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الكمية لخطة السياحة الوطنية من المعلومات اإلحصائية المتوافرة وقت اإلعداد،      ت النتائجاستخلص

 .هـ، والتقديرات التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة     ١٤٢٢-١٤٢١

،  فر من معلومات أثناء عملية إعداد هذا التقرير     ا بعض هذه األرقام من خالل ماتو   وقد حدثت 

مركز المعلومات واألبحاث    الرجاء زيارة ،ألرقام والمنهجيات  وللحصول على أحدث المعلومات وا  

  www.mas.gov.saعلى شبكة اإلنترنت)ماس(السياحية 

ص المسافرين والمقيمين في أماكن خارج بيئتهم االعتيادية لمدة ال   تشـتمل السياحة على نشاطات األشخا"

 " . أخرىض، أو أغرالتزيد عن سنة واحدة ؛  لغرض قضاء وقت الفراغ،  أو األعما

 منظمة السياحة العالمية

تشـتمل صـناعة السـياحة مـن الشـركات والمؤسسات التي توفر أماكن الجذب السياحي، والمرافق،                 "

 " .والخدمات للسياح

  والضيافةةميدلك، قاموس السفر والسياح. إس



 ٣

 تقديم
 

جزأة ومنتشرةً، ومتداخلة بين عدد من الجهات والمجموعات    السياحة صناعة متعددة األوجه، وم  

وينطبق ذلك على وجه الخصوص   . واألفراد، فكل مؤسسات المجتمع وأفراده يشاركون في هذه الصناعة

على تجربة السياحة في المملكة العربية السعودية، إذ تفتقر صناعة السياحة إلى هيكل موحد ومتناغم،       

 السياحة المختلفة في عزلة عن بعضها في ظل مجموعة من األنظمة         وأدى ذلك إلى عمل قطاعات  

والتعليمات التي تصدرها الجهات المشرفة على هذه الصناعة، ويؤكد ذلك الوضع على حاجة صناعة           

السياحة إلى القيادة والتخطيط االستراتيجي، إذ نتيجة لغياب ذلك، بقيت إمكانات هذه الصناعة الكبيرة غير            

 .  اً على  أرض الواقع مستثمرة فعلي

؛ لمعالجة عوائق هذه الصناعة مما يمكنها المساهمة        العليا للسياحة ة  ولذلك، قررت الدولة إنشاء الهيئ  

األساسية توفير    الهيئة  وقد كانت مهمة  .  وتنويع موارده  المملكة العربية السعودية   بشكل فعلي في اقتصاد    

ل صحيح، ولتخطيط نموها وتطورها وفق رؤية واضحة    إطار عمل متقن لتوحيد وهيكلة هذه الصناعة بشك

وقد نفذت الهيئة ذلك من خالل خطة مفصل وشامل  هو مشروع تنمية السياحة        . ذات أهداف محددة

 .الوطنية

 تم تصميم وإعداد مشروع تنمية السياحة الوطنية من خالل العمل المنظم والمنهجي وبالتنسيق مع كافة               

كما اعتمد المنهج التخطيطي على عمليات منظمة من        .  وعلى جميع المستويات   الشركاء في جميع القطاعات   

وشك بدء تطبيق المشروع بتقوية تعاوننا       االستشارات والمراجعة الدقيقة للمخرجات، ولقد قمنا ونحن على       

  .مع عدد من الشركاء الرئيسين في القطاعين العام والخاص كجزء من منهج الشراكة الذي نعتمده

 .ه النشرة تعريف موجز بأبرز سمات المشروع الريادي المهم لتنمية قطاع السياحة في المملكة    وفي هذ

 ز                                       سلطان بن سلمان بن عبدا لعزي

                                          األمين العام

 لسياحة                                  للهيئة العليا ل

 



 ٤

 الهيئة العليا للسياحة
 )١( المؤشرات السياحية الرئيسية–المملكة العربية السعودية 

  هـ١٤٤١ – ١٤٢٢ 

                                                 
 ).ماس(قام الواردة هي طبقاً إلحصائيات وتقديرات مركز المعلومات واألبحاث السياحية األر
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 ما هو مشروع تنمية السياحة الوطنية؟
 

هـ على إنشاء الهيئة العليا للسياحة،      ١٢/١/١٤٢١وتاريخ  ) ٩(نـص قرار مجلس الوزراء رقم       

ن تضطلع باالهتمام بالسياحة في المملكة، وتنميتها، وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع             على أ 

السياحة، وتذليل معوقات نموه، وذلك حتى تكون السياحة قطاعاً أساسياً منتجاً وداعماً القتصاد المملكة 

 .العربية السعودية

ة، وعملت على مشروع تنمية السياحة      وتنفـيذاًً لقرار مجلس الوزراء، أنشئت الهيئة العليا للسياح        

 خطة تنمية سياحية وطنية في      ادبغرض إعد . هـ١٤٢٣هـ ـ شعبان    ١٤٢١الوطنـية ما بين صفر      

وتشتمل هذه الخطة على استراتيجية تنمية سياحية مدتها عشرون سنة، مع           . المملكة العربية السعودية  

 المشروع سياسة   حسة، ويطر خطـة عمـل خمسـية مفصـلة للمرحلة األولى من مدة الخطة الرئي             

واسـتراتيجية شاملة ومجموعة من البرامج والمبادرات الجديدة  التي تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة               

 .ومستديمة لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية

مملكة االستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة في ال      وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة        

ـ ٢٨/٣/١٤٢٣فـي    هـ،و بعد ذلك اعتمدها    ١٣/١١/١٤٢٤ ثـم أقرها مجلس الشورى بتاريخ         ،هـ

 .هـ١٤٢٥/ ١ /٢٤مجلس الوزراء بتاريخ  

وتهدف هذه النشرة إلى إطالع الشركاء الرئيسين وفئات المجتمع المختلفة على المالمح  الرئيسية              

  .لمشروع  تنمية السياحة الوطنية
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 ملكة السياحة في الم

ال تعـد السـياحة بكونها ظاهرة اقتصادية واجتماعية في المملكة العربية السعودية أمراً جديداً، حيث             

الرحالت السياحية التي يقوم بها السكان داخل       (هـ  ١٤٢٢بينت األبحاث أن السياحة المحلية في عام        

، وبلغ مجموع نفقاتها ما      مليون رحلة  ٥٧,٦قد نتج عنها ما يقارب      ) المملكـة للـيلة الواحدة أو أكثر      

من هذه الرحالت لغرض قضاء اإلجازات      % ٣٦وكانت حوالي   .  بليون ريال سعودي   ٥٠,٧يقـارب   

ألسباب مرتبطة بأداء   % ٢٣و, منها لزيارة األصدقاء واألقارب   % ٢٦ نأو أوقـات الفراغ، بينما كا     

 . شعائر دينية

للعمرة، % ٣٦(د؛ وذلك لألغراض الدينية  مليون سائح واف٧,٥وفي العام نفسه، زار المملكة حوالي 

، %١٩، وكذلك ألغراض أخرى مثل زيارة األصدقاء واألقارب التي شكلت ما  نسبته )للحج% ٢٢و

وفي الوقت نفسه، .  بليون ريال١٢,٨ومن اإلجمالي تم تقدير مجموع نفقات هؤالء الزوار بحوالي 

 مليون رحلة،  ٧,٩ والمقيمون لوجهات خارجية بلغ مجموع الرحالت السياحية التي قام بها المواطنون

 . بليون ريال٢٧,٦واستنزفت ما يقارب 

غرفة، كما يوجد أيضاً على ٨١،٠٠٠ فندق، تحتوي على أكثر من  ٨٠٠ويتوافر في المملكة حوالي 

 شقة سكنية، وهناك ما يقارب ٤٥،٠٠٠مبنى لشقق سكنية مفروشة توفر أكثر من  ٢،٤٥٦األقل 

 وسياحة تعمل في المملكة والعديد من مقدمي الخدمات الذين يعتمدون على الزوار  شركة سفر١,١٠٠

 .من داخل المملكة وخارجها بدرجات مختلفة

ومن الواضح أن السياحة في المملكة تعد حاليا صناعة ذات وزن؛ وذلك فيما يخص المنشآت وعدد 

لق أكبر الوجهات السياحية في الشرق  إذ تعد المملكة من هذا المنط. السياح الذين تستقبلهم المملكة

 . األوسط، وهي أيضاً أكبر مولد للسياحة الخارجية في المنطقة

من الناتج المحلي اإلجمالي، % ٤,٦ومن منطلق اقتصادي، تسهم النشاطات السياحية بما يقدر نسبته 

ة، يشغل  ألف وظيف٦٠٠كما تعد السياحة صناعة مولدة للفرص الوظيفية، حيث توفر ما يقدر بـ

 ١. فقط منها% ١٥ – ١٠المواطنون ما يقدر بحوالي 
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 أهمية السياحة في المملكة
 

