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تســعى حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية 
إىل تحقيــق التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة 
باســتخدام اإلمكانــات غــر املســتغلة لالقتصــاد 
غــر النفطــي. إّن رفــع الحظــر الــذي دام 35 عاًمــا 
عــى قطــاع الســينام كجــزء مــن برنامــج جــودة 
الحيــاة الشــامل، كان أحــد اإلجــراءات التــي اتخذتها 
الحكومــة لتحقيق أهــداف رؤيــة 2030 ذات الصلة، 
املحليــة  واالســتثامرات  التعــاون  آفــاق  وفتــح 

ــينام. ــاع الس ــة يف قط ــة والعاملي واإلقليمي

يهــدف هــذا التقريــر إىل استكشــاف مســتقبل 
القطــاع يف اململكــة مــن خــالل البحــث املكتبــي 
واملقابــالت الشــخصية التــي أجريــت مــع أصحــاب 
املصلحــة يف قطــاع األفــالم الســعودية. وندرس 
يف هــذا التقريــر إمكانــات القطــاع يف اململكــة 
والدعــم الــذي تتلقــاه، وأمنــاط القطــاع وتحدياته، 
باإلضافــة إىل العوامــل التــي ســتدفع النمــو. 
ــاج  ــز إلنت ــات التحفي ــا مخطط ــر أيًض ــش التقري يناق
األفــالم، مثــل اإلعفــاءات الرضيبيــة، مــن خــالل 

ــة. ــة العاملي ــى التجارب/األدل ــوء ع ــليط الض تس

خــالل  مــن  جمعهــا  تــم  التــي  األفــكار  نلخــص 
مقابالتنــا مــع أصحــاب املصلحــة الســعوديني يف 
القطــاع، تحديــًدا يف مجــاالت إنتــاج األفــالم وكتابة 
هــذه  تقــدم  األكادميــي.  والبحــث  الســيناريو 
ــتقبل  ــول مس ــة ح ــرة إضافي ــالت رؤى ونظ املقاب

قطــاع األفــالم الســعودية.

ملّخص
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مــن وجهــة نظــر اجتاعية-اقتصاديــة، كان رفــع الحظــر عــن الســينا مبثابــة خطــوة مهمــة إىل األمــام، مــا ســمح للبــاد 
بتعزيــز قطــاع الرتفيــه. بعــد رفــع الحظــر عــى القطــاع، رُّحب بهــذه الخطــوة يف أنحــاء اململكــة الســعودية، ويف غضون 
 )AMC Theatres( الذي ُعرض لــدى دور الســينا ،)Black Panther( 15 دقيقــة فقــط بيعــت جميــع تذاكر العــرض األول لفيلــم

يف أبريــل 2018.

عندمــا يتعلــق األمــر بتقييــم اآلثــار االجتاعيــة واالقتصاديــة املحتملــة لقطــاع الســينا الناشــئ يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، ال توجــد حتــى اآلن معلومــات متاحــة للجمهــور فيــا يتعلــق بالتأثــرات االقتصاديــة املبــارشة للقطــاع. ميكــن 
تربيــر ذلــك مــن خــال حقيقــة أن القطــاع يف الســعودية ال يــزال يف مهــده، وحتــى هيــكل التقاريــر الحكوميــة مل يفّصــل 

بعــد الســينا كىشــاط إقتصــادي منفصــل.

ومــع ذلك،فــإن الحكومــة الســعودية ملتزمــة بتشــجيع الــركات املحليــة واألجنبيــة عى حد ســواء إلنشــاء صاالت ســينا 
جديــدة يف الريــاض وجــدة ومــدن أخــرى. بينــا مــن املتوقــع أن تعــرض غالبيــة صــاالت الســينا الجديــدة املزيــد مــن 

األفــام العامليــة، فإنــه مــن املتوقــع أيضــاً أن يــؤدي تطويــر ودعــم القطــاع إىل تعزيــز صناعــة األفــام املحليــة.

ــك  ــاج وكذل ــع اإلنت ــى ترسي ــاعد ع ــدوره يس ــذي ب ــن، وال ــة اآلخري ــاب املصلح ــة وأصح ــن الحكوم ــًا م ــاع دع ــى القط يتلق
ــو. ــتثار والنم ــجيع االس ــايل تش ــا، وبالت ــا ودوليً ــعودية محليً ــام الس ــويق األف تس

مقدمة
ملحة عن 

قطاع األفالم 

السعودي
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الجهات الحكومية

جهات وفعاليات رئيسية أخرى معنيّة باألفالم

تعليم األفالم والتدريب

املستهلكونرشكات اإلنتاج والتوزيع واملعنيّة بابتكار املحتوى

هنــاك الكثــر مــن القوى داخــل املنظومــة التي 
تعمــل عــى دفــع قطــاع الســينا الســعودي 
ــة إىل  ــات الحكومي ــن الهيئ ــدًءا م ــام، ب إىل األم
الصلــة  ذات  األخــرى  والهيئــات  اإلنتــاج  رشكات 

ــاع. بالقط

منظومة قطاع 

السينام السعودي

ملحة عن 

قطاع األفالم 

السعودي
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ــز  ــت الركائ ــرب 2021، إذ وضع ــرتاتيجيتها يف نوفم ــن اس ــة، ع ــوزارة الثقاف ــة ل ــعودية التابع ــام الس ــة األف ــفت هيئ كش
واألنشــطة الرئيســية التــي من شــأنها أن تســاعد اململكة عى ترســيخ مكانتهــا كمركز عاملــي لألفام. تركز االســرتاتيجية 
عــى ســتة مجــاالت: ضــان خــط مواهــب عــى مســتوى عاملــي، خلــق قطــاع أفــام قــادر عــى املنافســة مــن حيــث 
الخدمــات والعــروض والحوافــز، تعزيــز اإلنتــاج الســينايئ املحــي، جــذب املزيــد مــن دور اإلنتــاج الدوليــة، تضمــن إطــار 

تنظيمــي يســهل التطــور الرسيــع للقطــاع، وترويــج وتوزيــع األفــام الســعودية يف األســواق اإلقليميــة والدوليــة.

وشمل الدعم التنظيمي الرئييس ما يي:

الئحــة جديــدة إلعفــاء األفــام املحليــة مــن أي مقابــل مــايل عــن التذاكــر يف صــاالت العــرض املختلفــة يف مناطــق  	
اململكــة )أبريــل 2021(.

تخفيــض الرســوم املقتطعــة مــن كل تذكــرة لتكــون ثــاث فئــات حســب املناطــق %15 و%10 و%5 بــدالً مــن املقابــل  	
املــايل املقتطــع ســابًقا والبالــغ %25 )أبريــل 2021(.

أما بالنسبة للدعم املايل، تتضمن بعض املبادرات األخرة ما يي: 

نظام حوافز مينح املنتجن املحلين واألجانب الذين يصّورون يف اململكة تعويضات مالية تصل إىل 40%. 	

صنــدوق البحــر األحمــر - تــم اإلعــان عــن أول 14 مســتفيداً مــن الصنــدوق الــذي تبلــغ قيمتــه 14 مليــون دوالر أمريــي  	
يف ســبتمرب 2021، وافتُتحــت الــدورة الثانيــة لصنــدوق البحــر األحمــر لتقديــم العــروض ملشــاريع األفــام الوثائقيــة 

والرســوم املتحركــة يف أبريــل 2022.

أعلنــت وزارة االســتثار يف ديســمرب 2021 خــال مهرجــان البحــر األحمــر الســينايئ يف جــدة أن اململكــة ســرتعى  	
إنتــاج 100 فيلــم بحلــول عــام 2030.

كشــف صنــدوق التنميــة الثقــايف )CDF( عــن ''برنامــج متويــل قطــاع األفــام'' يف فربايــر 2022، مبيزانيــة قدرهــا 879  	
مليــون ريــال ســعودي، لتحســن البنيــة التحتيــة لقطــاع الســينا الســعودي وتعزيــز اإلنتــاج. ســيتم تقســيم متويــل 

املبــادرة لتخصيــص نســبة %70 لتطويــر املحتــوى واإلنتــاج والتوزيــع، والنســبة الباقيــة لتطويــر البنيــة التحتية.

الدعم التنظيمي 

واملاّدي

ملحة عن 

قطاع األفالم 

السعودي
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عدد دور السينام الجديدة ومنوها منذ عام 22018

عدد شاشات السينام 2

حوايل 231 شاشة جديدة كل عام لتحقيق هدف 2030

حوايل 32 دار سينا جديدة كل عام لتحقيق هدف 2030

 العدد الحايل لدور السينا

 56 

دار سينا
أي ما يقرب من 14 دار سينام سنويًا عىل مدار 

السنوات األربع املاضية

)أي حوايل 9 شاشات لكل سينام حاليًا(

350

)أي 7 شاشات لكل 
سينام حسب أهداف 

رؤية 2030(

 بحلول عام 2030

دار سينا

  Comscore -1
2- هيئة األفالم السعودية التابعة لوزارة الثقافة. 

