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والسياحةتحول قطاع الترفيه 

تأسست عام
2018

تأسست عام
2015

تأسست عام
2018

تأسست عام
2020



رفيه انشاء هيئة الترفيه اكن لك ما يتعلق بقطاع السياحة والتقبل▪

.يتبع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

انشاء هيئة الترفيه اصبحت مهام الهيئة العامة للسياحة بعد▪

-: والتراث الوطني تقتصر على

.تهيئة المناخ المناسب لتطور الترفيه❑

.اصدار التأشيرات السياحية❑

.الحماية والتنقيب عن االثار الوطنية وإدارة المتاحف❑

.برامج تدريب و ابتعاث العاملين في قطاع السياحة❑

.توفير برامج االستثمار في قطاع السياحة❑

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيتم تغير مسمى 2020في ▪

.وزارة السياحةوتحويلها الى 

تحول قطاع الترفيه بعد انشاء هيئة الترفيه



-: وتتلخص مهام الهيئة في2015تأسست هيئة الترفيه في ▪

دعم ورعاية األنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات❑

.الحكومية، بالتنسيق معها

ذات العمل مع الشراكت المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات❑

ة محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية واالسالمي

.للمملكة

.وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية، وإدارته، وتطويره❑

تشجيع االستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق ❑

.والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة

ما هي هيئة الترفيه وما هي مهامها؟



هية لاكفة لتوفير واثراء التجارب الترفي: تنويع واثراء التجربة الترفيهية▪

.شرائح المجتمع

ي اتاحة مختلف الخيارات الترفيهية  ف: توفير خيارات حول المملكة▪

.جميع مناطق المملكة

دعم اقتصاد المملكة من :  المساهمة في دعم  االقتصاد المحلي▪

.خالل تنويع مصادر الدخل

اهداف هيئة الترفيه





في السعوديةسياحية للمؤشرات احصائية 

2019-نسب اإلشغال لقطاع اإليواء على مستوى المملكة 



م2019يوليو–مؤشرات الحركة السياحية في السعودية 



م2019يوليو–مؤشرات الحركة السياحية في السعودية 



م2019يوليو–مؤشرات الحركة السياحية في السعودية 

بة سنوي في االنفاق السياحي المحلي بنسارتفاعتم رصد ▪

.2019في % 6

سبة سنوي في االنفاق السياحي للوافدين بنهبوطتم رصد ▪

.2019في % 8

في %  2بنسبة االنفاق السياحي الخارجي هبطبينما ▪

2019.



2019السياحة المغادرة الربع األول 



2019و السكن للربع األول غرض السياحة المغادرة



2019السياحة الوافدة للربع األول 



2019غرض السياحة الوافدة والسكن للربع األول 

هو السياحة السياحة الوافدة الغرض الرئيسي من •
.الدينية

عن الفنادقتفضل السياحة الوافدة السكن في •
.الوحدات المفروشة



2019السياحة المحلية للربع األول 



2019غرض السياحة المحلية والسكن للربع األول 

سياحة الغرض الرئيسي من السياحة المحلية هي •
.الترفيه

الوحدات يفضل السياح المحليون السكن في •
.عن الفنادقالمفروشة



2019ملخص االنفاق السياحي للربع األول 

في انخفاضو % 4.05االنفاق في السياحة الداخلية بمتوسط ارتفاعتشير اإلحصائيات الى ▪

%16.3االنفاق على السياحة الخارجية بنسبة 



-: ماهي التأشيرة السياحية▪

.تمكن حامليها من عمل زيارات متعددة لغرض السياحة❑

.تمتد لعام اكمل❑

.يوم90تتيح اإلقامة داخل المملكة لغرض السياحة لمدة ❑

الهدف من تأسيس الفيزا السيحية هو رفع الطلب على الوجهات ▪

والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها في جميع مناطق 

.المملكة

من اطالقها في أشهر 3تأشيرة سياحة خالل ألف 350تم اصدار ▪

.2019سبتمبر 

الفيزا السعودية السياحية





وقطاعاته-قطاع حجم السوق

حجم قطاع السياحة

مليار ريال 263
CAGR*: 12%

حجم قطاع االيواء

مليار ريال 48
CAGR: 13.5%

حجم سوق الشقق 
المفروشة

مليار ريال14.4

حجم سوق 
الفنادق

مليار ريال32

حجم قطاع 
الترفيه

مليار ريال5
CAGR: 17.66%



عدد الفنادق حسب المنطقة و عدد النجوم-قطاع االيواء

نجوم5
6%

نجوم4
7%

نجوم3
18%

نجوم2
14%

نجمة1
55%

الفنادق حسب التصنيف

.ث نجوملكما ارتفع التصنيف لكما قل عدد الفنادق باستثناء الفنادق ذات النجمتين والثال▪
%  14قد يعود السبب لنسبة االختالف بين متوسط أسعار الفنادق ذات نجمتن و ثالث نجوم و هو •

