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التراث ودوره في تعزيز ونمو 
ا�قتصاد السعودي

آ�ف  عبر  عريقاً  تراثياً  تاريخاً  تمتلك  و�زالت  كانت  السعودية  أن  والمتداول  المعروف  من 
الماضية،  القليلة  العقود  في  إ�  اكتشافه  يتم  لم  والذي   ، النبطي  العصر  إلى  تعود  السنين 
المتحدة  ا�مم  منظمة  قامت  ولهذا  متميزة،  شهيرة  تراثية  أماكن  بالفعل  تمتلك  فالمملكة 
التراثية  ا�ماكن  المملكة ضمن مجموعة  في  بالفعل  المتواجدة  ت¥ماكن  العديد من  بإدخال 
الشهيرة، وتضمنت ال»ئحة حوالي ٦ أماكن رئيسية داخل المملكة تحكي تاريخها وعراقتها عبر 
السنين، وهي الع» التي استمرت حوالي ٢٠٠٠ عام، والتي تميزت بكثرة المنحوتات الفريدة 
الثرية  ا�ثرية  المواقع  من  يعد  الموقع  وهذا  حمى  موقع  حضارتها،  على  شاهداً  كانت  التي 
المشبعة  الصخور  من  كبيرة  مجموعة  على  التعرف  ليتم  اكتشافه  تم  فالموقع  بالحضارة، 
بالرسوم والحروف ا�بجدية كشاهد على محاولة ا¶نسان البدائي الكتابة، حي الطريف، يعد هو 
قلب وأساس شبه الجزيرة العربية، وقد تضمن هذا الحي فن المعمار النجدي الذي كان و�زال 
من ا�ساليب التي تفردتبها شبه الجزيرة، صخور حائل، والتي تعود إلى ١٠ آ�ف سنة من ا¹ن، 
بين  تقع  أنها  خاصة  وتراثهم،  حضارتهم  المملكة  سكان  من  السابقين  عليها  نقش  والتي 
ثبت  واستوطنوا حولها وهناك  عاشوا  قد  السابقون  كان  غذبة  ماء  بحيرة  بينهم  يقع  جبيلين 
المنازل  من  كبيرة  مجموعة  اكتشفت  حيث  هناك  التاريخية  جدة  وثقافتهم،  تراثهم  ونبت 
مليئة  واحة  ا¶حساء وهي  واحة  الخاص،  وأسلوبها  بمعمارها  تميزت  التي  العريقة  والبيوت 
العيون  إلى ١٫٥ مليون نخلة، بجانبها مجموعة من  المنتج  النخيل  يبلغ عدد  بالنخيل، حيث 

والينابيع العذبة.

الهدف من التقرير

العربية  المملكة  حول  تدور  التي  المواضيع  كافة  مواكبة  على  دائماً  اعقلها  مدونة  تهدف 
أن  قررنا  لذا  المختلفة،  المجا�ت  وتعزيز  ترسيخ  في  الدولة  لجهود  منها  تقديراً  السعودية، 
نطرح عليكم في هذا التقرير دور الدولة في تطوير التراث الحضاري ودوره في نمو ا�قتصاد، 

والمسابقات التي أطلقتها المملكة.

التراث السعودي



تتجه المملكة العربية السعودية ا¹ن إلى تطوير التراث الخاص بها، خاصة بعد أن أطلق 
ولي العهد المخطط الرئيسي للمملكة، والذي أطلق عليه اسم رحلة مع الزمن، الهدف 
منه هو تحويل منطقة الع» إلى منطقة تراثية كبيرة وواجهة حضارية، والذي بشأنه أن 
عام، كما سيساعد  بوجه  والسياحة  بوجه خاص  السعودي  ا�قتصاد  ازدهار  يساعد في 
الدو�رات  مليارات  إلى  تصل  معد�ت  تولد  قد  ا�ستثمار  فرص  زيادة  على  المشروع 
البطالة،  على  للقضاء  للمحليين  العمل  والمزيد من فرص  المزيد  على خلق  وستساعد 
ليكون التراث هو العامل ا�ساسي في تنفيذ خطط الدولة في تحسين مستوى معيشة 
الفرد محلياً، ولتحسين ا�قتصاد والسياحة وفقاً لتطلعات الدولة، ولهذا تطلعت الدولة 
التي  ا�مور  وغيرها من  السدو  التصميم وصناعة  اليدوية ومجال  الحرف  لتطوير مجال 

سنتعرف عليها من خ»ل السطور القادمة من أهمها ما قامت به المملكة هو:

 تطوير الحرف اليدوية باعتبارها مصدر جذب سياحي 
عالمي

حيث تطورت الحرف اليدوية المختلفة لتشمل:

تطور التراث 

صناعة الفخار
تطورت الصناعات الفخارية في المملكة وتلقى 

اهتماماً كبيراً من قبل السكان فقد أصبحت تباع في 
ا�سواق، وتتميز هذه الصناعة بكونها مصنوعة من 

الطين، ومن ثم يتم تلوينها بألوان زاهية.