3-  رؤية السعودية 2030

معدل النمو 
السنوي املركب 

17.3%

238 مليون دوالر أمريي
 518

2600

2030 متوقع 20212021

مليار دوالر أمريي

ملحة عن القطاع
اتجاهات قطاع 

األفالم يف 

السعودية 

الحجم املتوقع لصناعة األفالم السعودية 
مليون دوالر أمرييك2

اإلنفاق املحيّل املتوقع عىل الرتفيه كحصة من الناتج املحيل اإلجاميل3

3% 

)يقدر إجاميل الناتج املحيل بأكرث 
من 2 تريليون ريال سعودي(

2018/2019

 من الناتج املحي
 اإلجايل

 من الناتج املحي
 اإلجايل

6% 

)يقدر إجاميل الناتج املحيل بأكرث 
من 6 تريليون ريال سعودي(

 بحلول عام 2030

2030 متوقع
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ــة  ــادة هائل ــعودية زي ــة الس ــة العربي ــهدت اململك ش
ــجيل  ــينا وتس ــى دور الس ــرتّدد ع ــتثار  وال يف االس
أفــام عــى شــباك التذاكــر، منــذ البــدء يف عــروض 
األفــام يف اململكــة. يف الســنوات األربــع املاضيــة، 
ــعودية ــينا الس ــر للس ــباك التذاك ــات ش ــاوزت مبيع تج

30 مليون تذكرة 
)6.6 مليون يف 2020 و 4 ماين يف 2019(.

نوّضــح أدنــاه أفضــل 10 أفــام ســّجلت عــى شــباك 
املــوزع  وفــق   ،2021 عــام  الســعودية  يف  التذاكــر 
واإليــرادات  والنســبة املئويــة إلجــايل املبيعــات:

األعامل السينامئية 

عىل شباك التذاكر يف 

السعودية يف 2021

اتجاهات قطاع 

األفالم يف 

السعودية

اإليرادات
مليون دوالر أمريي

النسبة املئوية ألفضل 10 أفالم عىل شباك 
15.1التذاكر اإلجاملية يف السعودية، 2021

Empire                  24%

Sony                   24%Disney     11%

Universal     9% N Stars     9%

Eagle Films    10%

Paramount       7% Phars          9%

5.9

11.29.1

7.8 8.2

8.3

6.1 8

6.7



9

من ضمن الحقائق األخرى املتعلّقة بالقطاع:

ــا  	 ــام 2018، وفًق ــذ ع ــرة من ــون تذك ــن 30 ملي ــرث م ــعودية أك ــينامئية يف الس ــر الس ــباك التذاك ــات ش ــاوزت مبيع تج
لبيانــات حديثــة مــن وكالــة األنبــاء الســعودية )أبريــل 2022(، للتعــرف عــىل حجمها، تُظهــر البيانــات أن مبيعــات التذاكر 
يف دور الســينام الســعودية وصلــت إىل أكــرث مــن 73 مليــون دوالر أمريــي )متجــاوزة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
التــي بلغــت 51 مليــون دوالر أمريــي( يف األشــهر التســعة األوىل مــن عــام 2020، وزيــادة قدرهــا 2 مليــون دوالر 

أمريــي يف شــباك التذاكــر مقارنــة بـــ نفــس الفــرتة مــن عــام 2019.

متثــل الحصــة الســعودية مــن ســوق الســينام يف الــرق األوســط مــا يقــرب مــن %20 مــن اإلجــاميل، مقابــل أكــرث  	
مــن %40 التــي متثلهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

يــزور دور الســينام الســعودية مــا يعــادل 59 ألــف مشــرتٍ للتذاكــر شــهريًا،  %77منهــم مــن العائــالت، وذلــك وفًقــا  	
للهيئــة العامــة لإلعــالم املــريئ واملســموع )GCAM(، وهــي الجهــة الحكوميــة املســؤولة عــن رعايــة وتنظيــم 

ــة. ــمعي-البرصي يف اململك ــاع الس القط

منــذ عــام 2018، ســاهم قطــاع الســينام يف توظيــف 4،439 شــاب وشــابة ســعوديني، وفًقــا لهيئــة األفــالم  	
الســعودية )التابعــة لــوزارة الثقافــة(.

متوســط ســعر تذكــرة الســينام يف اململكــة العربيــة الســعودية أعــىل منــه يف دول أخــرى يف دول مجلــس  	
التعــاون الخليجــي وعــىل مســتوى العــامل مثــل الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة. ويعتــر مســتوى الطلــب 

وارتفــاع رضيبــة املبيعــات مــن عوامــل ارتفــاع األســعار.

$17.60

$12.80$11.90
$9.57$10.90 

ــع  ــنوات األرب ــالل الس ــاع خ ــع يف القط ــة التوس ــالل حقب ــر خ ــد انت ــا ق ــريوس كورون ــا أن ف ــر أيًض ــر بالذك ــن الجدي وم
املاضيــة، مــام حــّد مــن منــو القطــاع إىل حــد معــني. وبســبب تفــي الوبــاء، أُجــرت جميــع دور الســينام يف اململكــة 
العربيــة الســعودية عــىل اإلغــالق مــن أوائــل الربيــع وحتــى أواخــر صيــف 2020. تــم رفــع القيــود جزئيـًـا يف خريــف عــام 
2020، عندمــا ســمحت الحكومــة بتشــغيل صــاالت العــرض مبعــدل إشــغال %20 حتــى مــارس 2022، حــني ُســمح لهــم 

بالعمــل بطاقــة اســتيعابيّة كاملــة 100%.

  Variety, Penske Media Corporation. -4

حقائق أخرى 

متعلّقة بالقطاع

اتجاهات قطاع 

األفالم يف 

السعودية 

متوسط سعر تذكرة السينام4
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وفًقــا الســتطالع أجــراه املجلــس الثقــايف الريطــاين يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام 2019 )تضّمــن 422 
مشــاركًا، %40 منهــم مــن صانعــي األفــالم(، قــال %43 مــن املشــاركني إن التمويــل املــايل هــو أحــد أكــر التحديــات 
التــي تواجــه قطــاع الســينام يف الســعودية. هــذا يعكــس بشــكل عــام مــا ذكــر يف املقابــالت النوعيــة التــي أجرتهــا 

ــة 12-11(. ــريز )صفح ــرتاتيجك ج س

ــص  ــيام نق ــف، ال س ــاين كان التوظي ــايف الريط ــس الثق ــتطالع املجل ــا اس ــي أبرزه ــرى الت ــة األخ ــات امللح ــن التحدي م
املرشــحني املؤهلــني. وفًقــا ملنتجــي األفــالم الســعوديني، فــإن أكــر عقبــة يف التوظيــف هــي االفتقــار إىل 
املهــارات الخاصــة بالوظيفــة أو التعليــم أو الخــرة، تليهــا تكلفــة العاملــة. واعتــرت األســباب األخــرى مثــل املنافســة 
مــن الــركات األخــرى واالفتقــار إىل املهــارات الشــخصية مخــاوف بســيطة. يعكــس هــذا أيًضــا بشــكل عــام وجهــة نظــر 

أصحــاب املصلحــة التــي أجــرت رشكــة ســرتاتيجك جــريز مقابــالت معهــم.

التمويل

نقص املهارات

التحديات التي 

تواجه القطاع 

مستقبل

 قطاع األفالم
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كشفت املقابالت التي 

أجرتها رشكة سرتاتيجك جريز 

أيًضا عن رؤى ومنظورات 

إضافية حول التحديات/

العوائق يف السعودية 

عندما يتعلق األمر بقطاع 

السينام

ــل بشــكل عــام األفــالم الســعودية ولكــن مــا زال ال . 1 تنميــة الجمهــور: الجمهــور الحــايل يف الســعودية يتقبّ
يفكــر يف تجربــة الســينام عــىل أنهــا الذهــاب ملشــاهدة فيلــاًم محليـًـا، بل ملشــاهدة أفالًمــا عاملية )بالنســبة 
للمســتهلك العــادي، إّن الســينام تعنــي أفــالم هوليــوود(. ومــع ذلــك، فقــد نجحــت بعــض األفــالم الســعودية 

مثــل فيلــم ''حــد الطــار''، لكــن يســتغرق تحقيــق هــذا األمــر وقتـًـا.

ــني . 2 ــمح للمنتج ــأنها أن تس ــن ش ــة م ــة معين ــح حكومي ــاج إىل لوائ ــذي يحت ــوق: ال ــل إىل الس ــول الكام الوص
ورشكات اإلنتــاج بالوصــول إىل الســوق؛ حتــى اآلن هــو ســوق مفتــوح، لكــن املنتجــني املحليــني/رشكات اإلنتــاج 
املحليــة يواجهــون تحديــات متنعهــم مــن الوصــول الكامــل إىل الســوق بســبب محدوديــة التمويــل واملــوارد 

والتخطيــط املســبق وحتــى التوقعــات.

