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إخالء مسؤولية: 

وزارة االستثامر ليست مسؤولة بأي شكل من األشكال تجاه أي طرف نتيجة ألي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو سيتم اتخاذه من قبل هذا الطرف بناًء 
عىل محتوى صفحات هذه النرشة وهذا التقرير، وال تتحمل الوزارة أي مسؤولية، كلياً أو جزئياً، عن أي رضر مبارش أو غري مبارش أو عريض أو 
تبعي أو عقايب، سواًء كان ذلك عاماً أو خاصاً. وال تتحمل وزارة االستثامر املسؤولية املبارشة أو غري املبارشة عن ضياع الفرص، أو عن أي خسارة 
تنشأ، أو أي رضر يحدث ملا ورد يف محتوى صفحات هذه النرشة وهذا التقرير وفهمه وقراءته. جميع ما ورد يف محتوى نصوص صفحات 
هذه النرشة وهذا التقرير من معلومات وشعارات وغريها مملوكة لوزارة االستثامر باململكة العربية السعودية، وال يسمح بنسخ أو تحرير أي 
محتوى من نصوص صفحات هذه النرشة وهذا التقرير أو طباعتها أو تنزيلها إال لغرض االستخدام الشخيص أو لغرض االستخدام الداخيل يف 
الرشكات واملؤسسات، وال يسمح بإعادة استخدام أي محتوى من نصوص صفحات هذه النرشة وهذا التقرير رفعه وتخزينه عىل أي موقع آخر 

أو تضمينه يف أي موقع استعادة معلومات الكرتوين عام أو خاص دون الحصول عىل إذن وموافقة كتابية مسبقة من وزارة االستثامر.
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 هديف األول أن تكون
 بالدنا منوذجاً ناجحاً

 ورائداً يف العامل عىل
 كافة األصعدة، وسأعمل
معكم عىل تحقيق ذلك

خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

 بالدنا متتلك قدرات
 استثامرية ضخمة،

 وسنسعى إىل أن تكون
 محركاً القتصادنا ومورداً

إضافياً لبالدنا

صاحب السمو املليك ويل العهد األمري
محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو املليك األمري
فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

أمري منطقة املدينة املنورة

 ال تقترص مكانة املدينة
 املنورة عىل تاريخها

 العريق فحسب، بل
 هي منطقة تتميز
 بالعديد من الفرص

والتنموية.  االستثامرية 
 كام أننا نفتخر باإلنجازات
 والجهود املبذولة التي
 جعلت من الحج والعمرة

تجربة ال مثيل لها
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السعودية  “رؤية  الجبّار؛  التنموي  املرشوع  انطالق  منذ 
امللك  الرشيفني؛  الحرمني  خادم  موالي  بقيادة   ،”2030
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيٍه ومتابعٍة من سيدي 
صاحب السمو املليك، األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز 
حفظهام  الوزراء،  مجلس  رئيس  العهد،  ويل  سعود؛  آل 
رؤية  مستهدفات  لتحقيق  دائٍم  سعٍي  يف  واململكة  الله، 
االقتصاد  موارد  بتنويع  بدءاً  الطموحة،   2030 السعودية 
الطموحة  والخطط  االسرتاتيجيات  وتنفيذ  وإعداد  الوطني، 
جميع  ليشمل  االقتصادي  النمو  تحفيز  إىل  تهدف  التي 
جذب  عىل  العمل  الُخطط؛  هذه  أهم  ومن  اململكة،  مناطق 

وتنمية االستثامرات يف جميع مناطق اململكة.   

ولبناء القاعدة القوية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، 
عملت اململكة، خالل السنوات القليلة التي مضت منذ انطالق 
االسرتاتيجية  املزايا  تحديد  عىل   ،2030 السعودية  رؤية 
من  وفريٍة  وموارد  وناٍم،  قوٍي  اقتصاٍد  من  بها،  تتمتع  التي 
تتميز  سكانية  وتركيبة  متميٍز،  جغرايف  وموقعٍ  الطاقة، 
املزايا  من  وغريها  متكاملة،  تحتية  وبنية  الشباب،  بالسكان 
مكانتها  لتُعزز  امليزات  هذه  من  واستفادت  االسرتاتيجية. 
الفرص  واستغالل  االستثامر  يف  للراغبني  مثاليٍة  كوجهٍة 

االستثامرية الواعدة يف قطاعاتها التنافسية العديدة.

وقد شهدت اململكة، خالل هذه الفرتة القريبة، تحوالٍت كربى 
مل يشهد العامل مثيالً لها، إذ تم يف وقٍت قصري، استحداث 
كوزارة  ومتخصصة،  جديدة  حكوميٍة  ومؤسساٍت  أجهزٍة 
موجودٍة  جهات  هيكلة  إعادة  أو  تطوير  وجرى  االستثامر، 
لتحسني أدائها، كصندوق التنمية الوطني، وصيغت أو طُورت 
اسرتاتيجيات  ووضعت  التعدين،  كنظام  كثرية،  ولوائح  أنظمٌة 
لبناء وتطوير قطاعات عدة، كاسرتاتيجيات االستثامر، والنقل 
حرص  ال  مبادرات  وأُطلقت  والصناعة،  اللوجستية،  والخدمات 
وغريها  )جرسي(،  اإلمداد  لسالسل  الوطنية  كاملبادرة  لها؛ 

كثري. 

كام أثبت اقتصاد اململكة أنه مرن وواحد من أرسع االقتصادات 
يف   . الجائحة  آثار  من  التعايف  يف  العامل  مستوى  عىل 
اململكة  تشهد  أن  الدويل  النقد  صندوق  يتوقع   ، الواقع 
2022م.  يف   %7.6 بنسبة  العامل  يف  اقتصادي  منو  أرسع 
لرؤية  الشاملة  األهداف  أحد  ألن  نظرًا   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
، تهدف رؤية  2030 هو تنمية االقتصاد وتنويعه  السعودية 
السعودية  العربية  اململكة  جعل  إىل   2030 السعودية 
يتطلب  العامل.  مستوى  عىل  اقتصاًدا   15 أفضل  من  واحدة 
تريليون   3.2 من  بأكرث  تقدر  كبرية  استثامرات  بذلك  القيام 
دوالر أمرييك من خالل االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر التي 

أطلقها سمو ويل العهد قبل عام.

وكذلك تم تطوير بنية تحتية رائدة يف مجال االتصاالت وتقنية 
املعلومات، وتبنت اململكة، من خاللها، العديد من الحلول

الشاملة للحكومة اإللكرتونية، كام عملت وزارة االستثامر عىل 
مؤسسات  شملت  التي  الناجحة،  الرشاكات  من  العديد  بناء 
القطاعني العام والخاص، والتي أسهمت يف تطوير وتعزيز 
جاذبية البيئة االستثامرية، ومتكني اململكة من تجاوز جميع 
ومّكنتها  واجهتها،  التي  واالقتصادية  االستثامرية  التحديات 
املنشودة،  وتطلعاتها  أهدافها  من  العديد  تحقيق  من 
املتواصل  الحكومي  الدعم  بفضل  ثم  وعال،  جل  الله،  بفضل 
الذي تحظى به، والذي يُسهم بدوره يف جذب االستثامرات 

ومتكني تنميتها.

عىل  قدرتها  اململكة  أثبتت  الجبارة،  الجهود  لهذه  وكثمرٍة 
مواجهة التحديات غري املسبوقة التي اجتاحت العامل، وعززت 
نجاحها يف التعامل مع ما نجم عن هذه التحديات من تراجع 
منٍو يف االقتصاد العاملي، بل تجاوزت هذا إىل ضامن حامية 
وتعزيز  االستثامر،  منظومة  وتطوير  املستثمرين،  مصالح 

البيئة والفرص االستثامرية يف اململكة.

وجذب  الشاملة،  التنمية  نرش  إىل  السعي  إطار  ويف 
اململكة،  مناطق  جميع  إىل  واألجنبية  الوطنية  االستثامرات 
قامت وزارة االستثامر، بالتعاون مع العديد من رشكائها، من 
القطاعني العام والخاص، بدراسة املزايا التي تتمتع بها كل 
منطقٍة من مناطق اململكة الثالثة عرش، والتي تجعلها مجاالً 

الستثامرات واعدٍة يف مجاالت محددة.  

االستثامر  وزارة  قامت  املتضافرة،  الجهود  لهذه  وكثمرٍة 
عىل  الضوء  لتسليط  مشابهة،  وتقارير  التقرير،  هذا  بتطوير 
مناطق  من  منطقٍة  كل  يف  والواعدة  الرئيسة  القطاعات 
املزايا  من  العديد  مملكتنا  مناطق  متتلك  إذ  اململكة، 
التنافسية واملقومات االستثامرية يف العديد من القطاعات، 

التي تتميز بها كل واحدٍة منها.

ويف هذا التقرير، تحديداً، نسلط الضوء عىل منطقة املدينة 
والتي  اإلسالمية،  املواقع  أقدس  ثاين  تضم  التي  املنورة، 
تعد، كذلك، مركزًا صناعيًا مزدهرًا. حيث تُشري جميع الدراسات 
منوها  الله،  بإذن  ستواصل،  املنورة  املدينة  منطقة  أن  إىل 
الزوار الذين  االقتصادي مستندًة يف ذلك إىل تنامي أعداد 
يفدون إليها، وإىل موقعها االسرتاتيجي عىل البحر األحمر، 
تتمتع  التي  القوية  اللوجستية  التحتية  البنية  إىل  إضافة 
ستُسهم،  عنارص  وهي  فيها،  الطبيعية  املوارد  ووفرة  بها، 
مجتمعًة، يف جذب كمٍّ من املرشوعات االستثامرية الرئيسة 
والتعدين،  الثقافية،  السياحة  مثل  عدة؛  مجاالت  يف  إليها 

والبرتوكيامويات وغريها.

معايل وزير االستثامر
املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
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ملحة استثامرية 
حول اململكة

رحلة التحول يف 
اململكة العربية 

السعودية 
من خالل رؤية 

السعودية 2030 

بلغ الناتج املحيل اإلجاميل اإلسمي للمملكة العربية 
عام  يف  أمرييك  دوالر  مليار   834 حوايل  السعودية 
نتوقع  املدينة،  منطقة  توجهات  عىل  وبناًء  2021م، 
والتعدينية  السياحية  القطاعات  مساهمة  منو 
والبرتوكياموية عىل الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة، 
كام تدعم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 مساعي 

النمو عىل مستوى اململكة.

وبرنامج  الحياة  جودة  وبرنامج  العامة  االستثامرات  صندوق  الربامج  هذه  وتشمل 
الوطنية  الصناعية  التنمية  وبرنامج  الرحمن  ضيوف  خدمة  وبرنامج  الوطني  التحول 
املقرات  جذب  وبرنامج  التخصيص  وبرنامج  اإلسكان  وبرنامج  اللوجستية  والخدمات 

اإلقليمية للرشكات العاملية وغريها.

رؤية  أهداف  لتحقيق  اململكة  اسرتاتيجية  أعمدة  االستثامرية  الربامج  هذه  وتعد 
السعودية 2030 املتمثلة مبا ييل:

رفع حصة الصادرات غري النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي إىل %50 	

وضع اململكة العربية السعودية ضمن أفضل 15 اقتصادًا عىل مستوى العامل 	

مضاعفة إجاميل االستثامر املحيل   	

زيادة تدفقات االستثامر األجنبي املبارش بنحو 20 ضعًفا 	

واألجنبي  املحيل  االستثامر  تعزيز  يف  االقتصاد  لتنويع  اململكة  جهود  ساهمت 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  مساهمة  وزيادة 
الوطني، وبحسب البنك السعودي املركزي، فقد ارتفع االستثامر األجنبي املبارش 
 19.3 2017م إىل ما يقرب من  1.4 مليار دوالر يف عام  يف اململكة بشكل كبري من 
مليار دوالر يف عام 2021م. ويُعزى ذلك بشكل أسايس إىل زيادة القدرة التنافسية 
يف املجاالت الرئيسية مثل سهولة مامرسة األعامل ومستوى البنى التحتية واألمن 
السيرباين والتعليم، إذ تم تحقيق العديد من اإلنجازات عىل مستوى اململكة منها:

اململكة حول  استثامرية  اململكةملحة  حول  استثامرية  ملحة 
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احتلت اململكة املرتبة الـ 36 ملؤرش سهولة بدء مامرسة األعامل وفًقا 
ملؤرش االبتكار العاملي 2021م )من بني 132 دولة(

 املرتبة 

#36
احتلت اململكة املرتبة األوىل يف شبكة الطرق وفًقا لتقرير 

التنافسية العاملية لعام 2019م الصادر عن املنتدى االقتصادي 
العاملي )من بني 141 دولة(

 املرتبة 

#1
احتلت اململكة املرتبة الثانية ملؤرش األمن السيرباين العاملي 

لعام 2020م من قبل االتحاد الدويل لالتصاالت التابع لألمم 
املتحدة )من بني 194 دولة(

 املرتبة

#2

احتلت اململكة املرتبة التاسعة ملؤرش التعليم التقني 
والتدريب املهني  وفًقا ملؤرش املعرفة العاملي لعام 2021م 

)من بني 154 دولة(

 املرتبة 

#9

احتلت اململكة املرتبة السادسة من حيث إجاميل اإلنفاق العام 
 IMD World Competitiveness Yearbook 2021 عىل التعليم بحسب

)من بني 64 دولة(

 املرتبة 

#6

احتلت اململكة املرتبة 41 بشكل عام يف مؤرش تنافسية 
املواهب العاملي لعام 2021م الصادر عن املعهد الدويل 

لتطوير اإلدارة )من بني 134 دولة(

احتلت اململكة املرتبة الثالثة ملؤرش سهولة حامية املستثمرين 
األقلية وفقاً ملؤرش االبتكار العاملي لعام 2021م                            

)من بني 132 دولة(

احتلت اململكة املرتبة الـ 47 ملؤرش  إجاميل اإلنفاق عىل البحث 
والتطوير وفًقا ملؤرش االبتكار العاملي 2021م )من بني 132 دولة(

 املرتبة 

#41
 املرتبة 

#3
 املرتبة 

#47
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دعم التوظيف املقدم من 
الصندوق السعودي لتنمية 

املوارد البرشية )هدف(، والذي 
يغطي نسبة مئوية من األجور 

متويل املشاريع ورأس املال 
العامل املقدم من صندوق 
التنمية الصناعية السعودي

اإلعفاءات الرضيبية عىل االستثامر 
يف البحث والتطوير واإلعفاء 

الرضيبي عىل أرباح الصادرات التي 
تقدمها هيئة الزكاة والرضيبة 

والجامرك

اإلعفاء الجمريك عىل املواد 
الخام واآلالت واملعدات وقطع 

الغيار الذي تقدمه وزارة الصناعة 
والرثوة املعدنية

يتمثل أحد األهداف الرئيسية التي تركز عليها اململكة يف الوصول إىل بنية تحتية 
خالل  من  وذلك  الرقمي،  التحول  اسرتاتيجية  لتمكني  عاملي  مستوى  عىل  رقمية 

تبني أحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت.

