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امللخص:
يُع ـ ُد النطــاس الســياحا رحــد الروافــد االقتصــادية اتامــة الــريي يعتمــد عليــه ت ـ مــن دول العــا حي ـ تط ـ

اإلحصــا ات العامليــة إمج ر إئــاا عااــدات الســياحة و ــل إمج  8.3ترليــو دوالر رمريكــا عــا  ،1991ويتوقــع
ر يرتف ـ ــع رـ ـ ـ ل عط ـ ــر ـ ــنوات إمج  1..1ترلي ـ ــو دوالر ،ويف الع ـ ــا يلفس ـ ــه و ـ ــل إئ ـ ــاا اإليلف ـ ــاق ا ـ ــار ا
للمـوانن الســعودي إمج  81مليـار رلل ــعودي ري مـا يســاوي  %11مــن اإليـرادات النفطيــة الـ

ايلـ متوقعــة

لعا  ،1993وعلى اجلايلب اآلرر فإ ما ريلفقه السـعوديو علـى السـياحة الدارليـة يت ـاور ر تـر مـن  5مليـارات
من الرلالت وها يلسبة ضئيلة داً من ح م إيلفاق السعودي على السياحة ا ار ية.
وال ش ــن ر النط ــاس الس ــياحا ل ــه م ــردود بـ ـ عل ــى االقتص ــاد ،فا ــو يف ــت الطريـ ـ رم ــا القط ــا ا ــا
ــتتمار يف لــال إيلطــا املطــروعات الســياحة مــن إ ــكايلية وردميــة وتروايــة  ،مــا ريلــه يــدر درـ ً ال

ل

بــه مــن

حي اإلبقا على النقد دارل الب د  ،وإمج ايلب ذلن فاو يوفر فـر عمـل لقطـا بـ مـن العمـال حيـ تطـ
اإلحصــا ات ر قطــا الســياحة يف العــا يومــش بطــكل مباشــر ومـ مباشــر ر تــر مــن  1..مليــو عامــل مــن رحنــا
العــا  ،ويتوقــع ر يرتفــع عــدد العــامل إمج ر تــر مــن  85.مليــو شــخص يف هــريا القطــا عــا  1..5مبعــن ر
السياحة توفر ر تر من  %1..8من إئاا ر ور العامل يف العا .
وابلنسبة للملكة العربية السعودية فإ للنطاس السياحا رمهية اقتصادية ربى جبايلـب مـا ذ ـر وذلـن يف ضـو
التب ــاين يف ر ــعار ال ــنفا وض ــرورة االعتم ــاد عل ــى ا ـ ـااتي ية بقـ ـ الت ــوار والتكام ــل بـ ـ التن يم ــات االقتص ــادية
املختلفة مبا فياا القطا السياحا هبدف تنويع مصادر الدرل.
وتريا فإ ورقة العمل املقدمة وف تستعرض األثر االقتصادي للسياحة يف اململكة من ر ل عدة حماور:


السياحة ورثرها االقتصادي عاملياً .



السياحة يف اململكة العربية السعودية ورثرها االقتصادي ( رؤية واقعية ).



السياحة الدارلية يف اململكة وآفاق املستقبل.
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السياحة يف دول للس التعاو ا لي ا .
مســامهة القطــا ا ــا

يف اململك ــة يف النطــاس الســياحا م ــن ر ـ ل مــا تقــو ب ــه لموعــة فقيــه للمط ــاريع

السياحية.
مث ختل ــص ورق ــة العم ــل إمج بع ــت التو ــيات لتفعي ــل النط ــاس الس ــياحا وبقيـ ـ الفواا ــد املر ــوة من ــه ورث ــر
االقتصادي وتنويع مصادر الدرل القوما.

مطكلة الورقة ورهدافاا:
إ الســياحة ر ــبب ربــرر ال ــواهر االقتصــادية والنطــانات اإليلسـايلية الفاعلــة وتــريا ـا اعتمــاد الكتـ مــن
الدول علياا ابعتبارها مصدراً ر ا ياً للدرل القوما للدول املعنية هبا.
واململكة العربيـة السـعودية واحـدة مـن الـدول الـ تنباـ إمج تطـوير وا ـتد ل املـوارد واإلمكايليـات السـياحة
الدارلية مما ردى إمج بقي قفزة مامة و ريعة يف تطوير املراف وا دمات السـياحية  ،و ـاهم يف رلدة الطلـب علـى
السياحة الدارلية ،وابلتاا التوقع يف مسامهته إجيابياً يف تطوير االقتصاد الونين.
وعلــى هــريا فــإ اتــدف الــريي يلتورــا مــن هــري الورقــة هــو إلقــا اللــو علــى األثــر االقتصــادي للســياحة مــن
ر ـ ل ا ــتط

مــو ز لقثــر االقتصــادي للســياحة عاملي ـاً  ،مث رؤيــة واقعيــة للســياحة يف اململكــة العربيــة الســعودية

ورثرها االقتصادي مث دور القطا ا ا

من هريا النطاس ممت ً يف رعمال لموعة فقيه للمطاريع السياحية.

املناج واأل لوب واملصادر :
وف تعتمد الورقة على مناج بليلـا مـن رـ ل االنـ

علـى مـا ت تابتـه يف هـريا اجملـال مـن رثـاأ وروراق

عمــل ،واملقــاالت املنطــورة يف الصــبش واجمل ـ ت ،ومــا هــو يف و ــاال اإلع ـ
مسامهات القطا ا ا

املختلفــة  ،إضــافة ا ــتعراض بعــت

يف هريا اجملال ممتلة يف رعمال لموعة فقيه للمطاريع السياحية.

الفرضيات :
إ االلت ـزا ابملــناج العلمــا يف البب ـ يقتلــا وضــع الفرضــيات العلميــة إبتــدا ً أل الفرضــيات العلميــة هــا
التفسـ ات املبدايــة لل ــاهرة املدرو ــة  ،رمــا االف ـااض األ ــا يف هــري الورقــة ر الســياحة ر ــبب ربــرر ال ــواهر
االقتصادية ،وتريا ا اعتماد الكت من الدول علياا ابعتبارها مصدراً ر ا ياً للدرل القوما .
وإ املتتبــع حر ــة الســياحة يف اململكــة ي حـ دو شــن تناميـاً ملبومـاً تــريا النطــاس قطــا منــتج وفعــال ال
يعـد

يقل رمهيـة عـن القطاعـات اإليلتا يـة األرـرى ،ور هنـاا اـوداً بـ ة تبـريل لتنطـيا السـياحة الدارليـة حيـ
هــريا النطــاس لــرد ممار ــات حياتيــة وتلقاايــة تســتقطباا إمكايليــات نبيعيــة و درافيــة ومناريــة ورمبــا تو اــات تســويقية
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وترفيايـة بـل ر ــبب وبـدو شــن حمـوراً مــن حمـاور النطــاس اال تمـاعا واالقتصــادي الـريي ا ــى ابهتمامـات ر يــة
ومطار ات إجيابية للقطا ا ا .

وت ــريا ف ــإ ل ــال ه ــري الورق ــة ــوف يقتص ــر عل ــى التع ــرف عل ــى ه ــريا النط ــاس ورث ــر االقتص ــادي عامليـ ـاً مث

إثبات رو يلفا األثر االقتصادي للسياحة يف اململكة ومطار ة القطا ا ا

يف هريا النطاس.