وفًقــا لدراســة املجلــس الثقــايف الربيطــاين، هنــاك الكثــر مــن الحلــول املتاحــة فيــا يتعلــق مبوضوع 
ــك )1(  ــا يف ذل ــه، مب ــت مقابلت ــذي متّ ــيناريو ال ــب الس ــل كات ــن قب ــاه م ــر أع ــذي أث ــور ال ــة الجمه تنمي
العــروض الفجائيــة واملســارح الخارجيــة، والتــي قــد تســمح لجمهــور أكــرب بحضــور العــروض وبنــاء ثقافــة 
ــن  ــع املمثل ــة م ــم بالراك ــي تُنظ ــك الت ــيا تل ــات، وال س ــات واملهرجان ــع؛ )2( الفعالي ــينائية أوس س
وأصحــاب املصلحــة الدوليــن؛ )3( عــروض األفــام يف املــدارس وربطهــا بتنميــة املهــارات أو جهــود 
التوظيــف؛ )4( إرث الســينا واملحافظــة عليــه – التأكيــد بــأن األفــام يف اململكــة العربيــة الســعودية 

مرتافقــة مــع التقاليــد.

كاتب سيناريو وباحث سعودي يف سوق األفالم

أساسيات السوق – يأيت هذا يف مستويني: 

التحديات التي 

تواجه القطاع - رؤى 

من مقابالت أجرتها 

''سرتاتيجك جريز''

مستقبل

قطاع األفالم
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يواجــه  عائــق  أكــر  فــإن  ناشــئ،  ســوق  يف  كونهــم 
ــاط  ــو نق ــا ه ــالم حاليً ــاج األف ــالم ورشكات إنت ــي األف صانع
الســعودية،  األفــالم  صناعــة  يف  الهيكليــة  الضعــف 
)مــن  وتنوعهــا  املواهــب  عــرض  يف  النقــص  ســيام  ال 
العاملــني عــىل كافـّـة املســتويات(، وكذلــك زيــادة الطلــب 
ــا  ــاج الدرام ــاريع إنت ــات ومش ــىل اإلعالن ــل ع ــم للعم عليه
التليفزيونيــة املختلفــة يف الدولــة. قــد يــؤدي هــذا إىل 
ــار  ــدد والصغ ــني الج ــب الالعب ــن جان ــتثامرات م ــط االس تثبي

يف قطــاع الســينام.

يجــب أن يكــون هنــاك تريــع يســاهم يف دعــم األفــالم 
ــام  ــينام، م ــات الس ــىل شاش ــول ع ــرتة أط ــعودية لف الس
ــاج  ــم إنت ــة. يت ــالم املحلي ــم األف ــدوره يف دع ــاهم ب يس
األفــالم املحليــة دامئًــا مبيزانيــات منخفضــة وال توجــد 
ــىل  ــر ع ــد األم ــايل يعتم ــويق، وبالت ــرية للتس ــة كب ميزاني

اســرتاتيجية التســويق الشــفهي.

تتمثــل إحــدى العقبــات يف االفتقــار إىل املواهــب – 
ــل املنتجــون املحليــون وآخــرون مجموعــة محــدودة  ميثّ

ــر. ــٍد آخ ــه تح ــّد ذات ــو بح ــل ه ــعودية. التموي يف الس

عضو هيئة تدريس متخصص يف دراسات اإلعالم 

والسينام

باحث وصانع أفالم سعودي

مخرج سيناميئ سعودي وأستاذ مساعد بجامعة 

زايد

التحديات التي 

تواجه القطاع - رؤى 

من مقابالت أجرتها 

''سرتاتيجك جريز''

مستقبل

قطاع األفالم
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بالنظر إىل املستقبل، نستكشف موضوعني رئيسيني:

العوامل التي ستقود منو القطاع يف اململكة العربية السعودية.. 1

ــات . 2 ــري مخطط ــول تأث ــة ح ــارب العاملي ــتثامر والتج ــد االس ــز وعوائ ــك الحواف ــا يف ذل ــري، مب ــاج الكب ــورات اإلنت  وف
الحوافــز يف صناعــة األفــالم.

العوامل التي ستقود منو القطاع يف اململكة العربية السعودية. 1

تكــرث الفــرص يف صناعــة الســينام الســعودية. نســلط الضــوء ونناقــش بعــض العوامــل الرئيســية التــي ســتقود منــو 
القطــاع يف اململكــة.

5
عوامل تقود 

النمو 

افتتاح دور 

السينام 

الجديدة

منّصات 

جديدة 

للمشاهدة

االهتامم برتويج 

السياحة من خالل 

األفالم

زيادة 

دخل 

الفرد

سوق ضخم غري 

مستغل لألفالم 

العربية

نظرة إىل املستقبل 

– املواضيع الرئيسية

مستقبل

قطاع األفالم



15 14

افتتــاح دور ســينام جديــدة: مــع تزايــد الطلــب عــىل تذاكــر الســينام يف جميــع أنحــاء البــالد، يتطلع مالكــو دور 

الســينام يف اململكــة إىل النمــو بشــكل كبــري مــن خــالل افتتــاح صــاالت يف جميــع أنحــاء البــالد، ســواء يف 
املــدن الكــرى أو يف املناطــق الريفيــة. وفًقــا لرؤيــة 2030، تريــد اململكــة أن يكــون لديهــا 350 دار ســينام بحلــول 
عــام 2030، مبتوســط 7 شاشــات لــكل ســينام. يتعــني عــىل اململكــة افتتــاح 32 دار ســينام جديــدة عــىل األقــل كل عــام 
 )Muvi( ''ــويف ــينام ''م ــة، س ــا يف اململك ــالم حاليً ــرض األف ــي تع ــينام الت ــني دور الس ــن ب ــدف 2030. وم ــق ه لتحقي
الســعودية، و''ســينام فوكــس'' )Vox Cinemas( يف ديب، وسلســلة صــاالت الســينام األمريكيــة )AMC(، و''إمبايــر 
ســينام'' )Empire Cinema( اللبنانيــة و''ســينبوليس'' )Cinépolis( املكســيكيّة. تشــمل خطــط التوّســع يف اململكــة أكرث 
ــول  ــة AMC بحل ــة لرك ــام 2025، و50 شاش ــول ع ــينام Muvi Cinemas بحل ــلة دور الس ــة لسلس ــة تابع ــن 670 شاش م

عــام 2025 و334 شاشــة تابعــة لــدور الســينام Vox بحلــول عــام 2024

منصــات جديــدة للمشــاهدة: منــت شــعبية الكثــري مــن منصــات الرتفيــه املحليــة )لبــث ومشــاهدة األفــالم( 

عــىل مــر الســنني، مــام قــدم فرًصــا جديــدة للنمــو واالســتثامر بهــدف الرتويــج لألفــالم العربيــة. بغــض النظــر 
عــن فــرتة تفــي وبــاء كورونــا، ُعــرف األفــراد يف الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا بســاعات مشــاهدة التلفــاز اليوميــة 
الكثــرية. وأصبــح االشــرتاك يف خدمــات ''الفيديــو عنــد الطلــب'' شــائًعا بشــكل متزايــد، وزاد من الحاجــة إىل إنشــاء محتوى 

أصــيل للمســتهلكني العــرب وبنــاء ترتيبــات للتوزيــع مــع خدمــات التلفــاز املدفوعــة اإلقليميــة كطــرق للنمــو.

ــيلة  ــر وس ــتكون أك ــب'' س ــب الطل ــو حس ــات ''الفيدي ــاركني أن منص ــن املش ــد %77 م يعتق
ملشــاهدة اإلنتــاج الســعودي ، وفًقــا الســتطالع أجــراه املجلــس الثقــايف الريطــاين يف 

فرايــر 2019. 5

تــأيت اململكــة العربيــة الســعودية يف الصــدارة يف حــني تكتســب منصــات البــث زخــاًم 
يف الــدول العربيــة الكــرى، إذ شــّكلت أكــرث مــن %50 مــن إيــرادات خدمــة ''الفيديــو عنــد 
الطلــب'' )SVOD( لعــام 2021 يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا البالغــة 453 

مليــون دوالر أمريــي.6

5- املجلس الثقايف الريطاين
Media Partner Asia -6

العوامل الدافعة 

لنمو القطاع

نظرة إىل 

املستقبل – 

املواضيع الرئيسية

تتصــدر Netflix حاليـًـا ســوق "الفيديــو عنــد الطلــب" يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل 
إفريقيــا مــع أكــرث مــن 6.8 مليــون عميــل. تــأيت أمــازون يف املرتبــة الثانيــة بـــ1.4 مليــون، 
تليهــا Starzplay بأقــل مــن 2 مليــون بقليــل. تســلط توقعــات Digital TV Research الضــوء 
عــىل أن Netflix وDisney+ ســيهيمنان عــىل ســوق "الفيديــو عنــد الطلــب" يف منطقــة 
 Disney+ الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا بحلــول عــام 2027، عــىل الرغــم مــن إطــالق

يف عــدد قليــل مــن البلــدان يف عــام  2022 

مليار دوالر

1.9
مليار دوالر

589 

بحلــول عــام 2027، مــن عائــدات "الفيديــو عنــد الطلــب" يف منطقــة الــرق األوســط 
وشــامل إفريقيــا البالغــة 4 مليــارات دوالر أمريــي

مليون

11 
 مليون

وو  6.5 +Disney وتليها Netflix ستحقق
مشرتكمشرتك

667
مليون دوالر أمريي

ــد  ــرادات قطــاع "الفيديــو عن مــن املتوقــع أن تصــل إي
ــي إىل  ــاون الخليج ــس التع ــب" يف دول مجل مبعدل منو سنوي مركب الطل