إن مما يعزز اإلقرار بأن السياحة صناعة أساسية مهمة في بالدنا هو قدرتها على اإلسهام بشكل فعال   

 .في تحقيق األهداف الرئيسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والوطنية

 توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي؛ نظًرا ألنها صناعة مبنية على             تسـهم السياحة في    •

تقديـم الخدمـات فـي مختلف المجاالت للسياح، وهذا يقتضي اعتمادها بشكل مكثف على العمالة                

 .المنتشرة في مختلف المواقع

نها صناعة  تسـهم السياحة في تنويع مصادر االقتصاد الوطني، والحد من اعتماده على النفط؛ لكو              •

جديـدة غير تقليدية، تستقطب اإليرادات من السياح الوافدين، وتحافظ على الموارد المتوافرة لدى              

 .السياح المحليين من الهجرة للخارج

تعمل السياحة على تطوير البنية األساسية لمختلف مناطق المملكة، وبخاصة في المجتمعات الريفية              •

 الصناعية الكبيرة، ومن ثم تعتمد على مصادر للدخل بديلة تتسم       واإلقليمية التي تفتقر إلى النشاطات    

بالقلـة، فيـتحقق من خالل صناعة السياحة توفير مصادر أخرى للدخل، ومن ثم ارتفاع مستوى                

الدخـل لألفراد في تلك المجتمعات، وهذا بدوره يقلّل من النزوح السكاني من المناطق الريفية إلى                

 .المناطق الحضرية

بط بين السياحة والجهات الحكومية األخرى في المملكة داعًما قويا لالقتصاد الوطني،            يعـد الـترا    •

 .ومحققًا لغاياته

تقـدم السياحة فرًصا واعدة لألعمال التجارية والخدمية لذوي رأس المال المنخفض؛ وذلك العتماد        •

 .أكثر نشاطاتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

الداخلية للمواطنين من تسرب النقد الوطني للخارج، ومشكالت السفر للخارج،          يقلّص توفر السياحة     •

 .وبخاصة للشباب

تحافظ السياحة على التراث الثقافي والطبيعي في المملكة؛ ألنهما من المقومات السياحية التي ينبغي      •

 .حمايتها ومراعاة استدامتها لألجيال المقبلة

 وعي المواطنين وتعريفهم ببلدهم بشكل أفضل؛ مما يحقِّق يسـاعد نمـو السياحة الداخلية في زيادة    •

 .االنتماء الوطني، ودعم بناء األمة

يسـاعد نمو السياحة الدولية القادمة إلى المملكة في تحسين صورتها في المجتمع الدولي، وتكوين                •

 .صورة ذهنية مميزة عن المملكة وشعبها

رفيه ترابط وثيق، وهذا يسهم في تحسين مستوى        بيـن السياحة الداخلية وتوفير وسائل الراحة والت        •

 .حياة الناس، وتقديم خدمات مميزة للسياح والمقيمين في المنطقة على حد سواء
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 الموارد السياحية

 
بما أن المملكة العربية السعودية هي مهد اإلسالم فإنها تمتلك مكانة مميزة في العالم اإلسالمي وتؤدي                 

ملكة هي موطن الحرمين الشريفين حيث كانت وال زالت تجذب ماليين الحجاج            والم. دوراً مؤثراًً فيه  

 .والمعتمرين المسلمين من مختلف أنحاء العالم
 

. باإلضـافة إلى ذلك، تمتلك المملكة تراثاُ طبيعياً وثقافياً غنياً؛ و يشكل ذلك محطاً الهتمامات الزوار               

المملكة على تقديم تلك المواقع لكل من       وقـد سـاعدت التسـهيالت األخـيرة في مجال السفر داخل             

كما توفر البنى التحتية الحالية للمواصالت، والمرافق العامة أساساً مناسباً لخدمة           . المعتمرين والزوار 

 . نمو صناعة السياحة في المملكة
 

كذلـك توفـر التشـكيلة الواسعة من البيئات الطبيعية الموجودة في المملكة والتي تتضمن المساحات                

لخضـراء والمناطق الصحراوية، إضافة إلى المناظر الجبلية والوديان، والبيئات البحرية المتنوعة،            ا

وأدت . وخصوصـاً شـعب الـبحر األحمر المرجانية، العديد من فرص الترويح وممارسة السياحة             

تحديد األبحـاث التـي قامت بها الهيئة العليا للسياحة عند إعداد مشروع تنمية السياحة الوطنية إلى                 

 .  موقع تراثي طبيعي وثقافي١٢,٠٠٠وتسجيل وتقييم ما يزيد على 
 

ومع ذلك،  فإن . وتحظى أكثر هذه المواقع بإمكانات تطوير كبيرة تؤهلها لتصبح مناطق جذب سياحي

. هذه المواقع تعاني إجماالً من قلة الحماية والمحافظة، ومن ضعف اإلرشاد والتقديم والعرض للسياح             

لذلك، يقدم مشروع   . اك بعض القصور في مناطق الجذب السياحي المطورة في المملكة         وعلـيه، فهن  

تنمـية السياحية الوطنية توصيات من أجل معالجة هذه السلبيات داخل إطار برنامج دائم ومنظم من                

 .أجل تطوير مراكز الجذب السياحي للزوار استناداً إلى مواقع التراث الطبيعي والثقافي
 



 ١٠

 ة السعوديةرؤية السياح
 

وبناًء على ذلك ستتم  . قادت مجموعة من المبادئ األساسية عملية صياغة مشروع التنمية السياحية

تنمية السياحة في المملكة بطريقة منظمة ومخططة ومحكمة، وبالتوافق مع خطط التنمية الوطنية 

    :كما سيتم تأسيسها بناء على إطار يتكون من األركان اآلتية.فيها
 .االستدامةمبادئ  •

  .العدالة االجتماعية في توزيع الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية •
 .الطبيعة السامية لقيم المملكة اإلسالمية والتراثية، وكرم الضيافة التقليدية •

 
 :وتتجسد هذه المبادئ والمفاهيم في العبارة اآلتية التي تمثل رؤية السياحة الوطنية في المملكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمـا نـص قـرار مجلس الوزراء  على مبدأ رئيس آخر للسياحة الوطنية، وهو أن تطوير صناعة                   

السـياحة فـي المملكـة يعـد مهمة يضطلع فيها القطاع  الخاص بالدور الرئيس، وذلك  من خالل                    

 . االستثمارية االستثمار في إقامة المنشآت السياحية

 السياحة وتطويره في المملكة، التزمت الهيئة بالمهمة        ولتحقـيق الرؤية الخاصة بتنمية قطاع      •

 :األساسية التالية
 

 
 
 
 

 )الرؤية(
 

سعى المملكةُ العربيةُ السعوديةُ وهي َمهُد اإلسالِم، إلى تنميٍة سياحيٍة قيِّمة ومميزة، ذات منافَعت

 من ِقَيمها اإلسالميِة، وأصالِة تُراِثها العريقاجتماعية، وثقافية، وبيئية، واقتصادية، انطالقاً

 .وضِيافَِتها التقليدية

 )ةمهمال(
 

ها وُمقَوَِّمِاتها المتميزِة بتنميِة سياحٍة متوازنٍةتقوم المملكةُ العربيةُ السعوديةُ، في ظل ِقَيمِ      

ومسـتدامة، تَُحقِّـقُ تـنوعاً اقتصادياً، وإثراء اجتماعياً، وتوِجد فرصاً للعمِل، وتحافظُ على البيئِة

 .واألصالِة الثقافية



 ١١

  النمو المتوقع

 
الذي تبنته االستراتيجية العامة، سيرتفع عدد الرحالت السياحية        " المتوقع"وفقـا لمسـار نمو السياحة       

ة في نهاية    مليون رحل  ١٤١,١هـ إلى   ١٤٢٢ مليون رحلة في عام      ٦٥,١من  ) المحلـية والوافـدة   (

 مليون رحلة   ١٣,١ مليون رحلة محلية، و    ١٢٨ويتضمن هذا العدد    . هـ١٤٤١الخطـة بحلـول عام      

 .وافدة وخصوصاً من دول الخليج العربي والدول العربية واإلسالمية األخرى
  

 بليون  ٧٨,٣هـ إلى   ١٤٢٢  بليون ريال في عام       ٥٠,٧وسـيرتفع معدل نفقات السياح المحليين من        

 ١٢,٨هـ، في حين  ستزداد نسبة نفقات السياح القادمين من الخارج من             ١٤٤١ عام   ريـال بحلـول   

وبالتالي، يتوقع أن يزداد    . هـ١٤٤١ بليون ريال في عام      ٢٣هـ إلى   ١٤٢٢بلـيون ريـال في عام       

هـ إلى ١٤٢٢ بليون  ريال في عام ٦٣,٥حجـم نفقـات السـياح فـي المملكة باألسعار الثابتة من          

