزايا وأوقات وبيئة العمل 

  توفير التدريب واإلعداد المناسب لما تتطلبه غالبية هذه االنشطة مـن مهـارة

 وأهميتها باعتبارها أنشطة مدعمة للقاعدة االقتصادية للبالد ومرافقها.

 ر مصادر لتدبير الموارد المالية الالزمة سواء للتدريب واإلعداد إضـافة توفي

 الى رفع األجور الحالية.

  سيترتب على رفع االجور زيادة كبيرة في التكلفة تنعكس في ارتفاع تكلفـة

 تقديم المنتجات والخدمات للمستهلكين.

 ارتفاع التكلفة قد يترتب عليه عدم قدرة بعض المنشـآت علـى تحمـل هـذه 

 التكاليف وخروجها من السوق، خاصة وأن معظمها من المنشآت الصغيرة.

 

بهاذه  المقترحاات والحلاول التاي ساوف تسااعد علاى اساتمرار التااجر وعادم خساارته /9
 القرارات

وقصر العمل في منافـذ  ال يختلف شخصان على أهمية قرار توطين الوظائف

ومحالت البيع على المواطنين السعوديين  والحد من االعتماد على العمالـة الوافـدة 

تـوافر المقومـات اقترحـت الورقـة وتدفقها إلى المملكة. ولتحقيـق هـذا الغـرض 

والطرق والظروف المالئمة للتطبيق حتى يمكن تالفي حدوث أي نتائج أو انعكاسات 

 :لى النحو التاليوذلك ع سلبية كبيرة

 علـى زمني ومدى برامج ووفقأن يتم تطبيق القرار بالتدرج وعلى مراحل  .1

 :التالي النحو

 والتـدريب والتوظيـف )  العمـل بيئـة : لالستعداد وتهيئةالمرحلة االولى

أشهر تمتد من تاريخ إعـالن تـوطين النشـاط الـى  6ومدة هذه المرحلة 

 التاريخ المحدد للبدء بالتوطين(.

 يتم بـدء   )المرحلة االول( الستة أشهرمهلة  انقضاء بعد حلة الثانية:المر

 التجزئة )منفـذ محل من محالت كل في واحد مواطن بتشغيل التوطين

 عدد السعوديين يقل ال بحيث األقل ( على او القسم الخدمة منفذ او البيع

 .توطينه المراد القسم او البيع منفذ في العاملين عدد من %25عن 

 :تقوم على أساس رفع نسبة العاملين السعوديين في كل  المرحلة الثالثة

 فـي العـاملين من عدد %50محل أو منفذ بيع بحيث ال تقل النسبة عن 

 .المنفذ ) وموعد تحقيق ذلك بعد سنة من إعالن توطين النشاط(

 :عمالـة تقوم على أساس توطين جميع العاملين )ماعـدا المرحلة الرابعة 

 فة، ... الخ( كما يسمح بوجود عاملالخدمات اللوجستية: التحميل، النظا

)ويكون موعـد تحقيـق  وناقل للخبرة كمدرب يعمل وافد واحد للمنشأة

 هذه المرحلة بعد مرور سنة ونصف من إعالن توطين النشاط(.
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وضع خطة شاملة وبرنامج على مستوى المملكة للتأهيل والتدريب والتوعية  .2

وفي هذا االطار قامت غرفة الرياض  دعم للتدريب على رأس العملوتوجيه ال

 ل في متاجر التجزئة ومنافذ البيع.بإعداد برنامج تأهيلي للعم

 الورقة ما يلي: تقترحاأيضاً  .3

  وضع ضوابط ترتبط بنظم وإجراءات العمل )عقـد العمـل موضـحاً بـه

 حقوق وواجبات كـل مـن الموظـف وصـاحب العمـل: الراتـب، المزايـا،

 البدالت، االشعارات بترك العمل، ... الخ(.

  وضع ضوابط ترتبط باسـتقرار الموظـف فـي المنشـأة )ضـوابط تمنـع

الموظف من ترك العمل بشكل مفاجئ، عدم توظيف الموظف بجهة أخرى 

إال بموجب شهادة من عمله السابق بإخالء طرفه، التزام العامل الـذي تـم 

لعمل بها إال بعد مرور سنتين على تدريبه من خالل المنشأة بعدم تركه ا

 تدريبه(.

  ضرورة استمرار التنسيق والتشاور  بين وزارة العمل وأصـحاب األعمـال

لمعاونتهم على تحقيق االهداف المطلوبة وبالشكل الذي ال يضر مسـتوى 

 أداء وإنتاجية المنشآت.

  وضع ضوابط تحفظ حقوق أرباب األعمال مـن عـدم التـزام العمالـة أو

العمل أو تعطيلهم له، والسعي لتشديد إجـراءات الجـزاءات التـي تركهم 

 تخص الغياب المفاجئ بدون أعذار.

  إعطاء جرعات من التثقيف والتوعية المهنية للشـباب السـعودي بأهميـة

 االلتزام بالعمل والدوام واإلنتاجية.

  أن ال يقتصر توجيه حمالت التوطين على  أصحاب العمل فقط، بل يجـب

 الشباب السعودي لحثه على اإلقبال على العمل وااللتزام به.أن تتضمن 

  استغالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة لبـث روح العمـل

 وااللتزام بضوابطه لدى الشباب.

  العمل على تغيير المفهوم العام لـدى المـواطن السـعودي بـأن توظيفـه

 تزامه وانضباطه.إلزامي ومفروض حيث يؤدي هذه المفهوم الى عدم ال

  التوعية بأهمية العمل في القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لـدعم

االقتصاد الوطني والستمرار التنمية، والتعريف بالحوافز والمزايـا التـي 

 يوفرها القطاع الخاص للعاملين لديـه.

  قيام أجهزة اإلعالم بالتعاون مع وزارة العمل ومتخصصين بإعداد بـرامج

شباب السعودي حول قناعة العمل ببيئة القطاع الخاص وااللتزام توعية لل

 بأخالقيات العمل وتغيير نظرته المتدنية لبعض المهن. 
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 ثالثا : السياحة والترفيه
 في المملكة السياحي نشاطأ/ ال
 مقدمة /1

 للتنمية رئيسًا هدفًا السعودي لالقتصاد اإلنتاجية القاعدة تنويع ظل

 التنمية خطط أدركت حيث بالمملكة، للتنمية التخطيط مسيرة بدايةمنذ  االقتصادية

 الخام النفط إنتاج على والكثيف األحادي في االعتماد الكامنة المخاطر المتعاقبة

خطط التنمية  توجهات من رئيسًا توجهًا االقتصادية القاعدة تنويع ويمثل .وتصديره

 عريضة قاعدة على يرتكز مستقرعصري  اقتصاد لبناء ضروريًا شرطًا كونه من

 المتجسد الداخلي التكامل من عالية بدرجة ويتسم االقتصادية، من الموارد ومتنوعة

 .المختلفة وأنشطته بين قطاعاته الوثيق الترابط في

إسهامات  في نوعية ونقالت ملموسة زيادات تحقيق التوجه هذا تنفيذ ويقتضي

 وفي اإلجمالي، المحلي الناتج في – والخدمية اإلنتاجية – النفطية غير القطاعات

   .الوطنية العمل لقوة الوظيفية الفرص توفير الصادرات، وفي

خطط  تتوجه االقتصادية القاعدة تنويع صعيد على ملموس تقدم ولتحقيق

وقد  .يالسياح نشاطال المجاالت من بينها في العديد من الجهود تكثيف الدولة إلى

لتعزز دور القطاع السياحي كأحد القطاعات الرائدة  2030جاءت رؤية المملكة 

 والهامة التي سيعول عليها في تعزيز التنويع  والنمو االقتصادي واستدامته.