قدره 8%

بحلول عام 2026
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االهتــامم برتويــج الســياحة مــن خــالل األفــالم: تظهــر الكثــري مــن الدراســات أن أعــداد الزائريــن زادت 

يف األماكــن التــي تظهــر يف األفــالم، مثــل الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وأســرتاليا وإيطاليــا 
ــداد  ــم ''Lord of the Rings''، زادت أع ــور األول لفيل ــن الظه ــنوات م ــس س ــد خم ــال، بع ــبيل املث ــىل س ــدا. ع ونيوزيلن
الســائحني يف نيوزيلنــدا بنســبة %40. وفًقــا ملؤسســة الســياحة النيوزيلنديــة، ال يــزال أكــرث مــن واحــد مــن كل خمســة 
ســائحني يقولــون إّن الثالثيــة الســينامئية هــي ســبب اختيارهــم زيــارة نيوزيلنــدا، بعــد مــا يقــرب مــن عقديــن مــن نــر 
الفيلــم األول. ويف منطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا، تعــد مــرص واألردن ومؤخــرًا اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــالم. يف اململك ــالل األف ــن خ ــتحثّة م ــياحة املس ــن الس ــتفيدة م ــدان املس ــدة للبل ــة جي أمثل
مــن املتوقــع أن تســاعد األفــالم القصــرية عــىل وجــه الخصــوص، يف الرتويــج لصــورة اململكــة ملزيــد مــن الســياح 
ــال، أطلقــت  املحليــني والدوليــني. كــام يتــم دعــم هــذا املســعى مــن قبــل الســلطات الســعودية. عــىل ســبيل املث
هيئــة الســياحة الســعودية )STA( جائــزة ''شــتاء الســعودية للتميــز اإلعالمــي'' بهــدف زيــادة ظهــور الفنانــني الشــباب 

ــياحي''. ــالم الس يف ''اإلع

زيــادة دخــل الفــرد: ســيتم تعزيــز التوســع يف قطــاع اإلعــالم والرتفيــه يف اململكــة العربيــة الســعودية من 

خــالل ارتفــاع دخــل الفــرد وكذلــك زيــادة اإلنفــاق االســتهاليك. تراوحــت توقعــات منــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل 
بــني توقــع ''اســتثمر يف الســعودية'' مبعــدل منــو ســنوي مركــب بنســبة %3.4 حتــى عــام 2025 وتوقــع ''مجموعــة 
ســيتي'' )Citi Group( بــأن اململكــة العربيــة الســعودية ســتتفوق عــىل كنــدا واململكــة املتحــدة وســويرسا لتصبــح 

ســادس أغنــى دولــة يف العــامل مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل بحلــول 2025.

ســوق ضخــم غــري مســتغل لألفــالم العربيــة: إن صناعــة األفــالم العربيــة غــري مســتغلة يف الغالــب ولديهــا 

إمكانــات كبــرية، إذ يبلــغ إجــاميل جمهورهــا أكــرث مــن 400 مليــون شــخص منتريــن يف 22 دولــة. كــام 
تحســنت جــودة األفــالم العربيــة بشــكل ملحــوظ، لكــن ال يــزال مــن الصعــب جــذب الجمهــور العــريب ملشــاهدتها. عــىل 
ــدت  ــاًل، عق ــدة مث ــدد. يف ج ــذا الص ــاًم يف ه ــة دوًرا مه ــينامئية يف املنطق ــات الس ــب املهرجان ــال، تلع ــبيل املث س
اململكــة العربيــة الســعودية مؤخــرًا الــدورة األوىل مــن مهرجــان البحــر األحمــر الســيناميئ الــدويل. مــع 138 فيلــاًم 
ــداع املواهــب الصاعــدة يف  ــارة مــن إب ــة، قــدم املهرجــان عــروض أوليــة عامليــة ألفــالم مخت مــن أكــرث مــن 60 دول
ــن  ــد م ــة والتأك ــينام العربي ــور الس ــادة ظه ــاعدوا يف زي ــا أن يس ــون أيًض ــلطات واملنظم ــأن الس ــن ش ــة. قوم اململك

توفــر مجموعــة أكــر مــن األفــالم عاليــة الجــودة.
يف السعودية، تعتزم اململكة تطوير قطاع السينام املحيل وبناء البنية التحتية الالزمة إلنتاج

العوامل الدافعة 

لنمو القطاع

نظرة إىل 

املستقبل – 

املواضيع الرئيسية

)27 فيلاًم سعوديًا تم عرضه ألول مرة يف مهرجان 
البحر األحمر الدويل يف ديسمر 2021(.

بحلول عام 2030 100 فيلم محي 
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كشفت الرؤى املستمدة من 

املقابالت التي أجرتها رشكة 

''سرتاتيجك جريز'' عن فرص إضافية 

من شأنها أن تساعد عىل النمو، فضالً 

عن امليزات الفريدة التي تقدمها 

اململكة اليوم.

تعــد اململكــة العربيــة الســعودية ســوقًا فريــًدا لعــدة أســباب – منهــا دور الدولــة يف إنتــاج األفالم بشــكل عــام، إذا 
نظرنــا إىل أماكــن مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة، فــإن نجاحهــا كان مــن خــالل التكليــف باألفــالم )أي الســامح لإلنتــاج 
ــا  الــدويل بالقــدوم إىل البــالد، باســتخدام ديب كمركــز وقيــادة للســياحة(. يف حــني أن هــذا األمــر قــد يكــون قامئً
ــاج الوطنــي  يف اململكــة العربيــة الســعودية، إال أنــه ليــس موضــع الرتكيــز اليــوم – هنــاك تركيــز أكــر عــىل اإلنت
واملواهــب الوطنيــة – إذ تريــد اململكــة تطويــر قطــاع بأكملــه. عــىل هــذا النحــو، أرى أن اإلنتــاج املشــرتك هــو أفضل 
بنيــة تحتيــة )أفضــل طريقــة لدمــج األعــامل والتعليــم(، وحيــث ميكــن للســعودية عىل ســبيل املثــال توفــري املواهب 

التمثيلية/الكتابيــة ومواقــع التصويــر ومــا إىل ذلــك. وهــذا بالطبــع يحتــاج أن يخضــع لتنظيــم وتحكيــم جيـّـد.

تقــدم اململكــة لوحــات رائعــة للمناظــر الطبيعيــة مبــا يف ذلــك الصحــاري والوديــان وغريهــا، فضــاًل عــن الهندســة 
املعامريــة التاريخيــة الفريــدة يف أجــزاء مختلفــة مــن البــالد، والتــي تحتــاج إىل دعــم وتســويق جيــد. لــدى الدولــة 
ــة والتــي مل يســمع بهــا أحــد، وهنــاك  أيًضــا الكثــري لتقدمــه عندمــا يتعلــق األمــر باملواهــب والقصــص غــري املرويّ

جهــود كبــرية مــن املؤسســات التعليميــة التــي تدعــم القطــاع.

ــدم  ــأنها أن تق ــن ش ــدة م ــص جدي ــر قص ــاء وتطوي ــرية إلنش ــاحة كب ــعودية مس ــة الس ــة العربي ــام اململك ــزال أم ال ي
منظــورًا جديــًدا للمملكــة وحكاياتهــا الخياليــة الشــعبية وغــري املكتشــفة. هنــاك قــدر هائــل مــن امللكيــة الفكريــة 
ــىل  ــه ع ــذي نعرض ــوى ال ــالل املحت ــن خ ــري م ــداث تأث ــي إح ــة ه ــم فرص ــد، وأعظ ــتغاللها بع ــم اس ــي مل يت )IP( الت
الشاشــة، خاصــة مــع وفــرة خدمــات البــث الرقمــي التــي ميكــن أن تــرسع مــن معــدل اإلنتــاج و تحســني جــودة القصص 

الســعودية.

كاتب سيناريو وباحث سعودي يف سوق األفالم

العوامل الدافعة  

لنمو القطاع - رؤى 

من مقابالت أجرتها 

''سرتاتيجك جريز''

نظرة إىل 

املستقبل – 

املواضيع الرئيسية
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توفــر اململكــة العربيــة الســعودية فرًصــا كبــرية لصانعــي األفــالم املحليــني وإنتــاج األفــالم يف اململكــة بدعم من 
القطــاع العــام واهتــامم املؤسســات العامــة، مــن خــالل صناديــق الدعــم. ويشــمل ذلــك توفــري بنيــة تحتيــة إلنتــاج 
األفــالم ومتكــني املواهــب الســعودية وقــدرات اإلنتــاج املحــيل. مــن خــالل املؤسســات العامــة تحــت مظلــة وزارة 
الثقافــة وهيئــة األفــالم، يتــم توفــري التعليــم والتدريــب وبرنامــج التوعيــة املهنيــة واكتســاب املواهــب وتطويرهــا 
وبرامــج األفــالم وشــبكة مــن اســتوديوهات اإلنتــاج اإلقليميــة واملعــارض الخاصــة بصناعــة األفــالم وبرامــج أخــرى من 
أجــل تحفيــز القطــاع الخــاص. ومــن بــني هــذه املبــادرات صنــدوق التنميــة الثقافيــة تحــت مظلــة وزارة الثقافــة والذي 
يقــدم برنامــج لتمويــل قطــاع األفــالم مــن خــالل صنــدوق التنميــة مبيزانيــة قدرهــا 879 مليــون ريــال ســعودي. وهــو 

أحــد مبــادرات برنامــج يهــدف إىل املســاهمة يف تحفيــز قطــاع األفــالم املحــيل.