.%45بينما االختالف بين اسعار الفنادق ذات ثالث نجوم و اربع نجوم هو 



عدد الفنادق حسب المنطقة و عدد النجوم-قطاع االيواء

417.9
391.3

353.5
328.7 317.9

SR-متوسط األسعار 

يعود سبب التفاوت في متوسط األسعار بين منطقة مكة المكرمة والرياض الى▪

في مكة المكرمة نسبة الفنادق ذات النجمة . عدد الفنادق ذات النجمة الواحدة

.  %10بينما في الرياض هي % 60الواحدة من مجموع الفنادق هي 
يعود سبب ارتفاع الطلب على فنادف النجمة الواحدة في منطقة مكة المكرمة •

.بينما السياحة في الرياض هي في المعظم لألعمال والترفيه. للسياحة الدينية



عدد الفنادق حسب المنطقة و عدد النجوم-قطاع االيواء

75.4% 72.5%
67.7% 64.8%

58.3%

%-نسبة اإلشغال 

نسب االشغال ترتفع في منطقة مكة المكرمة و المدينة المنورة بشلك واضح مقارنة ▪

.بباقي المناطق الرئيسية في المملكة
يعود السبب الى كون المنطقتين هي اقطاب السياحة الدينية في المملكة، و هذا النوع من •