 إنها بل الدول، من كثير لدى الوطني الدخل مصادر أهم أحد السياحة تشكل

 المختلفة االقتصاد قطاعات في والتوظيف الدخل نمو حفز في متقدمة تحتل مكانة

 اإليجابية الجوانب وتتنوع .وماليزيا وتركيا فرنسا مثل لبعض البلدان بالنسبة

 األخرى والمشاريع السياحية المشاريع في جذب االستثمارات في السياحية للتنمية

 في إسهاماتها عن فضالً الوطني، االقتصاد الدخل وتنمية مصادر وزيادة الصلة، ذات

 العنصر على اعتمادًا األكثر النشاط تعد السياحة حيث جديدة، وظيفية فرص توفير

   .والخدمية األخرى اإلنتاجية بالقطاعات مقارنة البشري

 مثل والمنتجات الخدمات من العديد على الطلب زيادة في القطاع يسهمو كما

 السلع إلى إضافة والترفيهية، المصرفية والخدمات الغذائية والمواد النقل والسكن

 على المحافظة عن فضالً والسياحة، السفر في المستخدمة الرأسمالية واالستهالكية

 .للمملكة الثقافي والطبيعي التراث

 خالل التطورات من العديد المملكة في والتراث السياحة قطاع شهد وقد

 لتنمية الضرورية العامة والخدمات األساسية التجهيزات توفرت حيث الفترة الماضية،

والمهرجانات تسوق،  ومراكز ومتنزهات، ومطاعم، سكنية، وشقق فنادق، القطاع؛ من

 تلك على وترتب .التنظيمية القرارات من عدد صدور إضافة إلى وغيرها، السياحية

 ارتفعت كما المغادرة، بالسياحة مقارنة السياحة الداخلية حصة ارتفاع التطورات

 .المحلي اإلجمالي الناتج في القطاع إسهامات
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 مقومات السياحة والجذب السياحي /2
تتمثل في  والتي السياحية، واإلمكانات المزايا من بالعديد المملكة تحظى

 واإلرث واألثرية السياحي الطبيعية الجذب مناطق وفي وجود الحرمين الشريفين،

 تتعدد كما المختلفة.والخدمات  األساسية، التجهيزات فيها تتوافر التي المعماري

والمؤتمرات  المعارض وسياحة مثل السياحة الدينية، المملكة، في السياحية األنماط

 و المتنزهات وسياحة البيئية، والسياحة واآلثار، والتراث الثقافة وسياحة واألعمال،

 والتدريب، التعليم وسياحة والمغامرات، االستكشاف وسياحة الترفيه والمهرجانات،

 في السياحة والصحة، االستشفاء وسياحة التسوق، وسياحة والسياحة الرياضية،

 .، وبرنامج رحالت ما بعد العمرةالزراعية والقروية المناطق

 متنزهًا ٢٥ المملكة نحو في وحسب بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط ينتشر

 الوطنية المتنزهات الوطني أكبر عسير متنزه ويُعد محمية. منطقة ١٦ و طبيعيًا

 الوطني متنزه الزلفي يليه  هكتار، ألف ٤٥٠ مساحته تبلغ حيث شهرة، وأكثرها

 وهناك أيضًا . هكتار ألف ٥١ بمساحة الطائف ومتنزه هكتار، ألف ٢٠٠ بمساحة

 بني محمية عروق إلى إضافة ١٩٨٧عام  أُنشئتا اللتان الحرة وحرة الخنقة، محميتا

 مستوى على المحميات وأشهرها أكبر من والتي تعد ،١٩٩٢ عام أنشئت التي معارض

 .المملكة

 تشير حيث وتنوعها، والتراثية األثرية المواقع بتعدد المملكة كذلك تتميز

 منها موقعًا، ٧٦٧٠ نحو يبلغ المملكة في األثرية المواقع أن عدد إلى اإلحصاءات

 140الشريفة و النبوية السيرة في ذكرها ورد موقعًا ١٦٩ و أثريًا، موقعًا ٣٦٦٨

 للحرف موقعًا 287و العمراني، للتراث موقعًا١٩٨٥ و المملكة، بتاريخ تتعلق موقعًا

 جبليًا موقعًا ٨٦٨ و صحراويًا، موقعًا تاريخيًا 479و التقليدية، والصناعات اليدوية

 .تاريخيًا بحريًا موقعًا 74و تاريخيًا،

 حيث اليدوية، والصناعات الحرف من بالعديد وتراثها المملكة تاريخ ويزخر

 من كبيرة مجموعة منها كل تضم أساسية، حرفية صناعة ٤٥ عددها نحو يبلغ

 على يتوزعون حرفي، ألف عشرين من أكثر الحرف يعمل بتلك  .اليدوية المنتجات

 والصناعات الحرف مجموعات تتوزع بنسب متفاوتة كما المملكة مناطق جميع

 النباتية الخامات مقدمتها وفي األولية، خاماتها لتنوع  وفقا األساسية اليدوية

 .وغيرها والمعدنية والحيوانية

 الخدمات السياحية /3
 والنقل والطعام السكن خدمات مقدمتها في ويأتي السياحية، الخدمات تتنوع

احصاءات  تشير آخر الصدد، هذا وفي  .والترفيه وغيرها الفراغ قضاء وقت وتسهيالت

عدد الفنادق في المملكة  أن إلى م2019العامة للسياحة والتراث الوطني لعام الهيئة 

وبلغت وحدة،  5057فندقاً، وبلغت الوحدات السكنية المفروشة نحو  2491قد بلغ نحو 

  569586لمنشآت االيواء )الغرف  واالجنحة( في المملكة نحو  الطاقة االستيعابية

 (.1وحدة )الجدول رقم 
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 السوق السياحي في المملكة /4
ينطوي سوق السياحة الوطني على ثالثة انواع هي: السياحة المحلية،  

وسيتم التطرق الى السياحة المحلية  والسياحة الوافدة ، والسياحة المغادرة.

( الى ان عدد 2اذ تشير مؤشرات النشاط السياحي بالجدول رقم )‘ والسياحة الوافدة

م وبإنفاق يقدر 2018في عام  مليون رحلة 43الرحالت السياحية المحلية يقدر بنحو 

مليون رحلة  15مليار ريال. كما يتوقع ان يصل الى المملكة نحو  48بحوالي 

مليار ريال خالل نفس العام. وتتمثل االنماط  93سياحية وبإنفاق يقدر بنحو 

السياحية في زيارة االهل واالصدقاء وقضاء العطالت باإلضافة الى سياحة االعمال 

 والمعارض والمؤتمرات والتسوق وغيرها.

 

 

 

 

 م(2019في المناطق )أبريل  منشآت قطاع االيواء السياحي( أعداد 1جدول رقم )

الوحدات السكنية  الفنادق المنطقة

 المفروشة

الطاقة االستيعابية 

 لمنشآت االيواء

 52994 1308 110 الرياض

 344383 1140 1636 مكة

 79117 237 438 المدينة

 33101 594 110 الشرقية

 7937 224 14 القصيم

 5750 168 7 حائل

 13307 452 27 عسير

 7474 173 34 نجران

 10942 334 57 جازان

 3372 105 11 الباحة

 5120 143 21 تبوك

 3060 111 8 الجوف

 2629 68 18 الحدود الشمالية

 569586 5057 2491 االجمالي

 المصدر: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
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 والترفيه فيما يتعلق بقطاع السياحة 2030أهدف رؤية  /5
ودعمها إطالق القطاعات الواعدة في االقتصاد  2030تستهدف رؤية المملكة   

إلنجاحها لتكون دعامة جديدة لالقتصاد، وقد كان قطاع السياحة والتراث  والسعي

هداف أالوطني إحدى قطاعات االقتصاد التي يعول عليها للمساهمة في تحقيق 

 :تستهدف الرؤية( قطاع السياحة والترفيه) الرؤية، وفي  هذا المجال تحديداً

 م ومعتقدات فتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قي

 المملكة.

 .دعم النشاط الترفيهي 

 .االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية 

 .المحافظة على الهوية الوطنية ونقلها الى االجيال القادمة 

 .المحافظة على االرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي واالسالمي 

 م2018 / م2017مؤشرات النشاط السياحي بالمملكة (: 2جدول رقم )

 م2018 م2017 لمؤشر السياحيا

 %3.5 %3.5 *السياحة في الناتج المحلي اإلجماليإسهام 

 %4.9 %4.9 *إسهام السياحة في القطاع غير النفطي

 107 100 )مليار ريال(القيمة المضافة لقطاع السياحة 

)ألف قطاع الالوظائف المباشرة  وغير المباشرة في 

 وظيفة(

994 1054 

)ألف  في قطاع السياحة عدد الموظفين السعوديين 

  وظيفة(

283 304 

 43.3 43.8  )مليون رحلة ( عدد الرحالت السياحية المحلية

 48.1 46.1 )مليار ريال(انفاق الرحالت السياحية المحلية

 15.3 16.1   )مليون رحلة ( عدد الرحالت السياحية الوافدة

 93.4 97.8 )مليار ريال(انفاق الرحالت السياحية الوافدة

 المعلومات واالبحاث السياحية )ماس(المصدر: مركز  

 م2016* أرقام عام 
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 يدة إنشاء وتطوير وجهات ومواقع  وجزر سياحية ومدن ترفيهية جد

 .ولجميع افراد االسرة ومتكاملة، وفق اعلى المعايير العالمية،

 تهيئة وتنمية وتطوير المواقع التاريخية والتراثية. 