 . هـ١٤٤١في عام  بليون ريال ١٠١,٣
 

  مليون  ليلة يقضيها السياح بحلول عام         ٨٠٧,٧في  السياحة، ما يقارب        " المتوقع"وسينتج عن النمو    

ـ ١٤٤١  ألف غرفة إضافية ٤٨ومن أجل استيعاب هذا العدد الكثير المتوقع للسياحة ينبغي توفير        . هـ

ويوفر . استيعاب للشقق المفروشة  سـتكون في الغالب  في فنادق جديدة، إضافة  إلى الحاجة  لزيادة               

 .هذا فرصاً مربحة يتوقع من القطاع الخاص أن يستثمرها
 

على توضيح اإلمكانات المحتملة للسياحة في المملكة، " المتوقع"وتساعد هذه المؤشرات المتعلقة بالنمو  

لخاص في  كما تعمل أيضاً على تسليط الضوء حول التحديات التي ستواجه كل من القطاعين العام وا              

وستعمل الجهود اإلضافية التي تقوم بها مصلحة اإلحصاءات العامة مدعومة بنتائج           . عملـية التطوير  

   .  هذه المؤشرات الكميةم في تحسين وتنقيح١٩٩٣التعداد السكاني وتطبيق  نظام اإلحصاءات الوطنية 
 

عدد الرحالت السياحية
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 ١٢

  األبعاد المكانية للتنمية السياحية
 

ووضع . لسياحة الوطنية بناء على تقييم مواقع التراث الثقافي والطبيعي        تمت صياغة الخطة الهيكلية ل    

. ذلـك حجـر الزاوية لالستراتيجية المكانية المقترحة لعملية تطوير سياحة طويلة المدى في المملكة              

وتسـتند الخطة الهيكلية للسياحة الوطنية على أربعين منطقة تنمية سياحية حالية وجديدة تغطي جميع               

 . باإلضافة إلى ذلك تم تحديد المواقع السياحية الفردية لكي تشملها عملية التنمية. ملكةأرجاء الم
 

ويـتوقع أن تشكل مناطق التنمية السياحية قطبا جاذباً للتنمية السياحية بصورة عامة ولمشاريع فردية               

لسياحية مع  وقد تم تبني استراتيجيات مناسبة لكل مجموعة من مناطق التنمية ا          . محددة بصورة خاصة  

األخـذ في الحسبان وجود ترابط وتداخل بين بعض المناطق، والهدف األساس من ذلك هو الوصول                

 .إلى توزيع جغرافي واسع للنشاط  ليسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة
 

وقـد أعـدت الهيـئة خططـاً سياحية لمناطق المملكة الثالث عشرة، لتنمية السياحة بطريقة منظمة                 

وبذلك يكتمل إطار   . وذلك بناء على مشروع تنمية السياحة الوطنية االستراتيجية العامة        . ومخططـة 

المفصل للمناطق   عمـل المشـروع الوطنـي على مستوى  المناطق، ويضع حجر األساس للتخطيط             

 . والمواقع ذات األولوية في التنمية السياحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتدعم هذه االستراتيجية المرحلية  النمو      . ل السنوات العشرين المقبلة   سـيتم تطوير مناطق التنمية السياحية المحددة خال       

 المستمر لمناطق التنمية السياحية الثمانية الحالية، وباألخص الوجهات التي تم تحديدها  للمدن الرئيسة وكذلك مرتفعات 
 
 

م هذه االستراتيجية المرحلية النمو     سـيتم تطويرمـناطق التنمية السياحية المحددة خالل السنوات العشرين المقبلة، وتدع           

المسـتمر لمناطق التنمية السياحية الثماني الحالية، وباألخص الوجهات التي تم تحديدها بالمن الرئيسة وكذلك مرتفعات                

موقعاً ) ١٧(منطقة تنمية سياحية جديدة، وكذلك تقترح تطوير      ) ١٥(كما تشجع االستراتيجية أيضاً عملية تنمية       . عسـير 

 .وبخاصة في مرتفعات عسير والمناطق الساحليةجديداً 



 ١٣

 مناطق التنمية السياحية
أنواع مناطق التنمية 

 السياحية
أنواع مناطق التنمية 

 السياحية
 الحالية الناشئة الجديدة

 منطقة التنمية السياحية
 

 المنطقة
 الحالية الناشئة الجديدة 

 المنطقة منطقة التنمية السياحية

  • •  ورةالمدينة المن  الباحة الباحة 

 • •  العال   دومة الجندل 

• •  بدر والساحل    الجوف القريات 

 •  ينبع 

المدينة 
 المنورة

 •  القصيم القصيم 

  • •   الطائف  أبها

  • •  مدينة جده  النماص 

  • المدينة والكورنيش 
 الشمالي

 •  سبت العاليا 

 • • شواطئ أبحر   ريدةالح  

• • كورنيش جدة الجنوبي    تنومة  

 عسير

  •  مكة المكرمة

 مكة المكرمة

 •  الهفوف 

• • الفاو    العقير  

 •  نجران نجران 
  •  الخبر

• المنطقة  عرعر  
 الشمالية

 •  الجبيل 

  •  الرياض الرياض

 الوجه   •

• • •  منطقة الربع الخالي

 المنطقة الشرقية

 • • ضبا   حائل حائل  

• • يال وشارماق    جزيرة فرسان  
 • • حقل   منطقة فيفا  

•  رأس الشيخ حميد/مغنى  
 •  تبوك 

•  أملج  

 تبوك

 •  منطقة مدينة جازان 
 جازان



 ١٤

 من السياح المستهدفون؟–المنتجات السياحية والسوق المستهدف 
 

ة الوطنية بتحديد األولويات     المقترحة لتطوير السوق ضمن مشروع تنمية السياح       ةتقـوم االستراتيجي  

بعد أن تم تسهيل  إجراءات وتنظيمات       (لسـوق العطـالت الترفيهية المحلية،  وسوق ما بعد العمرة            

، ثـم األسـواق األجنبية المتخصصة بناء على تراث المملكة الثقافي            )إصـدار تأشـيرات العمـرة       

 .والطبيعي
 

ف الخطة بشكل رئيس دول مجلس التعاون       وبشـكل أدق، وإضافة إلى سوق السياحة المحلية، تستهد        

الخليجـي، والدول العربية المجاورة، والدول اإلسالمية  األخرى، والمجتمعات المسلمة حول العالم،             

 .والسوق الدولي ذا االهتمامات الخاصة مثل السياحة البيئية،والصحراوية، والغوص، والسياحة الثقافية
 

ق السياحة الترويحية المحلي لتوفير منتجات سياحية وتجارب        ويعـد ذلك هدفاً رئيساً يدعم تنمية سو       

 .مناسبة داخل المملكة؛ تساعد على تقليص عدد تدفق المواطنين واألموال للوجهات السياحية األجنبية
  

وتقترح مسوحات السياح التي أجريت داخل المملكة ضرورة معالجة، وتخطي بعض العوائق المهمة،             

 :وهي

ائح المجتمع السعودي لإلمكانات والفرص التي توفرها السياحة        عـدم معرفة أغلب شر     •

 .الداخلية
عـدم توفر العروض الجذابة من منتجات السياحة الداخلية، وعدم توافر قنوات التوزيع              •

 . السياحي أو تطويرها

وجـود بعـض المخـاوف المتعلقة بعدم تناسب تكاليف المنتجات السياحية المحلية مع               •

 .جودتها

ك، تدعو الحاجة إلى زيادة الوعي حول إمكانات السياحة الداخلية، بتوفير وتمويل المنتجات             ونتيجة لذل 

السـياحية الضـرورية، وإزالـة المخاوف التي تدور حول تحمل تكاليف المنتجات السياحية المحلية               

قوية ومن الضروري أيضاً ت   .  تلك المتوفرة في الوجهات السياحية األجنبية      المنافسة مع وقدرتها على   

 السياحية الداخلية، التي يجب أن تصبح عامالً أساسياً في عملية           توتعزيـز قـنوات توزيـع الرحال      

 .تصميم وتسويق المنتج السياحي
 



 ١٥

 آثار التنمية السياحية
 

 اآلثار االقتصادية
 

جل تتوافق تنمية السياحة الوطنية مع متطلبات خطة التنمية السابعة التي تدعو إلى تقوية الجهود من أ               

الخصخصـة، والسعودة، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، وتنويع القاعدة والمصادر االقتصادية،            

وتستطيع السياحة المساهمة بشكل كبير في الوصول إلى هذه األهداف          . وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة   

 . االقتصادية الكبيرة
 

حي المباشر في نهاية االستراتيجية العامة      وبـناء على مسار النمو المتوقع، سيصل حجم اإلنفاق السيا         

 مليون وظيفة مباشرة وغير     ١,٥ بليون ريال، كما ستوفر حوالي       ١٠١,٣للعشـرين عام المقبلة إلى      