صناعة السيوف
اشتهرت المملكة العربية بصناعة السيوف والجنبية، وهي نوع 
من ا�سلحة التي تصنع خصيصاً للرجال ويتم وضعها في حزام 

يتم لفه حول الخصر للرجال كنوع من أنواع ا�عتزاز بالتراث 
القديم.

صناعة الحلي
هي من الصناعات اليدوية التي انتشرت قديماً وتطورت 

تأثراً بالثقافات القديمة ا�خرى، وقد اشتهرت المملكة 
قديماً بصناعة الحلي والمصوغات اليدوية المميزة.

صناعة الخوص 
هي من الصناعات التي لم تندثر بمرور الوقت والزمان، 

وقد اشتهرت به المملكة من عقود سابقة، والتي يتم 
صناعتها من أوراق النخيل لصناعة الحاويات وغيرها.

صناعة السدو
هي صناعة سعودية شهيرة وقديمة تستخدم في صناعة السجاد والخيام وغيرها يتم زخرفتها وتزينها بعدة رموز ورسوم 
تدل على حياة البادية وأهلها مستوحاه تماماً من الحياة الطبيعية، وقد نالت هذه الصناعة على دعم كبير من البرنامج 
الوطني لدعم الصناعات من خ»ل تطوير برامج داعمة لتطوير تلك الصناعة لمنع اندثارها وربط المواطن ببيئته وأصوله.

صناعة المنسوجات
اشتهرت المملكة بصناعة المنسوجات بشكل عام مثل 

صناعة السجاد من وبر الماعز والمنسوجات اليدوية 
والمفارش والجدريات وصناعة الم»بس الحضارية والتراثية 

التي اشتهرت بها بعض المناطق في المملكة.

النحت
وهو فن من الفنون التشكيلية القديمة التي استهرت بها 

المملكة، والذي يستخدم فيه العديد من الخامات 
والتقنيات المختلفة للوصول لشكل نحتى نهائي مميز 

وفريد.



تم  حيث  والتراثية،  الحضارية  الناحية  تطوير  في  الحالي  الوقت  في  المملكة  اندفعت  لقد 
تكريس ما يقارب ٤٩٩ مليار ريال سعودي من أجل إقامة المشاريع التراثية في شتى نواحي 
خادم  برانمج  دائرة  ضمن  تقع  لها  المخطط  المشاريع  تلك  أن  بالذكر  الجدير  المملكة، 
كافة  تغطية  منه  الهدف  مشروع   ٢٣٠ من  أكثر  على  شمل  والذي  الشريفين،  الحرمين 
المناطق ا�ثرية والتراثية في المملكة، ومن ضمن تلك المشاريع هو مشروع إنشاء متحف 
تيماء ومتحف القصيم، ومشاريع إعادة ترميم بعض المباني ا�ثرية والتاريخية المتواجدة 
بالفعل في منطقة ينبع التاريخية، وتشمل هذه المشاريع أيضاً المشاريع المتعلقة بالتبتير 
واللوحات التعريفية لتوعية الشباب السعودي بالحضارة والتراث، وغيرها من ا�مور التوعوية 
للملكة  والحضارية  التاريخية  المعالم  إبراز  بأهمية  منها  إيماناً  السعودية  بها  بادرت  التي 
للعالم جمعه، باعتبار أن التراث وا¶رث السعودي ما هو إ� منارة وشاهد على تاريخ المملكة 
وتحسين  السعودية  الهوية  ¶براز  به  خاصاً  اهتماماً  المملكة  أولت  لهذا  والعريق،  الطويل 
ا�قتصاد، كما اهتمت المملكة أيضاً بإنشاء وتشييد المتاحف ا�ثرية ا¶قليمية والمحلية، 

ومشروع توسيع المتحف الوطني، والتي تصل تكاليفه إلى ٢٥٠ مليون ريال سعودي.