وسيتم  املقدمة،  الخدمات  مجموعة  تحسني  يف  ويساهم  الرقمي  التحول  يعزز  مام  اإللكرتونية  الحكومة  برامج  إىل  إضافة 
تحقيق هذا الهدف من خالل تطوير منصات وقنوات وتطبيقات إلكرتونية لتحسني تجارب املستخدمني وضامن القدرة عىل دعم 

األعامل وتبني أحدث أطر العمل بأعىل مستويات الكفاءة والفعالية.

التي تهدف اململكة لتحقيقها، وذلك  الرئيسية  يعد تعزيز هوية اململكة عامليًا من خالل دعم صادراتها أحد األولويات 
مبساعدة املوقع الجغرايف االسرتاتيجي للمملكة بني أفريقيا وآسيا وأوروبا مام يجعلها مساهاًم رئيسيًا يف التجارة 
والعوامل  الحوافز  من  كبرية  مجموعة  خالل  من  واملصّدرة  التجارية  القطاعات  من  العديد  اململكة  تدعم  كام  الدولية. 

التمكينية عىل مستوى جميع مناطق اململكة.

والطاقة  بالسياحة  للمملكة  الرئيسية  القطاعات  تتمثل 
والتصنيع  املالية  والخدمات  الصحية  والرعاية  املتجددة 
وباملواءمة  والتعدين.  اللوجستية  والخدمات  الصناعي 
أهدافًا  اململكة  وضعت   ،2030 السعودية  رؤية  مع 

طموحة للقطاعات املستهدفة منها:

تقديم  عىل  الصلة  ذات  املؤسسات  شبكة  تعمل  كام 
املناطق  من  العديد  تشمل  للمشاريع  داعمة  حوافز 
الجديدة  االستثامر  فرص  تعزيز  بهدف  والقطاعات 
إذ  االبتكار،  وتشجيع  الخاص  القطاع  استثامرات  وتسهيل 

يشمل ذلك ما يقرب من )290( برنامًجا منها:

الوصول إىل صايف انبعاثات صفرية 
بحلول عام 2060م 

مضاعفة عدد املواقع الرتاثية 
السعودية املسجلة لدى منظمة 

اليونسكو

تصنيف ثالث مدن سعودية ضمن أفضل 
100 مدينة يف العامل

زيادة إنفاق األرسة عىل األنشطة 
الثقافية والرتفيهية داخل اململكة من 

املستوى الحايل البالغ 2.9% إىل %6

اململكة حول  استثامرية  اململكةملحة  حول  استثامرية  ملحة 

 ملحة عامة:
مبادرة السعودية الخرضاء

جودة  مستوى  رفع  إىل  الطموحة  الخرضاء  السعودية  مبادرة  تهدف 
السعودية  العربية  اململكة  تؤدي  إذ  القادمة،  األجيال  وحامية  الحياة 
خالل االلتزام بحامية  البيئة من  رائداً يف الجهود العاملية لحامية  دوراً 
ما ال يقل عن 30% من املحيطات العاملية يف املناطق البحرية املحمية 
2030م،  عام  بحلول  املنطقة  يف  البيئية  املنجزات  من  العديد  وتحقيق 
عليها  نصت  التي  املناخية  األعامل  يف  اململكة  مساهمة  إىل  إضافة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وذلك من خالل توجيه 
ودعم الجهات الفاعلة لتحقيق أهداف تغري املناخ العاملية. كام وتسعى 
عام  بحلول   %30 بنسبة  العاملية  امليثان  غاز  انبعاثات  لخفض  اململكة 

2030م

الحد من انبعاثات الكربون املرتبطة باملساهامت العاملية بنسبة تزيد 
عن 4% بحلول عام 2030م

زراعة 10 مليار شجرة يف أنحاء اململكة العربية السعودية بحلول عام 
2030م

زيادة املناطق املحمية إىل أكرث من 20% من إجاميل مساحة اململكة 
بحلول عام 2030م

زيادة مصادر الطاقة املتجددة  مبا يقارب 50% من مزيج الطاقة إلنتاج 
الكهرباء بحلول عام 2030م

تشمل االلتزامات 
الرئيسية ما ييل:
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املقومات االستثامرية 
ملنطقة املدينة املنورة
أول  باعتبارها  عاملية  وجهة  املنورة  املدينة  تعد 
كام  االسالمية،  البقاع  أقدس  وثاين  اسالمية  عاصمة 
مستوى  عىل  الضخمة  السياحية  املشاريع  أكرب  تضم 
اململكة، وبفضل املوارد الطبيعية الوفرية وقربها من 
البحر األحمر وبنيتها التحتية املتقدمة، تتمتع املنطقة 
مزدهر،  تعديني  وقطاع  عاملي  برتوكيامويات  بقطاع 

اضافة اىل الرثوة الزراعية والحيوانية. 

كام توفر املشاريع االسرتاتيجية الوطنية الكربى باملنطقة فرًصا واعدة يف 
قطاعات متنوعة مثل مرشوع رؤى املدينة – أكرب مرشوع ضيافة يف العامل 
– و مدينة املعرفة االقتصادية، ومركزا لوجستيا متميزًا لوجود ثالث مطارات ، 
قطار  برًا،  إدارية  مناطق  بخمس  املدينة  منطقة  تربط  رسيعة  طرق  شبكة 
تداولت  وقد  وصناعي(  )تجاري  للمنطقة  رئيسيان  ميناءان  الرسيع،  الحرمني 
مليار   1.4 من  وأكرث  النفطية،  غري  الصادرات  من  دوالر  مليار   1.1 بقيمة  بضائع 

دوالر من الواردات يف عام 2021م.

لوجود  وأثري؛   تاريخي  ديني،  مبوروث  املنورة  املدينة  منطقة  وتتمتع 
املسجد النبوي واملساجد التاريخية ومواقع الرتاث اإلسالمي الرئيسية التي 
زائر  ماليني   ٧ مايقرب  سنويا  تستقبل  املنطقة  أن  حيث  الزوار،  ماليني  تجذب 
كام  ٢٠٣٠م.  عام  بحلول  سنويا  زائر  مليون   ٣٠ استقبال  املنطقة  وتستهدف 
ومحافظاتها،  املنورة  املدينة  يف  تنافسية  نسبية  مبميزات  املنطقة  تتميز 
أثري وثقايف وسياحي يضم أول موقع  مبا فيها مرشوع العال وهو مجمع 
للرتاث العاملي لليونسكو يف اململكة العربية السعودية. يف عام 2019م 
 1.6 من  أكرث  املنورة  املدينة  منطقة  يف  واملحلية  الدولية  السياحة  حققت 

مليار دوالر أمرييك من النفقات السياحية.

قائم  بقطاع  وتتميز  الوفرية  التعدينية  الرثوات  املنورة  املدينة  متتلك 
والفضة  الذهب  الحتياطيات  كبرية  إمكانات  مع  الثمينة  املعادن  الستخراج 
مهد  محافظة  يف  يوجد  والرخام.  والفلسبار  البازلت  وخام  النحاس  وخامات 
النحاس  مخزون  ويقدر  األوسط،  الرشق  يف  نحاس  منجم  أكرب  الذهب 

املستكشف حتى اآلن بسبعة ماليني طن نحاس قابله للزيادة.

تضم منطقة املدينة 
املنورة مرشوع العال 

السياحي الضخم، والذي 
يتوقع أن يستقبل 2 مليون 

زائر بحلول عام 2035م

مركز خدمات لوجستية مختص 
بالطاقة يضم أول مجمع 

شحن للنفط والبرتوكيامويات 
عىل البحر األحمر

وفرة يف املوارد املعدنية 
تضم أكرث من 1.2 مليون طن 

من احتياطات املواد الخام

إحدى أكرب محطات تكرير 
النفط يف العامل، بسعة 1.2 
مليون برميل نفط يف اليوم

املدينة  منطقة  تشتهر 
املحاصيل  بوفرة  املنورة 
الزراعية  ، حيث تضم املنطقة 
من  أكرث  وتنتج  نخلة  ماليني   ٤
التمور  أنواع  من  نوع   ١٨
والذي  العجوة  متر  أشهرها 
املنورة  املدينة  تتفرد 
بزراعته وتصديره للعامل ،كام 
املديني  الورد  مزارع  توجد 
الذي يتميز بإنتاجه عىل مدار 
من  عديدة  وأنواع  العام 
العطرية  واملنتجات  النعناع 
الحمضيات  أنواع  ،واجود 
الرثوة  اىل  إضافة  بالعال،  
البحر  أسامك  مثل  الحيوانية 

األحمر ، عسل النحل وغريها.

 عالوة عىل ما سبق، تكتسب 
مدينة ينبع الصناعية مبنطقة   
مرتبة  املنورة  املدينة 
مجال  يف  متقدمة  
البرتوكيامويات نظرا التصالها 
وغرباً،  رشقًا  األنابيب  بخطوط 
أكرب  من  واحدة  تعد  التي  و 
يف  النفط  تكرير  منشآت 
رشكات  وتستفيد  العامل، 
القدرة  من  البرتوكيامويات 
التصديرية الكبرية عرب موائن 
املوقع  ذات  األحمر  البحر 
االسرتاتيجي  الجغرايف 
تصلها  والتي  باملنطقة 
اإلقليمية  باألسواق 

والدولية.

أكرث من 200 ترخيص 
استثامري يف املنطقة ، 
معظمها يف مواد البناء 

ومعالجة املعادن وتصنيع 
املعادن اعتباًرا من عام 

2021م

وجهة عاملية استقطبت أكرث 
من 7 ماليني رحلة سياحية يف 

عام 2019م

قطاع صناعات كيميائية يتمركز 
حول مدينة ينبع ويضم 34 
رشكة للصناعات الكيميائية 

)2021م(

اململكة حول  استثامرية  اململكةملحة  حول  استثامرية  ملحة 
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ملحة عامة عن منطقة 
املدينة املنورة

اململكة العربية السعودية
منطقة املدينة املنورة

تقع منطقة املدينة املنورة يف شامل غرب اململكة 
وتحيط  األحمر  البحر  ساحل  عىل  السعودية  العربية 
املكرمة،  ومكة  والرياض  والقصيم  وحائل  تبوك  بها 
حيث  من  اململكة  يف  منطقة  أكرب  ثالث  تعد  كام 
مربع.  كيلومرت   150,000 مساحتها  تبلغ  إذ  املساحة، 
إىل  دافئ  مبناخ  املنورة  املدينة  منطقة  وتتمتع 
معتدل عىل مدار العام وترتاوح درجات الحرارة فيها 

بني 15 و43 درجة مئوية.

تنقسم منطقة املدينة املنورة إىل 8 محافظات وهي ينبع والعال واملهد وبدر 
املدينة  يف  إمارتها  مقر  جانب  إىل  والعيص،  الفرع  ووادي  والحناكية  وخيرب 

املنورة.

املنورة  املدينة  وتعترب  املنطقة،  يف  املدن  أبرز  وينبع  املنورة  املدينة  تعد 
حني  يف  الحرضية،  التجمعات  أكرب  ألحد  ومركزًا  اإلسالمية  البقاع  أقدس  إحدى 
النفط،  تكرير  مبحطات  وتُعرف  للمنطقة  الصناعية  العاصمة  بكونها  ينبع  تشتهر 
وتتضمن العال وخيرب والحناكية  أصول ومواقع ثقافية وطبيعية تعود إىل آالف 
زراعية  ومحاصيل  وموارد  الذهب  مبهد  تعدينية  ثروات  إىل  باإلضافة  السنني، 

بالعيص ووادي الفرع.