 .زيادة وتطوير فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة لمختلف فئات المجتمع 

 .زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية 

 فيه داخل المملكةرفع إنفاق األسر على الثقافة والتر. 

 التاريخية والتراثية والثقافية واالسالمية التوسع في إنشاء المتاحف . 

  العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي واإلسالمي والقديم

ورفع مستوى الخدمات  وتسجيلها دولياً، وتمكين الجميع من الوصول إليها

 .الثقافية  المقدمة

  المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على األقل رفع عدد المواقع األثرية. 

 تخصيص مساحة كبيرة من شواطئ المملكة للمشروعات السياحية. 

  ضخ استثمارات ضخمة في الموانئ والمطارات والسكك الحديدية وشبكات

 .الطرق وقطارات الركاب داخل المدن وبينها

  ماليين ٨ن الستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين مزيادة الطاقة االستيعابية 

اجراءات طلب من خالل تسهيل  2030مليون معتمر بحلول  30نحو  إلى

وتطوير الخدمات اإللكترونية  التأشيرات وإصدارها وصوالً الى أتمتتها

المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم 

 . الثقافية

لتدعم هذا التوجه، حيث  2020هذا وقد جاءت مبادرات برنامج التحول الوطني 

مبادرة خاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقد بلغ  23تم رصد نحو 

مليار  10.5نحو  2020إجمالي المبالغ المخصصة لهذه المبادرات للفترة حتى عام 

 ريال. 

 

 قتصاديدور السياحة في تعزيز التنويع اال /6
تسعى المملكة الى تحويل السياحة والتراث الوطني الى قطاع اقتصادي يسهم 

بفعالية في الناتج المحلي االجمالي ودعم االقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني 

 وتوفير فرص العمل للمواطنين.

( فقد بلغت القيمة المضافة 2وفي هذا االطار وحسب بيانات الجدول رقم )

مساهمة قطاع السياحة في  بلغتمليار ريال، بينما  107حي حوالي للقطاع السيا

وفي الناتج المحلي االجمالي غير   %3.5الناتج المحلي االجمالي للمملكة حوالي 

.  ويساهم القطاع السياحي في توظيف نحو م2016في عام  %4.9النفطي حوالي 

وتمثل وظائف  وغير مباشرة الف عامل في وظائف سياحية بصورة مباشرة 1054

 من اجمالي الوظائف في قطاع السياحة. %29السعوديين نحو 
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 التقدم الذي حققته الرؤية في مجال السياحة /7

 إطالق مبادرات لتشجيع االستثمار السياحي 

  142منشأة سياحية جديدة بقيمة تمويلية تُقدّ ر بـ  91تقديم كفالة لـ 

 مليون ريال

  مليـون ريـال الستثمـارات  64إقـراض بقيمـة عقـود لتقديـم دعـم  5توقيع

 سيـاحيـة جديـدة

 افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة 

  تم اإلعالن عن االفتتاح األوّلي لمطار الملك عبد العزيز 2018في عام ،

، من المتوقع أن يرتفع 2019الجديد في جدة. وبحلول الربع األول من عام 

بوابة، مما يوفر فرص عمل في قطاع  46إلى  6يل من عدد البوابات قيد التشغ

 .الطيران والسياحة، مع تحسين الدعم للمسافرين القادمين للحج والعمرة

 ب/ النشاط الترفيهي
 مقدمة /1
تماشياً مع رؤية يرتبط نشاط الترفيه بالنشاط السياحي ارتباطاً وثيقاً، و   

مايو  7الموافق  هـ1437رجب  30 في تأسست الهيئة العامة للترفيه 2030المملكة 

لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات  م2016

مناطق المملكة إلثراء الحياة  والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل

ورسم البهجة. ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات 

م في دعم االقتصاد في المملكة من خالل المساهمة في تنويع الترفيه. كما تساه

ومنح المدن قدرة تنافسية  مصادره والمساهمة في رفع الناتج المحلي االجمالي

باإلضافة الى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة االستثمارات  دولية

 االجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه. 

  الهيئة العامة للترفيه أهداف /2
تهدف  الهيئة العامة للترفيه أنها جاء في المادة الثالثة من تنظيمتحديداً، 

إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، واالرتقاء بجميع عناصره ومقوماته 

 باختصاصاتدون إخالل -وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، ولها 

يل تحقيق أهدافها، ومن القيام بكل ما يلزم في سب -ومسؤوليات الجهات األخرى

  :يلذلك ما ي

  ،اقتراح مشروعات األنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه

 والرفع عنها الستكمال اإلجراءات النظامية

   في نظيم قطاع الترفيه الخطط والبرامج الالزمة لتو االستراتيجياتوضع

التنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العالقة في القطاعين المملكة، و

 الحكومي والخاص
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 ريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، واستقطاب دإقامة الدورات الت

 الكفاءات، لتطوير قطاع الترفيه

 ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مة النشاطات الترفيهيةوضع معايير إقا ،

 ت العالقةمع الجهات ذا

  وضع ضوابط ومعايير قياس األداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان

 الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال

  إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية و الخاصة المهيأة

 الستضافة األنشطة الترفيهية

 مرافق الترفيهية، إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف األنشطة وال

 وتقييمها، ومدى تحقيقها ألهدافها، و أي معلومات ذات صلة بها

  الترخيص إلقامة النشاطات الترفيهية، و اإلشراف عليها، بالتنسيق مع

 الجهات ذات العالقة

  وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وبما يتفق

 سب مع الهوية العربية واإلسالمية للمملكةمع األنظمة ذات العالقة، وما يتنا

  وضع اآلليات الالزمة لقياس رضا العمالء في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم

 لرفع معدالته

 وبيوت المنظمات اإلقليمية والدولية، التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات و

ة و خارجها، و ذلك في حدود اختصاصات كلالخبرة المتخصصة داخل المم

 الهيئة

 إقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، استضافة المحافل الدولية، و

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، و

 ووفقاً لإلجراءات النظامية المتبعة

  تمثيل المملكة في الهيئات و المنظمات و المحافل اإلقليمية و الدولية ذات

 .اصات الهيئة، وذلك وفقاً لإلجراءات النظامية المتبعةالعالقة باختص

بهدف  الئحة تراخيص األنشطة الترفيهيةوقد أصدرت الهيئة العامة للترفيه 

ة ورخص رخص ممارسة االنشطة الترفيهي تحديد إجراءات وشروط الحصول على

 إنشاء المرافق الترفيهية.

 إنجازات الهيئة العامة للترفيه /3
 الهيئةمبادرات  3/1 

 منذ انشائها قامت الهيئة بالعديد من المبادرات منها:

 دعوة كل أصحاب مبادرة تهدف الى وهي : مسابقة القرآن الكريم واآلذان

ذان من جميع الكريم ورفع اآل األصوات الجميلة والمؤثرة في تالوة القرآن

بأجمل بهدف االحتفاء  ذان العالميةمسابقات القرآن واآل في أنحاء العالم

ويبلغ مجموع جوائز هذه المسابقة  األصوات في تالوة القرآن ورفع األذان

 مليون ريال. 12حوالى 
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 :بطموح أبناء الوطن و بناته، وما إيماناً منها  برنامج االبتعاث الخارجي

إطالق برامج بت الهيئة بادر فقد، روح المبادرة والعطاء واإلتقان يملكونه من

واختيار أهم الجامعات العالمية  جستير(الوريوس وما)بك االبتعاث الخارجية

لتطوير كوادر وطنية ترفد قطاع الترفيه المحلي بالخبرات الالزمة، بما 

في تحسين مخرجات التعليم والتدريب لتتواءم مع  2030 مملكةيحقق رؤية ال

 .احتياجات سوق العمل مستقبالً

 وهو  :يات الترفيه()تحد ةالبرنامج الوطني الكتشاف المواهب الترفيهي

اكتشاف المواهب الوطنية في مجاالت الترفيه المختلفة، يهدف الى  برنامج

وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، كما يهدف إلى تحفيز 

كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة 

 20تحدي في أكثر من  20أكثر من  البرنامج يتضمن. ووثقافة المملكة

سيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى و نشاط ترفيهي متنوع

 .مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية 20

    :برنامج "الحصن" الشهير بنسخة سعودية وتصميم تراثي برنامج الحصن

 .ومغامرة متنوعةتحدياً  50والذي يضم أكثر من  عربي

 :نشاط ترفيهي في جميع مدن المملكة 50تقويم ألكثر من  برنامج عيشها 

لتوفير الخيارات  2030إلثراء التجربة الترفيهية تماشياً مع رؤية المملكة 

ورسم  مجتمع في المملكة و إثراء الحياةوالفرص الترفيهية لكافة شرائح ال

  .البهجة

 الترفيهإنجازات أُخرى لهيئة  3/2
بعد أن تم تدشين هيئة الترفيه السعودية، وتحديد أولوياتها واألعمال 

