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من  انطالقًا  الحديث،  المملكة  تاريخ  في  جديدًا  وعهدًا  تحوٍل  نقطَة 
وطن  فاعلة،  حكومة  حيوي،  )مجتمع  عليها  قامت  التي  المرتكزات 
)اقتصاد  لتحقيقها  تسعى  التي  االستراتيجية  واألهداف  طموح(، 
)برامج  اعتمدتها  التي  الفاعلة  واآلليات  المصادر(،  ومتنوع  مزدهر 

متنوعة ذات أهداف قابلة للقياس، وفي زمٍن محدد(.

رؤية 
المملكة

2030

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

شّكلت رؤية المملكة 2030



أهداف رؤية 2030 ومؤشراتها

الوصول إلى )1( مليون متطوع في القطاع غير الربحي، ورفع نسبة مساهمته إلى 5% 
من الناتج المحلي اإلجمالي، وكذلك مدخرات األسرة إلى 10%.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي إلى نسبة 65%.

تحسين مركز المملكة في مؤشر الحكومات اإللكترونية للوصول به إلى ضمن المراكز 
زيادة  جانب  إلى  الحكومة،  فاعلية  مؤشر  في   20 والمركز  عالميًا،  األولى  الخمسة 

اإليرادات الحكومية غير النفطية إلى )1( ترليون ريال سنويًا.

أواًل - في مجال القطاع األهلي غير الربحي 

ثالًثا - في مجال القطاع الخاص

ثانيًا - في مجال القطاع الحكومي
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سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

تقديم ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز العشرة األولى عالميًا، 
والمركز )25( في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية. ومن المستهدف االنتقال بمكانة 

المملكة من المرتبة 19 ضمن االقتصاديات العشرين عالميًا إلى المرتبة الـ 15 عالميًا.

تسعى الرؤية إلى رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة إلى )7( تريليونات ريال 
سعودي، ورفع نسبة االستثمارات األجنبية في الناتج المحلي إلى المعدل العالمي 5.7%.

تسعى الرؤية إلى زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل إلى %30، وخفض معدل البطالة 
ليصبح ضمن المعدالت المعقولة عالميًا؛ أي إلى حدود )7%(، ورفع متوسط العمر المتوقع 
نسبة  رفع  مع  المتقدمة،  الدول  في  الموجود  المعدل  وهو  80 سنة،  إلى  المجتمع  ألفراد 

مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى %35 من الناتج المحلي اإلجمالي.

رابعًا - في المؤشرات العالمية 

خامسًا - في مجال االستثمار

سادسًا - في المجال المجتمعي



تسعى الرؤية إلى رفع نسبة اإلنفاق األسري على الثقافة والترفيه داخل المملكة إلى 6 %، 
ورفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل أسبوعيًا إلى 40 % من السكان. مع تصنيف 

ثالث مدن سعودية ضمن أفضل )100( مدينة في العالم.

تسعى الرؤية إلى تأسيس أكبر متحف إسالمي في العالم، وفق أرقى المعايير العالمية، 
ويضم أقسام لمختلف العصور اإلسالمية، ولمختلف العلوم والعلماء المسلمين، ويضم 

مكتبة ومركز أبحاث على مستوى عالمي. كما تسعى الرؤية إلى مضاعفة عدد المواقع 
األثرية السعودية المسجلة لدى اليونيسكو.

سابعًا - في مجال الرياضة والترفيه

ثامنًا - في مجال السياحة واآلثار 
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سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

الذي أطلقه ولي عهد المملكة األمير محمد بن سلمان في 
المملكة  بين  تمتد  2017م منطقة خاصة  عام  أكتوبر   24
العربية السعودية، والمملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية 
العربية، وتستحوذ هذه المنطقة على وجهة حيوية  مصر 
محورًا  لتصبح  وتسعى  المملكة،  غرب  تقع شمال  جديدة 
معًا،  العالمية  والشركات  البشرية  العقول  أفضل  يجمع 
لتتخطى بذلك حدود االبتكار إلى أعلى مستويات الحضارة 
لتتفوق على  الخاصة  المنطقة  اإلنسانية، وصممت هذه 
المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط 

المعيشة، وتصبح مركزًا رائدًا للعالم. 

مشروع 
يعد مشروع )نيوم( ..نيوم



التركيز على اإلنسان 
بالدرجة األولى

صحة العيش والتنقل. 

الرقمنة

االستدامة

أتمتة الخدمات/الحكومة اإللكترونية. 

أواًل - مرتكزات 
مشروع نيوم
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سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

ثانيًا - خصائص 
مشروع )نيوم(

إجمالي المساحة 
26.500 كم2 

نحو  اإلجمالية  )نيوم(  مشروع  مساحة  تبلغ 
)26.500( كم2، ويوفر عددًا كبيرًا من فرص 
التطوير، ويتمتع بعدد من المزايا منها: القرب 
العالمية،  التجارة  ومــســارات  األســـواق  من 
المتنوعة  ــتــضــاريــس  وال الــجــيــد،  ــاخ  ــمــن وال

والمدهشة، والموارد الطبيعية الغنية.

القرب من األسواق 
ومسارات التجارة 

العالمية

التضاريس المتنوعة 
والمدهشة الموارد الطبيعية 

الغنية
المناخ الجيد



الوصول إلى السوق السعودي بشكل 	 
مباشر أواًل، واألسواق العالمية ثانيًا.