املقدمة:
لقــد ر ــب االهتمــا ابلســياحة مــاهرة عامليــة بــل هــا مــن ربــرر ال ــواهر االقتصــادية ملــا تــا مــن آ ر اقتصــادية
هامة وا ا ذلن على املستوى العاملا رو على املستوى احمللا.
وال شــن ر تــريا القطــا رمهيتــه االقتصــادية الكــربى يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وذلــن يف مــل التقلبــات
املتعاقبــة يف ر ــعار الــنفا وضــرورة االعتمــاد علــى ا ـااتي ية بق ـ التــوار والتكامــل ب ـ القطاعــات االقتصــادية
املختلفة مبا فياا القطا السياحا هبدف تنويع مصادر الدرل وا تيعاب األموال السعودية املاا رة ال يتم إيلفاقاـا
ــنولً علــى الســياحة ا ار يــة  ،وا ــتقطاب الوافــدين مــن رــار اململكــة للســياحة هبــا ،وتــوف فــر عمــل للطــباب

الس ــعودي يف م ــل تزاي ــد رع ــداد الع ــانل ع ــن العم ــل مم ــا جيع ــل ت ــريا النط ــاس ريلـ ـاً بع ــداً ا تماعي ــا هامـ ـاً مرتبطـ ـاً
ابلبعد االقتصادي.
ولعــل مــا تطــاد اململكــة منــري قرابــة عقــدين مــن اهتمــا هبــريا القطــا وذلــن اب ــتد ل املــوارد واإلمكايليــات
الس ــياحية الدارلي ــة دلي ــل عل ــى ر ه ــريا النط ــاس ر ــب وب ــدو ش ــن حم ــوراً هامـ ـاً م ــن حم ــاور النط ــاس اال تم ــاعا
واالقتصادي الريي ا ى ابهتمامات ر ية ومطار ات إجيابية من القطا ا ا

العليـ ـ ــا للسـ ـ ــياحة وال ـ ـ ـ

ايل ـ ـ ـ إشـ ـ ــارة واضـ ـ ــبة علـ ـ ــى ر هـ ـ ــريا القطـ ـ ــا

واملوانن والـريي تـو شيلطـا اتيئـة

ـ ـ ــوف يكـ ـ ــو لـ ـ ــه دور ابرر وهـ ـ ــا يف

االقتصاد الونين للملكة .
وورقــة العمــل املقدمــة ــوف تنــاقال ذلــن مــن رـ ل عــدة حمــاور مث ختلــص إمج بعــت التو ــيات لتفعيــل ذلــن
النطاس.

السياحة ورثرها االقتصادي عاملياً :

لقــد ر ــبب الســياحة يف لايــة القــر العط ـرين وبدايــة القــر احــادي والعط ـرين ربــرر ال ــواهر االقتصــادية

والنط ــانات اإليلسـ ـايلية الفاعل ــة  ،وه ــا إمج ايل ــب ذل ــن تعت ــرب م ــن ر ت ــر الص ــناعات االقتص ــادية تنوعـ ـاً  ،وت ــد
الدرا ات ر يلطاس السياحة ينمو مبعدالت تفوق منو مع م النطانات االقتصادية األرـرى مـا ر اإليلفـاق العـاملا

للســياحة يزيــد مبعــدالت بـ ة مــن عــا إمج عــا  ،وتــريا ــا اعتمــاد الكتـ مــن الــدول علــى هــري الصــناعة ابعتبارهــا
مصــدراً ر ا ــياً للــدرل القــوما للــدول املعنيــة هبــا .ودة الــواللت املتبــدة األمريكيــة يف مقدمــة الــدول مــن حي ـ
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الــدرل القــوما مــن الســياحة  ،حي ـ يصــل درلاــا إمج  12.815مليــار دوالر ــنولً رمــم ر عــدد الســيا الــريين

يدرلو إلياا نولً يبلغ  29مليو

إمج  19.315مليار دوالر

اا  ،بينما يبلغ عدد السيا إمج فريلسا  71مليو

ـاا ولكـن يصـل درلاـا

نولً (.)1

ويوض اجلدول التاا عدد السيا يف بعت الدول ال هتتم بقطا السياحة وقيمة الدرل السنوي.

الدولة
1

فريلسا

عدد السيا نولً ابملليو
71

الدرل من السياحة ابملليار
19.315

1

رمريكا

29

12.815

8

ر بايليا

28

19.315

2

إيطاليا

82

8...17

5

بريطايليا

17

11..87

7

الص

12

11..27

13

9.825

1

ندا

املصدر ريدة االقتصادية العدد  1179يف 1..1/5/1.

-

مــا ر للســياحة رمهيتاــا يف بس ـ مي ـزا املــدفوعات وتو ــيع قاعــدة االقتصــاد الــونين وتــوف فــر عمــل
بطــكل يفــوق ــل القطاعــات االقتصــادية األرــرى ،ح حي ـ تط ـ اإلحصــا ات ر قطــا الســياحة يف العــا يومــش
بطــكل مباشــر ومـ مباشــر ر تــر مــن  1..مليــو عامــل يف رحنــا العــا ري واحــد مــن ــل تســعة عــامل يف العــا ،
ويتوقــع ر يرتفــع عــدد العــامل إمج ر تــر مــن  85.مليــو شــخص يف هــريا القطــا عــا  1..5مبعــن ر الســياحة
توفر ر تر من  %1..8من إئاا ر ور العامل يف العا

(.)1

وتع ـد الســياحة ريل ـاً مــدر ً مام ـاً للتنميــة يســاعد بــدو شــن يف تقلــيص الفــوارق التنمويــة ب ـ رقــاليم البلــد
هبا من الناتج احمللا اإلئاا والصادرات والدورات عاملياً.
الواحد حي رلا متتل يلسبة ال
وتط اإلحصا ات ر يلسبة العااد السياحا تراو بـ  %1.7إمج  %1.1مـن قيمـة النـاتج احمللـا اإلئـاا
 %1.9 ،إمج  %3.1من قيمة الصادرات  %1.7 ،إمج  %1.3مـن قيمـة الـواردات وذلـن يف املـدة مـن 1995
حىت

.)8(1991

ويوض اجلدول التاا النسبة املئوية للسياحة العاملية من الناتج احمللا اإلئاا والصادرات والواردات من عا  1995حىت

عا . 1991

البيا
الناتج احمللا اإلئاا ابملليار

1995
1581.

1997
1595.

1991
17119

الصادرات

3.92

58.2

5231

الواردات

5171

5581

51.3

السياحة العاملية نسبة مئوية من :
2

الناتج احمللا اإلئاا

%1.7

%1.1

%1.1

الصادرات

%1.9

%3.1

%3.1

الواردات

%1.7

%1.3

%1.3

املصدر :ريدة االقتصادية العدد  1179بتاريخ .1..1/5/1.

وتط اإلحصـا ات العامليـة ريلـاً إمج ر إئـاا عااـدات السـياحة عامليـاً و ـل إمج 8.3ترليـو دوالر رمريكـا

عا  1991ويتوقع ر يرتفع إمج 1..1تريليو دوالر رمريكا ر ل عطر نوات ري عا  ،1..1ومتتـل واردات
الســياحة عاملي ـاً م ـا يلســبته  %11مــن إئــاا النــاتج العــاملا  ،مــا تط ـ اإلحصــا ات إمج ر إئــاا اال ــتتمار يف
املطروعات واأليلططة السـياحية عامليـاً يصـل إمج 3..مليـار رمريكـا يف حـ بلدـ عااـدات اللـرااب مـن األيلطـطة
السياحية  1..مليار دوال رمريكا عا  )2(1991إمج ايلب ذلن فإ تقـديرات من مـة السـياحة الدوليـة تطـ إمج