 .مباشرة
 

  اآلثار البيئية
 

فالبيئة في ذاتها منتج سياحي، ولذا فإن من مصلحة         .  عالقة تكاملية  ةتعـد العالقة بين السياحة والبيئ     

 .احة حماية البيئة الطبيعية والثقافية والمحافظة عليهاصناعة السي

غير أنها قد تكون مهمة . وتـبدو إمكانية حدوث آثار بيئية سالبة للسياحة المستقبلية المتوقعة منخفضة       

علـى الـنطاق المحلي خالل مواسم الذروة، وخصوصاً في المنتجعات الجبلية والمناطق الصحراوية        

 مع هذه اآلثار؛ بغية تجنبها أو السيطرة عليها بشكل مناسب بواسطة خطط             وسيتم التعامل . والساحلية

وستتطلب عملية الموافقة على التخطيط للمنشآت      . توعـية مناسـبة،و إيجاد أنظمة ومعايير صارمة       

السـياحية إخضـاع العديـد من المشاريع السياحية الكبيرة لبرامج تقييم اآلثار البيئية، باإلضافة إلى                

 .ى المالية واالقتصاديةدراسة الجدو
 

  اآلثار االجتماعية والثقافية
 

وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف من       . اتؤثر السياحة في البيئية االجتماعية والثقافية وتتأثر به       

أن تنمـية السـياحة فـي المملكة من الممكن أن تؤدي إلى ظهور بعض التغيرات االجتماعية غير                  

ي تم إجراؤه بهذا الصدد يشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون للسياحة              المرغوبة، إال أن التقييم الذ    

وذلك نظراً ألن النمو الرئيس المتوقع سيكون ناتجاً عن        . في المملكة أي آثار اجتماعية أو ثقافية سالبة       

سوق ما بعد العمرة للمسلمين القادمين إلى المملكة لألغراض الدينية والذين           :  سـوقين أساسيين هما   

ـ  ترمون أحكام الشريعة اإلسالمية؛ بينما يتمثل السوق الثاني في المواطنين والمقيمين الذين يعملون  يح

 . ويعيشون في المملكة، وهم يحترمون عقيدتها، ويراعون تقاليدها



 ١٦

 
و سـيتم في المستقبل تطوير سوق دولية متخصصة في السياحة الثقافية والبيئية، ولكن  عدد الزوار                 

ا السوق يعد ضئيال مقارنة مع العدد الكلي للزوار، وبالتأكيد سيكون أقل من األجانب               القادمين من هذ  

وسـتكون اآلثار الناتجة عن هؤالء السياح ضئيلة نسبياً         . الذيـن يعملـون ويقـيمون فـي المملكـة         

 .وخصوصاً أن المنتجات السياحية السعودية التي ستقدم لهم ستكون فريدةً من نوعها 
 
 
 
 

روع تنمية السياحة الوطنية العديد من القضايا األساسية التي  تشكل حواجز ومعوقات  تحد               يتناول مش 

وتعد القدرة على التعامل مع هذه    . من نمو وتطور السياحة، كما وتقترح الحلول االستراتيجية المناسبة        

عرف على  وسوف يتم الت  . القضـايا بشكل مرٍض المفتاح والطريق المؤدي إلى تطبيق الخطة بنجاح          

 .القضايا الرئيسة والحلول المرتبطة بها في الفقرات التالية

 القضايا الرئيسة



 ١٧

 الهيكل التنظيمي للسياحة في المملكة
 

يعـد وجـود تنظـيم إداري واقتصادي للسياحة من الشروط األولية لضمان نجاح الوجهة السياحية                

فر كيان مختص   وصـناعة السـياحة فيها بشكل عام، وقد عانت المملكة في فترة سابقة من عدم توا               

١٤٢١بالسـياحة، ومن ثم تناثر المسؤوليات المرتبطة بهذه الصناعة بين عدد من الجهات، إلى عام                

 .هـ عندما أنشئت الهيئة العليا للسياحة

وحيـث إن إنشاء الهيئة العليا للسياحة جاء في وقت متأخر نسبيا بعد أن استقرت الحكومة على بناء                  

الًبا؛ فإن ذلك أدى إلى وجود بعض الفجوات التنظيمية المهمة على           حكومـي منظم ذي سمات ثابتة غ      

 .المستويين الحكومي واألهلي، وعلى النطاق اإلقليمي المرتبط بهذه الصناعة

ولـردم تلـك الفجـوات وتجاوز العقبات قدمت االستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة في المملكة                

 هيكل تنظيمي متكامل لصناعة السياحة، يتمتع بالقدر الذي وتطويره توصيات محددة، من شأنها إكمال

يخصـه مـن الصـالحيات، ويتحمل المسؤوليات المتصلة بهذا القطاع؛ إما وحده، وإما مشاركة مع                

 .غيره، وإما بالدعم والمساندة

 وفي  وتعد الهيئة العليا للسياحة المنظمة السياحية الوطنية في المملكة، وتضطلع بدور وزارة للسياحة،            

الوقـت نفسـه ولمـنحها أكبر قدر من المرونة لتلبية متطلبات العمل مع القطاع الخاص؛ تعد جهاًزا      

مسـتقال عـن نطاق الخدمة المدنية الرئيس، إذ تتبع مباشرة مجلس الوزراء، وتتولى مسؤولية تنمية                

 .صناعة السياحة وتطويرها والترويج لها
   
 

 تحفيز نمو السياحة الوطنية بصفتها قطاعاً اقتصادياً منتجاً          يتمـثل دور الهيـئة العلـيا للسـياحة في         

وإيجابـيا اجتماعـيا وثقافـيا وبيئـيا؛ وذلك من خالل تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المتوازنة                 

والمستديمة وتحفيز الدعم المؤسسي لصناعة السياحة والقطاعات والنشاطات المساندة لها في المملكة            

 .وديةالعربية السع

 
 

هيئة سياحية في المناطق؛ مما     )١٣(وتتربع الهيئة على رأس هرٍم من المنظمات السياحية التي تشكل           

ومن المتوقع أن تكون الهيئات السياحية في       . يعنـي وجود هيئة واحدة لكل منطقة من مناطق المملكة         

. اعين العام والخاص  المـناطق كيانات قانونية مستقلة، لها مجلس إدارة خاص بها يضم ممثلين للقط            

وتقوم بالعمل نيابة عن شركائها الرئيسين المحليين واإلقليميين، وفي الوقت نفسه ضمن االستراتيجية              

العامـة  للسـياحة الوطنية والتوجيهات االستراتيجية للهيئة العليا للسياحة، والتي بدورها ستقدم لهم               

، سيكون هناك أيضاً إدارات سياحية محلية       الدعـم الفني والمالي، وفي الوقت الحالي وحسب الحاجة        



 ١٨

علـى مسـتوى البلديات،  ستمارس من خاللها القطاعات الخاصة المهتمة بالسياحة المحلية أدوارها               

 .الرئيسة
 

وفيما يتعلق بتنظيمات السياحة للقطاع الخاص، اقتُِرح  إنشاء جمعيات مستقلة  للمهن السياحية كجزء               

وسيتم منح األولوية للقطاعات الثالثة األساسية في هذه الصناعة،         . يريةمـن العملية التدريجية والتطو    

وهـي الفنادق ومرافق اإليواء األخرى، ووكالء السفر والسياحة ومشغلي الرحالت، وأماكن الجذب             

وفي غضون ذلك، ستعمل كلٌّ من الهيئة العليا للسياحة وهيئات السياحة في المناطق بشكل              . السياحي

 . التجارية في المملكة العربية السعودية أينما وجدتلصيق مع الغرف
 

ومن أجل القيام بدورها الرئيس، سيتلخص دور الهيئة العليا للسياحة في تحمل مسؤولية القيام ببعض               

المهـام والصالحيات في حين ستتقاسم مسؤولية بقية مع اإلدارات األخرى، عالوة على ذلك ستؤدي               

 .عينة تقع خارج نطاق صالحياتها المباشرةالهيئة دوراً داعماً ألنشطة م

 
وتعـد عملية إنشاء هيئات السياحة في المناطق أهم االحتياجات التطويرية المؤسسية التي تلي عملية               

 :إنشاء الهيئة العليا للسياحة، و يعود ذلك لألسباب واالعتبارات الرئيسة التالية
 

 ومستويات التنمية السياحية الحالية      اتسـاع الـرقعة الجغرافـية للمملكـة،  وتنوع الموارد           •

والمحـتملة فـي المملكة ، التي تتطلب التركيز على المناطق والتنظيم الداعم إلكمال وتقوية        

 . عمل الهيئة العليا للسياحة
التقسـيم اإلداري الحالـي فـي مناطق المملكة الثالث عشرة التي يوفر إطار عمل مناسب                 •

 .لمملكة في موازاة الخطوط اإلقليميةومتناسق لهيكلة نظام السياحة في ا

ستكون الهيئات السياحية في المناطق على مقربٍة من المشغلين السياحيين الفرديين، وخاصة             •

وهكذا سيتم توفير وسيلة    . الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة داخل نطاق عملها الجغرافي         

كبر في عملية تنمية تنظيمية أفضل؛ لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي بشكل أ     

 .السياحة في المنطقة بشكل  يفوق قدرة الهيئة العليا للسياحة على المستوى الوطني

 لتشكيل السياسة الوطنية والتخطيط     ةتعـد المعـرفة المحلـية واإلقليمـية بالسياحة ضروري          •

التشـغيلي واالسـتراتيجي  للهيئة، ويمكن الحصول على هذه المعرفة على نحو أفضل من               

 .تلك الهيئات اإلقليميةخالل 
ويعد هذا  .  وفـي الوقـت نفسـه، هناك حاجة ملحة أخرى لتفعيل جمعيات القطاع الخاص السياحية              

متطلـباً أساسـياً من أجل تكامل الصناعة ورفع مكانتها من خالل زيادة المشاركة، وتحسين مستوى                

 شركاء مناسبين ومؤثرين للهيئة  إلى توفيرةاالحترافية، وتحسين معايير المنتجات والخدمات، باإلضاف

 .وللهيئات السياحية المقترحة في المناطق
 



 ١٩

 الحاجة  إلى بناء القدرات... 