متتلــك اململكــة العربيــة الســعودية مواقــع تصويــر تجــذب صانعــي األفــالم العامليــني، مــن ضمنهــا البحــار والجبــال 
واألماكــن التاريخيــة والشــواطئ والصحــاري. وتــأيت هــذه باإلضافــة إىل الحوافز التــي تقدمهــا وزارة الثقافة، هيئة 
األفــالم، وخدمــة ''فيلــم العــال''، كتغطيــة نفقــات املشــاريع اإلنتاجيــة، لتضــم تغطيــة نفقــات املنتجــني واملخرجــني 

واملمثلــني وكتــاب الســيناريو، وكذلــك تغطيــة نفقــات الطواقــم ومواقــع اإلنتــاج ومصاريــف تأجــري املعــدات.

تقــدم اململكــة أيًضــا حســومات نقديــة تصــل إىل %40 مــن تكاليــف التأهيــل، وهــي أعــىل مــن نســبة الـــ %30 التــي 
ــر  ــر األحم ــان البح ــا مهرج ــم يقدمه ــوال دع ــد أم ــام توج ــاورة. ك ــدة املج ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــا دول تقدمه

الســيناميئ الــدويل لعــدد مــن األفــالم اإلقليميــة والدوليــة.

ــه  ــاج في ــذي تحت ــكان ال ــو امل ــذا ه ــا، وه ــوات جمهوره ــا وأص ــة به ــة الخاص ــه اإلقليمي ــائل الرتفي ــة وس ــكل دول ل
الســعودية لبــدء إنشــاء املحتــوى الخــاص بهــا. إذا نظرنــا إىل املــايض ورأينــا كيــف انطلــق موقــع ''Youtube''، أعتقد 
أن صناعــة األفــالم ميكــن أن تنطلــق بنفــس الطريقــة. لذلــك هنــاك بالتأكيــد إمكانــات هائلــة، خاصــًة ألنهــا تنمــو وهي 

جديــدة، وهنــاك مهــارات متاحــة، فهــم بحاجــة إىل الفــرص فحســب.
وعندمــا يتعلــق األمــر بالتصويــر، فــإن أول مــا يفكــر فيــه النــاس هــو املوقــع الرائــع، ويبحــث الكثــري مــن صانعــي 
األفــالم عــن مناظــر طبيعيــة جديــدة، والســعودية لديهــا ذلــك مبــا يف ذلــك الشــواطئ والتضاريــس الصحراويــة 
والجبــال. األشــياء األخــرى التــي يهتــم بهــا املنتجــون الدوليــون هــي حوافــز اإلنتــاج والتكاليــف مــن بــني أمــور أخرى. 

هــذا هــو املــكان الــذي يجــب عــىل الســعودية الرتكيــز عليــه أيًضــا، مبــا يف ذلــك توفــري الطاقــم واملمثلــني.

يوجــد يف اململكــة العربيــة الســعودية عــدد كبــري مــن املواقــع غــري املكتشــفة للتصويــر والتــي تعتــر مثاليــة 
ــات  ــا والثقاف ــي الجغرافي ــؤدي تبن ــب أن ي ــة. يج ــة والريفي ــة والتاريخي ــن الحرضي ــن األماك ــون ع ــن يبحث ــك الذي ألولئ
واملواقــع الفريــدة للمملكــة العربيــة الســعودية إىل اســتثامرات كبــرية يف البنيــة التحتيــة األساســية وخدمــات 
ــرتك  ــاج املش ــب اإلنت ــالم )إىل جان ــة األف ــىل صناع ــايس ع ــكل أس ــع بش ــود بالنف ــأنها أن تع ــن ش ــي م ــاج، والت اإلنت

ــل. ــرص للدخ ــّدد وف ــادي متج ــاط اقتص ــل ونش ــرص عم ــق ف ــة(، وأن تخل ــد يف املنطق ــدويل املتزاي ال

مخرج سيناميئ سعودي وأستاذ مساعد بجامعة زايد

عضو هيئة تدريس متخصص يف دراسات اإلعالم والسينام

باحث وصانع أفالم سعودي

العوامل الدافعة 
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2.  وفورات اإلنتاج الكبري – مخططات الحوافز السينامئية

ــىل  ــهرية ع ــالم الش ــز األف ــات حواف ــىل مخطط ــة ع ــي أمثل ــة ه ــئ الرضيبي ــة واملالج ــاءات الرضيبي ــومات واإلعف الحس
ــكّل منهــا لوائحهــا وميزاتهــا الخاصــة. مســتوى العــامل يف مراحــل زمنيــة مختلفــة، ول

تُدفــع الحســومات مبــارشة مــن ميزانيــة الدولــة وتعتمــد عــىل نفقــات اإلنتــاج بــداًل مــن مســتويات االســتثامر، مــاّم يعّوض 
للمنتجــني نســبة مئويــة مــن بنــود امليزانيــة املؤهلــة وفًقــا ملجموعــة مــن املعايــري. يتــم دفــع الدفعــة عموًمــا عنــد 
االنتهــاء مــن نفقــات اإلنتــاج ومراجعتهــا )عــىل الرغــم مــن أن بعــض األنظمــة تســمح بدفــع جــزيئ يف وقــت ســابق(، 

واألهــم مــن ذلــك، بعــد أن تجمــع خزانــة الدولــة مجموعــة متنوعــة مــن الرضائــب مــن النشــاط نفســه.

تهــدف اإلعفــاءات الرضيبيــة إىل ســداد جــزء مــن نفقــات اإلنتــاج املؤهلــة بنــاًء عــىل صيغــة محــددة مســبًقا. بــدالً مــن 
الدفــع مــن صنــدوق مخصــص، يتــم تطبيــق الحافــز عــىل املســؤولية الرضيبيــة للمنتــج عندمــا تقــدم الركــة تقريرهــا 
الســنوي. ســيؤدي الحافــز إىل خفــض مبلــغ الرضيبــة املســتحقة، وســيتّم دفــع أي فائــض متبقــي بعــد تســوية 

االلتزامــات نقــًدا، كــام هــو الحــال عــادًة.

ــراد ذوي  ــن األف ــتثامر م ــذب االس ــة إىل ج ــئ الرضيبي ــدف املالج ــة، ته ــاءات الرضيبي ــومات واإلعف ــس الحس ــىل عك ع
املــالءة العاليــة والــركات التــي تدفــع رضائــب عاليــة مــن خــالل الســامح لهــم بخصــم االســتثامرات يف اإلنتــاج املؤهــل 
مــن دخلهــم الخاضــع للرضيبــة – مــع االســتمرار يف تحقيــق أيــة أربــاح طويلــة األمــد ناتجــة عــن املــروع، رغــم أّن هــذه 

األربــاح ســتخضع للرضيبــة عنــد اســتالمها.

ويف حــني تختلــف مخططــات الــدول املختلفــة، كــام تختلــف عوامــل أخــرى مثــل حجــم االقتصــاد وحجم هــذا القطــاع، فإن 
معرفــة تجــارب مختلــف البلــدان حــول كيفيــة عمــل الحوافــز قــد يعطــي نظــرة ثاقبــة وإلهاًمــا لزيــادة فعاليــة الرامــج 

الحاليــة أو املخطــط لهــا.
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هنــاك تفضيــل واضــح للرتتيبــات عــىل غــرار الحســومات مقارنــة مبخططــات األخــرى يف أوروبــا. ويرجــع ذلــك يف 
الغالــب إىل االعــرتاف املتزايــد بطبيعــة التمويــل الــذايت لخطــط الحوافــز املاليــة عــىل غــرار الحســومات. وفًقــا 
لتقييــم الــدول األوروبيــة التــي نرهــا ''املرصــد الســمعي البــرصي األورويب'' عــام 2014 لتقييــم خطط الحوافــز املالية 
ــًدا أكــر عــىل االســتثامر يف  ــا عائ ــرت جميــع هيــاكل الحوافــز تقريبً التــي تدعــم األفــالم واملشــاريع املســموعة، وفّ
اإليــرادات الرضيبيــة للحكومــة مقارنــة مبــا كانــت تكلفــة التشــغيل )عــىل الرغــم مــن  أنهــا بيانــات قدميــة بعــض الــيء(، 
بينــام أيًضــا وفّــرت فوائــد متدرجــة قياســية لالقتصــاد األوســع، مبــا يف ذلــك الســياحة والصــادرات. كان عائــد االســتثامر 
قويـًـا، ال ســيام يف الــدول التــي ســبق أن اســتحدثت أنظمــة حوافــز منــذ بعــض الوقــت. عــىل ســبيل املثــال، مقابــل كل 1 
يــورو مــن الحوافــز املقدمــة يف فرنســا، تــم اســتثامر 12.8 يــورو يف هــذا القطــاع. أثبتــت اململكــة املتحــدة أنــه مقابــل 
كل جنيــه إســرتليني مــن اإلعفــاء الرضيبــي، تــم إنشــاء 12 جنيًهــا إســرتلينيًا إضافيــة مــن إجاميل القيمــة املضافــة. تواصل 
الحكومــات األوروبيــة إيــالء اهتــامم وثيــق لرامــج حوافــز األفــالم، مــام يضمــن تحديثهــا وتوســيعها وتعديلهــا حســب 
الحاجــة. يتــامىش هــذا مــع االتجــاه األكــر يف أوروبــا نحــو اعتــامد مثــل هــذه الهيــاكل كجــزء مــن بيئــة دعــم شــاملة 

للقطــاع اإلبداعــي.