ر السياحة الدارلية عامليـاً تسـتوعب مالبيـة النطـاس السـياحا ور معـدالت اإليلفـاق علـى السـياحة الدارليـة عامليـاً
يصل من  %1.إمج  %3.من إئاا اإليلفاق على السياحة ،ففا الواللت املتبدة األمريكية يبلغ ح ـم اإليلفـاق
دارلاــا مــن األمـريكي مــا يقــارب  %9.علــى الســياحة يف مقابــل  %1.ينفقاــا القــادمو للســياحة مــن ا ــار يف
الواللت املتبدة األمريكية (. )5
وعل ــى اجلايل ــب اآلر ــر فإيل ــه ب ــرمم م ــا ت ــريرر ب ــه ال ــدول العربي ــة م ــن نبيع ــة رياب ــة ومقوم ــات ــياحية ق ــد
يصــعب توفرهــا هبــريا التنــو يف دول ررــرى حي ـ تط ـ التقــديرات ر منطقــة الط ـرق األو ــا تســتبوذ علــى ث ثــة
رراب آ ر العــا مع ماــا يف الــدول العربيــة ،لكننــا ــد ر يلصــيب الــدول العربيــة مــن ح ــم الســياحة العامليــة يف عــا
 1992يتعــدى  7.7مليــار دوالر بنســبة تعــادل  %1مــن ح ــم الســياحة العامليــة حي ـ ا تــريب الــدول العربيــة
لاـا  12مليــو

ـاا  ،وهــو رقـم ال يتعــدى ثلـ الســيا الــريين يفـدو إمج ر ــبايليا علـى ــبيل املتـال حيـ يفــدها

نولً 28مليو

اا .

ما رشارت درا ة رررى ر من مة الت ارة رفادت ر إيرادات السـياحة العامليـة بلدـ يف لايـة عـا 1999
حنــو  5..مليــار دوالر تســتبوذ الــواللت املتبــدة األمريكيــة علــى  18مليــاراً مــن اإلئــاا يف ح ـ ر العااــدات
السياحية يف منطقة ا ليج حواا  1.5دوالر (. )7

ومما ب يتل لنا ر النطاس السياحا عاملياً ينمو مبعدالت ب ة داً ور ب اعتماد تـ مـن الـدول عليـه

مص ــدر ر ا ــا لل ــدرل الق ــوما ،ودة ال ــواللت املتب ــدة األمريكي ــة يف املقدم ــة م ــن حيـ ـ ال ــدرل الق ــوما م ــن

السياحة ،ور الدول العربية رمم ما تزرر به من نبيعة ريابـة ومقومـات ـياحة بـ ة إال رلـا مـا رالـ بعيـدة بدر ـة
ب ة عن هريا امللمار وبتا إمج اود ب ة لتصب السياحة فياا مصدراً ر ا ياً من مصادر الدرل القوما .
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السياحة يف اململكة العربية السعودية ورثرها االقتصادي (رؤية واقعية):
إ املتتب ــع حر ــة الس ــياحة الدارلي ــة يف اململك ــة بص ــفة عام ــة رـ ـ ل الس ــنوات املاض ــية ي حـ ـ دو ش ــن
تنامياً ملبوماً للنطاس السياحا ،وتر يخ املفاو احلاري تريا اجملال احيوي قطا منـتج وفعـال ال يقـل رمهيـة عـن

القطاعـات اإليلتا يــة األرـرى  ،فبعــد ر ايلـ السـياحة يف اململكــة وإمج عاــد لـيس ببعيــد يلطــاناً هامطـياً بعيــداً عــن

دااـ ــرة االهتمـ ــا فقـ ــد حـ ــدأ تد ـ ـ اً ب ـ ـ اً يف مـ ــل االهتمـ ــا العـ ــاملا هبـ ــري الصـ ــناعة ومـ ــن واقـ ــع رمهيتاـ ــا يف تـ ــوف
تعــد الســياحة لــرد ممار ــات حياتيــة تلقاايــة تســتقطباا إمكايليــات نبيعيــة
مصــدر حيــوي للــدرل الــونين  ،حي ـ

و درافيــة ومناريــة ورمبــا تو اــات تســويقية وترفيايــة  ،بــل ر ــبب وبــدو شــن حمــوراً مام ـاً مــن حمــاور النطــاس
اال تماعا واالقتصادي الريي ا ى ابهتمامات ر ية .

وت ــريا ــا ال ــدعم والتطـ ـ يع م ــن حكوم ــة ر ــاد اح ــرم الطـ ـريف ت ــريا اجمل ــال احي ــوي حيـ ـ تل ــافرت
ا ــود املس ــئول وامل ــوانن عل ــى الس ــوا للنا ــوض مبقوم ــات الس ــياحة وا ــتد ل امل ــوارد واإلمكايلي ــات الس ــياحية
الدارلي ــة مم ــا ــا ل ــه دور بـ ـ يف بقيـ ـ قف ــزة مام ــة و ـ ـريعة يف ل ــال تط ــوير املرافـ ـ وا ــدمات الس ــياحية مم ــا
ردى إمج رلدة الطلب على السياحة الدارلية .
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا ر االهتمــا والتط ـ يع الــريي مــا رال يطــاد القطــا الســياحا ابململكــة للناــوض
ابلسياحية الدارلية أيت من فراغ ،وإمنا العتبارات عدة ورهداف وننية  ،وعـرب إ ـارات ا طـا التنمويـة الطموحـة
املتتالية من مطاريع البنية األ ا ية وإقامة املنطآت واملراف والعناية ابلبيئة واحملاف ة علياا .
هريا وأية يف مقدمة رهـداف ومرامـا السـياحة الدارليـة يف اململكـة اال ـتفادة مـن املعطيـات الطبيعيـة والااثيـة
والتارخييــة ال ـ تزرــر هبــا منــان اململكــة وإجيــاد ال ـاابا العمي ـ ومــر حــب الــونن يف يلفــو األ يــال عــن نري ـ
التعريش مبعا النالة احلارية وما تبريله الدولة إلر ا قواعد التقـد واإلمنـا  ،مـا يعتـرب مـن رهـم رهـداف تطـ يع
الســياحة الدارليــة ريلـاً تقليــل مــاهرة الســياحة اب ــار  ،حيـ ر الكتـ مــن األ ــر الســعودية تقلــا إ اراهتــا يف
رار اململكة ابلدول األ نبية وبعت الدول العربية .ففا درا ة رعـدها للـس الدـرف الت اريـة الصـناعية السـعودي

إمج ر  %12من األ ر السعودية تت ـه إمج السـياحة يف الـدارل بينمـا تت ـه  %21مـن األ ـر السـعودية للسـياحة
يف دول م عربية  %19 ،يف دول عربية ( .)1إا ايلـب ذلـن فـإ ـل الـدالال تطـ إمج تعـامم ـلبيات السـياحة
ا ار ية وجتاورها حدود اتدر املادي للتروة الوننية إمج التأث على شفافية القيم احلارية ال يتسم هبا اجملتمع.
وقد رشارت درا ات تناولـ السـياحة السـعودية ر السـاا السـعودي أية يف الاتيـب التـاً عامليـاً يف ح ـم

إيلفاق ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى الس ـ ـ ــياحة ا ار ي ـ ـ ــة  ،وروض ـ ـ ــب الدرا ـ ـ ــات ر إيلف ـ ـ ــاق الس ـ ـ ــيا الس ـ ـ ــعودي

عل ـ ـ ــى الس ـ ـ ــياحة

ا ار يـة يبلــغ حنــو  81مليــار رلل عــا  1991وهــو مــا يعــادل حنــو  % 1178مــن اإليـرادات الفعليــة لعــا 1993
وهريا رقـم ضـخم يتسـرب مـن دورة الـدرل الـونين( .)3رمـا مـا ريلفقـه السـعوديو علـى السـياحة الدارليـة فقـد ذ ـرت
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بعــت التقــارير ريلــه يف الفــاة ذاهتــا يت ــاور إيلفــاق الســعودي علــى الســياحة الدارليــة ر تــر مــن  5مليــارات مــن
الرلالت وها يلسبة ضئيلة داً من ح م إيلفاق السعودي على