التمويل والحوافز المالية.	 
ُبنية تحتية تحاكي المستقبل، وتضع اإلنسان 	 

على رأس األولويات، وُتخِضع التقنيات 
الحديثة لخدمته ليعيش المستقبل.

ثالثًا- المزايا التي 
بعض مزايا الشركاتيقّدمها مشروع )نيوم(

مزايا عالمية

بعض مزايا األفراد

بيئة معيشية رفيعة المستوى.	 
خدمات مدنية قائمة على التقنية في 	 

قطاعات الصحة والتعليم والنقل والترفيه.
فرص واعدة للنمو والتوظيف.	 
بيئة األعمال التجارية: بيئة تجارية مالئمة.	 

بيئة العيش: بيئة مريحة وممتعة لحياة اجتماعية نابضة بالحيوية.	 
التركيبة السكانية: بيئة شاملة تستقطب مجتمعًا متنوعًا وفاعاًل.	 
التعليم: تعليم عالي الجودة، وُمتاح للجميع على اختالف مستوياتهم.	 
النقل: القدرة على التنقل داخل مشروع )نيوم( بسرعة وسهولة ويسر.	 
السكن: وفرة المساكن وتوافر كافة الخدمات.	 
االستقرار: مجتمع آمن ومستقر.	 
رعاية صحية: بمستوى عالمي.	 
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رابعًا - المكاسب االقتصادية 
لمشروع )نيوم(

من شأن العرض العالمي 
المستوى للمشروع أن يتيح 

الفرصة أمام المواطنين 
السعوديين للسفر إلى 

المدينة الجديدة بداًل من 
البلدان األجنبية مع بقاء 

األموال داخل المملكة.

سيعيد المشروع نحو 70 
مليار دوالر من إيرادات السلع 

المستوردة من الخارج مع إمكانية 
إنتاجها في مشروع )نيوم(.

سيوفر المشروع فرصًا إضافية 
أمام المستثمرين السعوديين في 
القطاعات التي لم تكن متاحة في 

المملكة، ضمن بيئة استثمارية 
ذات قوانين صديقة لألعمال.

صافي الواردات إلى 
المملكة 

االستثمارات في 
الخارج

إنفاق المستهلكين 
السعوديين في الخارج  



تصل مساهمة المشروع في 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة
 إلى 100 مليار دوالر بحلول عام 2030م، 

إضافًة إلى أّن الناتج المحلي للفرد في هذه 
المنطقة الخاصة سيكون األعلى في العالم.

سيدعم )نيوم( بأكثر من 
500 مليار دوالر

 من قبل صندوق االستثمارات العامة، 
إضافة إلى المستثمرين المحليين 

والعالميين.
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بنسختها  الوطنية  السياحة  لتنمية  العامة  االستراتيجية 
تكاليف  رت  وُقدِّ 2020م،  حتى  2011م  عام  منذ  ثة  المحدَّ
فترة  خالل  تنفيُذها  الُمخطط  االستثمارية  المشروعات 

تطبيق االستراتيجية )63.3( مليار ريال سعودي.

السياحة
أطلقت المملكة العربية السعوديةفي المملكة



طول سواحل المملكة البحرية

تمتلك المملكة ثالث واجهات بحرية، يبلغ طول سواحلها نحو )3800( كم، إحداها على البحر 
األحمـــر، واألخريـــان على الخليج العربـــي، وتطل على خليج العقبة والبحر األحمر بســـاحل يبلغ 
طوله نحو )2600( كم2، منها )180( كم2 على ســـاحل خليج العقبة، وتطل من الشـــرق على 

الخليج العربي بساحل يبلغ طوله 1200كم.

عدد الجزر في المملكة

 يبلـــغ مجموع الجـــزر في المملكة العربية )1285( جزيرة، منها )1150( جزيرة في خليج العقبة 
والبحر األحمر، و)135( جزيرة في الخليج العربي.

الحرات
 تبلغ مساحة الحرات في المملكة نحو )90.000( كم2، تمّثل نحو 4.6 من مساحتها، وتعدُّ حرة 
)ِرهاط( أكبر حرات المملكة، إذ تبلغ مســـاحتها نحو )20.000( كم2، وتنتشـــر الحرات في الجزء 
الغربي من المملكة، ويعدُّ بركان الملســـاء الواقع في أطراف حرة ِرهاط الشـــمالية الشرقية، 
ق )الالفا( التي  جنوب شرق المدينة المنورة، أحدث البراكين في المملكة نشاطًا، إذ شهد تدفُّ

وصلت إلى أطراف المدينة المنورة عام )1256م(.

العوامل المشجعة على نمو صناعة السياحة في المملكة
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عدد المنشآت السياحية في المملكة
 بلغ عدد المنشآت السياحية في المملكة حتى نهاية سنة 2018م، )72389( منشأة سياحية، 

ُزل السياحية، وفنادق الطرقات، والمنتجعات. وتشمل الفنادق، والفلل الفندقية، والنُّ

حصة المملكة من السيّاح
 بلغ عدد السياح في منطقة الشرق األوسط خالل العام 2017م 57.6 مليون سائح، وكانت 

حصة المملكة 28 % منهم، وخالل العام 2018م بلغ عدد السياح في منطقة الشرق 
األوسط 63.6 مليون سائح، وكانت حصة المملكة 24.1 % منهم.

األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي

المكانة الدينية للمملكة  )مكة المكرمة،   المدينة المنورة(



بلغت نسبة مساهمة السياحة في الناتج اإلجمالي المحلي للمملكة خالل العام 2018م 	 
3.3 % من الناتج اإلجمالي.