الراحة النفسية بالمنوطة بها، لتحقيق رفاهية أكثر للمواطنين لما يعود ذلك 

التي سيشعر بها المواطن، فتزيد من إنتاجيته، األمر الذي يؤثر مباشرة في 

 :بها الهيئة قامتأهم األعمال التي  فيما يلي وباختصارالناتج الوطني السعودية، 

  بالمملكة، حتي  السينماكبيرا بدور  اهتماماأولت هيئة الترفيه  :السينمادور

، لما يبعثه هذا األمر من بهجة و ترفيه في نفوس احترافييظهر بشكل 

المواطنين، ذلك بعد أن وجدت أن هذا المجال يتجدد مع محاوالت و 

إخراج أفالم تالمس هموم و تطلعات المجتمع تجارب الشباب السعودي في 

وشهدت السعودية افتتاح أول دار عرض سينمائية في المملكة، بعد . السعودي

 .عام 35حظر للسينما استمر أكثر من 

 :المسرح من المجاالت التي تبعث السعادة في النفوس  المسرح السعودي

بدعم المسرح،  قامت الهيئةوقد خاصة النوعية الكوميدية من المسرحيات 

بعد غياب دعم المسرح لفترة كبيرة، بعد أن طاله الركود، وبذلك قد 

ن السعوديين بعد دعم الهيئة يتجدد الحلم بداخل العديد من المسرحي

 .للمسرح
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 :ي نوع أن المهرجانات بشتي أنواعها ه من المعلوم لدى الجميع  المهرجانات

لهيئة على إقامة و تنظيم حرصت ا فقد ، لذامن أنواع الترفيه المجتمعي

العديد من المهرجانات لمزيد من الترفيه للمواطنين سواء كانت غنائية أو 

تسويقية أو غيرها ، فضال عن إقامة المهرجانات التي تدفع المواطنين 

للسفر من أجلها كنوع من التغيير و لمزيد من الترفيه لهم خارج حدود 

 .المملكة العربية السعودية

 5000، نظّمت الهيئة العامة للترفيه أكثر من تحديداً 2018ي عام وف

مدينة، بما في ذلك العروض الموسيقية  56فعالية مباشرة استضافتها 

والعروض العائلية والكوميديا االرتجالية والعروض المباشرة التي قدمتها 

 .أشهر الفرق الموسيقية العالمية

 

 ألول مرة متنظ فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية 3/3
استضافت السعودية فعاليات رياضية وفنية وترفيهية تنظم ألول مرة في 

، أسهمت في حراك اقتصادي وسياحي 2030مع رؤية  تاريخ المملكة، وذلك انسجاماً

 :من أبرزها كبير

  15-13" في الفترة 2018الدرعية _  إياستضافة سباق "السعودية للفورموال 

 .بمتابعة وتغطية إعالمية دولية ومحلية كبيرةمن ديسمبر والذي حظي 

  انطلقت في مدينة "الملك عبد اهلل" الرياضية، في جدة، أول عروض

للمصارعة الحرة العالمية في تاريخ المملكة تحت اسم "أفضل رويال 

 ."رامبل"، بمشاركة نجوم اللعبة العالميين مثل "جون سينا" و"تريبل اتش

 برا بالمملكة يحمل اسم "عنتر وعبلة"، استضافت الرياض أول عرض أو

 .برعاية الهيئة العامة للترفيه

 التي أطلقتها الرؤية السياحة الكبرىو الترفيه مشاريع /4
بالسياحة  منها ما هو خاصتضمنت مشاريع الرؤية الكبرى عدة مشروعات 

 :وهيوالترفيه 

 وجهة المستقبل مشروع نيوم ... 

  واجهة بحرية جدة داون تاونمشروع ... 

 استثنائية.. منتجعات سياحية  مشروع البحر األحمر. 

  .. أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهيةمشروع القدية. 

  .يتعرض الى هذه المشاريع بشي من التفصيلسوالجزء التالي 
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 رابعا : مشاريع الرؤية الُكبرى

أن تعيد  توقعومن الم كشفت عنها السعودية شاريع عمالقةم ستةعبارة عن 

 ةرؤيالتشكيل الوجه الجديد للمملكة، وتحولها إلى نقطة جذب عالمية تواكب 

ية المستوى وغير المشروعات بين مشاريع تقنية عالهذه   الطموحة، إذ تتنوع

ترفيهية كما في القدية، ووأخرى ثقافية ورياضية « نيوم»مدينة مسبوقة كما في 

ما في مشروع البحر األحمر، إضافة إلى ك استثنائيةومشاريع سياحية عالمية 

مشروعين عمالقين للنهوض بقطاع الضيافة في المدينتين المقدستين والرفع 

بالطاقة االستيعابية لزائريهما، يضاف إليها مشروع ثالث في البوابة الغربية للمملكة 

وفي ما يلي، وباختصار شديد، نبذة عن هذه  .حيث سيقام مشروع جدة داون تاون

 شروعات:الم

 نيوم.. وجهة المستقبل  /1

أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق 

 24في « نيوم» المدينة الحالمة االستثمارات العامة األمير محمد بن سلمان، مشروع

بتحول  2030ويأتي المشروع في إطار التطلعات الطموحة لرؤية . 2017أكتوبر 

المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خالل التركيز على 

« نيوم»وسيتم دعم . استجالب سالسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع

مليار دوالر من قبل صندوق االستثمارات العامة، إضافة إلى  500بأكثر من 

مستثمرين محليين وعالميين. فيما ستتم أتمتة جميع الخدمات المقدمة واإلجراءات 

. األكثر كفاءة حول العالم« نيوم»بهدف أن يصبح مشروع  %100فيها بنسبة 

 :هي قطاعات 9على  المشروع يركزو

 مستقبل الطاقة والمياه. 

  بل التنقلمستق. 

  مستقبل التقنيات الحيوية. 

 مستقبل الغذاء. 

  مستقبل العلوم التقنية والرقمية. 

 مستقبل التصنيع المتطور. 

 مستقبل اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي. 

  مستقبل الترفيه. 

  مستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة األساسية لباقي القطاعات. 

 المشروع ميزاتم  
  الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في الموقع االستراتيجي

 .المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا

   2.كم 26،500تقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 

  كلم 468تطل من الشمال والغرب على البحر األحمر وخليج العقبة بطول. 
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   رمت 2،500يحيط بها من الشرق جبال بارتفاع. 

 ًيربط القارات الثالث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن  الموقع يعد محورا

 .ساعات كحد أقصى 8من سكان العالم الوصول للموقع خالل  %70لـ

  الموقع سيكون المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا

 .وأفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته االقتصادية

  على أراضٍ داخل الحدود المصرية واألردنية، حيث « نيوم»مشروع سيشتمل

 .سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثالث دول

   بمثابة نقطة ربط للمحاور االقتصادية، مما يجذب رؤوس يعد المشروع

األموال واالستثمارات العالمية إليه، وبالتالي حصول الصندوق على المدى 

 .م في تعزيز اقتصاد المملكةالطويل على عوائد ضخمة ستسه

 شركة نيوم المساهمة 
أبرزها تأسيس شركة مساهمة  منعدة خطوات متالحقة  نيوم شهد مشروع

الصفة  ما يمنحها ،السعودي بالكامل صندوق االستثمارات العامةيمتلكها  ،مغلقة

القانونية واالعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة؛ وهي تطوير منطقة نيوم واإلشراف 

عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع األساسية، وهي أن تكون 

نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد 

 .أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال

قة تشمل الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطوتهدف 

ميناءً وشبكة مطارات ومناطق صناعية ومراكز لإلبداع لدعم الفنون ومراكز 

 .لالبتكار تدعم قطاع األعمال إضافة إلى تطوير القطاعات االقتصادية المستهدفة

شركة في رفع الناتج المحلي للمملكة وستوفر فرصاً إضافية أمام الستسهم  كما

 .تكن متاحة من قبلالمستثمرين السعوديين في قطاعات لم 

وستسهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خالل جانبين؛ األول هو 

العوائد المالية المباشرة التي ستذهب لصندوق االستثمارات العامة بصفته المالك، 

والثاني هو وقف التسرب االقتصادي إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام 