السياحة(.)9

وريله عند حساب امليزا السياحا السعودي ثساب ما ريلفقه السيا السعوديو اب ار إمج ما ريلفقه السـيا
الــدوليو القــادمو إمج اململكــة ،ي ح ـ ر املي ـزا لــيس يف ــال اململكــة ،فقــد قــدر إيلفــاق القــادم إمج اململكــة
مببلــغ  5مليــارات رلل بع ــز يزيــد عــن 15مليــار رلل يف املي ـزا الســياحا وهــو مبلــغ نااــل ــداً وال خيــد رم ـراض
التنميــة ويزيــد مــن ف ــوة الع ــز يف مي ـزا املــدفوعات  )1.( .وتــريا ايل ـ اجلاــود الكب ـ ة لــدعم الســياحة الدارليــة

لتفعيلاا وتنطيطاا حفاماً على التنمية أل السياحة الدارلية تعترب بنية للتنمية تنتعال هبا شىت لـاالت اال ـتتمار ممـا

يفـ ـ ـ ــت الطري ـ ـ ـ ـ رمـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ــانع ا ـ ـ ـ ــا

ل

وردمية وترواية ،ما رلا تدر درـ ً ال

ـ ـ ـ ــتتمار يف لـ ـ ـ ــال إيلطـ ـ ـ ــا املطـ ـ ـ ــروعات السـ ـ ـ ــياحية مـ ـ ـ ــن إ ـ ـ ـ ــكايلية

بـه مـن حيـ اإلبقـا علـى النقـد دارـل البلـد امللـيش ورلدة ا ـتا ا

منت اته وا ردمية رو لعية وتوف فر العمل مبا يسـاهم بـدور بـ ومـ مباشـر يف تطـوير الدولـة وإقامـة املزيـد

من املطاريع وتطوير ا دمات إمج األفلل .
وم ــا رالـ ـ اجلا ــود تب ــريل لتمكـ ـ قط ــا الس ــياحة م ــن ا ت ــرياب ايل ــب م ــن الس ــياحة ا ار ي ــة إمج دار ــل
الــونن ،دعم ـاً ل قتصــاد الــونين وتــوف اً لفــر عمــل للطــباب ،ويف هــريا الســياق يقــول عبــد احملســن احك ـ راــيس
جلنــة الســياحة الوننيــة ح إ قطــا الســياحة قــاد بقــوة إمج الســاحة االقتصــادية وريلــه ــوف يكــو مــن القطاعــات
الفاعلــة يف دعــم وتنميــة االقتصــاد الــونين  ،حي ـ رشــارت الدرا ــات علــى ريلــه يف حالــة متك ـ قطــا الســياحة مــن
ريب  %8.من إئاا السـياحة املت اـة إمج ا ـار والـ تقـدر بنبـو 8.مليـار رلل ـعودي ـنولً فمـن املتوقـع

ر يكــو العااــد الــونين لــريلن مــا ال يقــل عــن  9مليــارات رلل ــعودي ــنولً ،وذلــن علــى ر ــا ر املــوانن
السعودي ينف يف املتو ا  8..رلل على الليلة الواحدة  ،مليفاً إمج ذلن ر العااـد ـوف يسـام ريلـا يف إجيـاد

فــر عمــل ديــدة ال تقــل عــن  129725فر ــة عمــل للطــباب الســعودي ( ،)11حيـ ريلــه يف مــل شـ الومــااش
املتاحة وتزايد رعداد الباحت عن عمل فإ

ناعة السياحة من املمكن ر توفر العديد من الومااش.

والش ــن ر الس ــياحة الدارلي ــة ــوف تـ ـ ثر عل ــى التط ــديل للم ــوارد االقتص ــادية للدول ــة م ــن رـ ـ ل الن ــرة
املتكاملــة بـ

افــة القطاعــات األرــرى ،ومــن رـ ل رلــا تعتــرب رحــد مصــادر الــدرل القــوما ورحــد املــوارد اتامــة مبــا

تــوفر مــن عم ـ ت ر نبيــة الرمــة لتمويــل عمليــات التنمي ـة ،وذلــن مــن ر ـ ل مســامهة رؤو األمــوال األ نبيــة يف
اال ــتتمارات ا ا ــة بقط ــا الس ــياحة رو تنمي ــة اال ــتتمارات م ــن القط ــا ا ــا

ومب ــا يعم ــل عل ــى إيلع ــا احر ــة

الســياحية  ،و ــريلن مــن املــوارد ا ا ــة ابملــدفوعات ال ـ بصــل علياــا الدولــة مقابــل مــن دش ـ ات الــدرول إمج
اململكــة ،و ــريلن األيلفــاق اليــوما للســااب مقابــل ا ــدمات الســياحية رو األيلفــاق علــى الســلع وا ــدمات املتعلقــة
بقطا السياحة رو القطاعات االقتصادية األررى إضافة إمج إيرادات الفنادق والطق املفروشة .
1

ويف هريا السـياق جيـب اإلشـارة إمج ر تسـوي السـياحة الدارليـة يف اململكـة مـارال يتطلـب القيـا ابلعديـد مـن
اجلاــود ال ـ تســاهم يف بقي ـ رهــداف هــريا النطــاس  ،ومــن ربــرر هــري اجلاــود إعــداد الدرا ــات املتخصصــة وعقــد
يلــدوات للتعريــش مهيــة الســياحة ،وإ ـرا احم ـ ت التســويقية املطــا ة ابلتعــاو مــع و ــاالت الســياحة وشــر ات
الط ا مث إعداد برامج ياحية وإع مية ذات نابع تسويقا مطـاا  ،مـ ر آليـة تنطـيا السـياحة الدارليـة البـد
ور تراعى بعت احملددات الرايسية حىت ميكن ر بق رهدافاا ومن هري احملددات :
مية السمبة.



عد تعارض يلطاس السياحة مع مبادئ الطريعة اإل



احــاا العــادات والتقاليــد اال تماعيــة وا صو ــية العااليــة ال ـ يتصــش هبــا اجملتمــع الســعودي املســلم دو
إفراد رو تفريا.
عمومـاً فإيلـه وعلــى الـرمم مــن تـوفر مـزال عديـدة للســياحة الدارليـة ورا ــة مـن الناحيــة االقتصـادية ،وعلــى

الـرمم ريلـاً مــن تــوفر العديــد مــن مقومــات الســياحة الدارليـة يف اململكــة إال ر ذلــن ال خيلــو مــن و ــود العديــد مــن

املعوقات ال تعي تطور ومنو السياحة الدارلية وابلتاا املردود االقتصادي ابلصورة املطلوبة :

روالً :عد توفر عنا ر اجلريب السياحا بصورة متكاملة والـ تسـاهم يف ـريب السـاا احمللـا الـريي تعـود

على مستوى مع من ا دمة السياحية مبفاوماا الطامل يف ا ار .