المشاريع التراثية



المسابقات والفاعليات التراثية
 التي بادرت بها المملكة العربية السعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية عدداً من المبادرات والمهرجنات والمسابقات 
التي تدعم فيها التراث السعودي بشتى نواحيه، أهمها:

مسابقة التراث الصناعي

وهي مسابقة أطلقتها وزارة الثقافة الهدف منها تطوير الناحية التراثية والحضارية من 
خ»ل إقامة مسابقة يمكن من خ»لها مشاركة كافة شرائح المجتمع من جميع نواحى 
منطقة  تصوير  خ»لها  من  تم  فيديو  مقاطع   بإرسال  المشارك  يقوم  بأن  المملكة 
معينة في المملكة يرى المتسابق أنها تتحقق فيها الشروط الموضوعة وفقاً لمسابقة 
التراث الصناعي، ليخضع كل متسابق قام بالمشاركة للتقييم ومن ثم إع»ن الفائر 

في النهاية.

مهرجان الملك عبدالعزيز ل�بل

الصهايد رغبة  إقامته في منطقة  يتم  والذي  الملك عبدالعزيز،  برعاية  وهو مهرجات 
منه في ترسيخ التراث السعودي في أذهان كل مواطن لنشر العمق الحضاري داخل 
المملكة وفي عقول الشباب، وهدف المهرجان هو تأصيل تراث ا¶بل المتوارث في 
المملكة منذ عقود، يقام المهرجان على مساحة تصل إلى ٣٢ كم يقام من خ»له 

مجموعة من العروض التي صممت بشكل حديث. 

مسابقة الفلكلور

للمشاركة  المواطنين  دفع  بهدف  السعودية  الثقافة  وزارة  أقامتها  مسابقة  هي 
ل»حتفاظ بهذا الفن الفريد والمتوارث، بأن يقوم المتسابق بالمشاركة بمقطع فيديو 
أو صورة تتضمن عنصر من ث»ث عناصر، إما الرقص الشعبي، أو الغناء الشعبي، أو 

ا�ساطير.



من خ»ل إحصائيات ودراسات أجرتها الهيئة العامة للسياحة تضامناً مع البنك الدولي، 
كان الهدف منها هو التعرف على ا�ثر ا�قتصادي الذي يعود على الدولة نتيجة ل»هتمام 

بالتراث والحضارة، وأثبتت الدراسة أن الدور الثقافي والتراثي له دور كبير في توفير 
العديد والعديد من المشاريع ا�ستثمارية التي لعبت دورها في منح كل فرد فرصة 

عمل والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة، والتي نتجت عنها الكثير من الفرص 
ا¶يجابية، ولهذا قامت الدولة بجمع المزيد من البيانات لتتمكن من تحديد ا�ولويات 

ا�ستثمارية في هذا المجال، ووفقاً للدراسة أيضاً، فإن الزوار القادمين لزيارة ا�ماكن 
الحضارية والتراثية ينفقون أكثر من الزوار المحليين، لهذا استثمرت الدولة في دعم 
الزوار وتوفير الخدمات المتكالملة لهم ووضع التسهي»ت لضمان استدامة الزيارات 

الخارجية لضمان استمرار نمو ا�قتصاد على المدى الطويل.

التراث ودوره في تعزيز ونمو 
ا�قتصاد السعودي



الخدمات

تقديم االستشارات
تقوم اعقلها بتقديم االستشارات الالزمة ألصحاب األعمال 

للنهوض بمشاريعهم الخاصة،على يد نخبة من الخبراء في هذا 
المجال

احتضان المشاريع
تقوم المؤسسة على احتضان ورعاية األفكار الفريدة من 

نوعها.
تقدم المؤسسة كافة خدماتها للمتقدمين لتطوير المشاريع 

الخاصة بهم.

دراسة الجدوى
يقوم بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة 

األعمال. لنقدم لكم مجموعة من الدراسات عالية الجودة 

تقديم الدورات التدريبية
نقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في كافة 

المجاالت المتعلقة بمجال ريادة األعمال على يد مجموعة 
ونخبة كبيرة من المتخصصين في هذا المجال.

من نحن
اعقلها مؤسسة كبيرة تم إنشائها في عام ٢٠١٧، وهي مؤسسة متخصصة في 

مجال ريادة ا�عمال، والتي تعمل جاهدة على تقديم الدعم الكافي والوافي 
لتحويل تلك ا�فكار المعنوية إلى مشاريع كبيرة يمكن تطويرها بقيادة مجموعة 
كبيرة من المتخصصين والخبراء التي تساعد في تقديم الخطط وا�ستراتيجيات 

¶دارة المشروعات لتحويلها إلى مشروع ناجح.
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