ت لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية المستثمرين السعوديين في قطاعا

 .فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العالجية تقلل من اإلنفاق في الخارج

جنسية، ويرأس شركة  30يدير مشروع نيوم فريق دولي من أكثر من و

الذي سبق له أن تولى تطوير وإدارة العديد من ، نيوم المهندس نظمي النصر

اإلعالن عن مشروع نيوم خالل النسخة األولى من . هذا ومنذ المشاريع العمالقة

مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية 

مهمة، منها تشكيل المجلس االستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة األولى من 

خليج “لعام لمنطقة استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم االستراتيجي للمخطط ا

 .، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم”نيوم
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 رؤى الحرم المكي.. نهوض بقطاع الضيافة /2
تحت إشراف  «رؤى الحرم المكي»تأسيس شركة تم اطالق المبادرة ل

إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع  وتهدف الشركة صندوق االستثمارات العامة

الطاقة االستيعابية الستضافة األعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة ألداء 

في تطوير منطقة المسجد الحرام،  مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيس

والنهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وفقا ألفضل المعايير 

 .العالمية

الرامية إلى رفع  2030ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع رؤية المملكة 

الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم 

الثقافية، وإتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد الحرام 

 30ز عدد زوار مكة المكرمة وأداء شعائر الحج والعمرة، حيث من المتوقع أن يتجاو

 .2030مليون زائر سنويا بحلول عام 

 

 المرحلة األولى 
 تقع شمال المسجد الحرام. 

   ألف متر مربع 854على مساحة. 

   مبنى تتسم بتصاميم عمرانية متنوعة تحاكي  115تهدف إلى تطوير حوالي

 .الطراز المكي

  نزيل لليوم الواحد في آالف  310توفير طاقة استيعابية فندقية تقدر بحوالي

 .ألف غرفة فندقية 70حوالي 

   آالف وحدة سكنية 9توفير حوالي. 

   ألف متر مربع من المساحات التجارية 360توفير حوالي. 

   ألف مصلٍ 400تخصيص مساحات للصالة تتسع ألكثر من. 

   مترا فقط 1.430أبعد نقطة في المشروع تبعد عن الكعبة المشرفة مسافة. 

 

 الفوائد 

   2030ألف وظيفة بحلول عام  160يوفر فرص عمل تزيد عن. 

   مليارات ريال سنويا 8اإلسهام في الناتج المحلي بحوالي. 

   رفع مستوى التطوير العمراني بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ليصبح

 .من أفضل نماذج التطوير العالمية

 
 
 



30 
 

 تعزيز الجاهزية للزائرين .. نةرؤى المدي /3
، «رؤى المدينة»صندوق االستثمارات العامة عن تأسيس شركة أيضا أعلن 

وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي 

 .الستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة

،الرامية إلى رفع 2030يأتي تأسيس الشركة تماشيا مع رؤية المملكة أيضاً 

قبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الطاقة االستيعابية الست

الثقافية، وإتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد النبوي 

التقديرات األولية أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد زوار  الشريف حيث توضح

 .2030مليون زائر سنويا بحلول العام  23المدينة المنورة إلى 

األعمال التطوير المشروعات الفندقية والتجارية والسكنية، وتهيئة وتشمل 

المراكز والمتاحف لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية والمحتوى 

 .المحلي للمدينة المنورة

 
 خطة المشروع 

   مليون متر مربع 1.3تطوير منطقة شرق المسجد النبوي البالغ مساحتها. 

   ألف نزيل لليوم الواحد في  240فندقية تقدر بـ إضافة طاقة استيعابية

 .وحدة سكنية 500ألف غرفة فندقية وتوفير حوالي  80حوالي 

   ألف مصلٍ 200إضافة مساحات ستخصص للصالة تتسع ألكثر من. 

   متر من شرق المسجد النبوي 1000أبعد نقطة من المشروع تقع على بعد. 

 

 الفوائد  
   وتوفير فرص استثمارية مجدية لمشاركة بناء شراكات استراتيجية

 .المستثمرين والقطاع الخاص

   مراعاة قدسية المسجد النبوي عبر إيجاد منظومة متكاملة لمسارات المشاة

مفصولة عن حركة المركبات واستحداث محطات للنقل العام تقع على 

 .نهاية ممرات المشاة

   ألف وظيفة 200توفير فرص عمل تصل إلى. 

   مليارات ريال إلى الناتج المحلي سنويا 7إضافة ما يقدر بـ. 

 

 جدة داون تاون.. واجهة بحرية /4
مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية  عن أعلن صندوق االستثمارات العامة

بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة  2017في وسط كورنيش مدينة جدة 

 ."جدة داون تاون الجديدة"سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح 

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة 

مدينة على مستوى العالم، حيث  100جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 
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سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه 

  .والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين

لتطوير مواقع سياحية وفقا  2030ويأتي المشروع تماشيا مع رؤية المملكة 

عالمية وتوفير فرص استثمارية تساهم في تنمية القطاع الخاص، ألعلى المعايير ال

 .والجذب السياحي ، وتعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه

 

 خطة المشروع  
  ماليين متر مربع 5تطوير مسطحات البناء بأكثر من. 

   ألف نسمة 58يتسع ألكثر من. 

  من مساحة  %42 ألف وحدة سكنية تمثل 12المنطقة السكنية تحتوي على

 .المشروع

   من مساحة المشروع %35مناطق التجزئة والترفيه تمثل. 

  من مساحة المشروع %12منطقة المكاتب تغطي. 

  من مساحة المشروع %11منطقة الضيافة تغطي. 

 

 6 مناطق رئيسية 
  متاحف ومراكز لألنشطة الثقافية واالجتماعيةمنطقة. 

  واالبتكارمركزية ألنشطة األعمال منطقة. 

  النشاطات التجارية والتسوق منطقة. 

  الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية منطقة. 

 الضيافة والفنادق والمنتجعات منطقة. 

  الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت  منطقة

 .الخاصة

 

 الفوائد  

   سنوات 10مليار ريال على مدى  18إجمالي قيمة االستثمار. 

   ألف فرصة عمل 36يسهم في إيجاد أكثر من. 

 

 استثنائية.. منتجعات سياحية  مشروع البحر األحمر /5
أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة 

إطالق ، عن 2017يوليو  31صندوق االستثمارات العامة األمير محمد بن سلمان في 

مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر األحمر، يقام على 

في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر  وتنوعاً إحدى أكثر المواقع الطبيعية جماالً

 .الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية
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اث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وسيسهم مشروع البحر األحمر في إحد

فية في منطقة وقطاع الضيافة، حيث ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخ

، ويشمل ذلك محمية طبيعية الستكشاف تنوع الحياة النباتية مشروع البحر األحمر

والحيوانية في المنطقة، وسيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة 

عة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الواق

 .الوفيرة في المياه المحيطة به

وتحكم المشروع معايير جديدة تطمح لالرتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح 

بوابة البحر األحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات 

قليميا وعالميا على حد سواء، ليكون المشروع مركزا جديدة تجذب السياح محليا وإ

لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة واالسترخاء، ونموذجا متكامال للمجتمع الصحي 

 .والحيوي

 

 المشروع مميزات 

  جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه 50يضم أكثر من. 

  في يبعد مسافات قليلة من منطقة حرة الرهاة إحدى المحميات الطبيعية

 .المملكة والبراكين الخاملة

  إلى جانب المشروع، تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني

 .وأهميتها التاريخية الكبيرة

 

 قوانين خاصة 
 ًتماشيا مع  تحديد سقف أعلى لعدد الزائرين للتواجد بالمنطقة في آن معا

 .أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة واآلثار

  قوانين وآليات تخص االستدامة البيئية، حيث سيتم المحافظة على وضع

 .الموارد الطبيعية وفقا ألفضل الممارسات والمعايير العالمية

   تطوير المشروع كمنطقة خاصة، تطبق فيها األنظمة وفقا ألفضل

 .الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع

 

 األهداف 

  مباشرة وجديدة إلى المملكةجلب استثمارات. 

 استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل. 

 استقطاب أهم األسماء الرائدة عالميا في قطاعي السياحة والضيافة. 

 توفير المزيد من القيمة المضافة لزوار المشروع. 

  تعظيم المكاسب االقتصادية للمملكة. 
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 مشاريع المرحلة األولى 
 المطار. 

  الميناء. 

 الفنادق والمساكن الفخمة. 

  القوارب، والطائرات المائية، وغيرها(النقل).  

 االنتهاء من المرافق والبنية التحتية. 

 

 التمويل 
 صندوق االستثمارات العامة يضخ االستثمارات األولية. 

  فتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى. 

 

 ثقافية رياضية ترفيهية القدية.. أكبر مدينة /6
أبريل  28 في رعى خادم الحرمين الشريـفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

ياضية ، أكبر مدينة ثقافية ور«الـقديـة»حفل وضع حجر األساس لمشـروع  2018

 .التي سيتم بناؤها غرب العاصمة الرياضو وترفيهية نوعية في المملكة

 مهماً ومركزاً بارزاً حضارياً المشروع معلماً أن يصبح ومن المنتظر

جيل المستقبل الترفيهية والثقافية واالجتماعية في  واحتياجاتلتلبية رغبات 

 .المملكة

ويدعم المشروع توجهات الدولة ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق المزيد من 

في االرتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة  االزدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدماً

 .مدينة للعيش على مستوى العالم 100الرياض لتصبح واحدة ضمن أفضل 

 

 المشروع مميزات 

  دقيقة تقريبا من وسط الرياض 40يبعد. 

  واحدة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي ساعةعلى بعد. 

   وأنشطة رياضية كلم مربع ويتضمن خيارات ترفيهية  334يقام على مساحة

 .وثقافية

  ضعف مساحة ديزني وورلد 2.5مساحة المشروع تتجاوز. 

  ضعف مساحة سنترال بارك 100مساحة المشروع تعادل. 

  2030. مليون زائر بحلول 17يستقبل  

  قمليون رحلة تسو 12قطب يست. 

  مليون زيارة لمرافق الضيافة 2يستقطب. 

   ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين 57يوفر. 

 يضم مدينة ( Six Flags ) الترفيهية. 
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 المشروع مكونات 

 مدن ألعاب. 

 مراكز ترفيهية. 

 مرافق رياضية تستضيف مسابقات عالمية. 

 أكاديميات تدريب. 

  مضامير لعشاق رياضات السيارات. 

  أنشطة ترفيهية ومائية وثلجية. 

 أنشطة مغامرات في الهواء الطلق. 

  تجارب سفاري لالستمتاع بالطبيعة. 

  فعاليات تاريخية وثقافية وعلمية. 

 مراكز تجارية. 

 يمطاعم ومقاه. 

  فنادق. 

 مشاريع عقارية. 

 

  المشروعمراحل 
   ( 2022ـ  2018بناء مرافق المدينة الترفيهية المتميّزة ). 

   ( 2025ـ  2023أعمال تطوير المدينة ). 

   ( 2035ـ  2026نمو المدينة ). 

 

 التمويل 

   المستثمر الرئيسي في المشروعصندوق االستثمارات العامة. 

  مشاركة نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين. 
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 الرياض مدينة كبرى فيالمشاريع خامسا : ال

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أربعة 

مليار ريال،  86مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها اإلجمالية 

مشروع "و "مشروع الرياض الخضراء"و "مشروع حديقة الملك سلمان"تشمل: 

 ."مشروع الرياض آرت"و "المسار الرياضي

إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في  اريعهذه المش وتهدف

 7.5ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من  16الرياض 

مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية 

لسينما والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصاالت ا

وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر باألعمال 

معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين  1000اإلبداعية من خالل تنفيذ 

وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتـباع أنماط صحية 

 135المدينة بغربها بطول في الحياة ،عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق 

كيلومترا، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، 

 .وأخرى للخيول، باإلضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية

 ،"2030رؤية المملكة "وتأتي هذه المشاريع األربعة في إطار تحقيق أهداف 

 مختلف في للمواطنين جديدة عمل فرصة ألف 70 إيجاد في تسهم أن المتوقع ومن

مرين من داخل المملكة المستث أمام واعدة استثمارية فرصا ستوفر كما القطاعات،

مليار ريال، تشمل: مشاريع  50وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 

 .سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية

حاليا استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع التي من  ويجري 

 . م2019المقرر انطالق أعمال تنفيذها خالل النصف الثاني من العام الحالي 

 

 (أكبر حدائق المدن في العالم) مشروع حديقة الملك سلمان /1
 13.4تعد حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 

مربع وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية )مطار الرياض  كيلومتر

القديم( وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة الرياض، ويرتبط بستة من 

طرقها وشرايينها الرئيسية، وبمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام عبر خمس 

الرياض، من محطات حافالت  10محطات على الخط األخضر من قطار الرياض، و

 .مما يسهل الوصول إلى الموقع من كافة أرجاء المدينة

 –ثقافي  –ترفيهي  –كما تعد حديقة الملك سلمان بمثابة مشروع بيئي 

 9.3استثماري، يضم حدائق ومناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 

لمتاهة مليون متر مربع، تشمل: )حديقة بالطراز اإلسالمي، حدائق عمودية، حديقة ا

 5.7الزراعية، محمية الطيور والفراشات( إضافة إلى مسار دائري للمشاة بطول 
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ألف متر مربع،  800التي تتوسط الحديقة بمساحة ” الوادي“كيلو متر، ومنطقة 

 .ومجموعة من العناصر المائية والمعالم واأليقونات الفنية

 400تزيد عن  يقام على مساحة” مجمع ملكي للفنون” وتشتمل الحديقة، على

مقعد، وخمسة مسارح مغلقة متنوعة  2500ألف متر مربع، يضم مسرحا وطنيا بسعة 

مشاهد، إلى جانب مجمع  8000األحجام، ومسرحا خارجيا في الهواء الطلق يستوعب 

للسينما يضم ثالث قاعات، وأكاديميات ومعاهد للفنون: )أكاديمية الفنون البصرية، 

عهد الفنون، ومعهد الموسيقى( ومركز تعليمي يعنى أكاديمية فنون التمثيل، م

 .بتنمية مواهب األطفال

مجموعة من المرافق الثقافية، تتمثل في إقامة  على كما تحتوي الحديقة

سبعة متاحف متنوعة: )متحف الطيران، متحف الفلك والفضاء، متحف الغابات، 

متحف العلوم، متحف العمارة، متحف الواقع االفتراضي( إضافة إلى ساحات 

 .ألف متر مربع 40لالحتفاالت على مساحة 

ة والصحية، من بينها: وتحتضن الحديقة مجموعة من المرافق الرياضي

ألف متر مربع، ومجمع رياضي  850الذي يقام على مساحة ” ملعب الرويال جولف“

ألف متر مربع، ملعب الواقع االفتراضي، مركز القفز المظلي  50على مساحة 

والمناطيد، ومركز للفروسية، ومسار للجري والدراجات الهوائية، إضافة إلى عدد 

ألف  100بينها: منطقة ألعاب ترفيهية تقام على مساحة من المرافق الترفيهية من 

ألف متر مربع، ومركز  140متر مربع، وحديقة لأللعاب المائية على مساحة 

 .للترفيه العائلي، وبرج وجسر المشاهدة

كما تضم مركزاً للزوار يكون بمثابة مركز تعريفي ـ بيئي ـ ثقافي، يقام 

ى معروضات تفاعلية عن الحديقة، وصاالت ألف متر مربع، يشتمل عل 80على مساحة 

متعددة األغراض وقاعة لالجتماعات ومنافذ لألطعمة والمشروبات، إلى جانب منطقة 

 .مخصصة لمشاتل األشجار والنباتات، ومناطق وساحات مفتوحة

وتحتوي الحديقة على مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وفندقية، من بينها: 

 2300فندقا توفر  16ألف وحدة سكنية مختلفة، و 12فر مجمعات للمباني السكنية تو

وحدة فندقية، ومساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد 

ألف  600ألف متر مربع، ومجمعات للمباني المكتبية تبلغ مساحتها  500مساحتها عن 

 .متر مربع

بائية والدراجات وتتميز باستخدام عربات التنقل الذكية والمركبات الكهر

داخل الحديقة، في الوقت الذي تتوفر فيه كافة المرافق والخدمات العامة، والتي 

تتمثل في: المساجد، والمراكز األمنية والصحية والتعليمية واالجتماعية وطرق 

ألف  280الخدمات وممرات للمشاة ومبان لمواقف السيارات تبلغ مساحتها اإلجمالية 

 .طراف الحديقةمتر مربع موزعة في أ
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 مشروع المسار الرياضي /2

كيلو متراً ، مخترقا مدينة  135بطول  ”المسار الرياضي “يمتد مشروع 

الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها ،ويضم 

 مساراتكيلو متراً من  85أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، من بينها 

كيلو  123كيلو متراً من مسارات الدراجات للمحترفين، و 135الدراجات للهواة، و

للمشاة على طول المسار، إلى جانب  منا ومشجراًآ متراً من مسارات الخيول، وممراً

مجموعة من البوابات والمحطات واالستراحات للدارجين والمتنزهين على طول 

نيفة ووادي السلي، تقدم خدمات ترفيهية امتداد المسار داخل المدينة. وفي وادي ح

 .للدراجين والمتنزهين، وتحتوي على مقاهي ومتاجر متنوعة

 3.5كما يضم المسار مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة بمساحة تزيد عن 

ألف شجرة جديدة يتم ريّها بالمياه  120يتم تشجيرها بواسطة سمليون متر مربع، 

موعة من المعالم واأليقونات الفنية التي %، فضال عن مج 100المعالجة بنسبة 

 رئيسية مكونات ثمانيةويتكون المسار الرياضي، من . تنتشر على امتداد المسار

 :تشمل المختلفة، أجزائه بين تتوزع

 

 :كيلو متراً ابتداء من سد العلب  29.5الذي يمتد بطول  مسار وادي حنيفة

في الدرعية شماال حتى طريق المدينة المنورة جنوباً، ويضم مسارات 

ت للمشاة والخيول، ويرتبط بمركز ارلدراجين الهواة والمحترفين، ومسال

محطة على  13للتدريب على ركوب الدراجات بجوار حي السفارات، ويحتوي 

ادي يضم كل منها: مركزاً لصيانة الدراجات، ومقاهي طول امتداد الو

 .متنوعة ومتاجر لخدمة المتنزهين والرياضيين

 :كيلو مترات، وتضم  3تمتد شرق طريق الملك خالد بطول  منطقة الفنون

أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية، ومسارات للمشاة والدراجات والخيول، 

راكز والمعارض والمكتبات وجلسات للمتنزهين، إلى جانب مجموعة من الم

وساحات العروض، ومنتديات الفنون وقاعات المحاضرات  تواالستديو ها

 .ومناطق استثمارية

 تقع على مجرى وادي اإليسن من شارع سويد بن حارثة حتى  ن:سيمنطقة اإل

مترات ، وتتوسطها قناة مائية كيلو 3.5رب طريق الملك فهد بطول غ

رات للمشاة والدراجات وجلسات مفتوح يحتوي مسا منخفضة على شكل متنزه

للمتنزهين ومناطق استثمارية، وترتبط بمسار علوي يتصل بمركز الملك 

 .عبداهلل المالي

 :تقع شرق طريق الملك فهد حتى طريق عثمان بن عفان،  المنطقة الترفيهية

متصال للدراجين المحترفين  بطول أربعة كيلو مترات، وتضم جسراً

جمع يلو متراً، ومساراً أرضياً للدراجين الهواة، إضافة إلى مك 40بطول

وسينما في الهواء الطلق، ومواقع للفعاليات  العروض السينمائية والمسرحية
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وعروض للصوت والضوء التفاعلية، وعدداً من المدرجات والمتنزهات على 

شكل تالل طبيعية، وساحات مفتوحة مزودة برذاذ المياه، وتطل على هذه 

 .العناصر سلسلة من المرافق السكنية والمكتبية والتجارية المتاحة لالستثمار

 تمتد من شرق طريق عثمان بن عفان إلى شرق طريق  ية:المنطقة الرياض

 16موقعاً رياضياً من بينها :  60كيلو مترات ، وتشتمل على  5المطار بطول 

ملعباً مكشوفاً لكرة الطائرة والسلة  12ملعب مغطى، و 18ملعب كرة قدم، و

 .والتنس، وساحة للتزلج

ت للتدريب على يضم مالعب وصاال "برج رياضي"كما تحتوي المنطقة على 

رياضات مختلفة من بينها: الجري، الجولف، المالكمة، السلة، التنس، 

الريشة، السباحة، كرة الماء، التسلق ،الرماية، هوكي الجليد وغيرها، إضافة 

إلى مضمار للدراجات في األدوار السفلية، ويقام إلى جوار البرج مضمار 

 .ئيةمغلق تحت سطح األرض لسباقات الدراجات الهوا

ويرتبط المسار في نهاية هذه المنطقة بمسار جانبي يمر عبر طريق المطار 

 .ليحيط بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 :تمتد من شرق طريق المطار حتى طريق الجنادرية على  المنطقة البيئية

كيلو متراً، وتحتوي على مسار مرتفع للدراجين  14وادي السلي بطول 

أرضي للدراجين الهواة ومسارات للمشاة والجري متصلة المحترفين، ومسار 

باألحياء المجاورة، ونقاط واستراحات للتوقف، إلى جانب مناطق لتعليم 

زارعة النباتات والمحافظة عليها، ومواقع متخصصة في مجاالت االستدامة 

محمية لتطوير البذور والمنتجات الزراعية وانتاج  وبيوتاً البيئية، وحقوالً

ية العضوية، إضافة إلى عدد من المناطق الترويحية، ومجموعة من األغذ

 المرافق السكنية واألسواق التجارية والمطاعم والمقاهي

 :يمتد المسار على وادي السلي من استاد الملك فهد  منطقة وادي السلي

كيلومتراً، ويضم مسارات  53الدولي جنوباً حتى متنزه بنبان شماال بطول 

محطة  15رفين ومسارات للمشاة ولركوب الخيل تتخللها للدراجات للمحت

 .واستراحة، إضافة إلى مناطق للنزهات البرية والتخييم

 :يقام في المنطقة الرملية جنوب شرق مطار الملك  متنزه الكثبان الرملية

كيلو متراً مربعاً، يضم مسارات للدراجات  20خالد الدولي على مساحة تبلغ 

لمحترفين، ومركزاً للفروسية ومضامير لركوب الجبلية والصحراوية ل

الخيل، ومركزاً للزوار ومحطات واستراحات ومجمعات للدراجين، ومنتجعاً 

فندقياً ريفياً، ومرافق سكنية متنوعة، وحدائق نباتية وحديقة سفاري 

كيلو متراً مربعاً، إضافة إلى معلم فني بارز عبارة  5للحيوانات بمساحة 

متراً على شكل وردة، يتيح للدراجين الصعود  50تفاع عن مسار متعرج بار

 .إلى أعاله واإلطاللة على المناطق الطبيعية المجاورة
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وتتوزع على طول المسار الرياضي، مجموعة من المرافق والخدمات العامة، 

تتمثل في المساجد، إضافة إلى المراكز األمنية والصحية والتعليمية واالجتماعية، 

السيارات، في الوقت الذي يرتبط فيه المسار بثالثة من خطوط شبكة قطار ومواقف 

الرياض هي ) الخط األصفر، والخط البنفسجي، والخط األزرق ( وبأربع محطات 

 .لقطار الرياض من بينها محطة مركز الملك عبداهلل المالي الرئيسية

 

 مشروع الرياض الخضراء /3
إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء  يهدف مشروع الرياض الخضراء

ضعفاً عمّا  16متراً مربعاً ، بما يعادل  28متر مربع حالياً ، إلى  1.7في المدينة من 

%  1.5هي عليه اآلن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء اإلجمالية في المدينة من 

رعة أكثر من كيلومتراً مربعاً ، وذلك من خالل زا 541% بما يعادل  9حاليا إلى 

 .مليون شجرة، في كافة أنحاء الرياض 7.5

ويغطي برنامج التشجير في المشروع معظم عناصر ومكونات المدينة، بما 

منشأة جامعة  64مدرسة،  6000مسجد،  9000متنزهاً كبيراً،  43حديقة،  3330يشمل: 

كيلو متر طولي من  16.400منشأة حكومية،  1670منشأة صحية،  390وكلية، 

 "كيلو متر طولي من  1.100موقع لمواقف السيارات،  2000لشوارع والطرق، ا

ضمن خطوط المرافق العامة )أبراج نقل الكهرباء ومسارات  "األحزمة الخضراء

 .كيلو متراً من األودية وروافدها 272ألف قطعة أرض فضاء ،  175أنابيب البترول(، 

نشاء شبكات جديدة ولتوفير كميات الري المطلوبة للمشروع، سيتم إ

باستخدام المياه المعالجة التي تهدر في األودية، مما يسهم في رفع معدل استغاللها 

ألف متر مكعب حالياً، إلى أكثر من مليون متر مكعب يومياً  90في المدينة من 

 .بمشيئة اهلل

نوعا مختاراً من األشجار المحلية ذات الظل الكثيف  72كما سيتم استخدام 

ئم بيئة مدينة الرياض، في الوقت الذي سيجري فيه توفير كافة المتطلبات التي تال

الداعمة والممكنة من: إنشاء شبكة مشاتل لتغذية المشروع بالشتالت، وتطوير 

التشريعات والضوابط العمرانية لتعزيز التشجير في المشاريع العامة والخاصة، 

ت تشجير ارالمشاركة في مبادوتقديم الحوافز لكافة فئات المجتمع لتشجيعهم على 

 .تطوعية

وستسهم أعمال التشجير بمشيئة اهلل، في تحسين جودة الهواء عبر الحد من 

% وزيادة نسبة األوكسجين  6و  3ثاني أوكسيد الكربون بنسب تتراوح ما بين 

 2إلى  1.5والرطوبة وتقليص الغبار في الهواء، وخفض درجات الحرارة بمقدار 

درجات مئوية  8فصل الصيف على مستوى المدينة، وبمقدار درجة مئوية خالل 

تقريبا ضمن مناطق التشجير المكثف، والمساهمة في خفض استهالك الطاقة، وزيادة 

 .قدرة المدينة على استيعاب مياه األمطار واستغاللها والحد من آثارها
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كما سيشّجع المشروع على ممارسة أنماط تنقل صحية بين سكان المدينة، 

عزيز التواصل االجتماعي فيما بين كافة فئات المجتمع، وتحسين مؤشرات جودة وت

الحياة بشكل عام في المدينة، في الوقت الذي يسهم في تحقيق عائد اقتصادي على 

، وذلك من خالل دوره في تقليص نفقات: 2030مليار ريال عام  71الرياض بنحو 

العقارات وترشيد هدر مياه الشرب الرعاية الصحية، استهالك الكهرباء ورفع قيمة 

 في الري، واستبدالها بشبكات للمياه المعالجة. في الوقت الذي يطلق فيه فرصاً

استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في أعمال: المشاتل والبستنة والتشجير 

 .وتصميم وتنسيق الحدائق وأعمال الري

 

 "الرياض آرت"مشروع  /4

إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني ” الرياض آرت“يهدف مشروع 

عمل  1000مفتوح يمزج بين األصالة والمعاصرة، وذلك من خالل تنفيذ أكثر من 

ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء 

 .الرياض، لتشكّل أكبر مشاريع فن األماكن العامة في العالم

غطي: األحياء السكنية، الحدائق، المتنزهات، برامج ت 10تضمن المشروع ي

الميادين، الساحات العامة، محطات النقل العام، جسور الطرق، جسور المشاة، مداخل 

 :المدينة، وكافة الوجهات السياحية في المدينة: وتشمل هذه البرامج

  ساحات الفن: معارض لفنانين مرموقين في ساحات المدينة تتيح التفاعل بين

 .ن والسكانالفناني

  :تصميم وتنفيذ ألعاب حدائق األحياء من قبل فنانين معروفينحدائق المرح. 

 :نشر مجموعة من األعمال الفنية القيّمة في الوجهات  جواهر الرياض

 .السياحية بالمدينة

 :تنفيذ بوابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعية بوابات الرياض. 

 :إقامة مجسمات فنية في أهم تقاطعات طرق المدينة ميادين الفن. 

 :نشر أعمال فنية في محطات قطار وحافالت الرياض محطات الفن. 

  :تصميم جسور المشاة من قبل فنانين لتعزيز ترابط المدينة الفن العابر

 .وتشجيع حركة المشاة

  :ال تنفيذ أعمال فنية تتناسب مع طبيعة أودية المدينة ونشر أعموادي الفن

 .فنية على الجسور باستخدام اإلضاءة

  :إقامة متنزه للفنون يحوي مجموعة من األعمال والمجسمات متنزه الفنون

 .الفنية

  :إقامة معلم فني يرمز لمدينة الرياضمعلم الرياض. 

 :تنظيم احتفال سنوي يعرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على  احتفالية النور

 .اإلضاءة
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في إطالق آفاق جديدة للحركة اإلبداعية  "آرت الرياض"وسيسهم مشروع 

في المدينة، وجعل الرياض حاضنة لألعمال الفنية اإلبداعية وملتقى للفنانين 

والمختصين والمهتمين من كافة أرجاء العالم، إلى جانب مساهمته في خلق فرصة 

المدينة، مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار 

وتعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون اإلبداعي 

 .في المجتمع، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المدينة

 

 سا : قطاع المقاوالتساد

 مقدمة /1
يعتبر قطاع البناء والتشييد من أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة، حيث 

م 2018في الناتج المحلي االجمالي للمملكة في عام  %4.3ساهم هذا القطاع بنحو 

مليار ريال. إال أنه يالحظ  113.2باألسعار الثابتة وهذه النسبة تمثل ما مقداره 

-األخيرة حيث حقق نمواً سالباً بلغ حوالى تراجع األداء في هذا القطاع في اآلونة 

م على التوالي ربما تأثراً باإلجراءات 2018م و2017في عامي  %3.49-و 3.25%

الهيكلية التي طرأت على القطاع والناتجة عن بدء تطبيق المملكة لخطة التنمية 

 (. وال يخفى على القاري أن هذا القطاع هو المحرك الرئيس2030المستدامة )رؤية 

تدفع لتنشيط الصرف على هذا  الدول حتى أن بعضللعديد من قطاعات االقتصاد، 

ليقينها التام أنه مصدر لتشغيل العديد من  اقتصاديالقطاع عند حدوث ركود 

 به. القطاعات األخرى المرتبطة

وتمثل صناعة المقاوالت ركناً أساسياً ال يتجزأ عن هذا القطاع. وتتميز 

المقاوالت بارتباطها بالعديد من الجهات في القطاعين العام والخاص منظومة قطاع 

 مثل:

  الجهات المنظمة )وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة

 واالستثمار، وزارة العمل، ... الخ(.

  الهيئات المدنية )الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للمواصفات

 الخ(. والمقاييس والجودة، ...

 .)النظام القضائي )المحكمة الشرعية، ديوان المظالم، ... الخ 

 .المقاولون والمقاولون من الباطن 

 .البلديات 

 .المرافق 

 .منشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة 

 .وزارة المالية 

 .موردي المواد 
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 .المكاتب االستشارية الهندسة 

 .المكاتب االستشارية إلدارة المشاريع 

 مؤسسات المالية.البنوك وال 

 وقطاع المقاوالت 2030رؤية  /2
رؤية  أهداف لتحقيق مسانداً السعودي المقاوالتقطاع يكون  أنيتوقع 

. وتتمثل التزامات 2030تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة من خالل ،2030المملكة 

قطاع ومستهدفات الرؤية المتوقع ان يتم تنفيذها أو المشاركة في تنفيذها بواسطة 

 في: ، على سبيل المثال ال الحصر،المقاوالت السعودي

 ماليين 8  من المعتمرين الرحمن ضيوف الستقبال االستيعابية الطاقة زيادة 

 .معتمر مليون 30إلى 

  2020بحلول عام  %52الى  %47زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 

 خاص بالتعمير.بواسطة التمويل، القروض العقارية والسماح للقطاع ال

 .هيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتقديم خدمات أفضل 

 .تفعيل دور السياحة واالنشطة الترفيهية لتعزيز الثقافة والترفيه 

 .تأسيس وسائل النقل جواً وبحراً وغيرها مع الخطوط التجارية الجديدة 

 .االستثمار في قطاعي الحفر والتعدين 

  العمل وفق عمليات الجودة في االقتصاد توليد الطاقة المتجددة، وإبراز

 السعودي.

 .ًالتكامل إقليمياً وعالمياً لبناء مركز ربط لوجستي متفرد اقليميا 

  تأسيس منطقة حرة لدعم عمليات الجودة في مجال البتروكيماويات

 والتصنيع.

  نيوم، البحر األحمر، الجدية، ...، الخ( مشاريع الرؤية الكبرىتنفيذ( . 

 
 قةالور مصادر
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