 
مـن الواضـح إذاً أن أحد أهم التحديات وأكثرها إلحاحاً في عملية نمو وتطور صناعة السياحة في                  

هام المنوطة به، وكذلك    المملكـة العربية السعودية هو إنشاء هيكل تنظيمي مناسب قادر على أداء الم            

وبشكل عملي، فإن من أهم الخطوات      . تحسـين القـدرات السياحية لكل من القطاعين العام والخاص         

 :المطلوبة وأكثرها إلحاحاً هي
 

بـناء قـدرات الهيئة العليا للسياحة في المجاالت الرئيسة الخاضعة لمسؤوليتها، على سبيل               •

المنـتج والتسويق، وإدارة المعلومات     التخطـيط ووضـع السياسـات، وتطويـر         : المـثال 

 .والدراسات، والمهام التنظيمية والمتعلقة بضمان الجودة

 .إنشاء هيئات سياحية في المناطق والمساعدة في بناء قدرتها •

 . المساعدة في تشكيل وتشغيل جمعيات المهن التجارية،  للقطاعات الرئيسة في الصناعة •

ل تسهيل اإلنشاء الفوري والتشغيل الفعال لكامل       إكمـال وتوضـيح اإلطار التنظيمي من أج        •

 . الهيكل التنظيمي للسياحة في المملكة



 ٢٠

 تمويل تنمية السياحة وهيئات السياحة في المناطق

 
 

تتطلـب عملية تطبيق مشروع تنمية السياحة الوطنية من قبل الهيئة العليا للسياحة والهيئات السياحية               

ج والمهام من خالل سلسلة من المجاالت العملية التي تتراوح ما           في المناطق تبني مجموعة من البرام     

بين تطوير المنتج، والتسويق والترويج، وضمان الجودة وتنظيمات الصناعة، وتنمية الموارد البشرية            

وتشكل كل تلك األمور جزءاً من برامج الهيئة والهيئات السياحية في           .  والتوعـية العامـة بالسياحة    

ـ     ياتها التشـغيلية التي يجب أن يتم توفير التمويل المناسب لها وضمان تدفقه على            المـناطق أو ميزان

وتعد معظم هذه المتطلبات التمويلية من مسؤوليات القطاع العام، ولكن يجب توفر            . المـدى الطويـل   

 .اآلليات المناسبة لبدء مشاركة المستفيدين في تمويل البرامج المختلفة
 

شرة المشاريع الكبيرة الرئيسة في المناطق المختارة التي لها أولوية          عـالوة على ذلك، ومن أجل مبا      

الـتطوير السـياحي، سيكون من الواجب الشروع في التخطيط واإلعداد، وذلك فيما يختص بتجهيز               

وتتطلب مثل هذه المشاريع التمويل المبدئي من قبل القطاع         . البنـية التحتية لألراضي العامة المناسبة     

ولهذا، تعد عملية   . قترح الوصول على ذلك عن طريق إنشاء صندوق للتنمية السياحية         العام، ومن الم  

 . تأسيس صندوق تنمية السياحة الوطنية جزءاً مكمالً للهيكل التنظيمي للسياحة في المملكة
 

 وستشـكل المسـاهمات المالـية المقدمة  حالياً من الهيئة العليا للسياحة الجزء األكبر من مساهمات            

ع العام   على األقل على مستوى الهيئات السياحية في المناطق، وكذلك على مستوى البلديات،                القطا

 . حيث يتوقع ازدياد مستوى مساهمات القطاع الخاص مع مرور الوقت
 



 ٢١

 دور القطاع الخاص وتسهيل االستثمار
 

س الوزراء  سـتعتمد عملية تطوير صناعة السياحة كثيراً على القطاع الخاص،  حيث نص قرار مجل              

يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في  إقامة        " الـذي أقـر إنشـاء الهيئة العليا للسياحة على أن          

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ستعمل الهيئة العليا للسياحة على ترويج           ". المنشآت السياحية االستثمارية  

وباإلضافة إلى ذلك،   . تثماراالسـتثمار الخـاص فـي السياحة بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة لالس            

سـتوفر الهيئة العليا للسياحة وهيئات السياحة في المناطق الخدمات اإلرشادية والمساعدة في األمور              

. التشـغيلية والتنظيمية لمشغلي السياحة المحليين، وذلك يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم           

وهكذا، .  طريق استخدام تقنيات اإلنترنت    وسـيتم تصميم وتنفيذ هذه المهام إلى أقصى حد ممكن عن          

تضـع صـناعة السـياحة نفسـها في مقدمة الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق مشروع الحكومة                 

 . اإللكترونية
 

 العوائق التي تواجه عملية االستثمار في السياحة التي تتعلق بالقوى            نغـير أن هـناك مجموعـة م       

ويجب التعامل مع هذه األمور     . األساسية، والقضايا المالية  العاملـة، والسـوق، والمؤسسات، والبنية       

 . ومعالجتها بشكل مقنع أو تقليصها إذا ما أريد لالستثمار النجاح
 
 

ومما . وتتضـمن المشاكل المتعلقة بالعمال قلة عدد المواطنين المؤهلين وقلة وجود المنشآت التدريبية            

وعالوة على ذلك ونتيجة لما سبق،       . اءات األجنبية يزيد من تعقيد هذه المشكلة صعوبة استقطاب الكف       

 .ينظر القطاع الخاص إلى تطبيق عملية سعودة الوظائف على أنها أحد أبرز العوائق التي يواجهها
 

ومـن أهم العوائق التي تواجه صناعة السياحة فيما يختص بالقضايا السوقية، هي موسمية الصناعة               

 وسيتم من أجل عالج هذه المشكلة طرح العديد من المنتجات           .التـي تضعف بدورها عملية االستثمار     

وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة  إلى إعادة النظر في بعض            . السياحية وتنويع مجاالت السوق   

اإلصالحات المؤسسية مثل تغيير نظام اإلجازات المدرسية التقليدية، وضرورة أن يصاحب ذلك تغيير 

 .المدنية وذلك قيد الدراسة حالياًلنظام اإلجازات في الخدمة 
 

و بخصـوص العوائق المؤسسية، كما يراها القطاع الخاص، فتتركز على تضارب النظم والتعليمات              

 .وافتقارها إلى الشفافية والوضوح، ويشكل ذلك عائقاً كبيراً لألعمال التجارية
 

نه وبال شك يعد عائقاً أمام      وفـي حيـن ال يبدو أن توفر رأس المال مشكلة للمؤسسات الكبيرة، إال أ              

وبما أن طابع المؤسسات المتوسطة والصغيرة هو الغالب        . المؤسسـات المتوسطة والصغيرة الحجم    

على صناعة السياحة، فبالتأكيد ستتأثر عملية تطور هذه الصناعة ونموها بذلك إن لم يتم معالجة هذه                



 ٢٢

ياحة الوطنية األهداف االستراتيجية    ولهذا، يقترح مشروع تنمية الس    . القضـايا بشـكل كامل وجذري     

 :اآلتية للهيئة العليا للسياحة وشركائها
 

إنشـاء وتشغيل مركز لخدمات األعمال السياحية من أجل الترويج لالستثمار السياحي لدعم              •

 . وتقديم االستشارات الالزمة للمشغلين الحاليين

افقة على مشروع التخطيط    إجـراء تقييم إلمكانيات المشروع السياحي كجزء من عملية المو          •

 .الكلي واعتماده

تحديد الشروط التي تحكم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية السياحية، بما في ذلك               •

