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ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
الفئة المستهدفة :
ﻛﺎﻧــــﺖ اﻟﻔﺌــــﺔ اﻟﻤﺴــــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻫــــﻢ ﻣﺴــــﺆوﻟﻮن ﻣﻦ اﻹدارة
ﻣﺜـﻞ اﻟﻤﺎﻟـﻚ أو اﻟﻤـﺪﻳﺮ أو اﻟﻤـﺪﻳﺮ اﻟﻌــــﺎم أو اﻟﺸــــﺮﻳﻚ ﻓــــﻲ
اﻟﻤﻨﺸــــﺂت اﻟﺼــــﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة

المدة الزمنية للعمل الميداني :
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﻋﻰﻠ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ :ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2021

المنهجية :
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وﺟﻬﺎ ً ﻟﻮﺟﻪ  CAPIﻟﻬذه
اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻰﻟ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .

االستبيان :
صمم اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ.

حجم المنشأة
%48
%45
%6
%1

 5-1موظف
 6-49موظف

اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

%21
%28
%24
%13
%14

 249-50موظف
أكثر من  250موظف

التعريف بالقطاع
أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام هــو أحــد القطاعــات المندرجــة
فــي التصنيــف الوطنــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاد يــة
( )ISIC4يتضمــن هــذا القســم توفيــر إقامــة قصيــرة للــزوار
والمســافرين اآلخريــن وتوفيــر وجبــات كاملــة ومشــروبات صالحــة
لالســتهالك الفــوري.
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مــن الممكــن أن يختلــف نــوع وســعر مقــدار الخدمــات التكميليــة
المقدمــة فــي هــذا القســم بشــكل كبيــر .يســتثني مــن هــذا
القســم توفيــر ســكن طويــل األجــل كمســاكن أوليــة ،كمــا
يســتثنى مــن ذلــك تحضيــر األطعمــة أو المشــروبات إمــا أنهــا
غيــر صالحــة لالســتهالك الفــوري أو يتــم بيعهــا مــن خــال
التوزيــع المســتقل فــي قنــوات البيــع ،أي مــن خــال أنشــطة
تجــارة الجملــة أو التجزئــة.

الملخص التنفيذي
قطاع اإلقـــامة والطعـام

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻘﻄﺎع
ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎءات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻋﺎم 2020م ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع ﺷﻬﺪ إنخفاضــا ً ملحوظــا ً ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺟﺮاءات اﻹﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  2021إﻰﻟ ﻧﺤﻮ  65ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ
 234.4ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم 2020م
تشــير ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻹﺳﻜﺎن
ﻟﻌﺎم 2020م ،أن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع 48,436
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل ﻗﻄﺎع اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎﻳﻘﺎرب 11,800
وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ  2022و.2025

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺰول ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻰﻟ % 7.8ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺣﺘﺮازﻳﺔ
إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ %10ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ.2021
ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺗﺼﻞ إﻰﻟ ﻧﺤﻮ  % 16.3ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم2021م.
إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎح ﻧﺤﻮ  65.3ﻣﻠﻴﻮن رﺣﻠﺔ ،وﻗﻀﺎء  457.8ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ منشــآت اإلقامــة ﺑﻘﻴﻤﺔ  164.6ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

مستقبل القطاع
ﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إىل ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻰﻠ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ودﻋﻢ
ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
رواد اﻷﻋﻤﺎل وﺟﻬﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻲ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻤﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ 2030
اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﻋﺪة
ﺣﻤﻼت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﺣﻴﺚ أنه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄن
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎم 2021

اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻰﻟ أن أنشــطة المطاعــم
والمقاهــي ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ســتنمو ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ %12.22ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة 2025-2020م

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة يســتهدف رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ مقابــل
اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻴﺼﻞ إﻰﻟ  3010ﻣﻄﻌﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
وﻟﻠﻤﻘﺎﻫﻲ  1032ﻣﻘﻬﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

اﺳﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ األحــداث
ﻋﺎم  2021ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎح
ﻟﺘﻌﺰز اﻧﺘﻌﺎش قطــاع الســياحة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟـ 23ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻰﻠ
الرياضيــة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
واإلقامــة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
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أﺑﺮز ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﺪراﺳــﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ (اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ(
يعتبــر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة واﻟﻤﺤﻔﺰة ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد.

اﻟﺘﺠﺎرة اإللكترونيــة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع
وذﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.

ﻳﻮاجــه اﻟﺮواد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﺪى عينة الدراسة.

توطيــن الوظائــف يٌعــد أبــرز التحد يــات أمــام رواد األعمــال
فــي القطــاع.

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ رواد
اﻷﻋﻤﺎل.

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ رواد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﺒﺮات واﻵراء.

اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻋﻰﻠ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ:
بشكل عام

أثر الجائحة
اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%53

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

% 20

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

% 18

ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ

%6

ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%1

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%1

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%1
ارتفاع

انخفاض

ال تغيير
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ﻧـﻈـﺮا ً إﻟـﻰ اﻟﺘﻐﻴـﺮات واﻟﺘﺤﺴـﻦ ﺑﺎﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻮﺑــــﺎﺋﻲ
ﻛﻴﻒ ﺗﺮى ﺗﻐﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%5

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%5

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

%4
%14
%10
%45

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
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%17

اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻰﻠ اﻷﻋﻤﺎل
اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 11ﻷﻋﺪاد ﻓﺮوع اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ (ﺧﻼل اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ) وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺪد
اﻟﻔﺮوع إﻰﻟ  % 25ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

أبرز أسباب اإلنخفاض:
أﺛﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﺪم وﺟﻮد اإلﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﺎئحــة أدت إﻰﻟ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺘﻮﺳﻂ  .%22ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺋﻞ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ .%20

مــن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮت إﻰﻟ ﺧﻔﺾ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ،
 % 32ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻠﺮواﺗﺐ

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻰﻟ  %62وﺗﻮﻗﻊ ﺑﺈرﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إﻰﻟ % 65

 % 63ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼـــــﺎت اإللكترونيــة ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬــــﺎ
ﻗـــﺒـــﻞ اﻟﺠـــــﺎﺋـﺤــﺔ ﺑﻤﻌــﺪل ارﺗــﻔـــــــﺎع زوار ﻳـﺼـــل
إﻰﻟ  % 37أثناء وبعد الجائحة
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل
 % 43ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ (ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل أو ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ) ﻫﻲ أﻫﻢ
دواﻋﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟـ  % 65ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻫﺬة اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة
ﻟﻠﺪﺧﻮل واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع

ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺟﺎء زﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ
https://www.monshaat.gov.sa/node/8518
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