عدد 	  بلغ  إذ  المملكة،  في  العاملة  اليد  استيعاب  في  مساهمًا  عاماًل  السياحة  تعد 
الوظائف في قطاع السياحة )993.900( وظيفة.

بلغ عدد الرحالت السياحية الوافدة إلى المملكة خالل العام خالل العام 2016م )18( 	 
مليون رحلة سياحية.

%45.8 وعلمية 	  تتعدد أغراض السائحين الوافدين إلى المملكة ما بين دينية بنسبة 
واقتصادية بنسبة %22.2، وترفيهية بنسبة %7، واجتماعية بنسبة %18.2، وأغراض 

أخرى بنسبة 6.9%.

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن 	 
المعتمرين من )8( ماليين إلى )30( مليون معتمر.

2017م 	  أكتوبر   24 المملكة في  ولي عهد  عنه سمو  أعلن  الذي  )نيوم(  يعدُّ مشروع 
ر له أن يستقطب استثمارات  من أهم المشروعات الرائدة في مجال السياحة، إذ ُيقدَّ

سعودية وعالمية بقيمة تزيد على نصف تريليون دوالر سنويًا.
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)برنامج خادم  بالتراث الحضاري تحت مسمى  للعناية 
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة(، 
اآلثار والمحافظة عليها، وعرضها  إلى حماية  ويهدف 
محلًيا ودولًيا، واستعادة ما ُنِقل منها إلى الخارج بطرق 
غير مشروعة، وتهيئة المواقع األثرية والطرق التاريخية 
القرى  وتنمية  المتاحف،  وتطوير  وإنشاء  وتأهيلها، 
الشعبية،  واألسواق  التاريخية  المدن  ومراكز  التراثية 

وتنمية الحرف والصناعات اليدوية.

يوجد في المملكة

 84
متحفًا عاًما.

و  217 
متحفًا خاًصا.

اآلثـــــــار
في المملكة

أنشأت المملكة برنامجًا وطنيًا

هناك 21  موقعًا 
تراثيًا تنتشر في مختلف 

مناطق المملكة.

بلغ عدد المواقع األثرية المسجلة في 
سجل اآلثار الوطني للمملكة العربية 

السعودية منذ إنشائه

 8,218 موقعًا أثريًا.



هناك ستة مواقع تراثية في المملكة مسجلة ضمن 
قائمة التراث العالمي، وهي:

حة للتسجيل في قائمة  هناك ) 8 ( مواقع تراثية مرشَّ
التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو، وهي:

هي أول موقع سعودي 
ل على الئحة التراث  ُسجِّ

العالمي عام 2008م.

لت على قائمة  ُسجِّ
التراث العالمي عام 

2010م.

لت لدى منظمة  ُسجِّ
اليونيسكو موقعًا عالميًا 

عام 2014م.

أدرجت ضمن قائمة 
التراث العالمي من قبل 

منظمة اليونسكو
في عام 2021م

تم ُأدرج ضمن قائمة 
التراث العالمي من قبل 
منظمة اليونيسكوفي 

عام 2015م.

ُسجلت على قائمة التراث 
العالمي عام 2018م. 

وتعد أكبر واحة نخيل في 
العالم حيث تضم أكثر من 

1.5 مليون نخلة منتجة 
للتمور

مدائن صالح
 )مدينة الحجر(  

حي الطريف 
بالدرعية التاريخية

جدة التاريخية
منطقة حمى 

الثقافية

النقوش الصخرية 
في حائل

واحة األحساء

درب زبيدة

سكة حديد 
الحجاز

طريق الحج 
الشامي

طريق الحج 
المصري

قرية الفاو

قرية رجال 
ألمع

قرية ذي 
عين

حي الدرع 
بدومة الجندل

  10  آالف بحيرة 
قديمة في شمال غرب المملكة،

كشفت الحفريات الرسوبية وصور 
األقمار الصناعية عن وجود

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تأسيس أكبر متحف 
إسالمي في العالم، وفق أرقى المعايير العالمية، 

ويضم أقساًما لمختلف العصور اإلسالمية، 
ولمختلف العلوم والعلماء المسلمين، ويضم 

مكتبًة ومركز أبحاٍث على مستوى عالمي.

 و 8 آالف بحيرة 
في الربع الخالي ُتقارب أعمارها 

)50( ألف سنة.
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

بأنه  منها  إدراكًا  خاصة،  أهميًة  التعليم  مسألة 
كوادر  تخريج  عبر  البالد  لنهضة  الوحيد  السبيل 
بلدها  الكفاءة، إلدارة شؤون  وطنية على قدر من 
وتلبية احتياجاته في جميع االختصاصات، وتمثيله 
العلمية  ُعد،  الصُّ جميع  على  الدولية  المحافل  في 
والثقافية.  والصحية  والدبلوماسية  واالقتصادية 
ميزانيتها  من  المليارات  مئات  المملكة  وأنفقت 
فيها  القرار  اع  صنَّ من  إدراكًا  التعليم  قطاع  على 
األهم  االستثمار  هو  اإلنسان  في  االستثمار  أن 
واألجدى نفعًا، واألعلى قيمة، فبلغ متوسط إنفاق 
المملكة على التعليم خالل الفترة من عام 2010م 

- 2019م نحو %24 من ميزانية الدولة.