يلي ـاً :القصــور اإلع مــا يف إماــار مقومــات الســياحة يف املنــان الدارليــة وإقنــا الســاا

مهيــة الســياحة

احملليـ ــة لقلـ ــا بعـ ــت الوق ـ ـ  ،ويـ ــدرل يف هـ ــريا اإلنـ ــار املطبوعـ ــات اإلع ميـ ــة واإلع ـ ـ ت الت اريـ ــة والنـ ــدوات
السياحية وامل مترات وم ها من األيلططة اإلع مية .
لت ـاً  :القصــور يف الن ــرة االقتصــادية لصــناعة الســياحة الدارليــة وضــعش التخطــيا الســياحا ل

ــتفادة

مــن الفــر املتاحــة رمــا املســتتمرين مــن ر ــال األعمــال فــر تنميــة النطــاس الســياحا عــن نري ـ تــوف مقومــات
السياحة .
وقد ردى هريا األمر إمج تطتي وضيا اجلاود من حية ورلدة تكاليش املراف السياحية املتاحـة مـن حيـة
رررى ،األمر الريي ردى إمج إقتصار مع م املراف السياحية على شراة معينة من اجملتمع .

السياحة الدارلية يف اململكة وآفاق املستقبل :
الشن ر ما بقـ مـن إ ـارات ومطـاريع ـياحية يف تـ مـن منـان اململكـة املختلفـة فلـ ً عـن اجلـواذب

الســياحية املتعــددة الـ تتميــز هبــا اململكــة ،جيعلنــا يلتطلــع إمج مرحلــة ديــدة مــن التطــور واالردهــار الســياحا يف مــل
الـدعم والتطـ يع الـريي مــا فتئـ توليـه حكومــة رـاد احـرم الطـريف تـريا القطـا  ،حيـ تتوا ـل ا طـى حتيتــة
لتبقي ـ املزيــد مــن اإل ــارات  ،فالتنســي قــاام والتعــاو مســتمر ب ـ
اإلقبــال اجليــد مــن ر ــال األعمــال ل

افــة اجلاــات ذات الع قــة  ،رضــش إمج ذلــن

ــتتمار يف املطــاريع الســياحية حي ـ ر ــبب املنــان الســياحية املختلفــة يف

اململك ــة حم ــا ريل ـ ـار املس ــتتمرين واملص ــطاف عل ــى الس ــوا  ،وم ــن ذل ــن م ــا روردت ــه بع ــت املص ــادر م ــن ر ع ــدد
3

الزاارين ملنطقة عس وحدها بلغ 1.8مليو

ـاا عـا 1213ه ـ وذلـن مـن دارـل اململكـة ورار اـا ( )11ممـا يعـزر

م ــن التوقع ــات ر يقف ــز النط ــاس الس ــياحا ليأر ــري مك ــا الص ــدارة يف رول ــولت النط ــاس االقتص ــادي يف الس ــنوات
القادمة ،حيـ ريلـه مـن املتوقـع ر تطـاد منـان السـياحة يف اململكـة علـى ارـت ف مواقعاـا تر يـزاً ر تـر علـى بعـت
ا ــدمات واأليلطــطة املكملــة للخــدمات الســياحية املتــوفرة وإقامــة املزيــد مــن املطــاريع الاوايــة لقنفــال واملطــاعم

واملقا ـ ــش واأل ـ ــواق املر زي ـ ــة مب ـ ــا يف ـ ــت اجمل ـ ــال رم ـ ــا ر ـ ــال العم ـ ــال للمنافس ـ ــة الطـ ـ ـريفة وي ـ ــري ا رو املب ـ ــادرة
واالبتكار لتقدمي ل ديد ومميز بعد درا ته والتأ د من دوا االقتصادية .
إمج ايلــب هــري اإل ــارات واجلاــود املبريولــة لتنطــيا قطــا الســياحة الدارليــة ،فإيلــه البــد ريل ـاً مــن وضــع

درا ات لتسوي السياحة بصورة يدة تساهم يف إجياد الطلب املستمر علياا  ،ولعل يف مقدمـة هـري الدرا ـات هـو
طــش رمبــات املســتالك ودرا ــة احتيا ــاهتم الســياحية وحماولــة إجيــاد املعاجلــة الســليمة للمطــا ل الـ توا ــه هــريا

النط ــاس حيـ ـ ر م ــن ره ــداف التس ــوي الس ــياحا بوي ــل ناق ــة املس ــتالن إمج نل ــب حقيق ــا للخدم ــة الس ــياحية
من حي درا ة الساا وحا اته ودوافعه ودرا ة ا ـدمات الـ تقـد للسـاا مـن حيـ

ـورهتا ور ـعارها ورمـا ن

توفرها وال ميكن التعب عناا ( ابملقومـات السـياحية) ،وأية يف مقدمـة رهـداف التسـوي للسـياحة الدارليـة مـا يلـا
:


بقي احصول على ا دمة يف منان السياحة الدارلية بساولة ويسر.



درا ة األ واق واجتاهات الساا احمللا وحماولة معاجلة ر لوب ا دمة .



الاويج اجليد للسياحة الدارلية ابلو اال اإلع مية املختلفة املرايـة واملقـرو ة وحـ املـوانن علـى السـياحة
الدارلية وعد السفر إمج ا ار .



الا يــز علــى يلطــر الــوعا الســياحا لــدى الســاا احمللــا علــى اعتبــار ر ذلــن مســئولية وننيــة وا تماعيــة
ضرورية .



العمــل املتوا ــل علــى حـ اجلاــات الر يــة علــى االهتمــا ابلســياحة وتقــدمي بعــت ا ــدمات اجملايليــة إلقامــة
مطروعات ا تتمارية .
هــريا ودة موافقــة حكومــة رــاد احــرم الطـريف علــى إيلطــا اتيئــة العليــا للســياحة برائ ــة النااــب التــاً

احب السمو امللكا األم

لطا بن عبد العزيز ،د يداً مناا على عا اململكة لتبقي آفاق ديـدة للسـياحة

الدارلية ،ود يداً ريلاً على اعتماد السياحة الدارلية قطاعاً إيلتا ياً يساهم يف بقا الساا السـعودي دارـل وننـه

ورلدة فر اال تتمار وتنمية اإلمكا ت البطرية الوننية وتطويرها وإجياد فر عمل ديدة للموانن السعودي .

وتا ــز رهــداف اتيئــة علــى االهتمــا ابلســياحة يف اململكــة وتطويرهــا وتنميتاــا والعمــل علــى تعزيــز دور هــريا
القطــا يف االقتصــاد الــونين وتــريليل معوقــات منــو ابعتبــار رافــداً هام ـاً مــن روافــد االقتصــاد الــونين حي ـ

تعــد

الســياحة الدارليــة عمـ ً مو يـاً فقــا ولكناــا ر ــبب واقعـاً وننيـاً يســتلز قيــا ئيــع اجلاــات املســئولة ابلتخطــيا
لتطوير والناوض به على رفلل و ه.
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هــريا وتعتــرب عوامــل ومقومــات اجلــريب الســياحا يف اململكــة هــا بوابــة املســتقبل ،واملــدرل ال ـرايس لــزلدة
احر ــة السـياحية وتنميتاــا إذا ت ا ــتتمارها وتوميفاــا والتعامــل معاــا فلــل ــورة ممكنــة  ،ف شــن ر اململكــة قــد
حباها هللا ببايله وتعامج ابلكت مـن مقومـات اجلـريب السـياحا حيـ الطبيعـة السـاحرة ومـا يـرتبا هبـا مـن تلـاريس
ومنـ ــاه وم هـ ــا ومـ ــا يـ ــوفر ذلـ ــن مـ ــن رمـ ــا ن اال ـ ــت ما والتمتـ ــع جبمـ ــال الطبيعـ ــة  ،مث عامـ ــل التـ ــاريخ وال ـ ـااأ
اللارب يف عم التاريخ والريي تزرر به ت من منان اململكة ،وريلاً ا دمات السـياحية مـن تـوف البنيـة العلويـة
والتبتيــة للســياحة متــل الطــرق وامليــا والكاــراب وو ــاال االتصــال واملطــارات وا ــدمات املس ـايلدة متــل الفنــادق
والطــق املفروشــة ،حيـ تطـ اإلحصــا ات عــن ح ــم القطــا الفنــدقا ابململكــة عــن و ــود ر تــر مــن  813فنــدقاً
ياحياً تلم  19.8.مرفة يلو ( . )18ل هري اإل ارات إضـافة إمج عوامـل ومقومـات اجلـريب املختلفـة إذا احسـن

ا ـ ـ ــتخداماا وتوميفاـ ـ ــا تفـ ـ ــت الطري ـ ـ ـ إمج مسـ ـ ــتقبل واعـ ـ ــد للسـ ـ ــياحة الدارليـ ـ ــة ابململكـ ـ ــة يف املسـ ـ ــتقبل القريـ ـ ــب
شذ هللا تعامج.