السكان

التعليم

التوظيف

البنية 
التحتية

األداء 
االقتصادي

ممكنات 
األعامل

االبتكار

الرعاية 
الصحية

الُعال

ينبع

املهد

املدينة

العاصمة

حائل

تبوك

إىل جدة

إىل مكة

1

2

2
1

2

2

1

1

3

3

البحر األحمر

الدليل:

املدن الرئيسية - املدينة املنورة، ينبع، الُعال، املهد

املطارات -         مطار األمري محمد بن عبدالعزيز        مطار األمري عبداملحسن بن عبدالعزيز        مطار الُعال الدويل

املوانئ البحرية -         ميناء ينبع التجاري            ميناء امللك فهد الصناعي - ينبع 

املدن الصناعية/ التجمعات -         مدينة ينبع الصناعية            املدينة الصناعية يف املدينة املنورة

املدينة االقتصادية - مدينة املعرفة االقتصادية

23مواقع التعدين -        منجم البلغة               منجم املهد                     منجم النحاس تحت األرض يف جبل صايد 1

23

2

2

1

1

1

عامة عامةملحة  ملحة 
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 2,291,092 يبلغ عدد سكان املدينة املنورة 
وأكرث  2020م،  عام  إحصائيات  بحسب  نسمة 
عاًما   35 سن  تحت  سكانها  من   %58 من 

)2019م(.

السكان

النمو السكاين 
)2016م - 2020م(

الفئات العمرية للسكان 
)2019م(

%33

%25

%38

%4

%10

يرفد النظام التعليمي يف املدينة املنورة القطاعات الرئيسية بالكفاءات املناسبة 
التي تضم الشباب من ذوي املهارات والتعليم العايل، وتحظى مجموعة الكفاءات 
والتقنية  العلوم  وبرامج  املهنية  املدارس  خالل  من  أكرب  بدعم  املنطقة  يف 

والهندسة والرياضيات.

التعليم

عدد طالب الجامعات حسب أكرب فئة من 
الربامج )2019م(:

عدد طالب الجامعات يف الربامج املتعلقة 
بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

)2019م(:

األعامل 
واإلدارة

18,252

اللغات
17,448

العلوم اإلنسانية
28,471

القانون
12,399

الربامج العامة
14,839

الهندسة

1,334

العلوم 
البيولوجية

1,735

العلوم 
الفيزيائية

5,465

االتصاالت وتقنية 
املعلومات

8,499

الرياضيات 
واإلحصاء

1,831

عدد وحدات التدريب املهني والتقني 
)2019م(:

عدد املدارس )2021م(:

نسبة الطالب لعدد املعلمني واملدارس 
)2021م(:

16

1,669

 الحكومية
1,433

 الخاصة
171

 العاملية
45

 الهيئة امللكية
20

نسبة الطالب 
إىل املعلمني

11

نسبة الطالب 
إىل املدارس

265

19 عاًما أو 
أصغر

بني 20 و 
34 عاماً

بني 35 و 
65 عاماً

65 عاماً 
أو أكرب

عامة عامةملحة  ملحة 



املدينة منطقة   - االستثامرية  املناطق  املدينة18تقارير  منطقة   - االستثامرية  املناطق  19تقارير 

يعتمد نظام التعليم العايل يف املنطقة عىل جامعتني رئيسيتني حكومية.

جامعة طيبة و الجامعة اإلسالمية، كام يوجد  باملنطقة عدد من الجامعات والكليات األهلية وهي جامعة األمري مقرن، الجامعة العربية 
املفتوحة، كليات الريان األهلية، إضافة اىل كليات ومعاهد الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

جامعة 
طيبة

الجامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة

أكرب مٔوسسة  2003م وهي  تأسست جامعة طيبة يف عام 
للتعليم العايل يف املنطقة، وتضم 98 برنامج اكادميي، 23 
كلية ومعهًدا واحًدا، باإلضافة إىل 20 مركز بحثي و 15 مكتبة، 

كام تضم الجامعة 7 فروع يف جميع أنحاء املنطقة.

تأسست الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف عام 1961م، 
والعربية،  اإلسالمية  الدراسات  لربامج  كليات  تسع  وتضم 
باإلضافة إىل الهندسة والحوسبة والعلوم، وتضم الجامعة 
عدًدا من الطالب الدوليني من أكرث من 170 دولة، ويشكل الطالب 

السعوديني 24% من إجاميل الطالب.

30,913   
)2019م(

15,461  
)2019م(

إجاميل عدد الطالب 
املسجلني

11,907  
)2019م(

3,239  
)2019م(

خريجو العام 
السابق

الواقع االفرتايض علوم 
إعادة التأهيل الطبي 

وعلوم وهندسة الحاسوب 
والقانون والتعليم وإدارة 

األعامل وغريها.

الهندسة والعلوم 
والحاسوب واألنظمة 

واللوائح واللغة العربية 
والرشيعة والحديث 

والدراسات اإلسالمية 
وغريها.

مجاالت الرتكيز 
الرئيسية

)يتبع( التعليم 
يدعم االبتكار يف املنطقة عدٌد من الجهات الحكومية مثل هيئة تطوير منطقة املدينة 
ذكية  كمدينة  املنورة  املدينة  تصنيف  تم  طيبة.  وادي  مثل  واملؤسسات  املنورة 

.IMD باملرتبة الثانية عىل مستوى اململكة و الرابعة عربيًا حسب تصنيف

تتوىل هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة مسؤولية تنظيم منتدى املدينة املنورة “الذكية”، وهو فعالية سنوية عقدت يف 
بداية عام 2022م وتجمع خرباء التقنية السعوديني والدوليني لتحديد الحلول املبتكرة لترسيع التنمية االقتصادية يف املنطقة من 
خالل تقنيات مثل الجيل الخامس ومنصات املدن الذكية. ووادي طيبة هي رشكة أسستها جامعة طيبة لدعم تطوير القدرات املحلية 
يف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البلوك تشني والذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء، باإلضافة إىل الواقع االفرتايض واملعزز.

االبتكار

معهد جامعة طيبة لألبحاث واالستشارات

مركز املدينة املنورة لألبحاث والدراسات

مركز العلوم التطبيقية

1

2

3

تضم املدينة املنورة عدد من املراكز واملعاهد لألبحاث تركز عىل البيئة والصحة والعلوم والتعليم 
واإلرشاف  واملعاهد  املراكز  هذه  متويل  ويتم  األخرى،  القطاعات  من  والعديد  املتجددة  والطاقة 

عليها من قبل الجامعات املحلية والجهات الحكومية، ويشمل ذلك:

عامة عامةملحة  ملحة 
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يدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية يف املدينة املنورة مجموعٌة من الربامج الوطنية 
الكربى مثل برنامج تحول القطاع الصحي، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويهدف 
برنامج تحول القطاع الصحي إىل تحسني البنية التحتية للرعاية الصحية يف اململكة 
وضامن  اإللكرتونية  الصحة  وخدمات  الصحية  الخدمات  إىل  الوصول  زيادة  خالل  من 

الشفافية واالستدامة املالية.

ويركز الربنامج عىل تطبيق املعايري الصحية الدولية وتوحيد التعاون 
بني مختلف جهات قطاع الرعاية الصحية يف اململكة، كام يتم تعزيز 
تشمل  التي  املستمرة  التطوير  أعامل  خالل  من  الصحية  الرعاية 
2021م  عام  ويف  والخاص،  العام  القطاعني  من  مختلفة  مشاريع 
املدن  أفضل  ضمن  املنورة  املدينة  العاملية  الصحة  منظمة  أدرجت 
التي  الدولية  الصحية  املعايري  لتلبية  بالنسبة  العامل  يف  الصحية 
عدد  يزيد  مدينة  أول  لتصبح  العاملية،  الصحة  منظمة  برنامج  وضعها 

سكانها عن 2 مليون نسمة يف تلك القامئة.

املنطقة  يف  الصحية  التحتية  البنية  عىل  األخرية  اإلضافات  تشمل 
 ،)KEC( مستشفى يشكل جزًءا من مرشوع مدينة املعرفة االقتصادية
والذي تم االنتهاء من إنشائه يف عام 2021م بحجم استثامري يقدر 
 200 56,000 مرت وسعته  120 مليون دوالر أمرييك وتبلغ مساحته  بـ 
من  عدد  عن  2020م  عام  يف  اإلعالن  تم  كام  عيادة.  و60  رسير 
يف  أمرييك  دوالر  مليون   167 بقيمة  الجديدة  الصحية  املشاريع 
الصحية  الرعاية  جودة  لضامن  املساعي  ضمن  وذلك  املنطقة، 

للمواطنني.

الرعاية الصحية

156
عدد مراكز الرعاية الصحية 

)2019م(

11
عدد مستشفيات القطاع الخاص 

)2020م(

18
عدد مستشفيات القطاع العام 

228.09/ 100,000- وزارة الصحة )2020م(
األرسة

100,000 /1.56
املستشفيات

عدد املستشفيات 
واألرسة لكل 

100,000 نسمة 
)2019م(

سن  يبلغ  السعودي،  العمل  لنظام  وفًقا 
عاًما.   15 اململكة  يف  القانوين   العمل 

وتشمل أهم قطاعات التوظيف يف املدينة املنورة تجارة الجملة 
والتجزئة والبناء والرعاية الصحية و أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

وأنشطة الرعاية والتصنيع الصحية والعمل االجتامعي.

التوظيف

عامة عامةملحة  ملحة 

معدل التوظيف 
)2022م / الربع الثاين(:

88.6%سعوديني
%97.4

%93

غري سعوديني

االجاميل

متوسط االجر )الراتب( الشهري يف املدينة املنورة )2019م(:  

التوظيف حسب القطاع 
)2022م / الربع الثاين(:

البناء

أنشطة خدمات اإلقامة 
والطعام

التصنيع

أنشطة الرعاية الصحية 
والعمل االجتامعي

أنشطة الخدمات اإلدارية 
وخدمات الدعم

أخرى

التعليم
أنشطة الخدمات األخرى

النقل والتخزين

26%

24%
13%

9%

8%

5%
3%

3%
2% 7%

تجارة الجملة 
والتجزئة؛ إصالح 
املركبات 
والدراجات النارية

ذكور: 1,813.87  دوالر أمرييك      إناث: 2,087.20 دوالر أمرييك
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تتمتع املدينة املنورة ببنية تحتية متطورة تضم شبكة متقدمة من الطرق واملوانئ 
واملطارات التي تدعم االقتصاد املتنوع يف املنطقة. 

وتضم املنطقة أكرب ميناء لتحميل النفط الخام واملنتجات املكررة والبرتوكيامويات عىل ساحل البحر األحمر )ميناء امللك فهد 
الصناعي بينبع( يف وسط الخط التجاري األمرييك األورويب عرب قناة السويس وخط التجارة يف الرشق األقىص عرب مضيق باب 

املندب.

تم تنفيذ عدة مشاريع بنية تحتية مهمة يف املدينة املنورة خالل العقد املايض، مبا يف ذلك تخصيص مطار األمري محمد بن 
8 ماليني  عبد العزيز الدويل، الذي جمع 1.4 مليار دوالر أمرييك من االستثامرات الخاصة ووصل إىل هدفه املتمثل يف خدمة 

راكب بحلول عام 2021 قبل عامني مام كان متوقع.

املوانئ الرئيسية

ميناء امللك فهد الصناعي بينبع

ميناء ينبع التجاري

10

2

6.8 كيلومرت مربع

4.2 كيلومرت مربع

210 مليون طن

13.5 مليون طن

34

12

املساحة

السعة

املحطات

األرصفة

التحتية البنية 

مطار األمري محمد بن عبد العزيز - املدينة املنورة

مطار األمري عبد املحسن بن عبد العزيز - ينبع

هو  املنورة  باملدينة  العزيزالدويل  عبد  بن  محمد  األمري  مطار 
أول مطار مملوك للقطاع الخاص بالكامل بنظام الـ  BOT باململكة، 
حصد املطار عىل عدة جوائز عىل املستوى الدويل واإلقليمي، 
إذ حقق جائزة أفضل مطار إقليمي يف الرشق األوسط للعامني 
25 وجهة يف  اىٕل  2021-2022. و يوفر رحالت ركاب بدون توقف 
10 دول، مبا يف ذلك اإلمارات العربية املتحدة )ديب - أبو ظبي(، 
)اسطنبول(،  وتركيا  )مومباي(،  والهند  )كواالملبور(،  وماليزيا 

ومرص )القاهرة(، واملغرب )الدار البيضاء( وغريها.

- ينبع هو مطار دويل  مطار األمري عبد املحسن بن عبد العزيز 
5 وجهات، من بينها وجهتان  يوفر رحالت ركاب بدون توقف إىل 
العربية املتحدة )ديب(،  )القاهرة( واإلمارات  دوليتان هام مرص 

باإلضافة إىل 3 وجهات محلية وهي جدة والرياض والدمام.

دولية   وجهات  لعدة  توقف  بدون  ركاب  رحالت  يوفر  العال  مطار 
مبا يف ذلك فرنسا ) باريس( ، مرص ) القاهرة ( ، االمارات العربية 
الرياض  مثل  املحلية  الوجهات  اىل  ،اضافة   ) ديب   ( املتحدة 

وجدة والدمام.