ــة، تــم اســتخدام اإلعفــاءات  ــر قطــاع أفــالم حيــوّي يف كل واليــة أمريكيّ ــاج وتطوي ــة لتشــجيع اإلنت يف محاول
الرضيبيــة لألفــالم يف أكــرث مــن 30 واليــة. اختلفــت شــعبية برامــج الحوافــز يف الواليــات املتحــدة حســب الواليــة؛ 

إذ ازدهــر البعــض بينــام تــالىش البعــض اآلخــر.

ــاح لرامــج حوافــز األفــالم يف عــام  	 ــم تخفيــض التمويــل املت ــد وتكســاس، ت ــورادو وماريالن ــل كول ــات مث يف والي
ــر،  ــر بالذك ــني دوالر. والجدي ــني دوالر إىل 4 مالي ــن 5 مالي ــنوي م ــا الس ــج أوكالهوم ــقف برنام ــض س ــم تخفي 2018. ت
حــددت رائــدة حوافــز األفــالم الحكوميــة، واليــة لويزيانــا، حــًدا قــدره 150 مليــون دوالر ســنويًا لعــدد االئتامنــات التــي 

ميكــن منحهــا.

زادت واليــة كاليفورنيــا مؤخــرًا مــن ائتامنهــا إىل حــد أقــى قــدره 330 مليــون دوالر ســنويًا. مــا مل ميــدده الحاكــم  	
ــا لبحــث صــدر يف مــارس 2021 مــن قبــل ''آليــك  واملجلــس التريعــي، ســينتهي الرنامــج يف عــام 2025. ووفًق
ووركــامن'' )Alec Workman( يف مجلــة التنميــة االقتصاديــة الفصليــة، حــول تأثــري الحوافــز الرضيبيــة عــىل األفــالم 
يف كاليفورنيــا، كان مــن املمكــن تصويــر %19 مــن األفــالم يف الواليــة حتــى لــو مل يكــن هنــاك حافــز، لكــن منــح 
الحافــز زاد مــن احتــامل إنتــاج فيلــم يف كاليفورنيــا بنســبة 16 نقطــة مئويــة. واســتجابة للحافــز الرضيبــي، ارتفعــت 
نفقــات اإلنتــاج وعــدد املمثلــني واملخرجــني العاملــني. يف كاليفورنيــا مثــاًل، ارتفعــت امليزانيــة التــي تــم إنفاقهــا 

بنســبة %267، بينــام زاد عــدد املمثلــني واملخرجــني الذيــن تــم توظيفهــم بنســبة 123%.

صوتت والية أركنساس كذلك ملواصلة برنامجها ملدة عر سنوات أخرى يف يونيو 2019. 	
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قدمــت الحكومــة الفيدراليــة يف كنــدا الحافــز األول يف ميزانيتهــا لعــام 1995، وهــو االئتــامن الرضيبــي الكندي 
إلنتــاج األفــالم أو الفيديــو )CPTC(. ويف عــام 1997، تــم تقديــم حافــز ثــاٍن: االئتــامن الرضيبــي الكنــدي لخدمــات 

إنتــاج األفــالم أو الفيديــو. 

مبــا أّن الحكومــة الفيدراليــة كانــت أّول مــن قــّدم هــذه املزايــا الرضيبيــة، اتبعــت جميــع املقاطعــات خذوهــا، مبــا  	
ــامن  ــدم االئت ــا. ويق ــتثامر يف مناطقه ــجيع االس ــة لتش ــة مامثل ــز رضيبي ــت حواف ــون''، إذ وضع ــم ''يوك ــا إقلي فيه
ــاًل لالســرتداد بالكامــل  ــا قاب ــا رضيبيً ــة ائتامنً ــاج األفــالم أو الفيديــو )CPTC( لإلنتاجــات املؤهل الرضيبــي الكنــدي إلنت

ــة.  بنســبة %25 مــن نفقــات العاملــة املؤهل

ــم  	 ــال، يت ــبيل املث ــىل س ــا ع ــة ألرت ــة يف مقاطع ــاءات الرضيبي ــىل اإلعف ــه ع ــم إنفاق ــي يت ــل كل دوالر أمري مقاب
ــا  ــارس 2022 أنه ــا يف م ــت ألرت ــك، أعلن ــة لذل ــة. نتيج ــاد املقاطع ــة يف اقتص ــتثامر 4 دوالرات أمريكي ــادة اس إع
ســتلغي الحــد األقــى الــذي حــد مــن إنتاجــات األفــالم والتلفزيــون، وتســتبدله بائتــامن رضيبــي بحــد أقــى قيمتــه 

10 ماليــني دوالر أمريــي لجــذب عــدد أكــر مــن األفــالم إىل املقاطعــة.

يف أسرتاليا، تشتمل مخططات الحوافز:

 )1( تعويــض املنتــج )The Producer Offset( – وهــو خصــم بنســبة %40 عــىل نفقــات اإلنتــاج يف أســرتاليا لألفــالم 
املحليــة التــي يتــم إصدارهــا يف صــاالت العــرض، وخصــاًم بنســبة %30 ألشــكال االنتاجــات املؤهلــة األخرى.

)2( تعويــض مــا بعــد املؤثــرات الرقميــة واملرئيــة )PDV( – وهــو خصــم بنســبة %30 عــىل نفقــات اإلنتــاج يف أســرتاليا عن 
أي إنتــاج )PDV( يتــم إجــراؤه يف أســرتاليا )مبــا يف ذلــك تلــك التــي تــم تصويرهــا يف الخارج(.

)3( تعويــض املوقــع – خصــم %16.5 عــىل نفقــات اإلنتــاج يف أســرتاليا عــن أي إنتــاج )PDV( يتــم تنفيــذه يف أســرتاليا )مبا 
يف ذلــك تلــك التــي تــم تصويرهــا يف الخــارج(؛ و)4( برنامــج منــح حوافــز املوقــع، وهــو عبــارة عــن برنامــج منــح قائــم 
عــىل الجــدارة يســمح بتمويــل مــا يصــل إىل %13.5 مــن تكلفــة اإلنتــاج إلنتاجــات الشاشــات الدوليــة التــي تلتــزم بالتصويــر 

يف أســرتاليا وتقــدم أداًء جيــًدا مقابــل معايــري التقييــم.

قــد يولــد حافــز ''املوقــع'' وحــده، وفًقــا ملكتــب االتصــاالت والفنــون والبحــوث اإلقليميــة األســرتايل، مــا يقــرب مــن  	
ــي  ــوين األجنب ــيناميئ والتلفزي ــاج الس ــالل اإلنت ــن خ ــرتاليا م ــاج يف أس ــات اإلنت ــن نفق ــي م ــار دوالر أمري 4.3 ملي
حتــى عــام 2027. إذا تــم اســتخدام كل الحوافــز البالــغ قيمتهــا 540 مليــون دوالر أمريــي، مــن املتوقّــع أن يخلــق 
املخطــط مــا ال يقــل عــن 4 مليــارات دوالر أمريــي يف اإلنفــاق عــىل اإلنتــاج يف أســرتاليا بحلــول عــام 2027. وقــد 
ســبق ونجــح الحافــز بجــذب مــا يصــل إىل 1.5 مليــار دوالر أمريــي يف إنفــاق اإلنتــاج يف أســرتاليا مــن الــركات التي 

بــدأت عملياتهــا يف أســرتاليا بــني عامــي 2020 و 2021.

خلق الحافز أيًضا أكرث من 39,000 وظيفة خالل الفرتة بني أعوام 2018-2019 و 2021-2020. 	

وفورات اإلنتاج الكبري 

– مخططات الحوافز 

السينامئية

أفضل املامرسات العاملية

نظرة إىل 
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نبنّي أدناه برامج الحوافز السينامئية بحسب الدول:

%40 خصم نقدي من إجاميل 
اإلنفاق املؤهل لإلنتاج 

املحيل والدويل.

يف اململكة املتحدة، خصم 
نقدي بنسبة %25 وإعفاء 

رضيبي يصل إىل %80؛ يجب 
أن يجتاز اإلنتاج اختبارًا ثقافيًا.

%30 خصم نقدي 
عىل اإلنتاجات 
يف اإلمارات 

العربية املتحدة.

%30 خصم رضيبي 
عىل النفقات 
املؤهلة يف 

فرنسا.

حسم نقدي يصل إىل 35% 
عىل اإلنتاج السيناميئ و 30% 
للمسلسالت التليفزيونية عالية 

الجودة يف هولندا. 

نظام منح يغطي 
حتى %50 من تكاليف 

اإلنتاج يف بولندا.

%10 إىل %25 خصم 
نقدي عىل املصاريف 

املؤهلة يف األردن.