السياحة يف منطقة ا ليج العريب :

لقد ا تطعرت دول ا ليج رمهيـة قطـا السـياحة ومـا ميكـن ر يلـيفه مـن درـل ملوا اـة التقلبـات املتكـررة

يف ر عار النفا إمج ايلب دث يف قطـا الصـناعات بصـفة عامـة  ،وتـريا فقـد شـرع دول للـس التعـاو ا لي ـا
يف اختــاذ رطــوات فعالــة يف اجتــا تن ــيم الســياحة وإرلــاعاا جلاــة واحــدة تتــومج اإلشـراف علياــا  ،ولــيس ردل علــى
ذلن ما فعلته اململكـة العربيـة السـعودية مـن إيلطـا اتيئـة العليـا للسـياحة ،ومـا حـدأ يف اإلمـارات والببـرين وعمـا
وقطر والكويـ مـن إرلـا السـياحة جلاـة واحـدة تتـومج اإلشـراف علياـا ،إمج ايلـب اختـاذ ا طـوات الكفيلـة بـدعم
هــري الصــناعة ،وتــريا فقــد توقع ـ من مــة الت ــارة العامليــة ر يرتفــع عــدد الســيا القــادم إمج دول للــس التعــاو
ا لي ا إمج ر تر من  7م ي

اا  ،ما رلا رشـارت إمج ر ا طـوات الـ شـرع دول اجمللـس يف اختاذهـا ردت

إمج رلدة النمو السياحا فياا إمج  %11نولً بينما النمو العاملا يت اور  %1نولً .

()12

هــريا فقــد نرحـ املن مــة بعــت امل شـرات الـ ررت رلــا تســاعد يف التخطــيا الردهــار قطــا الســياحة يف

منطقة ا ليج ،مناا ضرورة إيلطا هيئة رلي ية موحدة للسياحة والا يز علـى السـياحة املتخصصـة وإعـادة الن ـر يف
اال ــااتي يات الت اريــة تــريا القطــا  ،وإقامــة شــبكة موا ـ ت بريــة وثريــة و ويــة حديتــة بـ دول املنطقــة لتســايل
تبادل الوفود السياحية .
وال شــن ر هــريا التو ــه ــوف اــد مــن اإليلفــاق الســياحا ا ــار ا والتقليــل مــن الســياحة ا ار يــة لــدول
للــس التعــاو ا لي ــا ومبــا يقلــل مــن اتــدار املــاا ،حيـ إشــارات التقــارير ر رحـ ت الســعودي للخــار بلدـ
 2.7مليو رحلة قلوا فياا  17.مليو ليلـة ـياحية ،يلـيام مواننـو اإلمـارات ب ـ  1.7مليـو رحلـة  83 ،مليـو
ليلــة مث الكــويتي  1.8مليــو رحلــة  81 ،مليــو ليلــة
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1.

إضــافة إمج ذل ـن فــإ هــريا التو يــه ــوف يعمــل علــى

التكام ــل بـ ـ دول ا ل ــيج ومب ــا يس ــاهم يف دع ــم االقتص ــادلت احمللي ــة ت ــري ال ــدول والـ ـ تتط ــابه فيا ــا ال ــروف
من ر ل االعتماد على النفا منتج رايسا .

مسامهة القطا ا ا

ابململكة يف النطاس السياحا :

الشن ر القطا ا ا

ابململكة يتوا يف اال ت ابة للدعوات الـ تبنـ

ـناعة ـياحة دارليـة يلطـطة

تتنا ب مع ح م الطلب العا على السياحة يف اململكة ،وريلاً بقيقاً للرمبـة العامـة يف إجيـاد منـاه ـياحا منا ـب

ا تقطاابً لفئات عديدة تنطد توا د هريا املناه لتدـ مـن تو ااهتـا السـياحة وبوتـا إمج دارـل اململكـة  ،ورمـا هـريا
فقد شاد القطـا السـياحا ا ـتتمارات وننيـة عديـدة و اـ األمـور إمج الطريـ الصـبي وبطـرت مبسـتقبل مطـرق

يف هريا اجملال على افة املستولت ،را ة مستوى املردود االقتصادي والريي يكو دافعـاً إمج مزيـد مـن ا طـوات
لتنطيا هريا اجملال وتفعيله.

ولموعة فقيه للمطاريع السياحية رحد القطاعات ا ا ـة الوننيـة إدرا ـاً مناـا ألمهيـة هـريا القطـا ودور يف

التنميــة االقتصــادية ،قامـ ابال ــتتمار يف عــدد مــن املطــاريع الســياحية مبدينــة ــدة حيـ قامـ شعــداد الدرا ــات
االقتصــادية ال رمــة لتلــن املطــاريع للــما تنفيــريها ومبــا اق ـ اتــدف العــا  ،وهــو بقي ـ اإلشــبا الســياحا بكافــة
ردماتــه وتنفيــري مطــاريع عامليــة تســاهم يف تــدعيم واردهــار الســياحة الدارليــة ،ومبــا اــد مــن الطلــب علــى الســياحة
ا ار ية ومن ربرر املطروعات ال تقو اجملموعة حالياً بتنفيريها على النبو التاا املطروعات اآلتية:


مطرو متبش األحيا الببرية ( اال واريو ) ابإلضافة إمج بر



مطرو ث ة الط ل .



مطرو منت ع ث ة النور .



مطرو



مطرو حديقة ومطعم السقالة .

ياحا .

زيرة الطرا .

مطرو متبش الكاانات الببرية ( اال واريو ) :
ميتــل املطــرو بعــد ا تمــال إيلطــااه معلم ـاً حلــارلً ابرراً حي ـ اتــوي علــى متبــش مــااا للكاانــات الببريــة
وبر ياحا ابإلضافة إمج لموعة من العنا ر املختلفة ،واملطرو يقع عند التقا لاية امتـداد شـار ـاري مـع
الكوريليال مباشرة على الببر وعلى مساحة تبلغ ( .) 1 51...
ويا ــدف املطـ ــرو إمج تط ــييد ـ ــر

ــياحا متكامـ ــل يطـ ــتمل عل ــى عنا ـ ــر للافي ــه والتسـ ــلية والتعلـ ــيم،

إضــافة إمج عنا ــر ــريب وتطــوي وإهبــار متــل النف ـ الز ــا ا املو ــود ب ـ املــا  ،حي ـ العديــد مــن الكاانــات
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الببرية يف بيئتاا الطبيعية تسب من حوله ،ويقد املطرو إمج ايلب املنصة واملسر حلقات درا ية من مـة للتعلـيم
والتتقيـ ــش للصـ ــدار والكبـ ــار والطلبـ ــة .إضـ ــافة إمج ذلـ ــن املتعـ ــة ال ـ ـ

ـ ــي دها الزااـ ــر يف مطـ ــاهدة ريلـ ــوا

تلفـ ــة

من األحيا املااية ،إمج ايلب ذلن األحواض الكب ة ذات املدر ات ال يتمتع الزاار من ر تا مبطاهدة عـدد مـن
العــروض لــبعت الكاانــات الببريــة ،مــا يلــم املطــرو بر ـاً عاليـاً ينتاــا مبطعــم وشــرفات رار يــة ميكــن مــن ر تــا

التمتــع برؤيــة الببــر  ،إمج ايلــب ذلــن وعلــى املســتولت احمليطــة ابملتبــش يو ــد مطعــم آرــر ولموعــة مــن اجللســات
املطلة على الببر .