إحصائيات الطاقة االستيعابية للمطارات الرئيسية

36,544  

2,112  

120

60,604 

6,884 

1,638

8,383,973 

696,662 

61,138

الرحالت الدولية 
)2019م(

إجاميل عدد 
الرحالت قبل جائحة 
كورونا 19 )2019م(

الركاب )2019م(

البنية التحتية )يتبع(

عامة عامةملحة  ملحة 

املساحة

السعة

املحطات

األرصفة

الرحالت الدولية 
)2019م(

الرحالت الدولية 
)2019م(

إجاميل عدد 
الرحالت قبل جائحة 
كورونا 19 )2019م(

إجاميل عدد 
الرحالت قبل جائحة 
كورونا 19 )2019م(

الركاب )2019م(

الركاب )2019م(
مطار الُعال الدويل
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عدد املدن الصناعية التي تديرها الهيئة امللكية للجبيل 
وينبع:

عدد املدن الصناعية التي تديرها الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية )مدن(:

املدن الصناعية

1

2

يرد فيام ييل املزيد من التفاصيل حول بعض املدن الصناعية الرئيسية:

البرتوكيامويات التي تصبح مواد 	 
التصنيع  ملؤسسات  أولية 

النهائية

خام 	  ذلك  يف  مبا  املعادن 
والجبس  والفوسفات  الحديد 

والنحاس

1.2 دوالر أمرييك 
/ مرت مربع

- - 

أسعار تأجري املصانع 
الجاهزة

معدالت اإليجار 
السنوية

الصناعات املرافق
املستهدفة

البنية التحتية )يتبع(

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول املؤرشات العقارية يف املدينة املنورة ويف جميع أنحاء اململكة من خالل 
)/https://ar.rei.sa( قاعدة بيانات املؤرشات العقارية

متوسط أسعار العقارات )أحدث األسعار املتاحة لعام 2022م(

 أرايض زراعية
68 دوالر للمرت املربع

 أرايض تجارية
317 دوالر للمرت املربع

عدد الصفقات العقارية )2020م(:

الزراعية

233
التجارية
1,164

األداء االقتصادي
تتمتع املدينة املنورة باقتصاد متنوع وقوي تدعمه املبادرات الحكومية الهادفة 
الوطنية  الصناعة  تطوير  وبرنامج  الوطني  التحول  وبرنامج  الحياة  جودة  برنامج  مثل 

والخدمات اللوجستية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

متوسط الدخل الشهري لألرسة )2018م(: 2,572 دوالر أمرييك

عدد الرخص االستثامرية األجنبية الناشطة )2015م - 2021م(:   

حجم معامالت نقاط البيع يف مدينة املدينة املنورة )2021م(: 

معدل التضخم )الربع الثالث 2022م(: 

عدد السجالت التجارية )2021م(

201

179,780

4.7 مليار دوالر أمرييك

%2.04

عامة عامةملحة  ملحة 

الخدمات  وعقود  الغذائية  املنتجات 
واملنتجات  واملواد  واملرشوبات 
املطاطية  واملنتجات  الكيميائية 
املعدنية  واملنتجات  والبالستيكية 
األخرى الالفلزية واملنتجات املعدنية 
واملعدات(  اآلالت  )باستثناء  املصنعة 

واملعدات الكهربائية وغريها الكثري.

1.06 دوالر أمرييك 
/ مرت مربع

40,000 دوالر 
أمرييك لكل 

1500 مرت مربع

 الكهرباء: 
1000 ميغا فولت 

أمبري 

 سعة مياه الرشب: 
5,000 مرت مكعب

املدينة 
الصناعية 
- املدينة 

املنورة

أسعار تأجري املصانع 
الجاهزة

معدالت اإليجار السنوية 
لألرايض الصناعية

الصناعات املرافق
املستهدفة

https://ar.rei.sa/
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يحظى اقتصاد املنطقة بدعم شبكة قوية من الخدمات املمكنة التي يجري العمل عىل تطويرها , كام 
تم إنشاء بنية تحتية جديدة لتقنية االتصاالت واملعلومات , إضافة اىل تعزيز تنمية املنطقة عرب القطاعات 
التنافسية والناشئة الرئيسية من خالل برامج الدعم الوطنية وعىل رأسها متكني إمارة منطقة املدينة 
املنورة لبيئة محفزة لألعامل ومنها مبادرات تنموية مثل مركز التنمية االقتصادية والذي يعد األول من 
نوعه عىل املستوى الوطني وتم تعميمه عىل جميع امارات املناطق ملا له من دور يف سد الفجوة 
التنموية من خالل تنظيم وتجسري جهود التنمية االقتصادية بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص لجذب 
14 جهة  وتحفيز االستثامر باملنطقة, إضافة اىل مركز الخدمات الحكومية الشامل الذي يتضمن اكرث من 
بوجود  املنطقة  املستفيدين. كام تتميز  إجراءات  وإنهاء  األعامل  لتسهيل  واحد  سقف  تحت  حكومية 
ينبع(  غرفة   - املدينة  )غرفة  التجارية  الغرف  مثل  ريادة االعامل  ومرسعات  وحاضنات  مراكز  من  سلسلة 
ورشكة مناء املنورة وهي أول منظومة مناطقية لدعم ريادة األعامل يف اململكة - ومركز دعم املنشآت 
باب  وحاضنة  طيبة  بجامعة  طيبة  وادي  ورشكة  واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  العامة  للهيئة  التابع 
هذه  عن  نتج  بينبع,  امللكية  بالهيئة  الصناعية  التنمية  مركز  اىل  إضافة  اإلسالمية  بالجامعة  املدينة 

املمكنات وترية منو متسارعة للرشكات الناشئة ومنظومة ريادة األعامل باملنطقة.

ممكنات األعامل

االتصاالت وتقنية املعلومات

تتمتع املنطقة ببنية تحتية قوية لالتصاالت وتقنية املعلومات، 
االتصاالت  هيئة  مرشوع  خالل  أكرب  بشكل  تحسينها  تم  والتي 
وتقنية املعلومات لتوسيع الشبكة لخدمة الحجاج. وكجزء من 
 %10 بنسبة  للشبكة  الكلية  القدرة  توسيع  تم  املبادرة،  هذه 
37 موقًعا  13,000 برج للهاتف الجوال، مع  باستخدام أكرث من 
ويف  الرشيفني  الحرمني  يف  الخامس  الجيل  تقنيات  يدعم 

املشاعر املقدسة.

االتصاالت  خدمات  مشغيل  من  مجموعة  اململكة  يف  تعمل 
زين  ورشكة  موباييل  برشكة  متمثلة  املعلومات  وتقنية 
ورشكة االتصاالت السعودية وجميعها موجودة يف املدينة 
تغطيتها  من  الخامس  الجيل  شبكة  زادت  كام  املنورة، 
محافظة   84 يغطي  مبا  اململكة  أنحاء  جميع  يف  ورسعتها 
بحلول الربع الرابع من عام 2021م مبتوسط رسعة تحميل تبلغ 

368.69 ميجابت يف الثانية.

 اإلنرتنت
%94.19

 الهاتف املحمول
%95.05

النسبة املئوية ملؤرشات الوصول إىل خدمات االتصاالت 	 
وتقنية املعلومات املنزلية )2021م(

نسبة انتشار اإلنرتنت )2019م(: %86	 

نورد فيام ييل قامئة لبعض الصناديق 
الرئيسية املتعلقة بالقطاعات الرئيسية يف 

منطقة املدينة املنورة:

صندوق التنمية الثقايف 
يف  املحددة  عرش  الستة  الثقافية  القطاعات  الصندوق  يدعم 
وآليات  التنمية  برامج  خالل  من  للثقافة  الوطنية  االسرتاتيجية 
الثقايف.  القطاع  متكني  إىل  تهدف  التي  املختلفة  التمويل 
ويشمل ذلك دعم صناعة املحتوى والتطوير والتعليم والتدريب 

ودعم البنية التحتية وما إىل ذلك. 

صندوق التنمية الصناعية السعودي 
ويهدف  الصناعي  االستثامر  فرص  متويل  عىل  الصندوق  يركز 
األرايض  وتخصيص  املشاريع  متويل  خالل  من  القطاع  دعم  إىل 
برنامج  )مثل  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  ودعم  واملصانع 
أمرييك  دوالر  مليار   5.7 مجموعه  ما  الصندوق  وقدم  كفالة(. 
تقريبًا من خالل 230 قرًضا ملشاريع يف منطقة املدينة املنورة 

منذ إنشائه. 

صندوق التنمية السياحي  
برأس مال قدره 4 مليارات دوالر أمرييك، يهدف صندوق التنمية 
والدوليني  املحليني  املستثمرين  وصول  تسهيل  إىل  السياحي 
الوجهات  يف  اإلمكانات  عالية  السياحية  االستثامرات  إىل 
السياحي  التنمية  صندوق  ويقدم  اململكة.  يف  الرئيسية 
األجل والقروض متوسطة  القروض قصرية  الخدمات املالية مثل 
األجل والقروض طويلة األجل واألسهم املشرتكة واالسرتاتيجية 

واألسهم الخاصة وما إىل ذلك.

صندوق التنمية الوطني
أداء  2017م بهدف رفع مستوى  الصندوق يف عام  تأسس 
من  املنشودة  الغايات  لتحقق  التنموية  والبنوك  الصناديق 
واالحتياجات  التنمية  أولويات  يخدم  ملا  ومواكبًة  إنشائها 
السعودية  رؤية  ومرتكزات  أهداف  ضوء  يف  االقتصادية 

.2030

 152 من  أكرث  الوطني  التنمية  صندوق  وسيضخ 
مليار دوالر أمرييك يف الناتج املحيل اإلجاميل 
الحقيقي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 
الناتج  زيادة  إىل  الصندوق  يهدف  كام  2030م. 
ثالثة  من  ألكرث  النفطي  غري  اإلجاميل  املحيل 
مليار   161 إىل  ليصل  الحايل  املستوى  أضعاف 
عن  فضالً  2030م،  عام  بحلول  أمرييك  دوالر 

استحداث عدد كبري من فرص العمل يف اململكة.

عامة عامةملحة  ملحة 
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 أبرز القطاعات االستثامرية
يف منطقة املدينة املنورة

للمسلمني  عاملية  وجهة  املنورة  املدينة  تعد 
من  والعديد  النبوي  املسجد  لوجود  العامل  حول 

املساجد واملواقع التاريخية واألثرية فيها. 

حيث  السنني.  آلالف  املمتد  والثقايف  التاريخي  باإلرث  غنية  املنطقة  أن  كام 
والسياحة  للثقافة  مركزًا  يجعلها  فريًدا  ثقافيًا  معلاًم  العال  محافظة  تشكل 
والرتاث،  بالثقافة  املهتمني  الزوار  من  متزايدة  أعداداً  تجذب  والتي  والفنون، 
خيرب  ومحافظة  األثرية،  والنقوش  الجبال  بوجود  الحناكية  محافظة  وتعرف 
باآلثار مثل حصن خيرب وكهف أم جرسان وهو أطول كهف يف الرشق األوسط. 

أفضل  ضمن   3 املرتبة  املنورة  املدينة  احتلت  الفريدة  امليزات  هذه  وبفضل 
وجهات شعبية يف العامل.

استقبلت منطقة املدينة املنورة أكرث من 7 ماليني زائر يف عام 2019م، ونتج 
إشغال  معدل  أعىل  وثاين  أمرييك  دوالر  مليار   1.6 من  أكرث  إنفاق  ذلك  عن 

للفنادق يف اململكة )%73(.

الثقايف وبرنامج  التنمية  السياحي وصندوق  التنمية  تساعد مبادرات صندوق 
التأشريات الجديد يف اململكة يف متكني النمو املستمر وتسهيل االستثامر 
يف قطاع السياحة يف منطقة املدينة املنورة، كام يحظى هذا القطاع بدعم 
يف  الزوار  تجربة  تحسني  عىل  يركز  الذي   2030 لرؤية  الرحمن  ضيوف  برنامج 

مواقع الحج الرئيسية ويف املعامل الثقافية والسياحية الرئيسية.

السياحة

يوفر صندوق التنمية 
السياحي خدمات 

التمويل للمؤسسات 
العاملة يف مجال 

السياحة مبا يف ذلك 
املؤسسات التي تقدم 

االبتكارات التقنية يف 
مناطق الجذب السياحي 

املختلفة.

يقدم صندوق 
التنمية الثقايف 
خدمات التمويل 

للمؤسسات الخاصة 
التي تدعم األنشطة 

الثقافية.

مطار املدينة هو أحد 
املنافذ الستة 

املعتمدة  إلصدار 
التأشرية السياحية 

لدخول اململكة. ميكن 
للسياح اآلن الحصول 

عىل تأشرية دخول 
متعددة صالحة ملدة 

عام تسمح لهم بزيارة 
اململكة ملدة تصل 

إىل 90 يوًما.

أكرث من 7 ماليني رحلة سياحية 
إىل املدينة املنورة يف عام 2019

تضم 451 منشأة ضيافة تضم أكرث من 50,000 
غرفة متاحة

تعترب املدينة املنورة ثالث أكرث الوجهات شهرة يف العامل بفضل 
معاملها الدينية والرتاثية حيث تتضمن 1500 موقع تاريخي وترايث

تريليون   8.9 العاملي  والسفر  السياحة  سوق  يتجاوز  أن  املتوقع  من  كورونا،  فريوس  جائحة  من  الرغم  عىل 
العاملي  الزخم  العوامل املناسبة لالستفادة من  2026م، ومتتلك املدينة املنورة  دوالر أمرييك بحلول عام 
الثقافية  الجذب  ومعامل  املنطقة  يف  املقدسة  األماكن  زيارة  يف  املتزايدة  الرغبة  مع  وذلك  املتوقع، 

والرتاثية.

بقيم  والتجزئة  الرتفيه  وقطاع  واملرشوبات  واألغذية  واإلقامة  التحتية  البنية  يف  استثامرات  عن  الكشف  تم 
استثامرية مجموعها 228.26مليون دوالر أمرييك لتعزيز السياحة يف منطقة املدينة املنورة، وتحديداً يف 
اآلثار  وسالمة  املدينة  أصالة  عىل  الحفاظ  مع  الداعمة  السياحية  األصول  تطوير  إىل  املنطقة  تهدف  ينبع. 