 . اعتماد وتطبيق إجراءات منافسة واضحة لتأجير األراضي العامة

المنطقة ذات  إنشاء مؤسسات تنمية سياحية تمتلكها الهيئة العليا للسياحة والهيئة السياحية في             •

الصـلة والـبلدية أو أي هيئة عامة أخرى ذات عالقة، وذلك للعمل كآلية من أجل التخطيط                 

 . الرئيس وإعداد مواقع المشاريع ذات األولوية الستثمار وتطوير القطاع الخاص

تأسيس صندوق تنمية السياحة الوطنية؛ لتسهيل تمويل المشاريع السياحية المختارة، وخاصة            •

 .ها شركات التنمية السياحيةالتي تختار

 .توفير وإدارة حوافز تنمية المشاريع السياحية •
 
 

 تنظيم السياحة في المملكة العربية السعودية
 
 
 
 
 

  مجلس الوزراء

 لعليا للسياحةالهيئة ا

 هيئات السياحة  في المناطق

 هيئات السياحة المحلية

مؤسسات التنمية 
 ةيالسياح

تمويل  تنمية 
السياحةالوطنية

الجمعيات التجارية 
 السياحية للمهن



 ٢٣

 تسويق المملكة وجهة سياحية
 

يدين من ستنفذ الهيئة العليا للسياحة برنامجاً ترويجياً موجه نحو األسواق المستهدفة، وخصوصاً المستف        

 العربي والدول المجاورة، والمعتمرين الذين يمددون       جاإلجـازات المحلـية، والزوار من دول الخلي       

ويعد تطبيق البرنامج الترويجي إضافة مكملة لجهود القطاع الخاص         ). سوق ما بعد العمرة   (رحلـتهم   

 : على تحقيق ذلك من خاللالهيئة العليا للسياحةالترويجية، وستعمل 
 

 .هة سياحيةترويج وج •

 .دعم الوجهات اإلقليمية •

 .  إيجاد صورة سياحية مميزة وعالمة تجارية فارقة للسياحة في المملكة •
 



 ٢٤

  القوى العاملة السياحية وتنمية الموارد البشرية
 

في الوقت الحالي، تغطي صناعة السياحة في المملكة احتياجاتها من القوى العاملة من العمالة األجنبية 

وتتراوح نسبة المواطنين العاملين في     . لـة األرخص من جنوب آسيا وجنوب شرقها       وخاصـة العما  

 . فقط% ١٥ و ١٠القطاع ما بين 
 

 مليون وظيفة   ١,٥م أن توفر صناعة السياحة ما مجموعه        ٢٠٢٠/هـ١٤٤١ويـتوقع مع حلول عام      

ن كجزء من   مباشـرة وغـير مباشـرة، وعليه فان المجال يعد مالئماً لتوفير فرص وظيفية للمواطني              

سياسـة توطين الوظائف، لكن ال بد من تطبيق سياسة السعودة بصورة مرنة وتدريجية، وذلك للعديد                

 :من األسباب التي تشمل

وجـود بعـض األفكـار الخاطـئة والسـلبية التي تدور حول العمل في المجال السياحي،                  •

المواطنين وخصوصـاً فـي قطـاع الضيافة، ولهذا فالرغبة في العمل السياحي لدى بعض               

 . منخفضة بشكل كبير

أن منشـات التعلـيم والتدريب السياحي الحالية غير كافية، وهذا يعني أن قدرة المملكة على        •

توفـير العدد الكافي من األفراد ذوي الكفاءات والمهارات المناسبة خالل فترة زمنية قصيرة              

 .محدودة

رع وعشوائي على الكفاءة     هـناك آثـار سـلبية واضحة لتطبيق عملية السعودة بشكل متس            •

 .التشغيلية، وتنافسية األسعار، والربحية بشكل عام
      

  ضمان التنافسية–ضمان جودة المنتج 
 

مـع عملها على تنمية وإثراء المنتج السياحي في المملكة، يجب على صناعة السياحة أالَّ تغفَل أهمية                 

ا من أجل األغراض    ًيدة أمًرا ضرور  ويعد وجود نظام لضمان الجو    . ضـمان جـودة ذلـك المنـتج       

باإلضـافة إلـى ذلك، تركز برامج حماية المستهلك حول العالم على أهمية ضمان جودة               . التنافسـية 

ولهذا يعد ضمان الجودة أمراً مهماً  للمحافظة على سمعة وصورة المملكة العربية             . المنـتج السياحي  

 .  المحليين والوافدينالسعودية كوجهة سياحية جاذبة ومنافسة لكل السياح
 

اإلقامة، (غـير أن األطـر التنظيمية ألغلب قطاعات صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية               

تعد ناقصة وغير متوافقة مع استراتيجية الهيئة،  ) وخدمـات السفر والسياحة، وأماكن الجذب السياحي      

القطاعات في صناعة السياحة    وبخاصـة فـي مجال منح التراخيص والتصنيف، كما أن العديد من             

 .العريضة في فراغ تنظيمي يحد من أداء نشاطها على النحو المطلوب
 



 ٢٥

ولتالفـي هـذا القصـور، سيكون الحصول على الترخيص من المتطلبات الرئيسية لجميع المنشآت               

ص وسيتم تطبيق الحد  الالزم من المقاييس العالمية فيما يخت         . والعملـيات السـياحية فـي المملكـة       

 . بالسالمة، واألمن، والنظافة، والمهنية، والكفاءة من أجل الحصول على الترخيص
 

ولكن سيتم  .  وستساهم الهيئة العليا للسياحة بشكل مباشر  في تنظيم الصناعة وضمان جودة منتجاتها            

محلية مـع مـرور الوقت إما المشاركة في تنفيذ العديد من هذه المهام  أو نقلها إلى هيئات السياحة ال         

وعلى الرغم من   .  واالقليمية، أو تفويضها إلى القطاع الخاص على  صورة تنظيمات ذاتية اختيارية           

وجود النية لمثل هذه السياسة في المستقبل، إال أن هناك حاجة ملحة لنقل مختلف الوظائف التنظيمية                

 المسؤولة عنها حالياً    والصـالحيات ذات الصلة بالقطاعات السياحية من اإلدارات الحكومية المختلفة         

 . إلى الهيئة العليا للسياحة

وهـناك قضية أخرى تعد من األمور التي تدخل في نطاق ضمان جودة المنتج، وهي تحسين طريقة                 

ويتمثل هذا األمر بشكل أساسي في      . وصـول مجموعـة مسـتهدفة من السياح الدوليين إلى المملكة          

 .تسهيل عملية الحصول على  تأشيرات السفر السياحيةالحاجة إلى تقديم تسهيالت السفر، وبالذات 
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 بناء معلومات السياحة السعودية
 

تعـتمد صـناعة السـياحة بصـورة مكثفة على المعلومات؛ حيث يتطلب التخطيط للسياحة والتنمية                

وتعد الحاجة  . والتسويق والعمليات اليومية توافر المعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة ذات الصلة         

إلـى مثل هذا األمر ملحة جداً في المملكة، فعلى الرغم من اإلمكانات السياحية في السوق السعودي،                 

 . فإن المعلومات األساسية عن السياحة السعودية ما زالت محدودة جداً
 

وكنتـيجة لذلك، تعد عملية جمع المعلومات، وتحليلها وتصنيفها ونشرها من صميم مهام الهيئة العليا               

وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء، وتطبيقًا لذلك أنشأت الهيئة مركز              للسـياحة   

 :؛ وذلك ليتولى تحقيق اآلتي)ماس(المعلومات واألبحاث السياحية 
 

توفير مركز ومصدر للمعلومات يمكن من خالله البحث والحصول عن المعلومات المطلوبة             •

 .والحصول عليها بيسر وسهولة

 .سات والبحوث الالزمة لتنمية صناعة السياحةإعداد الدرا •

خدمـة جمـيع الشركاء الرئيسين والعديد من الزوار، وبخاصة اإلدارات الحكومية وقطاع              •

 .الصناعة الخاص والسائح
 

وبـال أدنى شك تعد عملية بناء المعلومات حول السياحة السعودية وسد فجوات البيانات الحالية، التي                

إلدارة مهمة كبيرة للغاية، وتحتاج الصناعة إلى إتمام هذه المهمة في أسرع            تعـوق عملية التخطيط وا    

وبالمقـابل تحتاج المملكة إلى تنفيذ ذلك وفق األسس العلمية العالمية من أجل تحقيق              . وقـت ممكـن   

 .حالياً) ماس(التوافق مع معايير البيانات السياحية الدولية، وهو ما سار عليه مركز
 

ـ      يا للسياحة والهيئات السياحية في المناطق على التعاون بين اإلدارات الحكومية  وتعـتمد الهيـئة العل

الرئيسـة ألجل الحصول على بيانات سياحية أساسية، وكذلك إجراء المسوحات والدراسات عند منافذ      

وينبغي أن تبذل اإلدارات الحكومية ذات      . العـبور فـي المملكة وفي المنشآت التجارية والسكنية فيها         