%32 ائتامن 
رضيبي عىل 

النفقات األيرلندية 
املحلية.

منحة نقدية تصل 
إىل %25 من تكاليف 

اإلنتاج املعتمدة يف 
الرنويج.

حافز صناعة األفالم بنسبة 20-25% 
ملنتجي األفالم الروائية واملسلسالت 
التلفزيونية واألفالم الوثائقية بتمويل 
ال يقل عن %80 من رأس املال األجنبي 

يف كوريا الجنوبية.

خصم نقدي بنسبة 40%، 
باإلضافة إىل خصم رضيبة 

األعامل بنسبة %10 من 
نفقات اإلنتاج املؤهلة يف 
منطقة تشينغداو الصينية.

حوافــز األفــالم كثــرية يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة وتختلــف بشــكل كبــري مــن واليــة إىل أخــرى. ميكــن أن 
تــرتاوح الحوافــز املدفوعــة يف شــكل حســومات رضيبيــة أو ائتامنــات رضيبيــة قابلــة للتحويــل بــني %5 و40%.

%16.5 خصم رضيبي إلنتاج األفالم ومشاريع 
التلفزيون ذات امليزانية الكبرية يف 

اسرتاليا، و%30 خصم رضيبي ملرحلة ما 
بعد اإلنتاج واملؤثرات الرقمية واملرئية، 

بغض النظر عن مكان تصوير املروع.

ــف  ــن مختل ــادرة ع ــة الص ــاءات الرضيبي ــة إىل اإلعف ــة، باإلضاف ــة املقيم ــدرايل للعامل ــي في ــامن رضيب %16 ائت
املقاطعــات الكنديــة، مبــا يف ذلــك مــا يــيل: بريتيــش كولومبيــا: %33 ائتــامن رضيبــي وألرتــا: )1( %25 منحــة 
)%26 إذا تــم التصويــر لفــرتة أكــرث مــن ثالثــني )30( يوًمــا يف ألرتــا( إذا كانــت ألرتــا متتلــك أقــل مــن %50 مــن 
رشكــة اإلنتــاج أو )2( %29 منحــة )%30 تــم التصويــر لفــرتة أكــرث مــن ثالثــني )30( يوًمــا يف ألرتا( لخدمــات العاملة 

واملورّديــن، إذا كانــت ألرتــا متتلــك أكــرث مــن %50 مــن الركــة املنتجــة.

حسم نقدي 
يصل إىل 30% 

إلنتاج األفالم يف 
إستونيا.

حافز رضيبي 
بنسبة %25 عىل 
النفقات املؤهلة 

يف ِهْنغاريا.

خصم %20 عىل 
النفقات الكرواتية 

املؤهلة يف 
كرواتيا.

%20 من نفقات 
اإلنتاج املؤهلة ىف 

جنوب افريقيا.

%40 خصم نقدي 
بدون سقف لكل 

مروع يف 
اليونان.

وفورات اإلنتاج الكبري 

– مخططات الحوافز 

السينامئية

نظرة إىل 
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أبرزت املقابالت التي 

أجرتها ''سرتاتيجك جريز'' 

حول خطط الحوافز يف 

السياق السعودي ما 

ييل:

ــة الـــ  ــة وصناع ــا الجنوبي ــي كوري ــامم ه ــرية لالهت ــة املث ــإن املقارن ــة، ف ــز الحكوميّ ــر بالحواف ــق األم ــا يتعل عندم
ــة وأرادت  ــا الخاص ــتثامر يف ثقافته ــاك االس ــة هن ــا'' )KDRAMA(، إذ أرادت الحكوم ــوب'' )KPOP( و''كاي درام ''كاي ب
أن تســافر ثقافتهــا عــىل مســتوى العــامل، لذلــك مــن ضمــن مــا قامــوا بــه هــو اســتحداث نظــام حصــص لــركات 
التوزيــع واإلنتــاج )عــىل ســبيل املثــال، إذا كنــت تنتــج 10 أفــالم محليــة يف الســنة، ميكنــك إحضــار فيلمــني مــن أفــالم 
ــا لتنميــة الجمهــور. ويتمثّــل الحافــز اآلخــر لصانعــي األفــالم املحليــني  هوليــوود يف ذلــك العــام( وهــذا أتــاح وقتً

واملنتجــني الدوليــني يف الســياق الســعودي يف إمكانــات الســوق – مشــرتو التذاكــر واملســتهلكون.

تختلــف حالــة اململكــة العربيــة الســعودية عــن الواليــات املتحــدة عندمــا يتعلــق األمــر بخطــط الحوافــز، إذ تســتند 
حاجــة اململكــة لرامــج الحوافــز املاليــة لقطــاع األفــالم إىل أولويتــني وطنيتــني: امليــزة التنافســية العامليــة التــي 
تريــد اململكــة تحقيقهــا مــن خــالل االعتــامد عــىل الحاجــة إىل إنتاجــات دوليــة عاليــة امليزانيــة للدعــم املــايل فيام 
يتعلــق بالرضائــب وعوائــد اإلنفــاق، باإلضافــة إىل التســهيالت اللوجســتية والخدماتيــة التــي تقدمهــا الحكومــة. ثانيًا، 
تحتــاج اململكــة إىل اســتهداف األفــالم العامليــة لتحســني صورتهــا وتطويــر قوتهــا الناعمــة مــن خالل تنــوع مواقع 
التصويــر واالســتفادة مــن خيــارات الضيافــة الراقيــة، والتــي بدورهــا تســلط الضــوء عــىل الجــودة املهنيــة للقطــاع 

وقــدرة الــركات واملواهــب املحليــة عــىل تلبيــة االحتياجــات العامليــة وإنشــاء أعــامل موثوقــة ومســتدامة.

كاتب سيناريو وباحث سعودي يف سوق األفالم

عضو هيئة تدريس متخصص يف دراسات اإلعالم والسينام

مخططات  الحوافز 

السينامئية - رؤى 

من مقابالت أجرتها 

''سرتاتيجك جريز''

نظرة إىل 
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الحوافــز يف قطــاع الســينام لهــا اســرتاتيجيات وأهــداف مختلفــة عامليًــا. قــد تأمــل بعض الــدول يف تحقيــق الحراك 

االقتصــادي الــذي يحقــق أرباًحــا ماليــة للمــكان، واملســاهمة يف خلــق صــورة العالمــة التجاريــة للمــكان وتســويق 

املوقــع كوجهــة ســياحية ثقافيــة، واملســاهمة يف تطويــر الصناعــة املحليــة من خالل مشــاركة وتنميــة املواهب 

املحليــة مــن خــالل إرشاكهــم يف اإلنتــاج الــدويل. أو قــد يكــون الهــدف أيًضــا جــذب املســتثمرين العامليــني وزيادة 

مســاهمة القطــاع الخــاص يف تلبيــة الطلــب املحــيل وتشــجيع اإلنتاج. 

يف اململكــة العربيــة الســعودية، تريــد اململكــة أن تكــون مركــزًا يف قطــاع األفــالم يف املنطقــة وأن تجتــذب أكــر 

قــدر مــن اإلنتــاج العاملــي واإلقليمــي وأن تعــزز صــورة عالمتهــا التجاريــة. مــا مييــز اململكــة العربيــة الســعودية 

ــز عــىل الحوافــز بغــض النظــر عــن العوائــد والخدمــات املاليــة، ولكــن أيًضــا يهــدف كّل  ليــس فقــط أن اململكــة تركّ

مــن هيئــة األفــالم ووزارة الثقافــة وخدمــة ''فيلــم العــال'' إىل تحقيــق األهــداف التــي تجمــع بــني تنميــة املواهــب 

والــركات املحليــة مــن خــالل املشــاركة يف قطــاع األفــالم العاملــي، باإلضافــة إىل كونهــا مركــزًا لإلنتــاج كموقــع 

ــتثمرين  ــذب املس ــة لج ــياحة الثقافي ــز للس ــعودية كمرك ــة الس ــة العربي ــورة اململك ــراز ص ــك إىل إب ــر، وكذل للتصوي

العامليــني واإلقليميــني. 

وعــىل الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه الحوافــز مغطــاة ببعــض الغمــوض وعــدم الوضــوح مــن جانــب املــّرع. مــن 

وجهــة نظــري، لــن تحقــق الحوافــز االســتدامة يف املســتقبل. مــا نحتاجــه هــو تحقيــق التــوازن بــني مــا هــو عاملــي 

ومــا هــو إقليمــي لخلــق هجــني يســاهم يف دعــم اإلنتــاج املحــيل. نحــن ال نعطــي املــال فقــط بــل يجــب أن يكــون 

هنــاك مشــاركة يف توظيــف املواهــب الســعودية. قــد تكــون هنــاك متطلبــات للعائــدات املاليــة للدولــة مــن دخــل 

األفــالم يف شــباك التذاكــر أو زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص يف تلبيــة الطلــب املحــيل وتشــجيع اإلنتــاج.

إنــه ميثــل بالتأكيــد عامــاًل مهــاًم يدعــم املنتجــني الذيــن يبحثــون عــن مواقــع جيــدة ويســعون إىل الحصــول عــىل 

أســعار أرخــص إلنتــاج األفــالم. نظــرًا لكــوين مقيــاًم اآلن يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة مثاًل، فــإن الكثري من األشــخاص 

ينصحــوين بالتصويــر يف مواقــع أرخــص.