التاريخية.

السياحة

التعدين

البرتوكيامويات

االستثامرية القطاعات  االستثامريةأبرز  القطاعات  أبرز 
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الصحي  املنورة  املدينة  منتجع 
سيكون   )Madinah Wellness Resort(
اململكة  يف  نوعه  من  األول  املرشوع 
للطبيعة  نظرًا  السعودية.  العربية 
صحي  املنتجع  يعترب   ، للمدينة  الروحية 
مكانة  مع  يتامىش  للبيئة  صديق 
داخل  من  السكان  ويستهدف  املدينة 
اململكة وخارجها،  وهي وجهة للتقاعد 
او العالج ويلبي الطلب خاصة مع الزيادة 
املتوقعة يف أعدد زوار العمرة والحج ، 
من  قربه  املوقع  مميزات  أهم  من 
مبارشة  غري  واطاللة   النبوي،  املسجد 
عىل وادي العقيق ويقع ضمن سلسلة 
املرشوع  مساحة  ويبلغ   ، مميزة  جبلية 

237,441 مرت مربع.

املواقع  وتطوير  وترميم  توسعة 
ومن   – واألثرية  والتاريخية  الدينية 

ضمنها توسعة مسجد قباء.

الحجاج  الستقبال  التحتية  البنية  تطوير 
واملعتمرين واثراء تجربة الزائر.

بناء املتاحف للتعريف بالتاريخ والحضارة 
الدينية واملدنية.

طاقته  لزيادة  النبوي  املسجد  توسعة 
مليون  عن  يزيد  ما  إىل  االستيعابية 

مصيل.

تطوير مركز لوجستي يف محافظة ينبع 
البنية  )تطوير  جدة  مبحافظة  وربطها 
الحديدية،  والسكك  للطرق  التحتية 

محطتني للحاويات، ميناء للتعدين(.

املشاريع 
واملبادرات الرئيسية

املشاريع 
واملبادرات الرئيسية النبوي  املسجد  وزوار  الحجاج  خدمة 

الرشيف
تستقطب  و  العامل  بقاع  أقدس  ثاين  املنورة  املدينة  تعترب 
واملعتمرين  الحجاج  من   %90 من  أكرث  املنورة  املدينة 
النبوي  املسجد  لوجود  اململكة،  يزورون  الذين  الدوليني 
مسجد  مثل  املساجد  أقدم  من  العديد   اىٕل  إضافة  الرشيف، 
الشهداء  وسيد  القبلتني  ومسجد  باإلسالم  مسجد  اول  قباء 
املواقع  من  والعديد  الغاممة  ومسجد  مساجد  والسبع 
واملساجد األثرية والتاريخية وغريها من املواقع واآلثارالتي 
تحمل مكانة خاصة يف قلوب زائريها وهي أحد أسباب  قوة 
تدفق  ومتكني  املنورة  املدينة  يف  السياحة  قطاع 
والخدمات،  اإليواء  مرافق  لتطوير  العقارات  يف  االستثامرات 

خاصة يف العقارات القريبة من املشاعر املقدسة.

بلغ عدد الرحالت الدينية يف اململكة أكرث من 20 مليون رحلة 
الحج  رحالت  ساهمت  وقد  2019م.  عام  يف  وخارجية  داخلية 
 25 من  بأكرث  للمملكة  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  والعمرة 
اململكة  وتهدف  2019م،  عام  يف  أمرييك  دوالر  مليار 
لزيادة هذا العدد إىل أكرث من 84 مليار دوالر أمرييك بحلول 
البنية  مشاريع  خالل  من  القطاع  متكني  وسيتم  2030م،  عام 
املكرمة  مكة  يربط  الذي  الرسيع  الحرمني  قطار  مثل  التحتية 
واملدينة املنورة وحافالت املدينة املنورة التي تهدف إيل 
التي  التنقالت  وتسهيل  العام  النقل  خدمات  وتطوير   تحسني 
الزوار  ماليني  واستضافة  الستقبال  مهيئة  املنطقة  تجعل 

سنويا .

يقدر عدد املسلمني يف العامل بأكرث من 2 مليار نسمة، مام 
من  متسارعة  وترية  يشهد  هاًما  مركزا  املنورة  املدينة  جعل 
القطاعات  مبختلف  االستثامرية  الفرص  وخلق  املشاريع  منو 

وأبرزها قطاع السياحة.

الُعال
مدينة العال هي إحدى املشاريع السياحية الضخمة يف 
 22,561 اململكة، إذ يتضمن املرشوع الذي تبلغ مساحته 
كيلومرت مربع أول موقع للرتاث العاملي لليونسكو يف 
املنتجعات  من  والعديد  السعودية  العربية  اململكة 
التابع ملعهد  اآلثار  الفاخرة واملوقع املستقبيل ملركز 

املاملك.

قامت  وشامل،  مستدام  مرشوع  تطوير  سياق  يف 
قوي  عمل  إطار  ببناء  العال  ملحافظة  امللكية  الهيئة 
 2030 السعودية  رؤية  اهداف  لتحقيق  سعيا  ومستدام 
الرامية والتي تهدف اىل التنوع االقتصادي وخلق فرص 

عمل واستثامر جديدة.

زائرًا   150,000 العال  محافظة  استقبلت  2021م،  عام  يف 
يف  أمرييك  دوالر  مليون   500 من  بأكرث  وساهمت 
االقتصاد يف عام 2020م. كام استثمرت الهيئة امللكية 
يف  دوالر  مليار   2 من  أكرث  اآلن  حتى  العال  ملحافظة 
الذي  الدويل  العال  مطار  تطوير  مثل  التطوير،  مشاريع 
400,000 مسافر سنويًا،  زاد من قدرته االستيعابية إىل 

والبنية التحتية ملحطات املياه والطاقة وغري ذلك.

مليون   2 2035م،  لعام  املرشوع  مستهدفات  تشمل 
دوالر  مليار  و32  ضيافة،  غرفة  و9,400  سنوية  زيارة 
أمرييك كمساهمة تراكمية يف الناتج املحيل اإلجاميل 
 38,000 عنه  ينتج  مام  الزوار(،  وإنفاق  بالبناء  )مدفوعة 
أمرييك  دوالر  مليار   15 تبلغ  تطوير  وقيمة  وظيفة 

التاريخية األساسية. للمنطقة 

تطوير 	  القطاع  هذا  يف  االستثامرية  الفرص  تشمل 
واملساحات  التجزئة  وتجارة  واملطاعم  الفنادق 
التحتية  البنية  ومشاريع  األفالم  وصناعة  السكنية 

والثقافة والفنون وتجارب املغامرة.

السياحة الثقافية والرتاثية

السياح  العديد من  الفريدة  الثقافية والرتاثية  تجذب املواقع 
موقع   1500 من  أكرث  املنورة  املدينة  وتضم  املنطقة،  إىل 
للرتاث  موقع  أول  ذلك  يف  مبا  وأثرية،  تاريخية  أهمية  ذي 
)الِحجر  السعودية  العربية  اململكة  يف  لليونسكو  العاملي 
حيويًا  مجتمًعا  أيًضا  املنورة  املدينة  تضم  كام  الُعال(،  يف 
50 معرًضا  للثقافة وفنون األداء، وتهدف إىل إقامة أكرث من 
من  أكرث  املنطقة  تستوعب  حيث  2030م  عام  بحلول  سنويًا 
كام  موقع،   30 من  اكرث  لوجود  واحد  آن  يف  شخص  الف   100
تهدف اىل إقامة أكرث من 20 فعالية حية و11 متحًفا، وتشمل 
املنورة  املدينة  مركز  أيًضا  املنطقة  يف  الثقافية  املشاريع 

للفنون الذي افتتح مؤخرًا.

يف  مهمة  فرًصا  والرتاثية  الثقافية  السياحة  قطاع  يوفر 
اململكة، إذ بلغ عدد رحالت االستجامم 21 مليون رحلة )باستثناء 
األغراض الدينية( عىل مستوى اململكة يف عام 2019، منها 

1.1 مليون رحلة من الخارج.

من املتوقع منو السياحة الداخلية مع زيادة اعداد الزوار من 
خارج اململكة املهتمني بزيارة املعامل السياحية يف جميع 
من  االستفادة  اآلن  األجانب  للزوار  ميكن  كام  اململكة،  أنحاء 
الصعيد  عىل  أما  البسيطة.  اإللكرتونية  التأشرية  إجراءات 
السياحة  قطاع  يف  تحسينات  إجراء  املتوقع  فمن  العاملي، 
يف عام 2022 مع توقعات تشري إىل أنه سيتم الوصول إىل 

مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.

االستثامرية القطاعات  اململكةأبرز  حول  استثامرية  ملحة 
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التعدين

الركيزة  التعدين  التعدين إىل جعل استثامرات  تهدف الئحة االستثامر يف 
االستدامة  تحقيق  إىل  تهدف  كام  اململكة،  يف  الصناعي  للقطاع  الثالثة 
وزيادة االلتزام البيئي والشفافية وثقة املستثمرين، إضافة إىل تشجيع 
مستدامة  متويل  مصادر  وتوفري  التعدين  قيمة  سالسل  يف  االستثامر 

تجذب االستثامرات األجنبية واملحلية ومتّكنها.

والتي  املعادن,  تصنيع  لرشكات  تنافسية  بأسعار  إيجاًرا  املنطقة  تقدم 
إذ  القطاع،  ومنو  دعم  يف  للمساهمة  املقدمة  الجهود  أحد  من  تعترب 
إيجار  الصناعية أسعار  ينبع  الهيئة مثل مدينة  الصناعية يف  تقدم املدن 
رمزية تبلغ 1.2 دوالر أمرييك للمرت املربع سنويًا )مقابل 12 دوالر أمرييك 
للمرت املربع للمستثمرين الذين ليس لديهم تراخيص صناعية يف مناطق 

الخفيفة(. الصناعات 

هناك دعم حكومي قوي للقطاع كجزء من رؤية السعودية 2030 وعملية 
املقدمة  الطلبات  عدد  زيادة  مع  التعدين  تراخيص  عىل  للحصول  سلسة 

خالل السنوات املاضية

الخام  املواد  لتوافر  نظرًا  التعدين  لعمليات  تنافسية  بيئًة  املنطقة  توفر 
إىل  الوصول  إمكانية  عن  فضاًل  النقل،  وروابط  املتطورة  التحتية  والبنية 
الجغرايف  املنطقة  موقع  يعزز  كام  بكرثة.  املتوفرة  الطاقة  موارد 
الرشق  يف  النامية  األسواق  يف  الكبرية  التوريد  سالسل  مع  التكامل 
األوسط وآسيا، ولذا تعد تجربة الصناعات االستخراجية يف اململكة تجربة 
متكاملة لوجود عوامل دعم مثل البنية التحتية واإلمكانات التجارية ووفرة 

الطاقة.

يعد قطاع التعدين من أكرب القطاعات املساهمة 
تعد  إذ  املنطقة،  يف  االقتصادي  النشاط  يف 
املوارد  من  بالعديد  غنية  املنورة  املدينة 
مثل  الثمينة  واملعادن  الطبيعية  املعدنية 
وتشكل  والتيتانيوم،  والنحاس  والفضة  الذهب 
هذه املعادن املواد الخام لقطاع التصنيع يف 
 1.3 قيمته  ما  اململكة  متتلك  كام  املنطقة، 
تريليون دوالر أمرييك من االحتياطات املعدنية 

غري املستغلة.

تم إصدار 219 رخصة 
تعدين يف املنطقة 

عىل مساحة 5,505 
كيلومرت يف عام 

2020م

يوجد حوايل 100 
مصنع لتصنيع 

املعادن الالفلزية 
يف املنطقة 

تعمل أكرث من 200 
رشكة للمعادن يف 

املنطقة ضمن سلسلة 
القيمة

يوجد يف املنطقة 
أكرث من 42 مليون طن 

من النحاس الخام 
والرصاص والزنك

يقدر إجاميل 
احتياطيات اململكة 

من النحاس بـ 222 
مليار دوالر أمرييك

حقق قطاع 
التعدين إيرادات 
للمملكة بقيمة 

9.5 مليار دوالر 
أمرييك يف عام 

2019م

              النحاس واملعادن األساسية األخرى 

الحناكية وينبع.  الرئيسية فيها وهي  التعدين  إضافة إىل مناطق  للتعدين،  135 موقًعا  أكرث من  تضم منطقة املدينة املنورة 
ويعد منجم النحاس تحت األرض يف جبل صايد أحد املشاريع الرئيسية للتعدين يف املنطقة، إذ كان يف املنجم عند بدء اإلنتاج 
66 طن من النحاس، ويتم  2019م، وصل اإلنتاج يف جبل صايد إىل أكرث من  احتياطيات محتملة تبلغ 24.8 مليون طن، ويف عام 

تصدير مركز النحاس املنتج إىل األسواق الدولية، وتقدر قيمة احتياطيات اململكة من النحاس بـ 222 مليار دوالر أمرييك.