التعليم 
واالبتكار
في المملكة

تولي المملكة العربية السعودية



مستوى التعليم لدى 
المجتمع السعودي 

مستوى القدرة على القراءة عند الفئة العمرية 15 سنة وأكثر من سكان 

94.4% 
المملكة السعوديين

بلغت نسبة المتعّلمات اإلناث في التعليم الجامعي الحكومي 

%51.8، بينما بلغت نسبة المتعلمين الذكور في التعليم الجامعي 
الحكومي %48.2، وبذلك تتفوق اإلناث المتعلمات في مرحلة 

التعليم الجامعي على الذكور المتعلمين.

أكثر من نصف سكان المملكة السعوديين الذين يبلغون من العمر 

وأكثر قد حصلوا على التعليم الثانوي أو أعلى.
25 سنة 
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

جـــــامـــــعــــات الـــمـــمـــلـــكـــة

تعد جامعة األميرة نورة بنت 
عبد الرحمن أكبر جامعة نسائية 

في العالم، وتبلغ مساحة 
الجامعة )8( ماليين متر مربع. 
ويعّد مركز المحاكاة الطبي 

وتطوير المهارات في الجامعة 
األكبر على مستوى الشرق 
األوسط من حيث المساحة 

والتجهيز.

بلغ عدد الجامعات في 
المملكة خمسًا وعشرين 
جامعة حكومية، وتسع 
جامعات أهلية، وأربعًا 

وثالثين كلية أهلية.

ُأنشئت أول كلية تربوية 
للبنات عام 1970م، ثم 

توالى افتتاح الكليات تباعًا 
إلى أن بلغ عددها 102 كلية، 
ما بين جامعية ومتوسطة 
وكليات مجتمع، موزعة في 
72 مدينة سعودية، وتضم 

600.000 طالبة.

تعد جامعة الملك 
سعود أول جامعة 

ُأنشئت في المملكة 
عام 1957م.



االبـــتـــعــــــاث

مع  الخارج  في  السعوديين  والدارسين  المبتعثين  نسبة  بلغت 
مرافقيهم حسب إحصائية وزارة التعليم في المملكة لعام 2018م 

)189.271(، منهم )114.518، مبتعثًا، و74.753 مرافقًا(.

وهناك دول أخرى، مثل: 
نيوزيلندا، والصين، واليابان، 

وفرنسا، وهولندا وسنغافورة 
وإسبانيا.

هناك عشرات المبتعثين 
السعوديين الحاصلين على جوائز 

وشهادات تفوق وبراءات اختراع في 
مختلف التخصصات العلمية وفي 

مختلف دول االبتعاث.

1. الواليات المتحدة 
األمريكية )66.823( مبتعثًا

2. المملكة المتحدة 
)13.752( مبتعثًا.

3. مملكة كندا 
)8.076( مبتعثًا.

4. أستراليا 
)6.045( مبتعثًا.

5. ألمانيا )1.403( 
مبتعثين.

أشهر دول االبتعاث
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

أكبر مساهمة 	  المملكة  أّن  2020م  العام  العلمية« خالل  نيتشر لألبحاث  بّين »مؤشر 
في األبحاث بين الدول العربية وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق األوسط وإفريقيا، 

وتحتل المركز 29 عالمًيا.

بلغ إجمالي اإلنفاق على البحث العلمي في المملكة نحو )1,8 مليار دوالر( سنويًا، في 	 
بنحو  العلمي  البحث  العربية مجتمعة على  الدول  إنفاق  ر فيه حجم  ُيقدَّ الذي  الوقت 

)5.31 مليارات دوالر(.

النسبة العظمى من موازنات البحث العلمي في المملكة تمّول من الدولة بواقع 85% 	 
تقريبًا، في حين أن نسبة التمويل الحكومي لموازنات البحث العلمي في اليابان تقّل 

عن %18، وفي كندا %30 وفي الواليات المتحدة 35%.

في المملكة العربية السعودية أكثر من 260 مركزًا بحثيًا.	 

رت المملكة الدول العربية مجتمعًة بـ 664 براءة اختراع خالل العام 2018م.	  تصدَّ

طلبات براءات االختراع المودعة لدى مكتب البراءات السعودي خالل العام2018م.	 

البحث العلمي واالختراعات 
في المملكة
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

مؤشرات ثقافية سعودية

عدد دور المعارض 66 معرضًا.

التي  السعودية  35 % نسبة األسر 
تمتلك مكتبة خاصة في منزلها 

المملكة  في  المكتبات  عدد   2326
بمختلف أنواعها )مدرسية، جامعية، 

عامة، متخصصة، وطنية(.

الوطنية  التلفزيونية  القنوات  عدد 
قــنــاة   17 ــة(  ــي فــضــائ  + )أرضــــيــــة 

تلفزيونية.

المرخصة 	  التجارية  السينما  صاالت  عدد 
في المملكة  12

4 ماليين شخص أعداد مرتادي السينما 	 
منذ افتتاحها وحتى نهاية 2019م

بين 	  المصنفة  السعودية  األفـــالم  عــدد 
أفالم روائية، وطويلة، وقصيرة، وأفالم 

وثائقية، في عام 2019م   101 فيلم

 11 الوطنية  اإلذاعــيــة  القنوات  عــدد 
قناة إذاعية.

عدد المهرجانات السنوية 72 مهرجانًا.



 ،13 المحلية  الصحف  عدد  بلغ  المملكة  في  والمجالت  بالصحف  يتعلق  فيما 
وبلغ عدد الصحف األجنبية 9، أما المجالت فقد بلغ عددها 444 مجلة محلية، أما 

المجالت الرقمية المحلية فبلغ عددها 77.