باحث وصانع أفالم سعودي
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املواضيع الرئيسية
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ــاق  ــيع اآلف ــر لتوس ــة أك ــن خط ــزء م ــي ج ــالم ه ــاع األف ــز قط ــدف إىل تعزي ــي ته ــية الت ــادرات الرئيس ــع املب جمي

ــرية،  ــرص كث ــع. إّن الف ــث والتنوي ــة التحدي ــالل متابع ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــة واالقتصادي الثقافي

وميكــن ألصحــاب املصلحــة االســتفادة مــن محــاوالت الحكومــة لتأســيس اململكــة كمركــز إقليمــي لألفــالم املحليــة 

ــالم. ــوق لألف ــر س ــة إىل تطوي ــواء، باإلضاف ــّد س ــىل ح ــة ع واألجنبي

يف الختــام، ســألنا أصحــاب املصلحــة الذيــن قابلناهــم عــن أفكارهــم حــول مــا ميكــن أن تتعلمــه أو تســتفيد منــه 

ــتوى  ــىل مس ــالم ع ــاع األف ــات، يف قط ــى اإلخفاق ــية، أو حت ــات الرئيس ــن النجاح ــعودية م ــة الس ــة العربي اململك

العــامل. التــايل ملّخــص آلرائهــم وتوصياتهــم:

أحــد أكــر األخطــاء يف قطــاع األفــالم عىل مســتوى العــامل هو النظــر إىل القطــاع عىل أنــه موجه نحو املســتهلك 
وليســت نحــو اإلنتــاج – فاألفــالم منتجــات ثقافيــة وبالتــايل فهــي تجــارب خالــدة. لقــد نجحــت بعــض البلــدان ألنهــا 
قــّدرت اإلنتــاج املحــيل مقابــل اإلنتــاج الــدويل عندمــا يتعلــق األمــر بصناعــة الســينام – إذ ينجــح البلــد عندمــا يصبــح 
األمــر يتعلــق باملواهــب أكــرث مــن مجــرد قاعــدة للمســتهلكني. يف الســعودية عــىل ســبيل املثــال، عندمــا تــم رفــع 
ــا، عليــك أن  الحظــر ألول مــرة، ركــز الجميــع عــىل التأثــري االقتصــادي أكــرث مــن التأثــري الثقــايف. لذلــك لتكــون ناجًح

تعــود إىل فــن صناعــة األفــالم.

ميكنــك النظــر إىل أفضــل املخرجــني يف العــامل، فــرتى أنـّـه حتــى هــم لديهــم إخفاقــات يف مرحلــة مــا. لذلــك، من 
املهــم االســتمرار يف كتابــة املحتــوى حتــى لــو كانــت هنــاك فرصــة لفشــل ذلــك، ألن صناعة األفــالم صعبــة للغاية، 
وهــي واحــدة مــن تلــك االســتثامرات التــي لــن تحقــق لــك دامئًــا أفضــل عائــد. إنهــا طبيعــة الصناعــة وأولئــك الذيــن 
يقدمــون املــال يجــب أن يدركــوا أنــه لــن يحقــق كل نــص ســيناميئ الفــوز بجائــزة األوســكار، ولكــن مــن الــرضوري أن 
يســتمر صانعــو األفــالم يف إنتــاج األفــالم والتعلــم منهــا. إنهــم فقــط بحاجــة إىل معرفــة أن الفشــل هــو جــزء مــن 

صناعــة األفــالم وأن فيلــاًم واحــًدا فقــط مــن بــني كل 10 أفــالم ينتهــي بــه األمــر ليكــون رائًعــا.

كاتب سيناريو وباحث سعودي يف سوق األفالم

مخرج سيناميئ سعودي وأستاذ مساعد بجامعة زايد
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ــرية،  ــركات الكب ــل ال ــيني: تكت ــني رئيس ــني تجاري ــامل إىل منوذج ــاء الع ــع أنح ــالم يف جمي ــاج األف ــم إنت ــم تنظي يت

حيــث ميكــن لعــدد قليــل مــن االســتوديوهات الدوليــة الكبــرية ورشكات اإلنتــاج االنتقــال إىل االســتدامة ألن لديهــم 

املعرفــة التقنيــة واالســتقرار املــايل؛ ومعظــم رشكات اإلنتــاج املســتقلة التــي تواجــه صعوبــات يف الحصــول عىل 

التمويــل الــذي تحتاجــه للتطــور وتوســيع نطــاق أعاملهــا. عــادة مــا يتــم توجيــه الدعــم املــايل واالســتثامر املقدم 

ــس إىل  ــاج ولي ــة اإلنت ــتقلة يف مرحل ــالم مس ــات أف ــة إىل مروع ــادر الخاص ــات واملص ــم الحكوم ــل معظ ــن قب م

رشكات اإلنتــاج أو مرحلــة التطويــر. يف الواقــع، يجــب أن تكــون هنــاك مصــادر متعــددة لــرأس املــال مســتعدة لتحمل 

املخاطــر العاليــة املطلوبــة لدعــم رشكات إنتــاج األفــالم املحليــة يف مراحــل مبكــرة. 

عــىل ســبيل املثــال، أصــدرت حكومــة اململكــة املتحــدة مخطــط االســتثامر املؤســي )EIS( يف عــام 2018، وهــو 

اســتثامر ريــادي يف صناعــات الشاشــة يف اململكــة املتحــدة والــركات عاليــة املخاطــر يف مراحلهــا األوىل، 

خاصــة تلــك التــي لديهــا خطــة واضحــة للنمــو و تطــور. قــد تســاهم هــذه املبــادرة يف دعــم قطــاع إنتــاج األفــالم 

الســعودي وجعلــه أكــرث اســتدامة وحيويــة، نحــو خطــة للرتكيــز عــىل منــو الــركات وليــس اإلنتاجــات. وبالتــايل، 

أعتقــد أن زيــادة توافــر الدعــم املــايل لــركات األفــالم ومتويــل التطويــر )عــىل عكــس الحوافــز األكــر لإلنفــاق 

الفعــيل عــىل اإلنتــاج( ميكــن أن تحــدث فرقًــا كبــريًا يف تعزيــز جــذب االســتثامر واألداء التجــاري ملزيــد مــن رشكات 

األفــالم الســعودية. كــام أنــه سيســاعد قطــاع األفالم الســعودية عــىل زيــادة حصته يف الســوق املحليــة والدولية 

عــىل املــدى الطويــل.

عضو هيئة تدريس متخصص يف دراسات اإلعالم والسينام

باحث وصانع أفالم سعودي

اســتطاعت منصــات ''نيتفليكــس'' وغريهــا مــن منصــات ''الفيديــو عنــد الطلــب'' بانفتاحهــا عــىل املحتــوى  	
ــة  ــاج يف اململك ــالم ورشكات اإلنت ــي األف ــة لصانع ــت الفرص ــة إتاح ــة والعربي ــعودية والخليجي ــات الس واملنتج
العربيــة الســعودية العتــامد منــوذج بــث مختلــط بــني ''الفيديــو عنــد الطلــب'' وأفــالم شــباك التذاكــر )املعروضــة 
يف الســينام(، مــام يعطــي لهــم الفرصــة إلعــادة التفكــري يف طــرق توزيــع املحتــوى وتســويقه، خاصــة مــع 

ــيل. ــج املح ــويق للمنت ــف التس ــر وضع ــباك التذاك ــىل ش ــي ع ــوى العامل ــة املحت هيمن

األزمــات والكــوارث لهــا آثارهــا عــىل صناعــة األفــالم، خاصــة بعــد أن تعــرض العــامل ألزمــة كوفيــد-19، وقــد يكــون  	
لآلثــار االقتصاديــة فوائــد للعديــد مــن البلــدان يف دخــول املنافســة. يف وقــت األزمــة كان اإلنتــاج الســعودي 
يتزايــد بســبب زيــادة املرونــة يف اإلنتــاج يف أوقــات األزمــات، بينــام عــاىن العــامل تأخــري وإلغــاء يف اإلنتــاج. 

وهــذه فرصــة يف أوقــات األزمــات، حيــث أصبــح الجمهــور مييــل إىل مشــاهدة األفــالم املســتقلة.

الخامتة
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تعتــز ســرتاتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــر رشكة ســرتاتيجك جــرز العديد من تعتــز ســرتاتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــر رشكة ســرتاتيجك جــرز العديد من 
التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة. وفيــا التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة. وفيــا 

يــي نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنايــي نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنا

منشورات أخرى

الذكاء االصطناعي يف النفط الذكاء االصطناعي يف النفط 

والغاز، الخدمات الحكومية والغاز، الخدمات الحكومية 

والخدمات املاليةوالخدمات املالية

رحلة حوكمة األندية الرياضية رحلة حوكمة األندية الرياضية 

يف السعوديةيف السعودية

التعليم عن بُعد يف اململكة التعليم عن بُعد يف اململكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية

التحول الرقمي يف صناعة التحول الرقمي يف صناعة 

النفط والغازالنفط والغاز

https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=59&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=60&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=38&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=61&catid=13
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رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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