.من السياحة الوافدة% 63السياحة يمثل بـ



نسبة االشغال و متوسط األسعار-قطاع االيواء

. هو أعلى الشهور اشغاال و أسعارايونيوشهر ▪

السبب وراء ذلك هو توقيت إجازة الصيف، وهي اعلى األوقات ❑

.للسياحة على مستوى العالم

ب ان اقل األشهر اشغاال وأسعارا بسب( يناير و فبراير)تعد بداية السنة ▪

.هذه الشهور تعد وقت العودة للدراسة واألعمال



نسبة االشغال و متوسط األسعار حسب التصنيف-قطاع االيواء

. ريال360.9هو 2019متوسط سعر الوحدة الفندقية على مستوى المملكة في ▪

.نسبة اشغال الفنادق ذات الخمسة نجوم هي األعلى على مستوى المملكة▪

ليس هناك أي عالقة بين السعر واالشغال في قطاع االيواء في السعودية، علما بأن▪

.  نسب االشغال بين التصنيفات متقاربة





8.4

13
عدد دور السينما 

المفتتحه منذ بداية 

السماح لها في 

2020حتى 2017

نسبة اشغال دور 

السينما منذ االفتتاح

2018حتى نهاية 

مليون عدد زوار احد 

من . مواسم الترفيه

موسم11اصل 

95%2/3

مليار متوسط انفاق 

السعوديون الخارجي 

على الترفيه سنويا
7.2

2.7
مليار استثمار صندوق 

االستثمارات العامة 

في الترفيه

من ساكن المملكة 

30تحت سن 

احصائيات الترفيه



▪MDL BEAST : أيام و ليالي 3هو حفل استعراضي يمتد على مدى

-: يتخلله

عروض غنائية❑

عروض مسرحية❑

عروض ضوئية ❑

.زائر400,000زار الحفل ▪

.مليون ريال100عوائد الحفل تعدت حاجز الـ▪

MDL Beast-احصائيات الترفيه



156

مليون زائر8.4

ألف سائح من الخارج

مليون قيمة المعامالت 
المالية عن طريق 

الشبكة البنكية

100280

ألف وظيفة موسمية 24

%5
من المعامالت البنكية، 
تمة عن طريق سياح 

من الخارج

شركة محلية مشاركة

موسم الرياض-احصائيات الترفيه



تم السماح بفتح 2017

دور سينما

نسبة اشغال دور 

السينما منذ 

االفتتاح حتى 

2018نهاية 

95%60

2
مليار قيمة 

االستثمار الخارجي 

في قطاع السينما 

2018في 

دور سينما بحلول 

2022

دور السينما-احصائيات الترفيه





30

200
مليار راس المال 

المتوقع استثماره 

في قطاع السياحة 

2027بحلول 

الدخل ريال مليار 

المتوقع من سوق 

دور السينما بحلول 

2030

مليون زائر من  خارج 

السعودية بحلول 

2030

244.8

ريال، العائد على لك 

ريال تم استثماره 1

في الترفيه بحلول 

2019

2.05

250
انفاق ريال مليار 

السعوديون والزوار 

على السياحة 

2030والترفيه في 

االستثمار ريالمليار

السنوي المتوقع في 

قطاع الترفيه بين 

2030و 2022

مستقبل سوق السياحة والترفيه



.2030سنويا بحلول مليار 250مجموع انفاق السياح المتوقع في المملكة يصل الى •

من االنفاق سيكون من قبل السياح الوافدين% 25•

2019و 2015برامج التحول الوطني رفعت من االنفاق السياحي ما بين •

.كميهبشلك ناجح، المتوقع نجاح البرامج في المستقبل لتتوازى مع التوقعات ال

مستقبل السياحة في السعودية



قامة المملكة بتسهيل إجراءات اصدار تأشيرة سياحية لجعلها تقدم عن طريق •

. االنترنت او عند الوصول للمطار لبعض الدول

رفيه، إضافة مواقع على قائمة التراث العالمي ستضيف للسياحة الثقافية والت•

والمتوقع منها زيادة حصة السياح الوافدين للسعودية من مجموع السياح 

.القادمين للشرق األوسط

عدد المواقع المسجلة في قائمة التراث 
العالمي في الدول العربية

تأثير تسهيل إجراءات منح التأشيرات على 
الزيادة فوق خط )اقتصادات مجموعة العشرين 

(األساس

مستقبل السياحة في السعودية



.2030ريال بحلول مليار 36الى المحليارتفاع االنفاق االستهالكي ▪

.2030سينما بحلول دور 300متوقع بناء ▪

، تعد المملكة جاذبة االستثمارات 30بسبب ان ثلثين المجتمع تحت سن الـ▪

.الخارجية في قطاع الترفيه

قام صندوق االستثمارات العامة بإنشاء شركة استثمارية مملوكه له▪

10برأس مال ”Saudi Entertainment Ventures “SEVENبالاكمل

.، مخصصة لالستثمار في قطاع الترفيه المحليمليار دوالر

د من المشاريع المستقبلية في قطاع السياحة والترفيه عمالقة وستزي▪

.  جاذبية المملكة للسياح

ملخص عام لمستقبل سوق الترفيه في السعودية



القدية-المشاريع المستقبلية في قطاع الترفيه

التمويلاالشرافالموقع والمساحة

مليار ريال 10
للبنية سعودي

التحتية

مستثمرين

اطالق المشروع

م2018

المرحلة االولى

م2022

الناتج المحلي

مليار ريال 17
سنويا بحلول 

م2030

جنوب غرب الرياض 
334بمساحة 

كيلو متر مربع



التمويلاالشرافالموقع والمساحة

مليار 500
ريال سعودي

مستثمرين

المرحلة االولى

م2025

NEOM-المشاريع المستقبلية في قطاع الترفيه

الموقع

من % 70يسمح لـ
ساكن العالم 
8الوصول في 

ساعات كحد 
اقصى

الناتج المحلي

مليار ريال 100
سنويا بحلول 

2030

من % 70يسمح لـ
ساكن العالم 
8الوصول في 

ساعات كحد 
اقصى



البحر األحمر-المشاريع المستقبلية في قطاع الترفيه

اطالق المشروع