ويتكو املطرو من العنا ر اآلتية :


بر

ياحا ابرتفا  1..يعلـو ثـ أ نوابـ األول مناـا مطعـم ،والتـاً للبفـ ت واال تماعـات ومنطقـة

لــو مكيفــة للو بــات ا فيفــة ،والتال ـ عبــارة عــن نــاب مفتــو ميتــار شن لتــه الفريــدة علــى مدينــة ــدة
والببر .


النف الز ا ا املو ود ب املا .



رحواض الكاانات الببرية الصد ة ال ميكن للزاار ر يتعامل معاا.



رحواض د ة لكاانات ثرية درة.



حوض ب للكاانات الببرية ا طرة.



حوض ب ومسر لعروض الدالف واحوت و با الببر .



مطعم رايسا للمأ والت الببرية مببن املتبش يطل على الببر .



لموعة لسات رار ية مطلة على الببر .



فصول درا ية للتعليم .



حم ت لبيع اتدال والتري ارات واأللعاب .



ردمات مسايلدة ومواقش للسيارات .

مطرو ث ة الط ل :
يطدل هريا املطرو مساحة  ، 1 5.....وهو عبارة عن حديقة ا توااية وش ل رايس وم هـا ومطـاعم
و لسات وحم ت بيع  ،واملطرو يقع على وريليال دة من اجلاة الطرقية عند لاية شار

اري من اجلنوب .

واملطــرو ياــدف إمج إجيــاد وعــرض بيئــات مكايليــة تلفــة ،ميكــن للزااــر ر يتعــرف مــن ر تــا علــى نبيعــة
وعادات رما ن متنوعة من العا نو من الافيه والتتقيش واملعرفة ،والفكرة التصميمية للمطرو هـا إيلطـا حديقـة
وثـ ـ ـ ة ا ـ ــتوااية يط ـ ــل عليا ـ ــا ح ـ ــداا متت ـ ــل من ـ ــان م ـ ــن آ ـ ــيا ورورواب ورمريك ـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،ي ا ـ ــر يف ـ ــل منا ـ ــا
نابع احياة املميز تا  ،إضافة إمج األلعاب واألنعمة واألرل ال تعكس نبيعـة املكـا يلفسـه ،مـع و ـود ممـر دااـري
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حــول املطــرو يت ــول فيــه الزااــر ويطلــع مــن ر لــه علــى ئيــع عنا ــر املطــرو  ،ويتكــو املطــرو مــن العنا ــر
اآلتية :


ث ة بوي عنا ر ترفياية متل الباررة واملرا ب الصد ة وعروض النواف املو يقية .



ش ل رايس مع البب ة .



مبــن مــن نــابق  :الطــاب األول ــاحة للتــزحم علــى اجلليــد حمانــة مب موعــة مــن املطــاعم إضــافة إمج منطقــة
االمــارو ومنطقــة رلعــاب وترفيــه وحمـ ت ويلزهــة ماايــة دارــل الدابــة اال ــتوااية  ،بينمــا اتــوي الطــاب التــاً علــى
فراغ رعلى منطقة األمارو وحوله منان للافيه ورررى للبف ت ومطاعم .



ممر رايس مير جبميع عنا ر املطرو املختلفة .



منطقة صصة للطباب ولازة بصالة رلعاب و لسات ومطاعم و دي ل يلايل .



منان ا دمات املسايلدة ومواقش للسيارات .

مطرو منت ع زيرة النور :
يقع مطرو

زيرة النور على شكل لسا دارل الببر مرب ميدا النور بكوريليال ـدة علـى مسـاحة

 ، 1 5112.واملطــرو ياــدف إمج تــوف رمــا ن لتقامــة ذات إن لــة مباشــرة علــى الببــر وررــرى للافيــه والتســلية
ومطاعم .واملطرو يتكو من العنا ر اآلتية :


لموعة متنوعة من الطالياات والفي ت وال تتميز اب صو ية واإلن لة املباشرة على الببر .



مطعــم متميــز بتصــميمه وشــكله املعمــاري ( الرمــزي) النــابع مــن نبيعــة املكــا حي ـ أية علــى شــكل
(ودعة).




مطرو

دي با للر ال وآرر للنسا مع مسب .
الة أللعاب الفيديو مقاى لتيلايل .



قاعة لر ال األعمال لازة ابلكامل مع مطعم را



شوانئ رملية يتوفر هبا رما ن لقلعاب واجللو مع لموعة من املطاعم .



مر ى للمرا ب والدرا ات الببرية .



مر ز للدو

والسباحة .



مس د و وق را



ا دمات املسايلدة ومواقش للسيارات .

ابملنت ع .

زيرة الطرا :
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هبا .

ياــدف املط ــرو إمج ت ــوف

ــو مــن الراح ــة والتس ــلية والتعل ــيم إضــافة إمج رم ــا ن للطع ــا وإقام ــة احفـ ـ ت

واال تمتا ببعت العروض املراية .
واملطرو يقع مرب ميدا السيارات على وريليال دة على مسـاحة تبلـغ  .1 1.5..ويتكـو املطـرو
من العنا ر التالية :
 مثايلية مطاعم متنوعة ختد منطقة العاا ت واملنان العامة . مخسة ر طاا لبيع اتدال واأللعاب .-

ــالة مدلقـ ـة لا ــزة بطاش ــات ع ــرض ورلع ــاب في ــديو ورم ــا ن للمنا ــبات وحفـ ـ ت رنف ــال ت مراع ــاة
ا صو ية الكاملة هبا حي رما ن للعاا ت ورررى للطباب.

 شــوانئ رمليــة صصــة للســباحة واجللــو علــى الرمــل بــوي رلعــاب لقنفــال ورلعــاب ماايــة و زيــرةلقنفال.
 مسب لقنفال لاز لعاب مااية ويلواف . -ا دمات املسايلدة ومواقش السيارات .

مطرو حديقة السقالة:

يقـع املطـرو يف منطقــة رثـر اجلنوبيـة وياــدف املطـرو إمج إيلطـا مطعــم متميـز للمـأ والت الببريــة
و لس ــات للط ــباب إض ــافة إمج ــالة ــربي أللع ــاب األنف ــال اإللكاويلي ــة ،إض ــافة إمج ا ــدمات املسـ ـايلدة
ومواقش للسيارات .

ا

ة:

لقــد روضــب الورقــة ر الســياحة ر ــبب مــن ربــرر ال ــواهر االقتصــادية والنطــانات اإليلس ـايلية
الفعالــة ملــا تــا مــن آ ر اقتصــادية ــوا ــا ذلــن علــى املســتوى العــاملا رو املســتوى احمللــا ،وتــريا ــا
اعتمــاد الكت ـ مــن الــدول علياــا ابعتبارهــا مصــدراً ر ا ــياً للــدرل القــوما ،وق ـد رشــارت الورقــة إمج بعــت
اإلحصاايات ال ت د ذلن .
ما رمارت الورقة ر اململكة العربية السعودية واحدة من الدول ال تنبا إمج رمهية تطوير هـريا
القطا من الناحية االقتصادية بعـد ر ايلـ السـياحة الدارليـة وإمج عاـد لـيس ببعيـد يلطـاناً هامطـياً بعيـداً
عن دااـرة االهتمـا حيـ ا ـتبوذت السـياحة ا ار يـة علـى تو اـات السـااب السـعودي  ،وقـد رشـارت
الورقة ريلاً إمج بعت اإلحصاايات ال ت د ذلن.

مــا روضــب الورقــة ر تد ـ اً ب ـ اً حنــو مفاــو الســياحة ورمهيتاــا قــد حــدأ يف اململكــة ،يف مــل
تعــد الســياحة لــرد ممار ــات حياتيــة تلقاايــة تســتقطباا إمكايليــات
االهتمــا العــاملا هبــري الصــناعة حي ـ
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نبيعية و درافية ومناريـة بـل ر ـبب حمـوراً مامـاً مـن حمـاور النطـاس اال تمـاعا واالقتصـادي الـريي ا ـى

ابهتمامات ر ية وشعبية.

مث روضب الورقة ر الدعم والتط يع من حكومة راد احرم الطريف

ا تما ر ـرب األثـر يف

تنطــيا هــريا القطــا  ،حيـ تلــافرت اــود املســئول واملــوانن علــى الســوا للناــوض مبقومــات الســياحة
وا ــتد ل املــوارد واإلمكايليــات الســياحية الدارليــة ،ممــا ــا لــه دور بـ يف بقيـ قفــزة مامــة وواضــبة يف
لال تطوير املراف وا دمات السياحية يف ئيع املنان السياحية ابململكة.
مــا رشــارت الورقــة بطــى مــن اإلجيــار إمج الســياحة يف منطقــة ا لــيج العــريب وروضــب ر دول
ا لــيج ا تطــعرت رمهيــة قطــا الســياحة ومــا ميكــن ر يلــيفه مــن درــل يف موا اــة التقلبــات املتكــررة يف
ر ــعار الــنفا إمج ايلــب دث ـ يف قطــا الصــناعات بصــفة عامــة ،وتــريا فقــد شــرع دول للــس التع ـاو
ا لي ا يف اختاذ رطوات فعالة يف اجتا تن يم السياحة وإرلاعاا جلاة واحدة تتومج اإلشراف علياا.
وقد رشارت الورقة ريلاً إمج ريله ابلرمم من توفر مزال عديدة للسـياحة الدارليـة يف اململكـة ورا ـة

م ـ ـ ــن الناحي ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ــادية وم ـ ـ ــع ت ـ ـ ــوفر العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن املقوم ـ ـ ــات الس ـ ـ ــياحية يف اململك ـ ـ ــة إال ر ذل ـ ـ ــن
ال خيلو من و ود بعت املعوقات ال روردهتا الورقة .
مث روضب الورقة ر اإلقبال اجليد من ر ال األعمال ل

تتمار يف هـريا جملـال يعـزر مـن التوقعـات

ر يقفـ ـ ــز النطـ ـ ــاس السـ ـ ــياحا يف اململكـ ـ ــة ليأرـ ـ ــري مكايلـ ـ ــة الصـ ـ ــدارة يف رولـ ـ ــولت النطـ ـ ــاس االقتصـ ـ ــادي
يف الســنوات القادمــة ،مــا ر إيلطــا اتيئــة العليــا للســياحة ايل ـ د يــداً علــى اعتمــاد الســياحة الدارليــة
قطاعـاً إيلتا يـاً يســاهم يف إبقــا الســاا الســعودي دارــل وننــه ،ورلدة فــر اال ــتتمار وتنميــة اإلمكــا ت
البطرية الوننية وتطويرها وإجياد فر عمل ديدة للطباب السعودي.
مث رلصـ ـ الورق ــة إمج ا ــتعراض مس ــامهة القط ــا ا ــا

ابململك ــة يف النط ــاس الس ــياحا وذل ــن

اب ـ ــتعراض رعم ـ ــال لموع ـ ــة فقي ـ ــه للمط ـ ــاريع الس ـ ــياحية ،الـ ـ ـ قامـ ـ ـ شع ـ ــداد الدرا ـ ــات جملموع ـ ــة م ـ ــن
ملطــروعات تقــو اآل بتنفيــريها إدرا ـاً مناــا ألمهيــة هــريا القطــا ودور يف التنميــة االقتصــادية ،مث إميــا ً مناــا

بلرورة مطار ة القطا ا ا

يف دعم االقتصاد الونين.
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التو يات :
عطفاً على ما ت عرضه من موضوعات تناول األثر االقتصادي للسياحة فإ هناا بعت التو ـيات الـ

يلرى رلا ميكن ر تساهم يف تفعيل هريا النطاس وها:

مية الدرا .



رال يتعارض ري يلطاس ياحا مع مبادئ الطريعة اإل



احــاا عــادات وتقاليــد اجملتمــع الســعودي وبقيـ ا صو ــية مبــدر إ ـ ما وا تمــاعا يتصــش بــه اجملتمــع
السعودي وال ميكن التخلا عنه ب ري مرف.



الــاويج اجليــد للســياحة الدارليــة ابلو ــاال اإلع ميــة املختلفــة وتــوف املطبوعــات اإلع ميــة واإلع ـ ت
الت ارية.



الا يــز علــى يلطــر الــوعا الســياحا لــدى الســاا الســعودي علــى اعتبــار ذلــن مســئولية وننيــة وا تماعيــة
ضرورية .
تفادة من الفر املتاحة رما املستتمرين من ر ال األعمال.



ضرورة التخطيا السياحا اجليد ل



عقد الندوات السياحية املتخصصة ملعاجلة القصور يف الن رة االقتصادية لصناعة السياحة الدارلية.



اال ــتد ل اجليــد لعنا ــر اجلــريب الســياحا وتطويرهــا وتنميتاــا مبــا يســاهم يف تــوف عنا ــر اجلــريب بصــورة
متكاملة تدين الساا احمللا عن السفر إمج ا ار .



تط ـ يع اال ــتتمار الســياحا وتــريليل العقبــات لــدى املســتتمرين ،ومــا يتبــع ذلــن مــن تســايل اإل ـرا ات
ال رمة يف من التصاري والتنسي مع اجلاات املختلفة.



إعداد الدرا ات املتخصصة وعقـد النـدوات للتعريـش مهيـة السـياحة وإ ـرا احمـ ت التسـويقية املطـا ة
ابلتعاو مع و االت السياحة وشر ات الط ا .



إعداد برامج ياحية وإع مية ذات نابع تسويقا مطاا.



التو ع يف لال التعلـيم السـياحا مبـا يسـاهم يف تـوف الكـوادر الفنيـة املتخصصـة والقـادرة علـى التعامـل مـع
الساا وف ماهو متعارف عليه يف هريا اجملال.




وضع درا ات لتسوي السياحة بصورة يدة تساهم يف إجياد الطلب املستمر علياا.
طش رمبات املستالك ودرا ة احتيا اهتم السياحية وحماولة إجياد املعاجلة السليمة للمطـا ل الـ توا ـه
هريا النطاس.



العمــل املتوا ــل علــى حـ اجلاــات الر يــة علــى االهتمــا ابلســياحة وتقــدمي بعــت ا ــدمات اجملايليــة إلقامــة
مطروعات ا تتمارية.
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وررـ اً ضــرورة إيلطــا هيئــة رلي يــة موحــدة للســياحة ،والا يــز علــى الســياحة املتخصصــة وإعــادة الن ــر يف

اال ااتي يات الت اريـة تـريا القطـا  ،وإقامـة شـبكة موا ـ ت بريـة و ويـة وثريـة حديتـة ومتطـورة بـ دول
املنطقة لتسايل تبادل الوفود السياحية فيما بيناما.

11
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