االستثامرية القطاعات  االستثامريةأبرز  القطاعات  أبرز 
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النحاس

اعادة التدوير  اآلالت و التصنيع  املعالجة و شبه 
التصنيع التحويل  عمليات  املواد الخام  

اعادة تجميع 	 
خردة النحاس 

صهر و تكرير 	 
الخردة اىل نحاس 

نقي 

اعادة تدوير 	 
املنتجات

انشاء منتجات 	 
للعديد  نهائية 

من الصناعات مبا 
يف ذلك النقل و 

البناء و التصنيع و 
ما اىل ذلك

يتم تحويل النحاس 	 
املكرر اىل منتجات 

نصف نحاسية مثل 
االسالك و األنابيب و 
القضبان و األلواح و 

الرشائط و املسبوكات

تحويل املركزات اىل 	 
نحاس نقي بواسطة 

عمليات الصهر و 
التكرير 

يزيد الصهر محتوى 	 
النحاس 

يتم تصفية النحاس 	 
و تحويله اىل 

انودات ثم اىل 
الكاثودات 

تعدين خامات 	 
النحاس

يتم استخراج الصخور 	 
الكبرية ثم تكسريها 

اىل قطع اصغر 
تسمى مركزات 

النحاس 

خردة النحاس	 

من املتوقع أن ينمو الطلب املحيل عىل النحاس واملعادن 
البنية  يف  الكبرية  التطورات  مع  تزامًنا  األخرى  األساسية 
التحتية يف اململكة واملشاريع الضخمة، مبا يف ذلك املدن 
النحاس  إنتاج  ارتفع  كام  الصناعية،  واملناطق  االقتصادية 
ليصل  2019م،   - 2014م  من   %7.8 عن  يزيد  مبعدل  الوطني 

إىل أكرث من 63,000 طن.

النحاس  عىل  العاملي  الطلب  ينمو  أن  املتوقع  من  أن  كام 
اإللكرتونيات،  يف  الستخداماته  نظرًا  التقنية  التطورات  بسبب 
يصل  أن  املتوقع  ومن  الكهربائية.  املركبات  صناعة  مثل 
طن  مليون   25.1 إىل  العامل  يف  املكرر  النحاس  استهالك 
23.6 مليون طن مرتي يف عام  2022م، من  مرتي يف عام 

2019م )منو بنسبة %1.6(.

مراحل  جميع  يف  املنطقة  يف  الفرص  من  العديد  توجد 
النحاس  استخراج  من  بدًءا  بالنحاس،  الخاصة  القيمة  سلسلة 
املشاريع  ذات  القطاعات  وتتضمن  والتصنيع،  املعالجة  إىل 
والفرص القامئة تصنيع سبائك النحاس والنحاس األصفر وصهر 

النحاس الثانوي وقضبان النحاس وغريها.

الذهب والفضةالنحاس واملعادن األساسية األخرى

املوارد  من  كبرية  احتياطيات  املنورة  املدينة  متتلك 
املعدنية الثمينة مبا يف ذلك 1.2 مليون طن من احتياطات 
أكرب  من  واحد  الذهب  مهد  منجم  ويعد  الخام،  املواد 
وأقدم وأهم مناجم الذهب الخام يف اململكة، وقد شكل 
1988 بداية التعدين الحديث يف اململكة،  إطالقه يف عام 
21,000 أونصة من الذهب يف  أنتج املنجم ما يقرب من  إذ 
وهو  بلغة،  منجم  تأسس  2003م  عام  ويف  2019م.  عام 

منجم آخر للذهب والفضة يف منطقة املدينة املنورة.

تعد رشكة “معادن للذهب ومعادن األساس” أكرب رشكة يف 
وكان  املنطقة.  يف  مناجم  ستة  تدير  إذ  املعادن،  قطاع 
للذهب النصيب األكرب يف إيرادات الرشكة التي حققت عوائد 
2018م وساهم  0.55 مليار دوالر أمرييك يف عام  بقيمة 
اإليرادات،  هذه  يف  أقل  بنسبة  والفضة  والزنك  النحاس 
مهد  منطقة  يف  جديدة  مواقع  حاليًا  الرشكة  وتستكشف 
ملضاعفة  البلغة  منجم  تصميم  إعادة  عىل  وتعمل  الذهب 
إنتاجها ليصل إىل مليون أونصة سنويًا بحلول عام 2025م.

الذهب

اعادة التدوير تجميع املنتج التكرير واالنتاج املعالجة املواد الخام  

اعادة تجميع 	 
خردة الذهب 

صهر وتكرير 	 
الخردة اىل ذهب 

نقي

اعادة تدوير 	 
املنتجات 

يتم نقل سبائك 	 
الذهب وتجار 

الجملة 
واملجوهرات 

والرشكات 
املصنعة

يتم تحويل 	 
الذهب اىل 

منتجات نهائية 
للعميل  للبيع 

النهايئ

يتم تنقية مركزات 	 
الذهب بواسطة 

الكهربايئ التحليل 

يتم انتاج سبائك 	 
الذهب عن طريق 

الصهر يف األفران

عمليات السحق 	 
والطحن لتحويل 

املنتج اىل مسحوق 

التعويم 	  عملية 
- يفصل الذهب من 

املعادن األخرى 

عملية ترشيح 	 
املعادن الحاملة 
ملعالجة الذهب 

كيميائياً

تعدين الركائز 	 
الحاملة  باملعادن 

للذهب

فصل الصخور الكبرية 	 
اىل خام مع الذهب 

وغريه من الذهب 
املعاد تدويره

الذهب املعاد 	 
تدويره

عن  يزيد  سنوي  مبعدل  للذهب  الوطني  اإلنتاج  ارتفع  كام 
23% من 2014م - 2019م، ليصل إىل أكرث من 13.5 طن.

للتنقيب عن املعادن واستخراجها يف  وتوجد فرص رئيسية 
فرص  توجد  كام  التعدين،  ومواقع  الحالية  العمليات  ظل 

أخرى يف مجال التكرير واإلنتاج عىل الصعيد الوطني.

تقدر قيمة موارد الذهب يف اململكة 
بـ 229 مليار دوالر أمرييك

اململكة  يف  الذهب  إنتاج  ارتفع 
 - 2014م  23% سنويًا من عام  مبعدل 

2019م

أكرث  املنورة  املدينة  منطقة  متتلك 
احتياطات  من  طن  مليون   1.2 من 

املواد الخام

االستثامرية القطاعات  االستثامريةأبرز  القطاعات  أبرز 
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من  املنورة  املدينة  يف  البرتوكيامويات  صناعة  تعد 
بني القطاعات االسرتاتيجية الرئيسية يف اململكة. 

الرشقية  األنابيب  خطوط  خالل  والغاز  النفط  إمدادات  من  املنطقة  لقرب  نظرًا  وذلك 
يف  متخصصة  الصناعية  ينبع  مدينة  وتعترب  بها.  اتصالها  وسهولة  الغربية 
مجمع  أكرب  يعترب  والذي  الصناعي,  فهد  امللك  ميناء  فيها  ويقع  البرتوكيامويات 
لشحن النفط عىل البحر األحمر ويعمل منذ عام 1982م. إضافة إىل ذلك، يتم تصدير 
أو  السائل  الوقود  80% من منتجات منطقة املدينة املنورة معظمها من  أكرث من 

البرتوكيامويات

إذ  اململكة،  يف  والبرتوكيامويات  النفط  تكرير  مرافق  أكرب  من  بعًضا  ينبع  وتضم 
اإليثيلني  من  طن  مليون   2.25 وإنتاج  يوميا  نفط  برميل  1.2مليون  معالجة  ميكنها 

سنويًا.

قدرات  تطوير  اسرتاتيجية  من  جزًءا  اململكة  يف  التكرير  طاقة  يف  التوسع  يعد 
قيمة  سلسلة  من  أعىل  مراحل  إىل  الوصول  بهدف  التحويلية  الصناعات 
املواد  يف  التنّوع  يؤدي  أن  املتوقع  من  املثال  سبيل  عىل  البرتوكيامويات، 
 2,000 500 دوالر أمرييك إىل  الكيميائية املتخصصة إىل زيادة العائدات للطن من 

دوالر أمرييك بحلول عام 2040م يف اململكة.

يحظى تطوير قطاع البرتوكيامويات يف املدينة املنورة بدعم من الهيئة امللكية 
املدينة،  يف  االستثامر  فرص  وتعزز  الصناعية  ينبع  مدينة  تدير  التي  وينبع  للجبيل 
املواد  ووفرة  العاملي،  املستوى  ذات  التحتية  البنية  يف  حوافز  الهيئة  وتقدم 
لألرض  سنويًا  املربع  للمرت  أمرييك  دوالر   1.2 يبلغ  تنافيس  إيجار  ومعدل  الخام، 
الصناعية، وإعفاء من اإليجار ملدة عام واحد ملرحلة التصميم، وعقود طويلة األجل 

تصل إىل 30 سنة.

أن  اململكة  يف  االستثامر  إىل  تسعى  التي  البرتوكيامويات  لرشكات  ميكن  كام 
تستفيد من عدد من الحوافز املالية األخرى مبا يف ذلك اإلعفاءات عىل املعدات 
بني  )األقل  األجنبية  الرشكات  أرباح  عىل  الرضيبة  معدل  انخفاض  إىل  إضافة  واآلالت، 
برنامج  مثل  األخرى  الحوافز  وبرامج   ،)%20 حوايل  وتبلغ  العرشين،  مجموعة  دول 

رشيك وبرنامج متويل التجارة العربية وبرنامج الصادرات السعودية وغريها.

البرتوكيامويات

أكرب مجمع لشحن 
النفط يف البحر 

األحمر

ميثل قطاع 
الكيميائيات 56% من 
االستثامرات الحالية 

يف املنطقة

توجد 34 رشكة تصنيع 
يف مجال الكيميائيات 

يف املنطقة 2021م

معالجة 1.2 برميل 
نفط يوميًا وإنتاج 

2.25 مليون طن من 
اإليثيلني سنويًا 

يف ينبع

يف عام 2020م، 
صدرت اململكة 

منتجات برتولية مكررة 
بقيمة 26.2 مليار 

دوالر

بلغت صادرات 
البالستيك واملواد 

الكيميائية من 
اململكة أكرث من 30 
مليار دوالر أمرييك 

يف عام 2019م

                    املنتجات الكيميائية 

الخاصة  القيمة  لسلسلة  بالنسبة  مستويات  أعىل  إىل  اململكة  تحول  املنورة  املدينة  منطقة  شهدت 
بالبرتوكيامويات، وذلك ضمن اسرتاتيجية دعم حكومي قوي، إذ عززت ينبع من قدرات تكرير النفط وتوسعت 
إىل الصناعات التحويلية من خالل إنشاء مرافق للصناعات الكيميائية، وال تزال عمليات إنشاء املصانع الجديدة 
الكيميائيات  قطاع  تجعل  التي  والغاز  للنفط  الحالية  اإلمداد  سلسلة  من  لالستفادة  املنطقة  يف  حارضة 

املحرك األكرب لالستثامر األجنبي يف اململكة.

االستثامرية القطاعات  االستثامريةأبرز  القطاعات  أبرز 

املدينة منطقة   - االستثامرية  املناطق  37تقارير 
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الكيميائية املواد 

الكيميائيات اللقيم
األساسية

الكيميائيات 
الوسيطة

الكيميائية  املواد 
التوزيع التحويالتاملتخصصة

واملبيعات

املوارد 	 
األساسية 

املستخدمة يف 
الكيميايئ  االنتاج 

هي النفط 
الخام وامليثان 

وااليثان وغاز 
البرتول املسال 

والنفتا، إلخ

انتاج املواد 	 
الكيميائية 

األساسية مثل 
األوليفينات، 

العطريات، 
البرتوكيامويات، 
األوليوكيميائيات

الكيميائيات 	  انتاج 
الوسيطة مثل 

الزيوت واألصباغ 
واألصباغ واملواد 

الالصقة 
واملتفجرات

انتاج املواد 	 
الكيميائية 

املتخصصة مثل 
الدهانات واملواد 

الدقيقة  الكيميائية 
والبوليمرات 

املتقدمة والعناية 
الشخصية واملواد 

الالصقة، إلخ

معالجة 	 
التطبيقات 

النهائية 
للبالستيك 

وغري 
املعدين 

واللدائن 
والبويل 

يوريثان

لوجستيات 	 
املنتج األخري

تشمل األسواق 	 
النهائية 
األدوية، 

والزراعة، 
والسيارات، 

والبناء، 
وااللكرتونيات، 
واملنسوجات، 

إلخ

)يتبع( البرتوكيامويات 
تعد اململكة العربية السعودية ثاين أكرب سوق يف الرشق 
األوسط من حيث املواد الكياموية األساسية والفرص املتاحة 
الطلب  ينمو  أن  املتوقع  ومن  القوي،  الدويل  للطلب  نظرًا 
زيادة  مع  العامل  أنحاء  جميع  يف  البرتوكيامويات  عىل 
احتياجات البالستيك واألسمدة واملنتجات األخرى مثل التعبئة 

والتغليف واملالبس واألجهزة واإلطارات واملنظفات وغريها.

يف  نضًجا  األكرث  القطاعات  من  البرتوكيامويات  قطاع  يعد 
املدينة املنورة، إذ تتميز املنطقة مبنظومة متطورة تشمل 
الخام  املواد  إىل  الوصول  وإمكانية  الصناعية  التحتية  البنية 
إضافة غىل القدرة التصديرية الكبرية من خالل املوانئ يف 
يف  للتعاون  مثاليًا  مجااًل  املنطقة  توفر  كام  األحمر.  البحر 
مثل  التحويلية،  الصناعات  حلول  يف  والتوسع  النفط  قطاع 
البنية  توافر  بسبب  وذلك  املتخصصة،  الكيميائية  املواد 
التحتية الصناعية ومجاالت النقل املتقدمة، فمثاًل تضم مدينة 

كام  البرتوكيامويات.  رشكات  من  كبرية  نسبة  الصناعية  ينبع 
تضم  والتي  املنورة  باملدينة  الصناعية  املدينة  أيًضا  توجد 
أكرث من 240 رشكة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات مثل 

املطاط والبالستيك واملنتجات الغذائية.

هذا  يف  األعامل  فرص  أحدث  تحليل  خالل  من  االستنتاج  ميكن 
سلسلة  يف  األساسية  الكيميائية  املواد  مرحلة  أن  القطاع 
القيمة توفر درجة أعىل من الفرص يف املنطقة، إال أن هناك 
اإلنتاج.  بعد  وما  منتصف  يف  املنتجات  عىل  متزايد  تركيز 
ويستفيد قطاع املواد الكيميائية األساسية من قرب املنطقة 
ولتعزيز  خام  كمواد  الستخدامها  والغاز  النفط  مصادر  من 
والنقل  الصناعية  التحتية  البنية  بسبب  التنافيس  اإلنتاج 
مجال  يف  فرص  كذلك  توجد  كام  املتقدمة.  والطاقة 
البالستيك،  صناعات  مثل  والتحويلية،  املتخصصة  الكيميائيات 

مع العديد من الرشكات العاملة يف هذا املجال.

االستثامرية القطاعات  االستثامريةأبرز  القطاعات  أبرز 
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أبرز القطاعات الواعدة
يف منطقة املدينة املنورة

يف  يوجد  القامئة،  الرئيسية  القطاعات  إىل  باإلضافة 
التي  الواعدة  القطاعات  من  العديد  املنورة  املدينة 

لها إمكانات كبرية للنمو والفرص يف املستقبل. 

املعادن األخرى ذات 
اإلمكانات العالية 

ميكن  والتي  العالية  اإلمكانات  ذات  األخرى  املعادن  بوفرة  املنورة  املدينة  تتميز 
استخدامها يف الصناعات املتقدمة مثل صناعة الفضاء  واألدوية، عىل سبيل املثال، 
يف  طن(  مليون   430( والتنتالوم  النيوبيوم  مثل  النادرة  األرضية  العنارص  تستخدم 
 12( واملغنيسيوم  املغنيسيوم  كربونات  وتستخدم  والصيدالنية،  العالجية  الصناعات 

مليون طن( يف الصناعات العالجية والكيميائية.

430 مليون طن من احتياطيات النيوبيوم والتنتالوم يف 
املنطقة

تحتوي املنطقة عىل 12 مليون طن من احتياطي 
املغنيسيوم وكربونات املغنيسيوم

توجد رواسب اليورانيوم يف مواقع محددة

املعادن 
األخرى ذات 

اإلمكانات 
العالية

األلومنيوم

اآلسيوية  االقتصادات  بفضل  األلومنيوم  عىل  الطلب  يتزايد 
السيارات والفضاء، ومن خالل هذه  العاملية مثل  والصناعات 
بلغت  إذ  اململكة،  يف  هائاًل  منًوا  األلومنيوم  شهد  الفرصة 
املايض،  العقد  خالل  أضعاف  أربعة  من  أكرث  الصادرات  قيمة 
2 مليار  500 مليون دوالر أمرييك إىل أكرث من  وارتفعت من 

دوالر أمرييك من عام 2010م إىل عام 2020م.

يوجد العديد من الفرص يف الصناعات التعدينية يف متوسط 
املنطقة،  يف  األلومنيوم  بصناعة  الخاصة  القيمة  سلسلة 
وتعد  البوكسايت،  مثل  الخام  املواد  من  قربها  بسبب  وذلك 
ميكن  التي  املجاالت  من  ألومنيوم  وصب  ألومنيوم  كتل 

استغاللها كمشاريع وفرص جارية.

األلومنيوم

البنية  بفضل  وذلك  األلومنيوم،  ملصنعي  كبرية  إمكانات  املنورة  املدينة  منطقة  لدى 
التحتية واملدن الصناعية رفيعة املستوى يف املدينة املنورة، باإلضافة إىل قربها من 
وتصنيع  املعدنية  الصناعات  قطاع  ويضم  القصيم.  منطقة  يف  الوفري  البوكسايت  مخزون 
املعادن الكبري يف املدينة املنورة رشكات أملنيوم قامئة متخصصة يف مجاالت مثل صب 

األلومنيوم ومنتجات األلومنيوم املعامرية. 

األملنيوم

التحويلاملواد الخام املعالجة وشبه عمليات 
اعادة التدويراالالت والتصنيعالتصنيع

تعدين خام 	 
البوكسيت

املواد الخامة من 	 
األملنيوم 

تحويل خام 	 
البوكسيت اىل 

مسحوق 
األملنيوم بالصهر

التحويل إىل 	 
األملنيوم األويل 

عن طريق 
عمليات الصهر

عملية الصب اىل 	 
كتل األملنيوم 

)األملنيوم 
األوىل(

صهر الخردة يف 	 
األملنيوم 

الثانوي

يتم تحويل قضبان 	 
األملنيوم اىل 

منتجات مثل القضبان، 
اللوحات، األنابيب، 

الصفائح

انشاء منتجات 	 
نهائية للعديد من 
الصناعات مبا يف 
ذلك النقل والبناء 
والتصنيع وما اىل 

ذلك 

اعادة تجميع خردة 	 
األملنيوم

صهر وتكرير الخردة 	 
اىل الومنيوم نقي

اعادة تدوير 	 
املنتجات

قيمة صادرات اململكة العربية السعودية من األملنيوم إىل 
العامل )بآالف الدوالرات األمريكية(

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

50 000

20
01

20
04

20
08

20
12

20
14

20
18

20
20

0

الواعدة القطاعات  الواعدةأبرز  القطاعات  أبرز 



املدينة منطقة   - االستثامرية  املناطق  املدينة42تقارير  منطقة   - االستثامرية  املناطق  43تقارير 

املشاريع 
الرئيسية

السعودية  رؤية  برامج  أحد  هو  الرحمن  ضيوف  خدمة  برنامج 
والعمرة  الحج  تجربة  يف  نوعية  نقلة  إلحداث  ويهدف   2030
واملعتمرين  الحجاج  من  ممكن  عدد  ألكرب  وإتاحتها  والزيارة 
خدمة  يف  للمملكة  والحضارية  املرشقة  الصورة  وعكس 

الحرمني الرشيفني. 

يسعى الربنامج إىل زيادة املعتمرين الدوليني إىل 30 مليون بحلول عام  2030م.

االبتكار  خالل  من  للحجاج  روحية  رحلة  لتوفري  أساسية  أهداف  أربعة  ويستهدف 
والنظام املستدام.

برنامج خدمة ضيوف 
الرحمن

تسهيل استضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول 
إىل املساجد املقدسة

تحسني جودة الخدمات املقدمة للحج والعمرة

إثراء الرحلة الروحية والثقافية للحجاج واملعتمرين

تحقيق االستدامة يف خدمة ضيوف الرحمن

وبناًء عىل ذلك، تم تصميم عدة مبادرات لالرتقاء 
بتجربة الحج والعمرة:   

افتتاح مركزين جديدين داخل مراكز “ عناية “ وتبني أحدث 	 
الخدمات  أفضل  لتقديم  الفرق  أفضل  وتوظيف  التقنيات 
وتوفري أحدث املعلومات مبارشة من وزارة الحج والعمرة 

ومن جميع الجهات املرتبطة بالحج والعمرة

خالل 	  من  املنورة  باملدينة  العام  النقل  خدمات  تطوير 
مرشوع النقل بالحافالت

بجميع 	  املوقع  وتجهيز  التاريخي  الخندق  موقع  تطوير 
إثراء  يف  للمساهمة  العاملية  املعايري  حسب  الخدمات 

التجربة

خالل 	  من  والتاريخية  الثقافية  املواقع  وتفعيل  تأهيل 
الخدمات  لتقديم  التحتية  بالبنية  وتجهيزها  تطويرها 
هذه  زيارة  من  ومتكينهم  الرحمن  لضيوف  الالزمة 

املواقع

يف 	  العام  مدار  عىل  املختلفة  الفعاليات  إقامة  متكني 
املساحات  وتوفري  املنورة  باملدينة  املركزية  املنطقة 
الوعي  رفع  يف  يساهم  مام  لذلك  الالزمة  والخدمات 
بتنوع خيارات الوجهة للزوار وتسويق الفعاليات الثقافية 

املختلفة التي ترثي التجربة

العام 	  النقل  وخيارات  والقدرات  الجودة  معايري  رفع 
الوجهات  إىل  الوصول  لتسهيل  املنورة  باملدينة 

املختلفة وتسهيل حركة الحجاج يف املدينة املنورة

واملشاة 	  باملركبات  التنقل  تجربة  وتسهيل  تحسني 
تطوير  مع  املركزية  املنطقة  إىل  الوصول  وتسهيل 

التجربة وإثرائها

مدينة ينبع 
الصناعية

برنامج خدمة 
ضيوف الرحمن

املدينة الصناعية 
باملدينة املنورة

مدينة املعرفة 
)KEC( االقتصادية

واحة مدن 
بينبع

رؤى املدينة 
القابضة

الجرس الربي 
السعودي

الرئيسية الرئيسيةاملشاريع  املشاريع 
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الحرمني 
واملشاعر 
املقدسة

السعودية،  العربية  اململكة  باستكشاف  وتنتهي  الوصول  قبل  تبدأ  للحجاج  خطوات  سبع  من  رحلة  الربنامج  حدد 
ويهدف الربنامج إىل تسهيل العملية من خالل كل خطوة.

الفرص االستثامرية

ادارة الحشود

معلومات 
لجميع األماكن 
املقدسة يف 
مكان واحد )أي 

مراكز 
املعلومات 

واألدلة(

املأكوالت 
واملرشوبات

4

ما قبل 
الوصول

مكاتب ادارة 
الوجهات

مقدمو خدمات 
العمرة

رشكات الطريان

1

الوصول 
واملغادرة

مرافق 
املطار

املأكوالت 
واملرشوبات

2

الصحة 
واألمان

الخدمات الطبية

األمن والسالمة 
يف جميع 

املراحل

5

الضيافة 
والسكن

وسائل السكن 
املختلفة

املأكوالت 
واملرشوبات

6

استكشاف 
اململكة

أدلة السفر

تسويق وترويج 
املواقع 
التاريخية

7

النقل

وسائل النقل 
املختلفة )من 

وإىل وبني 
املدن(

الخدمات 
املساندة 

)تأجري 
السيارات، 

وقوف 
السيارات( 

3

وال  املدينة  يف  التطوير  قيد  املهمة  املشاريع  تشمل 
تقترص عىل ما ييل:

مصنع إلنتاج املعادن النحاسية وحمض الكربيتيك بسعة 	 
عام  بحلول  منه  االنتهاء  املتوقع  )من  سنويًا  طن   800

2025م(

الصلة 	  ذات  الصناعية  لألنشطة  مختلفة  إنتاج  محطة 
املذيبات،  )مثل  واملعادن  البرتوكيامويات  مبعالجة 

واإليثيلني، ومعالجة الديزل الحيوي(

بحلول 	  منه  االنتهاء  املتوقع  )من  الرياح  طاقة  مصنع 
عام 2023م(

ألف 	   )42( إنتاجية  بطاقة  املمزوج  املطاط  إلنتاج  مصنع 
عام  بحلول  منه  االنتهاء  املتوقع  من   ( سنوياً  طن 

2025م(  

مدينة ينبع 
الصناعية

ساحل  عىل  الصناعية  ينبع  مدينة  تقع 
606 مليون  األحمر وتغطي مساحة  البحر 
اهم  من  من  واحدة  وهي  مربع،  مرت 
والبرتوكياموية  الصناعية  التجمعات 
الرئيسية يف اململكة ، كام تضم املدينة 
أكرب  وهو  الصناعي،  فهد  امللك  ميناء 

مجمع لشحن النفط عىل البحر األحمر. 

مصنع إلنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم واملنغنري 	 
 )300( إنتاجية  بطاقة  الكهربائية  البطاريات  ومكونات 
بحلول عام  االنتهاء منه  ألف طن سنوياً  )من املتوقع 

2025م( 

بيوتني 	  بروبيلني،  جاليكول،  ايثلني  ايثيلني،  إلنتاج  مصنع 
)من  سنوياً  طن  كيلو   )1371( إنتاجية  بطاقة  وسلفر 

املتوقع االنتهاء منه بحلول عام 2026م( 

تقدر 	  إنتاجية  بطاقة  الشمسية  األلواح  إلنتاج  مصنع 
)400( ميجاواط من االلواح سنوياً ) من املتوقع االنتهاء 

منه بحلول عام 2023م(

إطار 	  مليون   )5( إنتاجية  بطاقة  اإلطارات  إلنتاج  مصنع 
سنوياً ) من املتوقع االنتهاء منه بحلول عام 2025م(

جاهزة  مصانع  وحدات  املرشوع  ويتضمن 
واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  تستهدف 
ومالمئة  متنوعة  حلول  توفري  بغرض 
مصنع  و20  الصناعية  املدن  يف  لالستثامر 
مبساحة 700 مرت مربع لكل مصنع. وتستهدف 
الواحة صناعة الُحيل واإلكسسوارات وصناعة 
مستحرضات  صناعة  و  واملنسوجات  األزياء 

التجميل والِحرف اليدوية.

استثامرات  إجاميل  وصل  2020م،  عام  بحلول 
الصناعية  ينبع  مدينة  يف  الخاص  املال  رأس 
إىل أكرث من 60 مليار دوالر، كام تتجاوز الطاقة 
الصناعات  يف  للرشكات  اإلجاملية  اإلنتاجية 
األولية والثانوية العاملة يف املدينة أكرث من 
400 مليون طن سنويًا، وتضم املدينة أكرث من 
76,000 عامل يستفيدون من مجموعة واسعة 
والتعليمية  والدينية  السكنية  املرافق  من 

والرتفيهية. والصحية 

واحة مدن 
بينبع

ويتم  ينبع  مدينة  رشق  ينبع  واحة  تقع 
500 ألف مرت مربع  تطويرها عىل مساحة 
تحتية  بنية  بخدمات  عمل  فرص  لتهيئ 

متكاملة.

الرئيسية الرئيسيةاملشاريع  املشاريع 
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وتشمل املشاريع واالستثامرات ذات الصلة ما ييل:

دوالر 	  مليون   209 بقيمة  املعرفة  ملتقى  مرشوع 
سكنية  ومناطق  تجاريا   مركزا  يتضمن  والذي   ، أمرييك 
وفندق هيلتون من فئة 5 نجوم يضم 350 غرفة  و109 

شقة سكنية

مرشوع صندوق بوابة املدينة  بقيمة 152 مليون دوالر 	 
أمرييك ويستهدف املرشوع تطوير األرايض املجاورة 
ملحطة قطار الحرمني الرسيع يف املدينة املنورة مبا 

يشمل مرافق الضيافة والتجارة والنقل والرتفيه 

دوالر 	  مليون   20 بقيمة  الدولية  النخبة  مدارس  مجمع 
أمرييك الستيعاب حوايل 1700 طالب

 	 120 بلغت  استثامرية  بقيمة  املواساة  مستشفى 
مليون دوالر أمرييك بطاقة استيعابية 200 رسير و 60 

عيادة تخصصية

 	 533 استثامر  بقيمة  السكني  العلياء  مخطط  مرشوع 
مليون دوالر أمرييك 

استثامر 	  بقيمة  السكنية  الجوار  دار  وحدات  مرشوع 
الوحدات  عدد  وبلغ  أمرييك  دوالر  مليون   22 بلغت  
حدائق  إىل  إضافة  مربع  مرت   1653 وحدة   77 السكنية 
وانسنة  الذكية  املدن  تصاميم  مع  تتوائم  وممرات 

املدن.

مدينة املعرفة 
 )KEC( االقتصادية

2006م  عام  يف  املدينة  إطالق  تم 
الست  االقتصادية  املدن  من  كواحدة 
ويتضمن  اململكة،  يف  لها  املخطط 
ومحطة  الفلل  من  مجموعة  املرشوع 
ومعهد  الرسعة  عالية  حديدية  سكك 
ومتحف  األعامل  وريادة  للقيادة  املدينة 

دار املدينة املنورة.

50 كيلومرت من  تقع املدينة الصناعية عىل بعد 
مطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل وعىل 
فهد  امللك  ميناء  من  كيلومرت   200 بعد 
الصناعي يف ينبع، أي يعد موقعها اسرتاتيجي 
يف  التحتية  البنية  أصول  أكرب  من  اثنني  بني 

املنطقة.

يف  تنفيذها  الجاري  الجديدة  الصناعية  املشاريع  تتضمن 
مدينة املدينة املنورة الصناعية ما ييل: 

700 مرت 	  تبلغ مساحة كل منها  16 مصنًعا متخصًصا  إنشاء 
مربع )تم إنجاز 43% بحلول عام 2020م(

املصانع 	  ملنطقة  التحتية  والبنية  الطرق  خدمات  تطوير 
)%83( املتخصصة 

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة النفايات الصناعية 	 
والرصف الصحي )%94(

700 مرت 	  28 مصنًعا متخصًصا، تبلغ مساحة كل منها  إنشاء 
مربع )%53(

الصناعية  املدينة 
باملدينة املنورة

رؤى املدينة 
القابضة 

تجمع املدينة الصناعية أكرث من 240 مصنًعا 
يف مجموعة واسعة من الصناعات مبساحة 
مطورة تبلغ 17 مليون مرت مربع، وتم تخصيص 
مليون   7.8 عن  تزيد  توسعة  ملرشوع  أرض 
املنتجات  الصناعات  هذه  وتشمل  مربع  مرت 
الغذائية واملطاط والبالستيك، إضافة غىل 
معالجة وتصنيع املعادن والصناعات الطبية 
والصناعات الكيميائية  وصناعة االلكرتونيات 
وصناعة  التحويلية  والصناعات  واملعدات  

الورق واألنسجة واملفروشات.

بالعامل  فندقية  ضيافة  مرشوع  أكرب  وهو 
بتنفيذ رشكة رؤي املدينة القابضة التابعة 

لصندوق االستثامرات العامة.

النبوي 	  املسجد  رشق  يف  املرشوع  ويقع 
برج،   154 1.5 مليون مرت مربع ويتضمن  مبساحة 
غرفة   50,000 اىل  تصل  استيعابية  بطاقة 

فندقية بحلول عام 2030م.

The Knowledge Economic City (KEC)

الرئيسية الرئيسيةاملشاريع  املشاريع 

الجرس الربي 
السعودي

تربط  السعودية  الربية  الجسور  شبكة 
موانئ اململكة عىل ساحل الخليج العريب 
ويتضمن  األحمر.  البحر  ساحل  عىل  مبوانئ 
الطرق  شبكات  وتحسني  تطوير  املرشوع 
لوجستية  أنشطة  مراكز  سبعة  لربط 
وأنشطة  صناعية  ومدن  حديثة  واقتصادية 

تعدين. 

اململكة 	  طموح  دعم  إىل  املرشوع  يهدف 
لتصبح مركزًا حيويًا للنقل يربط بني آسيا وأوروبا 
األهداف  مع  املرشوع  ويتوائم  وأفريقيا. 
والخدمات  للنقل  الوطنية  اإلسرتاتيجية 
بتقييم  االرتقاء  إىل  تهدف  والتي  اللوجستية 
للوصول  اللوجستي  األداء  مؤرش  يف  الدولة 
العامل  مستوى  عىل  العارش  املركز  إىل 
والوصول إىل املركز 35 يف العامل يف مؤرش 
أيًضا  املرشوع  يستلزم  كام  الحدودية.  التجارة 
وزيادة  النقل  وسائل  من  العديد  مع  التكامل 

الكفاءة وتحسني االتصال واالستدامة.
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مرشوع املدن 
الذكية

شهادة  عىل  املنورة  املدينة  حصلت 
من  واحدة  يجعلها  مام   )ISO( أيزو37120 

أرسع املدن الذكية تقدًما يف العامل.

10 متبنني ملؤرش  أفضل  تحديدها كواحدة من  وتم 
املدن  بيانات  ملجلس  وفقاً  الذكية  للمدن    ISO
عربياً  األوىل  كونها  عن  فضالً  العاملي،  الذكية 
الجهود  هذه  تساهم  املجال.  هذا  يف  وآسيوياً 
يف تطوير البنية التحتية ، ومنو املرافق ، وخدمة 
التنموي يف جميع  التخطيط  برامج  ، وتعزز  االبتكار 
بناء  يف  العام  االتجاه  وتدعم   ، املنطقة  أنحاء 
التحديات  مع  للتعامل  جاهز  مبتكر  رقمي  اقتصاد 

املستقبلية. 

برنامج  من  الذكية  املدينة  مرافق  بعض  تتكون 
الذي   )DDA( “طبيب”  الرقمي  األطباء  مساعد 
املجاالت  مختلف  من  األطباء  ربط  إىل  يهدف 
الربنامج  هذا  يتيح  املرىض.  من  محددة  مبجموعة 
املريض  معلومات  إىل  الوصول  للطبيب 

والتشخيصات من خالل منصة “طبيب”.  

ومن املبادرات التي كان لها أثر إيجايب عىل تطوير 
التي  املتنقلة  العيادات  هي  املنورة  املدينة 
الفحص  بغرف  املجهزة  الطبية  املركبات  تستخدم 
واملختربات وغريها من الخدمات التي ميكن توصيلها 

للمرىض املحتاجني.

  B2B عالوة عىل ذلك ، كان لسوق املدينة للسياحة
املنورة  املدينة  جعل  يف  الخاصة  مساهمته 
العامل. يهدف  الذكية يف  واحدة من أفضل املدن 
يف  املختلفة  الرشكات  ربط  إىل  الربنامج  هذا 

املنطقة لخلق تعاون تنافيس فعال فيام بينها. 

مبادرة  هي  كبريًا  دوًرا  لعب  التي  املشاريع  ومن 
هذه  تشجع  الذكية.  املستودعات  إدارة  حلول 
حلول  يف  الذيك  املخزون  اعتامد  عىل  املبادرة 
تكلفة  إدارة املستودعات. يعمل هذا عىل تحسني 
أكرث  بشكل  بالتنافس  للرشكات  ويسمح  العمل 

فاعلية مع بعضها البعض.

مرشوع حافالت 
املدينة املنورة

مرشوع حافالت النقل الرسيع هو أول مرشوع 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  نوعه  من 
تحسني  لضامن  مسارات  ثالثة  الشبكة  تغطي 

وتطوير خدمات النقل العام. 

 	 16.2 بطول  قباء  مسجد  إىل  أحد  من  األول  املسار 
إليقاف  منطقتني  مع  محطة   12 ويضم  كيلومرتًا 

املركبات وركوب الحافالت.

مطار 	  مبنى   من  الرسيعة  للحافالت  الثاين  املسار 
األمري محمد بن عبد العزيز الدويل مروراً باملسجد 
النبوي ويستمر إىل أن يصل مسجد امليقات بطول 
إليقاف  مناطق  ثالث  مع  محطة   24 يضم  كلم   38

املركبات وركوب الحافالت.

)خط 	  القصيم  طريق  رشق  من  يبدأ  الثالث  املسار 
 10.4 بطول  املجيد  عبد  األمري  مسجد  إىل  الهجرة( 
إليقاف  واحدة  منطقة  مع  محطات   10 يضم  كلم 

املركبات وركوب الحافالت.

الرئيسية الرئيسيةاملشاريع  املشاريع 
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اململكة  يف  االستثامر  وزارة  يف  نهدف 
عىل  ملساعدتكم  السعودية  العربية 
الفريدة  االستثامرية  الفرص  استكشاف 

واملتميزة يف منطقة املدينة املنورة. 

املستثمرين  أعامل  تسهيل  إىل  الوزارة  تسعى  كام 
االستثامرية  رحلتهم  خالل  ودعمهم  والجدد  الحاليني 
ستحرص  املضافة.  القيمة  ذات  الفرص  واحة  يف 
الوزارة عىل تزويدكم بجميع املمّكنات التي ستساهم 
يف تحقيق أهدافكم االستثامرية بنجاح يف اململكة، 
ويشمل ذلك تقديم املعلومات السوقية واالقتصادية، 
وأسعار  املوقع،  اختيار  يف  املتعلقة  املعلومات 
املنظومة  عىل  التعرف  يف  ملساعدتكم  العقارات؛ 
جهودها  الوزارة  بذلت  لقد  اململكة.  يف  االستثامرية 
املتواصلة لتذليل جميع التحديات واملعوقات التي قد 
يف  االستثامرية  رحلتهم  خالل  املستثمرين  تواجه 

اململكة.

عىل  الوزارة  عمل  مجال  يقترص  فال  ذلك،  عىل  عالوة 
تتوىل  إنها  بل  فحسب،  األعامل  مامرسة  تسهيل 

مسؤولية إصدار وتنظيم الرتاخيص االستثامرية.

للمهتمني يف االستثامر 
مبنطقة املدينة املنورة

ويعد نطاق الدعم املقدم 
من وزارة االستثامر سبّاقًا 
من حيث تقديم املشورة 

بشأن الحوافز املتاحة 
والدعم املستمر 

للمشكالت التشغيلية. 
لذلك، ستكون الوزارة 
مبثابة دليلك ملعرفة 

املقومات االستثامرية 
يف املنطقة. 

وميكنكم معرفة املزيد 
من التفاصيل من خالل رابط 

استثمر يف السعودية 
يف السعودية ورابط رحلة 

املستثمر.

املنورة املدينة  مبنطقة  االستثامر  يف  املنورةللمهتمني  املدينة  مبنطقة  االستثامر  يف  للمهتمني 

امسح هناامسح هنا

استثمر يف 
السعودية

رحلة 
املستثمر

املدينة منطقة   - االستثامرية  املناطق  51تقارير  املدينة منطقة   - االستثامرية  املناطق  50تقارير 

للمزيد من املعلومات عن 
الفرص االستثامرية، الرجاء   

الضغط هنا أو قم مبسح الكود

تتضمن الفرص االستثامرية يف منطقة املدينة املنورة اآليت:

البرتوكيامويات	 
 	Aluminum Hydroxide – Flame    Retardant Grade

السياحة 	 
 	Religious Reflection Resorts & Spiritual Centres

التعدين	 
 	Rare Earth Elements )Ree(

امسح هنا

https://investsaudi.sa/ar
https://misa.gov.sa/ar/investor-journey-list/
https://misa.gov.sa/ar/investor-journey-list/
https://www.investsaudi.sa/ar/meetTheKingdom/province/medina


Misa.gov.sa
@MISA

تواصلوا مع وزارة االستثامر ملعرفة املزيد، 
وابدؤوا رحلتكم االستثامرية يف منطقة 

املدينة املنورة اآلن

ألسئلتكم وملعرفة املزيد عن الفرص االستثامرية يف 
منطقة املدينة املنورة، يرجى التواصل مع:            

regions@misa.gov.sa

لألسئلة حول قطاعات التعدين والسياحة والبرتوكيامويات، 
 InvestorCare@misa.gov.sa :يرجى التواصل مع