2017يونيو 

المرحلة األولى

2022

العائدات المتوقعة

مليار سنويا15

عن المشروع

جزيرة 50تطوير 
سياحية مكونه 

غرفه 3000من 
فندقية

الموقع

على مدى ساحل 
البحر األحمر بين 
مدينتين املج 

والوجه





الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيالتراخيص المقدمة من ▪

االيواء السياحي❖

منظمو الرحالت السياحية❖

واكالت السفر السياحية❖

ماكتب حجز الوحدات السياحية❖

هيئة الترفيهالتراخيص المقدمة من ▪

بمدن المالهي❖

مراكز الترفيه❖

مرافق الفعاليات الترفيهية❖

العروض و الفعاليات الترفيهية❖

العروض الحية❖

أسواق االستثمار المباشر-تراخيص سوق السياحة والترفيه



تقدم هيئة الترفيه خدمة استثمار رأس المال و توفير رأس المال من ▪

.  مستثمرين في حال تقديم فكرة مشروع

.  يئةيتم تقديم جميع المتطلبات عن طريق الموقع االلكتروني لله▪

-: أنواع النماذج

.في حال الرغبة لتأجير عقار للهيئة: نموذج مالك عقار▪

.نموذج مالك فكرة استثمارية▪

.نموذج المستثمر برأس المال▪

االستثمار في قطاع الترفيه



2017تم السماح بفتح دور سينما في اواخر عام ▪

، نسبة اشغال جميع الدور السينما 2018بحلول الربع األخير من ▪

%95في السعودية هي 

قيمة االستثمار الخارجي في دور السينما في السعودية حتى ▪

مليار ريال2هو 2018أواخر عام 

2022دور سينما بحلول 60المتوقع فتح ▪

وزارة الشؤون البلدية تعطى تصاريح دور السينما عن طريق ▪

عالهيئة العامة لإلعالم المرئي و المسموبالتنسيق مع والقروية

دور السينما-االستثمار في قطاع الترفيه





.قطاع التجزئة بشتى اشاكله: سوق التجزئة ▪

.المطاعم بلك أنواعها: سوق الطعام المشروبات▪

.النقل العام و شراكت النقل الخاصة: سوق النقل▪

هاتشمل النشاطات الحركية واالجتماعية بأشاكل: النشاطات االجتماعية▪

.واكالت السفر والخدمات المميزة السياحية▪

خيارات األسواق المكملة لقطاع السياحة والترفيه



67

79
مليار ريال حجم سوق 

المطاعم في 

السعودية

مليار ريال حجم سوق 

التجزئة في 

السعودية

مليار ريال حجم سوق 

النقل والخدمات 

اللوجستية

3701.2

مليار ريال، حجم سوق 

مقاهي القهوة 

في المملكة تقديريا
3.5

3.1
قيمة شراء ريالمليار

اهم . اوبر لكريم

العبين في سوق 

النقل

، حجم ريالتريليون

قطاع التجزئة 

المتوقع بحلول 

2030

بعض االحصائيات لألسواق المكملة



. يزةيعد سوق المأكوالت والمشروبات األكبر في األنشطة السياحية المم▪

لكن يوجد عدد كبير من المطاعم والمقاهي في المملكة مما يجعل 

.منه سوق اكمل النمو

النقل الجوي الداخلي والنقل البحري واألنشطة الثقافية: أسواق مثل▪

والرياضية والترفيهية و ماكتب خدمات الزوار، تعد أسواق جديدة مما 

يعود السبب وراء ذلك الى الطلب . يجعلها فرصه استثمارية ذهبية

.  النامي و شح العرض

خيارات األسواق المكملة لقطاع السياحة والترفيه



 عام يعد االستثمار في مجال الترفيه او المجاالت المكملة له استثمار واعد بشلك▪

ليةهناك نقص كبير في شراكت تنظيم الحفالت والمناسبات الكبيرة بجودة عا▪

هناك نقص كبير في الفنادق والشقق الفندقية ذات الخدمات العالية▪

مات باالماكن عمل تطبيقات تخدم المناسبات الترفيهية، وتطبيقات تخدم الخد▪

ر الخدمات التكميلية مثل التصويمحترفي تنسيق الحفالت، و: المكملة مثل

وغيرهاوالموسيقى واالعاشة 

10أقل من )على الرغم من ان الصرف الحكومي يعتبر محدود جدا على القطاع ▪

، اال ان القطاع سيكون له مستقبل واعد ويتوقع ان تصل (مليار ريال سعودي

سنويا على رأس المال المستثمر% 50العوائد لبعض المشاريع أكثر من 

يعاني قطاع التدريب والتعليم في مجال الترفيه من نقص حاد، مثل التدريب▪

الموسيقي، والتدريب على خدمات الضيوف، ومعايير خدمات الضيوف 

.وتنقالتهم داخل عدة مناسبات واماكن وغيرها

.هنالمزيد من المعلومات النقر . وجود الدعم الحكومي في المجال الترفيهي▪

مالحظات وتوصيات أثمان

https://www.monshaat.gov.sa/ar/entertainmentacc
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https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%A7%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+Athman+Financial+Advisory%E2%80%AD/@21.514146,39.1592377,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x15c3cf85970bbd4f:0xec8f0d6b56acea8a!2z2KfYq9mF2KfZhiDZhNmE2KfYs9iq2LTYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSBBdGhtYW4gRmluYW5jaWFsIEFkdmlzb3J5!8m2!3d21.514146!4d39.1614264!3m4!1s0x15c3cf85970bbd4f:0xec8f0d6b56acea8a!8m2!3d21.514146!4d39.1614264?hl=en
https://www.linkedin.com/company/athman-financial-advisory?trk=top_nav_home
https://twitter.com/Athman_Advisory
http://www.athman.com/
mailto:info@athman.com