ة ما بوسعها في هذا المجال إذا ما أريد لصناعة السياحة أن تستفيد من نظام متكامل للمعلومات                 الصل

 .السياحية
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 السياحة في إطار العادات والتقاليد السعودية
 

. من المسلَّم به أن السياحة تتطلب السفر بعيدا عن مكان اإلقامة، وهي ظاهرة بارزة ومنتشرة جغرافيا             

وتعد في أعماق   . ط صورها نوعاً من الترفيه واستغالل وقت الفراغ والعطالت        وتعد السياحة في أبس   

كما . صـورها حاجة للبحث عن االستجمام والراحة، والتجديد، والتعليم واإلنجاز الشخصي، والمتعة           

تتصـف وتستفيد بشكل ملحوظ من المشاركة االجتماعية، وفي الوقت نفسه تدعم المشاركات في أهم               

وهكذا فهي ال تعتمد على     . افية والرياضية، ومختلف النشاطات االجتماعية بشكل عام      المناسـبات الثق  

طـرق المواصـالت العامـة فحسب، ولكن تعتمد أيضاً على مجموعة من أماكن السكن المتنوعة،                

 .والتموين، ومنشآت وخدمات االستجمام والترفيه
 
 : ومن لوازم هذه الخصائص تحقق األمرين اآلتيين 
 

ـ    • بات السائح الفردية، ومتطلباته الفعلية، والوصول السهل والمتواصل إلى تشكيلة          تلبـية رغ

واسـعة مـن أماكـن الجـذب السياحي، والمنشآت والخدمات في جو يسوده األمن والمتعة           

 .والتشويق
 

ينبغـي علـى المطـور والمشغل السياحي أن ينفذ االستثمارات الكبيرة، التي تكون جدواها                •

 .  ل على مدار العام وبمستويات مرتفعة على المدى الطويلباالستخدام الفعا
 

من هذا المنطلق يتعين تحقيق اهتمامات كل من الطرفين السياح المحليين في بلدهم وصناعة السياحة               

 :على حد سواء، أي
 

رغـبة السـائح المحلي في الوصول إلى أماكن الجذب السياحية والمنشآت والخدمات دون               •

 .عوائق
 

تثمرين في إدارة أعمالهم بطريقة تعود عليهم بالنفع دون وجود ما يعوق أو يوقف              رغبة المس  •

 .عملهم، ولكن من خالل أنظمة واضحة ومحددة
 

وتشير الدراسات التي قامت بها الهيئة في طور وضع مشروع تنمية السياحية الوطنية إلى أن بعض                

 :المواطنين مقتنعون باألمور التالية
 

 .ة للسياحة الداخليةعدم وجود فرص مناسب •
 

 .طبيعة الحياة االجتماعية والمحافظة غير واثقة من قيمة المشاركة في السياحة المحلية •
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 .استمرار فكرة تفضيل السفر للسياحة الخارجية أكثر من الداخلية •
 
دئ وينبغـي التأكيد أن ما يعمل ضد عملية التنمية السياحية ليست العادات والتقاليد واألنظمة، أو مبا                

 .الدين الحنيف، بل هو عدم وضوح تلك األنظمة االجتماعية وتضارب تفسيرها وتطبيقها
 

 ولقـد أدت هـذه األمور إلى سيادة مناخ متشكك أثر بشكل سيئ على إمكانات وتصورات  المجتمع                  

وهذا . السـياحية، وانـتقل ذلك إلى المستثمرين والمشغلين الحاليين والمحتملين في صناعة السياحة            

وره يحد من االستثمار في المنشآت والخدمات السياحية والترفيهية، ويؤدي إلى زيادة عدد الرحالت     بد

ومثل هذه األمور تمثُل  عوائق أمام عجلة        . السـياحية واألموال السعودية التي ستتجه للبلدان األجنبية       

 . تنمية سياحة وطنية  مستديمة، وتزيد من العبء في االقتصاد الوطني
 
  

لممكن تنمية السياحة في المملكة العربية السعودية بطريقة مخططة، ومنظمة، ومنضبطة،           مـن ا  

. كما يمكن تحقيق هذا الهدف ضمن إطار التعاليم والقيم اإلسالمية والعادات والتقاليد االجتماعية            

ط  اجتماعياً واقتصادياً، بشر   كويمكن للمملكة أن تطور صناعة السياحة لديها، وأن تجني ثمار ذل          

إحـداث تغيرات اجتماعية، عن طريق إرساء مبادئ الوضوح الكافي والمتانة في مجال السلوك              

وهو ما سيعمل بدوره على توفير أجواء مناسبة للسياحة، وبالتالي للعمل واالستثمار            . االجتماعي

 . صناعة السياحة في المملكةيف
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 خطة عمل للسياحة السعودية
 

ئيس  من مشروع تنمية السياحة الوطنية،  تقدم إطار عمل           تـم تشـكيل خطة عمل خمسية كجزء ر        

تنفيذي  للمرحلة األولى من االستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره، والتي مدتها عشرون               

 :وتتمثل األهداف المحددة لخطة العمل فيما يلي. سنة

ات النمو المتوقع   توسـيع صـناعة السـياحة في المملكة العربية السعودية بناء على مسار             •

 .للصناعة

المساعدة في تنويع مصادر االقتصاد من خالل تقوية وتنمية السياحة كقطاع اقتصادي جديد،              •

 .ودفع عجلة التنمية في المناطق، وكذلك تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم

سياحية المسـاعدة فـي إيجاد وتحفيز االستثمار الخاص المناسب من أجل توفير المنشآت ال              •

 .المطلوبة، وذلك لخدمة النمو المتوقع

 .إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين والمساهمة في مجال سعودة الوظائف •

ضـمان أن عملـية تنمـية السياحة بصورة مستديمة بيئيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، عن             •

ر طـريق تقديـم تخطـيط إضـافي على مستوى المناطق والمستوى المحلي وفرض معايي              

 .وتصميمات التطوير المناسبة

تحديـد األراضي العامة للتطوير السياحي،  والتخطيط لها بشكل مناسب وتسهيل استثمارها              •

 . من قبل القطاع الخاص 

المسـاعدة في إنشاء وتقوية التنظيم المؤسسي لقطاع السياحة في المملكة، وذلك عن طريق               •

روع تنمية السياحة الوطنية على  مستوى       تأسيس جميع التنظيمات والهيئات المقترحة في مش      

 .المناطق والمستوى المحلي

 صناعة سياحية في المملكة تتكون من  و وبيئة تنظيمية تدفع تطور نم    يإيجـاد إطـار مؤسس     •

تشكيلة متنوعة ومتنافسة من المنتجات السياحية، وتتضمن في الوقت نفسه تحسين جودة هذه             

 .المنتجات والمحافظة عليها
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 ير المؤسسات السياحية تطو
 

 :تحتوي العناصر الرئيسة في خطة العمل على مشاريع تهدف إلى
 

 دعـم قـدرات الهيئة العليا للسياحة، لتمكينها من قيادة وتنسيق عملية تطبيق مشروع تنمية                •

 .السياحة الوطنية

كجزء من  إنشاء هيئات السياحة في المناطق؛ في الوقت المقترح، وتنظيمات السياحة المحلية             •

 .منظومٍة متكاملٍة لتنظيمات القطاع العام السياحي

مسـاعدة القطـاع الخاص في تكوين وتشغيل الجمعيات المهنية للقطاعات الرئيسة لصناعة              •

 .السياحة

توضيح واستكمال اإلطار التنظيمي لتسهيل عملية التشغيل السلس والفعال لجميع التنظيمات            •

 .الهيكلية للسياحة
 

  وتنميتهاتخطيط السياحة
  

 نهاية الخطوة دإن اكـتمال المشـروع الرئـيس لتنمية السياحة الوطنية على المستوى الوطني قد حد         

وتشمل الخطوات األخرى المهمة في هذه      . المملكةاألساسـية األولـى في تخطيط تنمية السياحة في          

تنمية السياحية ذات   العملـية إعـداد خطط السياحة في المناطق،  يليها التخطيط التفصيلي لمناطق ال             

 .األولوية، ثم مواقع المشاريع المختارة
 

وبالتالي، تركز العناصر الرئيسة في خطة العمل المقترحة في مجال تخطيط وتطوير السياحة، والتي              

 على تطبيقها من خالل التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين اآلخرين،           الهيئة العليا للسياحة  ستعمل  

 :اليةعلى األمور الت
 

 .خطط السياحة على مستوى المناطق وخطط مناطق التنمية السياحية •

 . بناء وتقوية المؤسسات على مستوى المناطق وعلى المستوى المحلي •

 .تنفيذ الالفتات السياحية •

 .تحسين المرافق السياحية واالستراحات على جوانب الطرق •

 .لثقافيتحسين منشآت وخدمات الزوار في مناطق التراث الطبيعي وا •

 .توفير الشروح والعروض عند مناطق التراث الثقافي والطبيعي •

 . توفير إرشاد وإدارة الزوار في مناطق التراث الطبيعي والثقافي •
 

 البرامج الرئيسة لخطة العمل
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 التسويق والترويج للوجهات
  