 59 2019م  وفيما يتعلق بفنون األداء بلغ عدد المسارح في المملكة عام 
مسرحًا، شهدت 155 عرضًا مسرحيًا حضرها 94565 فردًا.

وفيما يتعلق بالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ 
في المملكة العربية السعودية بلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل لكل 100 
فرد من السكان 123.52. أما عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 

100 فرد من السكان فقد بلغ 91.24.
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

عبد  المؤسس  الملك  يد  على  1932م  عــام  في 
الــعــزيــز آل ســعــود - رحــمــه الــلــه - وحــتــى نآلا أن 
على  االقتصادية  اإلنجازات  من  كبيرًا  عــددًا  تحقق 
نتها  المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، مكَّ
من أن تؤدي دورًا محوريًا في القضايا االقتصادية 

العالمية والقضايا الشرق أوسطية.

االقتصاد
في المملكة

استطاعت المملكة العربية السعودية 
منذ تأسيسها



تأتي المملكة العربية السعودية ضمن االقتصاديات العشرين األكبر في العالم، والمرتبة األولى في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. حيث تنتج من خالل )130( بئرًا نفطية نحو )10.5( ماليين برميل 

من النفط يوميًا، ويبلغ احتياطي المملكة من النفط الخام نحو )260.8( مليار برميل، وهو ثاني أعلى 
احتياطي في العالم بعد فنزويال. كما تنتج المملكة نحو )8.3( مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز 

يوميًا، ولديها احتياطي من الغار يبلغ )298.7( ترليون قدم مكعبة قياسية.
وتعد أرامكو الشركة السعودية الوطنية التي تعمل في مجاالت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، 
وأعمال التنقيب واإلنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة بدأت أعمالها 
ها الرئيس مدينة الظهران شرق المملكة. ويعمل في شركة  1988م، ومقرُّ مت عام  1933م، وُأمِّ عام 
أرامكو )65.282( موظفًا، منهم )55.466( موظفًا سعوديًا، و)9.816( موظفًا غير سعودي. وقد حصل 
مشروع منيفة البحري للنفط الخام التابع لشركة أرامكو، والذي يضم )27( جزيرة اصطناعية في الخليج 

العربي على جائزة اليونيسكو للمسؤولية البيئية.

أواًل- مجال الطاقة
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

هناك كثير من األسباب الداعية لالستثمار في القطاعات االستراتيجية في المملكة، 
كالقطاعات االقتصادية والسياحية.

وتعتزم المملكة استثمار 200 مليار دوالر في مجاالت النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه 
والصناعات البتروكيماوية.

دول  جميع  على مستوى  األسعار  بأقل  االستثمارية  للمشروعات  الطاقة  المملكة  وتوفر 
كما  الطاقة،  استهالك  على  تعتمد  التي  للمشروعات  المثالية  الوجهة  يجعلها  ما  العالم، 
أّن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذًا سهاًل ألسواق أوربا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع 

سوقها بقدرة شرائية عالية، كما يشهد سوقها المحلي توسعًا مستمرًا.
ويعدُّ الريال السعودي من أكثر العمالت في العالم استقرارًا، وال توجد أية قيود مفروضة 

على الصرف والتحويل بالعمالت األجنبية/ وتحويل رؤوس األموال واألرباح إلى الخارج.
وتمتلك المملكة منظومة تشريعات حديثة تهدف إلى تنظيم البيئة االستثمارية، وحماية 
التشريعات  فبلغت  واستثماراتهم،  حقوقهم  وتأمين  واألجانب،  المحليين  المستثمرين 
الناظمة لالستثمار ما يزيد على )30( تشريعًا، مثل: نظام االستثمار األجنبي، ِنظام الغرف 
التجارية والصناعية، ِنظام السجل التجاري، نظام األوراق التجارية، نظام الوكاالت التجارية، 

نظـــــام التحكيــــم، نظام اإلفالس، نظام الشركات.

ثانيًا - مجال االستثمار 



توجد في المملكة العربية السعودية بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، مؤسسة وفقًا 
للمعايير المالية ونظم المدفوعات المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى.

ويتكون النظام المالي في المملكة من البنك المركزي )مؤسسة النقد العربي السعودي، 
ويقوم  المالية(.  األوراق  وسوق  المتخصصة،  اإلقــراض  ومؤسسات  التجارية  والمصارف 
بعد  المالية،  بناء على توصيات من وزير  المصارف  تراخيص إلنشاء  بإصدار  الوزراء  مجلس 
االطالع عليها من قبل البنك المركزي. وقد تجاوز عدد البنوك في المملكة 25 بنكًا وطنيًا 
وأجنبيًا. وتعّد البنوك السعودية من الدعائم األساسية لنجاح التنمية االقتصادية، إذ بلغ حجم 
الدعم التمويلي للقطاع الخاص في حدود التريليون ريال، وتبلغ حصة الحكومة في البنوك 

التجارية أقل من %10، فالسيولة الكافية تمّكن من التمويل بأسعار عادلة.

ثالثًا - مجال القطاع المالي
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

الرغم  العاملة في الشرق األوسط، وعلى  للقوى 
المملكة  إلى  األجانب  العمال  توافد  ظاهرة  قدم  من 

والطفرة  المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  وجود  بسبب 
االقتصادية التي شهدتها بعد اكتشاف البترول، إال أّن عمليات 

وتكرار  األخيرين،  العقدين  خالل  المملكة  في  الشاملة  التنمية 
األزمات االقتصادية على مستوى العالم، وتزايد أعداد السكان في الدول 

اآلسيوية، واالضطرابات األمنية في منطقة الشرق األوسط، وبخاصة 
في المنطقة العربية، وحالة األمن واالستقرار التي تنعم بها المملكة 

جذبت أعدادًا كبيرة من األيدي العاملة األجنبية من مختلف دول 
العالم للعمل في مختلف القطاعات، وبذلك تأتي المملكة 

بعد  العمالة  استقدام  في  عالميًا  الرابعة  المرتبة  في 
وألمانيا. وروسيا  األمريكية  المتحدة  الواليات 

القوى 
العاملة
في المملكة

تعدُّ المملكة من الوجهات المفضلة



 أواًل- العدد اإلجمالي للوافدين 
المقيمين في المملكة

بلغ عدد الوافدين المقيمين في المملكة حسب نتائج مسح الهيئة العامة 
لإلحصاء في المملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018م أكثر من )12( 

مليون شخص. 
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ــــــزات حـــــضـــــاريـــــة ــــــج ــــــن م
للمملكة العربية السعودية

ثانيًا - جنسيات الوافدين 
في المملكة

جنسية   )180( من  أكثر  إلى  العمل  بغرض  المملكة  إلى  الوافدة  الجنسيات  عدد  يصل 
أجنبية.

السورية

البنغالية

النيبالية

المصرية

السودانية

السعودية

الفلبينية

الباكستانية

اليمنية

الهندية

أما بالنسبة ألكثر عشر جنسيات عاملة في سوق العمل السعودي بما في ذلك الجنسية 
السعودية، فهي:



تبلغ القوى العاملة في المملكة وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء 
حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017م، 13.537.578 فردًا، أي ما نسبته 41.5 % من 

إجمالي عدد السكان للفئة العمرية من 15 سنة فأكثر.

وتبلغ قوة العمل للسكان السعوديين )5.812.324( فردًا لعمر )15( سنة فأكثر للربع الثالث من 
عام 2017م، وهي تشكل نسبة تقدر بنحو  94 %  من إجمالي القوة العاملة. ويمثل الذكور 
منهم 86.8 %، في حين بلغت قوة العمل للسكان غير السعوديين لـ 15 سنة فأكثر للربع 

الثالث من عام 2017م  7.725254  فرًدا.

ثالًثا - حجم القوى العاملة في 
المملكة
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رابعًا - المستوى التعليمي 
للقوى العاملة في المملكة

العاملة  القوى  داخل  التعلم  نسبة 
من السعوديين 99.5 % 

نسبة التعلم بين القوى العاملة 
السعودية 96.1 % للذكور

نسبة التعلم بين القوى العاملة 
السعودية 98.5 % لإلناث

العاملة  القوى  داخل  التعلم  نسبة 
من غير السعوديين 98.6 %



خامًسا - حماية الوافدين في المملكة

سادًسا - تحويالت العمالة الوافدة

هناك مجموعة من األنظمة التي تحمي حقوق الوافدين في المملكة من أهمها:

تعدُّ المملكة العربية السعودية ثاني دولة في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية في تحويالت العمالة 
الوافدة، فقد بلغت تحويالت العمال األجانب في المملكة خالل العام 2020م 149.7 مليار ريال. 

1.النظام 
األساسي للحكم.

2.نظام العمل وتعديالته 
لعام 2015م.

3.نظام الضمان 
االجتماعي.
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الرياضة
في المملكة

حظي قطاع الرياضة والشباب

باهتمام خاص من قادة المملكة، وأولت الحكومة 
والرعاية،  االهتمام  كبيرًا من  الشباب حيزًا  شريحة 
وحرصت على االرتقاء بالشاب إلى مكانة مرموقة 
ورفيعة يضاهي بها أقرانه في مختلف دول العالم، 
وأعطت بسخاء كثيرًا من الدعم لهذه الفئة التي بلغت 
األنظار  بت  كبرى صوَّ مواقع  المختلفة  أجيالها  عبر 
فقّدمت  وحضاريًا،  مشرفًا  نموذجًا  بوصفها  إليها 
شبابها على نحٍو الئٍق في مختلف المجاالت وعلى 

كافة المستويات اإلقليمية والقارية والدولية.



يوجد في المملكة 159 ناديًا رياضيًا، تتوزع في 	 
24 مدينة. 

أقدم األندية السعودية هو نادي االتحاد بمدينة 	 
جدة، إذ تأسس عام 1347هـ، ثم تأسس بعده 
نادي األهلي بمدينة جدة في عام 1357هـ، ثم 
بمدينة  االتفاق  نادي  التأسيس  في  بعده  جاء 

الدمام في عام 1364هـ.

أقدمها 	  رياضيًا،  اتحادًا   24 المملكة  في  يوجد 
االتحاد السعودي لكرة القدم واالتحاد السعودي 

لكرة الطاولة، إذ تأسسا عام 1373هـ.

فيها 	  يوجد  مدينة  أكثر  الشرقية  المنطقة  تعد 
تليها  ناديًا   15 رياضية، حيث يوجد فيها  أندية 

أبها والرياض بـ 11 ناديًا لكلٍّ منهما.

يوجد في المملكة 27 ملعبًا رياضيًا لكرة القدم، 	 
رياضيًا  ملعبًا   11 لبناء  حاليًا  المملكة  وتسعى 
لكرة القدم بطاقة استيعابية )40( ألف متفرج.

المنشآت الرياضية في المملكة

أكثر مالعب كرة القدم السعودية سعة جماهيرية 	 
شمال  في  يقع  الذي  الدولي  فهد  الملك  ملعب 
متفرج،  ألف   )67( لـ  ويتسع  الرياض  مدينة  شرق 
وملعب الملك عبد الله الدولي أو ما يعرف بملعب 
الجوهرة المشعة، ويقع في مدينة جدة، ويتسع لـ 
)62( ألف متفرج، وملعب الملك عبد العزيز بمدينة 
مكة المكرمة أو ما يعرف بملعب الشرائع ويتسع 

لـ )38( ألف متفرج.
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يعد كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يعرف بمسابقة )كأس الملك( التي بدأت عام 1987م أغلى كأس في قارة 	 
آسيا من حيث قيمة المكافأة المادية للفريق الذي يحصل على اللقب.

مرات 	  ثالث  آسيا  كأس  بلقب  فاز  آسيا،  الوطنية في  المنتخبات  أنجح  من  واحدًا  القدم  لكرة  السعودي  المنتخب  يعد 
)1984م، 1988م، و1996م( وحقق وصيف البطل في األعوام 1992م و2000م و2007م.

تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم خمس مرات، منها أربع مرات متتالية منذ تأهله لمونديال أمريكا عام 	 
1994م، وحتى 2006م، انقطع المنتخب السعودي بعدها عن التأهل للمسابقة حتى تأهل لنهائيات كأس العالم في 

روسيا عام 2018م.

أفضل نتائج المملكة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم وصولها إلى الدور الثاني عام 1994م.	 

شاركت في كأس القارات أربع مرات أعوام 1992-1995-1997-1999م، وحققت وصيف البطل عام 1992م.	 

حققت كأس العرب مرتين أعوام 1998 و2002م.	 

حققت كأس الخليج 3 مرات أعوام 1994,2002,2003م.	 

تأهلت المملكة لألولمبياد مرتين عام 1984م في لوس أنجلوس، و1996م في أتالنتا.	 

إنجازات الرياضة السعودية



على مستوى المنتخبات الشابة حققت المملكة إنجاز لم يحققه أي منتخب آسيوي أو عربي، وهو تحقيق كأس العالم 	 
للناشئين عام 1989م بعد الفوز على اسكتلندا على أرضها، وحققت كأس آسيا للشباب مرتين/ وكأس آسيا للناشئين 

مرتين، وحققت بطولة الخليج األولمبية األولى عام 2008م.

نال المنتخب السعودي لذوي االحتياجات الخاصة )اإلعاقة الذهنية( كأس العالم لكرة القدم لذوي االحتياجات الخاصة 	 
ثالث مرات عام 2006م إثر فوزه على منتخب هولندا، وأعاد الكّرة في سبتمبر عام 2010م بتحقيقه لكأس العالم للمرة 
الثانية على التوالي أمام هولندا، وللمرة الثالثة على التوالي نال المنتخب السعودي لذوي االحتياجات الخاصة كأس 

العالم عام 2014م في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا.
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جهود 
المملكة
في مكافحة 

اإلرهاب

أدركت المملكة في وقٍت مبكر 

سلسلة  بدأت  الذي  اإلرهاب  مكافحة  أهمية 
أراضيها بحوادث متعددة ومتفرقة،  تفجيراته على 
فت ضحايا  وخلَّ األمن،  رجال  من  عدٌد  راح ضحيَتها 
وخسائر  وأجانب،  وعربًا  سعوديين  المدنيين  من 
مادية في األبنية والممتلكات. فمنذ االعتداء على 
1979م وما  عام  المكرمة في  بمكة  المكي  الحرم 
تالها من اعتداءات على رعايا من دول غربية، بدأت 
المملكة حمالتها لمكافحة اإلرهاب الذي بات يهدد 
العالم  دول  من  كثير  شأن  شأنها  الوطني  أمنها 
التي تعرضت لإلرهاب بعمليات متفرقة في أوروبا 

وأمريكا والشرق األوسط.



140 جريمة  تعدُّ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تعّرضًا لإلرهاب، إذ تعّرضت لنحو 
  40 نحو   تنفيذ  اإلرهابيون من  ن  تمكَّ بينما  100جريمة،  األمن   قوات  منها  أحبطت  إرهابية، 

جريمة، أسفرت عن خسائر بشرية بلغت  75  قتياًل و 389  مصابًا من رجال األمن، إضافة إلى 
مقتل  116  وإصابة  680  من المواطنين والمقيمين األبرياء.

عرب  ومقيمين  سعوديين  لمواطنين  سكنية  مجمعات  المملكة  في  اإلرهابية  العمليات  طالت 
والبعثات  الحكومية  والدوائر  المملكة  في  الحيوية  المرافق  وكذلك  غربية،  دول  ورعايا  ومسلمين 

الدبلوماسية والشخصيات القيادية.
رت الخسائر االقتصادية للمملكة جّراء العمليات اإلرهابية منذ العام 2003م حتى نآلا أكثر من  ُقدِّ

40 مليار ريال سعودي.

المملكة إحدى ضحايا اإلرهاب
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أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجًا يستلهمه عدٌد من دول العالم المتقدمة بعد 
نجاحه وإنجازاته المميزة عالميًا، فأصبح ُيعرف عالميًا بالنموذج السعودي لمكافحة اإلرهاب 

Saudi Terroist Combat :وتعني ،)Stc(
من أهم أسباب نجاح النموذج السعودي في مكافحة اإلرهاب هو تغليب الجانب اإلنساني 

ر بهم استنادًا إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية الوسطية.  في التعامل مع الُمغرَّ
وُيعدُّ مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، 
مع  فعلي  بشكل  يتعامل  الذي  العالمي  المستوى  على  والوحيد  المتكامل  البرنامج  فهو 

قضايا اإلرهاب والمعالجة الفكرية بشكل مهني. 
االطالع  بهدف  دوليًا  وفدًا   )320( 2018م  عام  بداية  حتى  للمركز  الزائرة  الوفود  فاقت 
عن كثب على آلية واستراتيجية العمل التي ينتهجها المركز في معالجته لقضايا التطرف 

الفكري.  
تعمل المملكة على تطوير األنظمة واللوائح ذات العالقة بمكافحة اإلرهاب وتحديث أجهزة 
مكافحة اإلرهاب، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين في ميدان مكافحة اإلرهاب، 
هذا  في  اإلجراءات  أهم  ومن  ألسرهم،  العون  وتقديم  والمصابين،  الشهداء  تكريم  مع 
المجال: نظام جرائم اإلرهاب وتمويله لعام 2013م، ونظام مكافحة غسل األموال لعام 
2005م،  لعام  والذخائر  األسلحة  ونظام  المعلوماتية،  الجرائم  مكافحة  ونظام  2003م، 

ونظام اإلجراءات الجزائية وتعديالته في عام 1435هـ.

النموذج السعودي في 
مكافحة اإلرهاب



يضم التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب أكثر من 40 دولة عربية وإسالمية بقيادة المملكة العربية السعودية.
التحالف  هذا  إنشاء  إّن  الله:  حفظه  الملك سلمان  قال  اإلرهاب،  اإلسالمي ضد  التحالف  قيام  أهمية  على  وتأكيدًا 
بقيادة المملكة جاء انطالقًا من أهمية المسؤولية الدولية المشتركة للتصدي له. ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز 
دول العالم إلى القيام بدورها للتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة، وقال: »اقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة 
اإلرهاب تحت مظّلة األمم المتحدة، وتبّرعت له بـ110 ماليين دوالر، وندعو الدول األخرى لإلسهام فيه لجعله مركزًا 
دوليًا لتبادل المعلومات وأبحاث اإلرهاب، مؤكدًا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة اإلرهاب أمنيًا 

وفكريًا وقانونيًا«.

مكافحة اإلرهاب في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

أواًل- التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
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رصد نشاطات الفكر 
المتطرف وتحليلها، 

والوقاية منه والشراكة 
لمواجهته.

وهو مركٌز عالميٌّ مهمته مكافحة التطرف، تأسس في 21 مايو عام 2017م، ويقع 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  نه  دشَّ الرياض،  السعودية  العاصمة  في  مقره 
سلمان بن عبد العزيز بحضور الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ونحو 50 قائًدا من 
قادة الدول العربية واإلسالمية. وقد أنشأت المملكة المركز خالل 30 يومًا فقط، 
في جهد استثنائي كبير، ويعمل فيه أكثر من 350 شابًا وشابة سعوديين مؤهلين 

في مختلف التخصصات.
وتتركز مهام المركز في:

ثانيًا - المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(

محاربة التطرف فكريًا 
وإعالميًا ورقميًا، وتعزيز 
التعايش والتسامح بين 

الشعوب.

ترسيخ المبادئ 
اإلسالمية المعتدلة 

في العالم.

وتكمن أهمية مركز )اعتدال( في أنه يضم عددًا من الخبراء الدوليين المتخصصين والبارزين في مجال مكافحة 
الفكر  التقنية في مجال مكافحة  الوقت نفسه بمستوى عاٍل في  المتطرف، ويتمتع في  الخطاب اإلعالمي 

المتطرف وأنشطته، عبر جميع وسائل اإلعالم التقليدية والفضاء اإللكتروني. 



برسائل فكرية  2017م  عام  أبريل   30 السعودية في  الدفاع  لوزارة  التابع  الفكرية  الحرب  انطلق مركز 
باللغات  أجلها  من  أنشئ  التي  السامية  أهدافه  شرح  بغية  االجتماعية  التواصل  شبكات  عبر  تنويرية 

العربية، واإلنجليزية، والفرنسية.
ُبهات  ويعمل في المركز خبراء متخصصون من داخل المملكة وخارجها، ويهدف إلى كشف األخطاء والشُّ
ف  ف واإلرهاب، وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرُّ وأساليب الخداع التي يرّوج لها التطرُّ
واإلرهاب، وتقديم مبادرات فكرية لكثيٍر من الجهات داخل المملكة وخارجها، وإلى التحالف اإلسالمي 
العسكري لمحاربة اإلرهاب. كما يهدف المركز إلى االرتقاء بمستوى الوعي الصحيح لإلسالم في الداخل 
اإلسالمي وخارجه، وتحقيق مزيد من التأييد للصورة الذهنية اإليجابية عن حقيقة اإلسالم عالميًا، إلى 
التي  الرسائل  وتفكيك  وعالجية،  وقائية  برامج  عبر  ف  المتطرِّ الفكر  من  العالم  شباب  تحصين  جانب 

يسعى اإلرهاب من خاللها الستقطاب عناصره، وتقرير منهج الوسطية واالعتدال في اإلسالم.

ثالثًا- مركز الحرب الفكرية وسماحة اإلسالم
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