 : تلخصت البرامج الرئيسة الموجودة في خطة العمل في مجال ترويج التسويق في المجاالت التالية
 

، وذلك فيما يختص بالمفهوم، والتنظيم وعرض المنتجات السياحية المرتكزة          تطويـر المنتج   •

 .على عناصر الجدب التراثية والطبيعية والمناسبات

 .تحسين قنوات توزيع السفر والسياحة الداخلية •

الـبرامج الترويجـية السياحية، ويشمل ذلك اإلعالن في وسائل اإلعالم المختلفة، وإصدار              •

 .ترويجية، والعالقات العامة، والمواقع اإللكترونية والتسويق اإللكترونيوتوزيع المنتجات ال

التسهيالت السياحية، ويشمل ذلك مراكز المعلومات السياحية، العروض التجارية وعروض           •

 . المستهلك، وممثلي السوق

 . للسياحة السعودية وسوق السفريتنظيم مؤتمر سنو •
 

 تنمية سياحة التراث الثقافي
 

المملكة العربية   تنمية السياحة الوطنية أن السياحة تتكامل مع قطاع التراث الثقافي في             يـرى مشروع  
، فمن جهة يوفر قطاع التراث الثقافي لصناعة السياحة عناصر جذب فريدة وموارد منتجات              السعودية

ة جـيدة؛ كما توفر صناعة السياحة من جهة أخرى وسائل العرض والتعريف للتراث الثقافي، وإمكاني              
 .تحقيق إيرادات يستفاد منها في صيانة التراث الثقافي والمحافظة عليه

 
 يضـع عنصـر تنمـية سياحة التراث الثقافي الموجود ضمن خطة العمل التصورات لمجموعة من                

 :البرامج المحددة وذات صلة، وذلك في المجاالت التالية
 

 . اآلثار •
 .التراث العمراني •
 .المتاحف •
 .عات التقليديةالحرف اليدوية والصنا •
 .التراث المادي وغير المادي •

 
 
 
 
 
 



 ٣٢

 تنمية الموارد البشرية السياحية
  يعـد توظـيف المواطنين في المجال السياحي جزءاً من خطة سعودة الوظائف، وهو هدف رئيس                

 على إعداد خطة لتنمية الموارد      الهيئة العليا للسياحة  ولهذا ستعمل   . لمشـروع تنمية السياحة الوطنية    

 :شرية السياحية، وعناصر هذه الخطة األساسية هيالب
حملـة مكـثفة لبـث الوعي مصممة من أجل مواجهة الصورة النمطية السلبية االجتماعية                •

 . والثقافية ودعم التوظيف والعمل في المجال السياحي

تحسـين أجواء العمل في صناعة السياحة، باإلضافة إلى توفير الحوافز المشجعة للموظفين              •

 . العملوأرباب

 للمهارات الوظيفية المتفق عليها والذي يقود إلى        ة على معايير محدد   يإنشاء نظام اعتماد مبن    •

 .االعتراف المهني بالوظائف السياحية، وفتح المجال أمام المستقبل المهني

العمل والتنسيق الفعال مع وزارة العمل، وصندوق  تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة              •

 . الفني والتدريب المهني والشركاء الرئيسيين اآلخرينللتعليم 

دعم المزيد من المؤسسات وبرامج التعليم والتدريب السياحي؛ وخاصة على مستوى  المهن              •

 .و اإلشراف واإلدارة، والتي توجه لتطوير وتوفير كادر عمل مؤهل  في قطاع السياحة

 .يب في مجال السياحةالمبادرة إلى التوظيف الفعال والتسكين وإعادة التدر •

لجميع موظفي الصفوف األمامية في صناعة السياحة       ) يا هال   ( تقديم برنامج خدمة العمالء      •

 .الذين يتعاملون مع السياح بشكل مباشر

 .إنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب السياحي •
 

 السياحة والمجتمع
 

حة والتنمية السياحية، والعمل على     تدعـو الحاجة إلى معالجة نظرة بعض شرائح المجتمع تجاه السيا          
 :بلورة تصور إيجابي لذلك من خالل إحداث توعية شاملة بالحقائق اآلتية

 
 .توضيح طبيعة السياحة بالمملكة •
بـيان أن المواطـن أو المقيم الذي يسافر داخل المملكة يعد سائحاً، فال يقتصر المفهوم على                  •

 .الوافد من الخارج
ى   تنم          • ا يترتب عل ار اقتصادية واجتماعية وثقافية         توضيح م رها من آث ة وتطوي ياحة في المملك ية الس

 .إيجابية
 

وقد صممت خطط العمل الخاصة بالسياحة والمجتمع التي تتضمن مجموعة متنوعة من المشاريع 
 :واألنشطة مثل

 
 .  تطبيق برامج للتوعية السياحية •
 .وصناعة السياحةصياغة وتقديم قواعد السلوك بالنسبة للمسافرين والسياح  •
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 .إدخال السياحة في المناهج المدرسية •
 .تشجيع تنمية السياحة في المجتمعات الريفية شامالً توفير التدريب المناسب •
 . مراقبة اآلثار االجتماعية والثقافية للسياحة وتقويمها •

 
 

 التراخيص وضمان الجودة
 

 :حتاج إلى اهتمام عاجل فيما يلي  تتمثل المبادرات األساسية في مجال ضمان الجودة، والتي ت
 

إيجـاد إطار تنظيمي ممكّن، وتحويل صالحيات تنظيم قطاعات السياحة الرئيسة إلى الهيئة              •

 .العليا للسياحة

تأسـيس وتقوية القدرات المؤسسية والفنية للهيئة وهيئات السياحة في المناطق لتنفيذ وظائفها              •

 .الجديدة فيما يتعلق بالتنظيم وضمان الجودة

تحديث وتوجيه وتوفير التراخيص، وإدخال نظام التصنيف للقطاعات السياحية الرئيسة متى            •

 . ما كان ذلك مالئماً
استحداث وإدخال معايير حماية المستهلك لحماية السياح بالتعاون مع هيئات حماية المستهلك             •

 .المقترحة
 . إيجاد وتطبيق تنظيمات جديدة إلصدار التأشيرات السياحية •

 
 يج االستثمار وتسهيل المشاريعترو

 
 :البرامج الرئيسة التي تندرج ضمن عناصر خطة العمل السياحية هي

 
وذلك لترويج االستثمار في السياحة،     "  األعمال السياحية  تمراكز خدما "تأسـيس وتشـغيل      •

 .وتقديم االستشارة والمساعدة لمشغلي المرافق السياحية الحاليين
 .م المشاريع السياحية كجزء من عملية تخطيط المشاريعبناء القدرات الالزمة لتقوي •
تحديـد أنمـاط مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تنمية السياحة بما في ذلك تبني وتطبيق                 •

 .اإلجراءات المحددة لطرح المنافسات ولتأجير األراضي العامة
لسياحة بالمناطق  تأسـيس مؤسسات التنمية السياحية، التابعة للهيئة العليا للسياحة، وهيئات ا           •

 .والبلديات كأدوات للتخطيط التفصيلي وتنمية المشاريع السياحية المختارة
لتسهيل تمويل مشاريع التنمية السياحية خاصة تلك       " صندوق تنمية السياحة الوطنية   "تأسـيس    •

 .التي تنفذها شركات التنمية السياحية
 .توفير وإدارة حوافز تنمية المشاريع السياحية •
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 الدراسات والمعلوماتإدارة 
 

 مركزاً رائداً ومتميزاً في     لهيئة العليا للسياحة  التابع ل ) ماس(يعد مركز المعلومات واالبحاث السياحية،    

مجـال المعلومات واألبحاث السياحية في المملكة، والذي بدوره يمثل جهةً حيويةً لتوفير قاعدة لحفظ               

 .لبحوث المتعلقة بالسياحةوتبادل المعلومات والبيانات وإجراء الدراسات وا
 

 :وتتضمن خطة عمله البرامج األساسية اآلتية

قياس حجم وقيمة وأنماط السياحة الداخلية والخارجية والوافدة، وذلك من خالل مسح السياحة              •

 .الداخلية والخارجية ومسح الزوار القادمين من الخارج بشكل دوري

 .جمع إحصاءات اإليواء •

 .احيةإعداد مخزن للموارد السي •

 .إعداد قاعدة بيانات للوجهات السياحية لكل المستخدمين الداخليين والخارجيين وتطويرها •

نشـر المعلومـات من خالل التقارير الدورية والكتب المتخصصة، وتوفير المعلومات على              •

 ).اإلنترنت (شبكة المعلومات العالمية 

 .إجراء الدراسات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتنميته •


