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( المحور الثالث  :السياحة واألبعاد االقتصادية في محافظة جدة )
المستخلص :
منــع عقــد ن مــن الهمــان تةــلد الممللــة العرضيــة الســعودية نلحــة ت و ر ــة وعمرانيــة حد ثــة

تعمل على نةر االستثمار السياحي لتةجيع السـياحة الدالليـة واسـتق ا

السـيا مـن اللـارذ وعلـ

إل جاد سبل جد دة لتنويع مصادر الدلل القومي .

للــعا حظــي ق ــاح الســياحة بمه ــد مــن االهتمــام مــن قبــل حكومــة لــادم الحــرم ن الةــر ن

يح ظ ـهللا ب بالعمــل علــى تةــجيع االســتثمارات البلديــة فــي مقامــة مةــروعات متنوعــة باالســت ادة مــن

مع يات ومقومـات السـياحة التار ليـة وال بيعيـة والترف ليـة والتسـويقية وال بيـة وعلـى رك علـ كلـهللا

الحج والعمرة .

ومن جل عل تم عقد العد د من اللقاءات والندوات والمحاحرات والمعارض وتةك ل بعض

اللجان بمجالك المنا ق واإلمارات للنظر في األنة ة السياحية  ،كما ن عدداً من رجال األعمـال

والمستثمر ن بادروا واستجابوا لمثل هعا التوجهللا ،وضدئ في تن ع بعض المةروعات السياحية الجد دة
 ،محــافة ملــى عل ـ تــم منةــاء بعــض الةــركات الســياحية وةــركات التعم ــر والت ــو ر بلــد

تــوف ر

المرافق الالهمة من مسكان وترفيهللا وتسو ق وعالذ وغ رها ..

وســتعرض هــعو الورقــة مــا تقــوم ب ـهللا مجموعــة فقي ـهللا للمةــار ع الســياحية مــن اســتثمار فــي هــعا

المجــال مــن ح ــث تنــوح االس ــتثمار فــي مةــروعاتلا لتلبيــة كاف ــة ن ـواح المت لبــات الســياحية وت ــوفر
عناصر الجع  ،وكي ية مسلام عل في تحق ق األهدا

الو نية لت ـو ر م لـوم السـياحة الدالليـة ،

محــافة ملــى ملقــاء الحــوء علــى بعــض معوقــات وســبل تةــجيع االســتثمار المحلــي  ،ومــن ثــم عــرض
عــدد مــن التوصــيات والمقترحــات التــي مــن ةــونلا تحق ــق العوامــد وال وامــد المومولــة مــن دور الســياحة

و بعادها االقتصادية في تنويع مصادر الدلل القومي .
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االستثمارات السياحية لمجموعة فقيه بمحافظة جدة
مقدمة :
تةــلد حركــة ت ــو ر وتنميــة الس ـياحة الدالليــة بالممللــة العرضيــة الســعودية منــع عقــد ن مــن

الهمان اهتماما ملحوظا من قبل الدولة والمستثمر ن والموا ن ن  ،ولعل بره ظواهر هعا االهتمام ما
تقوم بهللا اللجان المةكلة لالعتناء بالسياحة بمجالك المنا ق  ،وما تم منةاؤو من مةروعات سياحية

وتة ــجيع ف ــي مج ــال االس ــتثمارات البلدي ــة  ،وم ــا يق ــوم بـ ـهللا المس ــتثمرون ورج ــال األعم ــال م ــن تن ــع
المةروعات التي تسلم في م جاد ب مة مناسبة ومالممة لتةجيع السياحة المحلية واسـتق ا

الوافـد ن

م ــن ل ــارذ ال ــو ن للس ــياحة بـ ـهللا ،مح ــافة مل ــى علـ ـ ت ــم عق ــد وتنظ ــيم ع ــدد م ــن الن ــدوات واللق ــاءات

والمحاحرات والمعارض بلد

تنمية وت و ر وتةجيع صناعة السياحة الداللية والوصول ملى نظم

وقوان ن تعمل على ت ع ل هعو الصناعة لتسلم في تنويع وتنمية وه ادة مصادر الدلل القومي .

ومن هعا المن لق نةوت مجموعة فقيهللا للمةار ع السياحية لتسلم في هعو التنمية بالعمل في
مجال االستثمارات البلدية بما يعود بالن ع على الو ن والموا ن .
وس تم من لالل هـعو الورقـة تسـليل الحـوء علـى مـا تقـوم بـهللا المجموعـة مـن مةروعــات فـي

مجــال االســتثمار الســياحي ولاصــة بمحافظــة جــدة لمــا للــعو المد نــة مــن مكانــة وهميــة وتم ــه موقــع

وت ردها بمع ـات بيع ـة تجعل منلا المد نـة األولى بالممللة من ح ث هم تلـا في تنميـة وت ـو ر
صناعة السياحة بالممللة .
وتةــتمل الورقــة يحــا علــى عــرض ألبــره المةــروعات التــي تن ــعها المجموعــة مــن ح ــث

تنوعلا وتلب تلا الحتياجات الموا ن والوافد  ،محـافة ملـى ملقـاء الحـوء علـى معوقـات وسـبل تةـجيع

االستثمار المحلـي وعـرض لعـدد مـن التوصـيات والمقترحـات التـي مـن ةـونلا تحق ـق العوامـد وال وامـد
المومولة من دور الس ـاحة و بعـادها االقتصـادية في تنم ـة مصـادر الدلــل القـومي وتةـجيع السـياحة

بالممللة العرضية السعودية .
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أهمية تنمية وتطوير صناعة السياحة :

تة ر اإلحصاءات العالمية ملى ن مجمالي عامدات السياحة يصل ملى ( )3.3ترل ون دوالر

مر كي عام 1991م و توقع ن رت ع ملـى ( )1..1ترل ـون دوالر مر كـي لـالل عةـر سـنوات

 ،وتمثــل واردات الس ــياحة عالمي ــا مــا نس ــبتهللا  %11م ــن مجم ــالي النــاتج الع ــالمي

()4

()1

 ،كم ــا تةـ ـ ر

اإلحصاءات ملى ن مجمالي االستثمار في المةروعات واألنة ة السياحية دوليا يصل ملى ()3..
مليار دوالر مـر كي في حـ ن بلـــت عــامدات الح ـرام
مر كي عام 1991م

()3

مــا فيمــا لـ

.

مـن األنةـ ة السـياحية ( )1..مليـار دوالر

معــدل اإلن ــاا علــى الســياحة الدالليــة عالميــا فلــو يمثــل  %3.-%1.مــن

مجمــالي اإلن ــاا علــى الســياحة  ،ف ــي الواليــات المتحــدة األمر كيــة ن ــق األمر ك ــون مــا يقــار مــن

 %9.على السياحة دالل بالدهم في ح ن تصل نسبة من اا السيا من لارذ البالد ملى.)2(%1.

وبالنظـر ملى من ـاا السـعود ن علـى السـياحة تةـ ر محصـاءات عـام 1991م ملـى نـهللا يصـل

ملى ( )41مليار ر ال سعودي منلا ( )2.4مليار ر ال سعودي ن قت في السياحة الداللية  ،ي ما
نســبتهللا ( ، )%1..1كمــا بلــا عــدد الم ـوا ن ن الــع ن اتجل ـوا للســياحة فــي اللــارذ نحــو ( )3مل ــون

مـوا ن

()1

 ،وتقــدر نســبة الم ـوا ن ن الــع ن يقحــون مجــاهاتلم لــارذ الممللــة بنحــو (،) . ( )%33

وفي محصـامية لـرت تمثـل نسـبة السـعود ن الـع ن قحـوا مجـاهتلم دالـل الممللـة ( )%42فـي حـ ن
بلـت نسبة من سافر ملى اللارذ ( )%1.وهي عبارة عن ( )%21سـافروا ملـى بـالد غ ـر عرضيـة و

( )%49سافروا ملى بالد عرضية عام 199.م

()1

 ،ما فيما ل

اإلن اا فقد وجد ن السعـود ن

قد ن قوا عام 1933م ( )13مل ون ر ال  ،ارت عت ملى ( )3مليار ر ال عام 1994م

()3

.

ويظلر العرض السابق بوحو االتجاو نحـو السـياحة اللارجيـة مـن قبـل المـوا ن السـعودي
وما ن قهللا لالل رحالتهللا  ،ومن سبا

عل ما لي :

عدم وجود البرامج السياحية المةجعة والرحالت المنظمة .
ارت اح تلـال

ب ن الموا ن ن.

اإلقامـة واألمـالن والم ارفـق السـياحية التـي ال ت ارعـي ال ـوارا االجتماعيـة
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عدم توفر عناصر جع

القصور اإلعالمي بملتل

سياحية في ةكل منا ق سياحية متلاملة بم لوملا الةامل .
نواعهللا في مبراه محاسن ومقومات السياحة الداللية.

وفــي مةــارة ملــى ت ع ــل الســياحة بالممللــة فــي ظــل الجلــود المبعولــة هار من قــة عس ـ ر عــام

1213هـ ما يقار (  ) 1.3مل ون سامح من دالـل ولـارذ الممللـة  ،وهـعا بـدورو مؤةـر علـى ه ـادة
ال ل

على السياحة بالممللة العرضية السعودية

()9

.

السياحة في المملكة العربية السعودية :
تعتبر السياحة واحـدة مـن مصـادر الـدلل باجتـعابلا للسـيا مـن الـدالل واللـارذ  ،كمـا نلـا

حــد هــم مصــادر الــدلل القــومي فــي العد ــد مــن دول العــالم  ،وفــي الممللــة العرضيــة الســعودية تمثــل

السياحة عامال هامـا فـي جـع

المـوا ن ن لقحـاء الع ـالت واإلجـاهات دالـل الـو ن باإلحـافة ملـى

الوافــد ن  ،ح ــث تتــوفر فــي العد ــد مــن منــا ق الممللــة فــر

االســتثمار الســياحي بملتل ـ

نواع ـهللا

و ةــكالهللا لتنــوح ال بيعــة الجـرافيــة والب ميــة والمناليــة للــل من قــة مــن منــا ق الممللــة  ،محــافة ملــى

توفر عناصر التراث والثقافة  ،باإلحافة ملى تواجد األمالن المقدسة ومواسم الحج والعمرة .
جدة ومكانتها التاريخية :

محافظة جدة واحدة من هم و لبر المدن بالممللة العرضية السعودية  ،وللا مكانة وهمية من

ح ــث منلــا الســوا التجــاري الرميســي لتوه ــع معظــم الســلع والبحــامع الـواردة والصــادرة منلــا  ،محــافة

ملى مكانتلا التار لية ح ث منلا البوابة الرميسية لدلول وس ر الحجاذ والمعتمر ن من قاصدي ب ت

ب الحرام ومسجد المص ى عليهللا الصالة والسالم  ،كما تتم ه جدة بموقعلا الجـرافي علـى سـاحل
البحر األحمر الـني بكنوهو وعوالمهللا الداللية .

و رتاد جدة العد د من الموا ن ن والـهوار والوافـد ن ح ـث تـوفر بلـا  :فـر

العمـل واإلقامـة

والد ارس ــة والتعل ــيم والل ــدمات الصـ ــحية والعالجي ــة وقح ــاء الع ـ ــالت ال ص ــلية والس ــنوية واألمـ ــالن
الترف لي ــة والل ــدمات البنكي ــة والمصـ ـرفية وال ن ــادا والة ــقق الم روة ــة ووس ــامل النق ــل والمواص ــالت

واالتصاالت واألنة ة الموسمية .

كما نلا عات ت ور مستمر في معدالت األداء االقتصادي ح ث تمثل األنة ة االقتصادية
بجـ ــدة عامـ ــل جـ ــع

 ،فمنلـ ــا النةـ ــا اللـ ــدمي المتمثـ ــل فـ ــي اللـ ــدمات ال بيـ ــة والتعليميـ ــة والبنكيـ ــة
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والمص ـرفية  ،والنةــا الصــناعي بتــوفر العد ــد مــن المصــانع المتنوعــة  ،محــافة ملــى ت اه ــد الحركــة

العمرانية وتـوفر فـر

االسـتثمار فـي ملتلـ

نـواح المةـروعات مـن األسـواا ملـى الم ارلـه التجار ـة

والمجمعــات الســكنية والعمــامر وال نــادا والةــقق الم روةــة والمستةـ يات والمبــاني التعليميــة واإلدار ــة

والصــناعية والمنتههــات واألمــالن الترف ليــة  ،باإلحــافة ملــى النةــا التجــاري ح ــث تــوفر الم نــاءان

الجوي والبحري .

كما تةلد جدة نة ة موسمية مـن معـارض ونـدوات وملرجانـات و لعـا

ح ث تمثل مثل هعو النةا ات مناسبات موسمية تسلم في للق ال ر

ر احـية وغ رهـا ،

االستثمار ة  ،وضجانـ

كـل

مـا ســبق فـدن جــدة بلــا سـياذ ( كــورنيم ) سـياحي بمحــاعاة البحــر األحمـر غنــي بجمـال تنسيق ـهللا ومــا

يحتويهللا من معالم جمالية ومنتههات و مالن ترف لية وتجار ة و نة ة متنوعة .

ه ــعا و ت ــوفر بج ــدة ك ــل مقوم ــات االس ــتثمار الس ــياحي م ــن ح ــث البني ــة التحتي ــة واألساس ــية

والموارد ال بيعية والموقع الجـرافي وال قـك والمنـاو واللـورنيم والمواسـم السـياحية ورؤوك األمـوال

 ،وضعل تعتبر جدة رحا لصبة لالستثمار بملتل
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السياحة في محافظة جدة :

دت المنـاو التجــاري اللامــل لمد نــة جــدة ملــى جعللـا المد نــة الســياحية األولــى فــي الممللــة ،

مما انعكك على هل تلا لتلون منالـا اسـتثمار ا ج ـدا الحتـواء المةـار ع االسـتثمار ة الملتل ـة  ،فـال

توجد عوامق و سلبيات تؤثر على مقامة المةار ع من ناحية تلامل المرافق العامة واللدمات والبنية

التحتيـة واألساســية  ،لـعل تتم ــه محافظــة جـدة بــوفرة المةـروعات الســياحية بلــا مـن مــدن ترف ليــة ،
وفنــادا وةــقق م روةــة بملتلـ

درجاتلــا ،وم ارلــه تجار ــة وم ارلــه صــحية عالجيــة ،وحــدامق عامــة

وحــدامق ح ـوان  ،وم ارســي ق ـوار ود ارجــات ماميــة ومواقــع للســباحة والـــو

ونوادي علمية  ،ومجموعة من الم اعم بملتل

نواعلا .

 ،وةــال لات وكبــامن ،

من وق ــوح ج ــدة عل ــى س ــاحل البح ــر األحم ــر لس ــبلا م ـ ـهات فر ــدة تعتب ــر م ــن ه ــم مقوم ــات

االســتثمار الســياحي ف لــا وعل ـ لوجــود كــورنيم يعتبــر مــن جمــل المنــا ق التــي ل

ــت لــيك فــي

المن قة العرضية فقـل بـل فـي العـالم جمـع لمـا تمتـع بـهللا مـن عناصـر دت ملـى التمـال صـورتهللا التـي

هو عل لا اآلن  ،فلو يحـوي عـدداً مـن البح ـرات والمجسـمات الجماليـة للبـار فنـاني العـالم  ،محـافة
ملى لبر نافورة في العالم .

وعلى الرغم مما سبق عرحهللا يالحظ افتقـار المن قـة لمةـروعات سـياحية متلاملـة العناصـر

ومم ـهة عــن غ رهــا ممــا هــو موجــود وقــامم  ،األمــر الــعي ي ســح مجــاال إلقامــة مةــروعات اســتثمار ة
سياحية مم هة ومنوعة تلبي حاجة الموا ن والهامر والوافد .
نشأة مجموعة فقيه للمشاريع السياحية
ع ــا عل ــى م ــا ج ــاء ب ــالعرض الس ــابق ع ــن مد ن ــة ج ــدة ومكانتل ــا وهم تل ــا وت ــوفر ف ــر

االســتثمار المم ـهة بلــا  ،جــال فــي لــا ري فكـرة مقامــة مةــروح متم ــه يكـون معلمــا مــن معــالم مد نــة
جــدة تناس ـ

مــع مــا تم ــه ب ـهللا اللــورنيم مــن منــاظر لالبــة تحــاهي جمــل ةـوا

جاءت فكرة منةاء برذ سياحي وم عم سما ومتح

حياء مامية .

ولتحق ــق مثــل هــعا المةــروح تــم توســيك لوانةــاء مكت ـ

1214هـ ـ بلــد

د ارســة ال ــر

العــالم  ،لــعل

المةــار ع المســتحدثة فــي والــر عــام

االســتثمار ة واألفكــار التــي تســاعد فــي تحق ــق التلامــل االســتثماري

العي يعكك بدورو ما يقوم بهللا المستثمرون من المةاركة واإلسلام في البناء والتنمية الو نية .
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وتبعــا لمنظمــة والق ـوان ن المعمــول بلــا فــي البلــديات مــن ح ــث التلامــل ب ـ ن الق ــاح العــام

والق اح اللا

ممثال في المستثمر ن بالمةاركة في منةاء وتة د العد د من المةـروعات اللدميـة

التــي ــتم مــن لالللــا تــوج ر عــدد مــن المواقــع علــى المســتثمر ن عــن ر ــق الم اه ــدات ول ت ـرة همنيــة

قص رة و و لة األجل يعود في نلا تلا المةـروح ملـى ملليـة الدولـة بعـد ن يكـون المسـتثمر قـد قـام

بدنةاء المةروح واسـت اد منـهللا لـالل مـدة اإل جـار بتحق ـق العوامـد االسـتثمار ة لـهللا  ،ممـا يسـاعد علـى
دفع عجلة التنمية ويحقق ال وامد المةتركة للل من الق اع ن العام واللا

.

ولجعل هعو األفكار حقيقة على رض الواقع قامت مجموعة فقيهللا لالسـتثمار السـياحي بعمـل

بعض د ارسـات الجدوت من مقامة عدد من المةروعات ح ث جاءت نتامجلا ناجحـة ومةـجعة وعلـى
حــوملا تــم ــر مجموعــة مــن المةــروعات المتنوعــة التــي تســلم فــي تلبيــة حاجــة الم ـوا ن والوافــد

وال اهمــر وتعمــل علــى م جــاد مةــروعات ســياحية متلاملــة تةــبع رغبــات المســت د ن منلــا فــي الحصــول

على الراحة والترفيهللا والثقافة والتعليم والتسوا وغ رها ..

والستقص ــاء ري المـ ـوا ن والواف ــد ق ــام جل ــاه البح ــوث التس ــويقية بالمجموع ــة بعم ــل بع ــض
الد ارســات والمســو التــي ســاعدت فــي التل ــيل والت ــو ر و ــر مةــروعات مم ـهة ومنوعــة وال اهلــت

الدراسات مستمرة في هعا المجال .

وقي دراسة استقصامية قام بلا قسم البحوث والتسو ق مؤل ار حول معرفة اآلراء عن السياحة

الداللية تم استلال
غ ــل

التقا التالية :

فم ــات العم ــر التــي هارت ج ــدة مــؤل ار كانــت م ــا ب ـ ن  21-31سن ــة ( ) %11ثــم

لثر مـن  21سنــة (  ) %41جــاء بعدهــا  31-41سنــة (  )%11و ل ـ ار قــل مـن 41

سنة ( . ) %11

نسبة المتهوج ن من فراد ع نة البحث كانت (  ) %31فـي حـ ن كـان بقيـة فـراد الع نـة

من األعاه بنسبة ( . ) %11

مـ ــن ح ـ ــث الـ ــدلل كانـ ــت نسـ ــبة مـ ــا ب ـ ـ ن  ....-3...ر ـ ــال (  ، ) %31ومـ ــا ب ـ ـ ن

 1....-....ر ـال (  ، ) %33فــي حـ ن توهعــت بـاقي النسـ
 3...ر ال و لثر من  1....ر ال ( . ) %34

1
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المســتوت التعليمــي فالـالبيــة كانــت مــن حملــة الثانويــة العامــة بنســبة

مــا فيمــا ل ـ

( )%11في ح ن كان الجامع ون بنسبة (  ) %13والدراسات العليا بنسبة ( . ) %.
معظم فراد الع نة كانوا من المقيم ن بجدة ومكة المكرمة بنسبة ( . ) %93

ي حل غالبية القادم ن من لارذ جدة الةقق الم روةة والةال لات لإلقامة بلا .
جمع غالبية فراد الع نة على ارت اح سعار األمالن السياحية .

متوسل فترة اإلقامة تتراو ب ن األسبوح والةلر .
فاد (  ) %33من فراد الع نة ن اللد

من ه ارة جدة هو قحاء اإلجـاهة واالسـتمتاح

بما بلا من مةار ع ترف لية.

حظ ت ه ارة الةال لات والمنتههات والم اعم بنسبة (  ) %.9من ح ـث هـم المنـا ق

السياحية التي توتي ه ارتلا في األولوية .

ــرت (  ) %.1مــن ف ـراد الع نــة جــودة اللــدمات الســياحية فــي ح ـ ن ــرت ( )%43ن

اللدمات رد مة .

فاد (  ) %.1بونلم يقحون اإلجاهة دالل الممللة في الـال

وللن هنـا مةالل من

ح ــث ارت ــاح األســعار وصــعوبة الحصــول علــى المعلومــات عــن األمــالن التــي رغبــون
ه ارتلا وعدم توفر اللدمات السياحية المتلاملة .
بان (  ) %3.من فراد الع نة عن حع

السياحية ولاصة الصي ية منلا .

اإلعالم في بلورة لواظلار فكرة الملرجانات

ةار فراد الع نة ملى جملة من المقترحات ،منلا :

 الحاجة ملى وجود ه مة عليا للسياحة .-

تل يض سعار النقل الداللي .

-

مقامة مراله للمعلومات .

-

ه ـ ــادة الب ارمـ ــج اإلعـ ــالمية ع ــن الس ـ ــاحة ف ــي ملتـ ــل

-

تةجيع االستثمار السياحي .

واإلعالم .

وسـ ــامل الدعاي ــة

لب ـاً علــى الســياحة الدالليــة نقص ـهللا ن يكــون فــي ةــكل
و تحــح مــن نتــامج االستقصــاء ن هنــا
متلامل من ح ث تـوفر وتنـوح المةـروعات والعمـل علـى مناسـبة وتـواهن األسـعار وتـوفر المعلومــات
بةكل جعللا في متناول د المست د من اللدمة عالوة على همية الدور اإلعالمي
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وعلى رك علـ كلـهللا وجـود ه مــة مةراف ــة رفيعــة المستــوت تعــني بومــور الس ــاحة وتنم تلــا وت و رهـا
وتقن نلا ومتابعتلا واالهتمام بلا .

أبرز مشروعات االستثمار السياحي لمجموعة فقيه :

قامــت المجموعــة بالم اه ــدة علــى عــدد مــن المواقــع االســتثمار ة التــي رحتلــا مانــة محافظــة

جدة  ،وقد رست على المجمـوعة بعض المواقع  ،وتم عمـل الد ارسـات والتصـاميم للمةـروعات محـل
الم اه دة  ،وجاءت بره المةروعات التي تقوم المجموعة حاليا بتن عها على النحو التالي:
 – 1مةروح متح
4

–

األحياء البحر ة (اإللوار وم ) باإلحافة ملى برذ سياحي بم عم دوار.

برذ بارت اح  1..متر.

 – 3مةروح بح رة الةالل .

 –2مةروح منتجع جه رة النورك .
 – 1مةروح جه رة الةراح .

 -.حديقة وم عم السقالة ( بحر الجنوضية).
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وفيما لي ةر مبسل للمةار ع المعكورة :
مشروع متحف األحياء البحرية (اإلكواريوم ) :

األحياء البحر ة (اإللوار ـوم ) عنـد التقـاء نلايـة امتـداد ةـارح صـاري مـع

يقع مةروح متح

الل ــورنيم مباةـ ـرة عل ــى البح ــر  ،وتبل ــا مس ــاحة الموق ــع (  14..م ، ) 4والمة ــروح يمث ــل  -بع ــد

التمال منةامهللا -معلما ححار ا مم ـ اه ح ـث يحتـوي علـى متحـ
سياحي ومجموعة من العناصر الملتل ة .
و لد

مـامي لللامنـات البحر ـة وعلـى بـرذ

المةروح ملى تة د مجمع سياحي متلامل يحم ب ن جنباتهللا عناصر للتعليم والترفيهللا

والتسلية ،كما يةتمل على عناصر جع

وتةو ق لوابلار مثل ن ق عالم ما تحت الماء ح ث العد ـد

مــن اللامنــات البحر ــة فــي ب متلــا ال بيعيــة تســبح مــن حول ـهللا  ،ويقــدم المةــروح ملــى جان ـ

والمســر التعلــيم والتثق ـ

المنصــة

للصـــار واللبــار وال لبــة مــن لــالل حلقــات د ارســية منظمــة  ،كمــا س ـ جد

الهامر المتعة في مةاهدة نواح ملتل ة من األحياء المامية المحلية وغ ر المحليـة فـي حـواض ماميـة

ملتل ة األحجام واألةكال محافة ملى مةاركتهللا في م عام بعض هعو األحياء والتعامل معلـا مباةـرة

 ،وهنــا

ح ـواض كب ـرة بمــدرجات تمت ــع ال اهمــر مــن لالللــا بمة ــاهدة عــدد مــن العــروض ل ــبعض

اللامنات البحر ة  ،كما يحم المةروح برجا عاليا نتلي في عالو بم عم وةرفات لارجيـة يسـت يع

ال اهمــر مــن لالللــا التمتــع بمنظــر مد نــة جــدة والبحــر اللــال

المستويات المحي ة بالمتح

.

ل ــل نلــار  ،محــافة ملــى عل ـ وعلــى

المامي وجد م عم آلر ومجموعة مـن الجلسـات الم لـة علـى البحـر

ويمكن م جاه بره عناصر المةروح في العناصر اآلتية :
 -1ب ــرذ س ــياحي بارت ــاح (  1..م ) يعل ــوو ثالث ــة واب ــق ف ــي ولل ــا م ع ــم وثان ل ــا للح ــالت
واالجتماعات وبهللا من قـة جلـوك مكي ــة للوجبــات الل ي ــة وآلرهـا ــابق م تــو يمتــاه بد اللتـهللا

ال ر دة على مد نة جدة والبحر .

 -4الن ق الهجاجي تحت الماء .

 -3حواض كامنات بحر ة صـ رة تعامل معلا الهامر .
 -2حواض صـ رة للامنات بحر ة نادرة .

1.
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 -1حوض كب ر لللامنات البحر ة والل رة ( سما القرم) .
 -.حوض كب ر لعروض الدالف ن والحوت وسباح البحر .
 -1م عم رميسي للمولوالت البحر ة بمبنى المتح

 -3مجموعة جلسات لارجية م لة على البحر .

المامي ي ل على البحر .

 -9فصول دراسية للتعليم والعرض عن عالم اللامنات البحر ة .

 -1.محالت لبيع اللدايا والتعكارات واأللعا
 -11لدمات مساندة ومواق

.

للسيارات .

مشروع بحيرة الشالل :

يقــع مةــروح حديقــة الةــالل علــى كــورنيم جــدة مــن الجلــة الةـرقية عنــد نلايــة ةــارح صــاري

من الجنو  ،ويةـل مساحة تصل ملى (  29341م ، ) 4وهو عبـارة عـن حديقـة اسـتوامية وةـالل
ٍ
ومالو وم اعم وجلسات ومحالت بيع .
رميسي
و لــد

المةــروح ملــى م جــاد وعــرض ب مــات مكانيــة ملتل ــة تعــر مــن لالللــا ال اهمــر علــى

بيعة وعادات مالن متنوعة من العالم كنوح من الترفيهللا والتثق

والمعرفة .

وتتبلور فكرة المةروح في تن ع حديقة وبح رة استوامية ت ل عل لا حدامق تمثل بعض قارات

العالم ح ـث يحـم المةـروح منـا ق مـن آسـيا و ورضـا و مر كيـا الجنوضيـة والسـعودية والةـرا األوسـل ،
وتمتاه كل من قة ب ابعلا والحياة التي بلا ،بجان

األلعا

واأل عمة واأله ـاء التـي تعكـك بيعـة

المكان ن سهللا  ،وباإلحافة ملى ممر دامري حول المةروح تجول الهامر مـن لاللـهللا ليم لـر علـى جميـع
عناصر المةروح .
وتتلون عناصر المةروح مما لي :
 -بح رة تحوي عناصر ترف لية مثل البالرة والمرال

 -ةالل رميسي مع البح رة يمتاه بمنظرو الرامع .

الصـ رة وعرحا للنواف ر الموسيقية .

 مبنى من ابق ن وجد في ابقهللا األول ساحة للتهلج على الجل د محا ة بمجموعة من الم ـاعممحافة ملى غابة استوامية ومن قة لعا

وترفيهللا ومحالت ونههة مامية دالل الـابة االسـتوامية  ،فـي

ح ن يحتوي ال ـابق الثـاني على فـراغ على من قـة األمـاهون وحولهللا منا ق للترفيهللا واأللعا
للح الت وم اعم .
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 ممر رميسي يمر بجميع عناصر المةروح الملتل ة . -من قة ملصصة للةبا

ومجلهة بصالة لعا

 -منا ق اللدمات المساندة ومواق

وجلسات وم اعم ونادي لإلنترنت .

السيارات .

مشروع منتجع جزيرة النورس :
يقع مةروح جه رة النورك على ةكل لسان دالل البحر غر م دان النورك بكـورنيم جـدة
المةــروح ملــى تــوف ر مــالن لإلقامــة عات

علــى مســاحة تقــدر بنحــو (  1442.م ، ) 4ح ــث لــد

م اللة مباةرة على البحر و لرت للترفيهللا والتسلية وم اعم .
وتةتمل عناصر المةروح المتنوعة على ما لي :

 مجموعة من الةال لـات وال ــالت تتم ـه باللصوص ــة واإل ــاللة المباةـرة علـى البحـر وضنمـاعذمتنوعة .

 م عم متم ه بتصميمهللا وةكلهللا المعماري بصالة داللية ولارجات تحيل بلا . ٍناد صحي للرجال وآلر للنساء مع مسبح .
 -صالة لعا

ف د و ومقلى لإلنترنت .

 قاعة لرجال األعمال مجلهة باللامل مع م عم لا -ةوا

رملية توفر بلا مالن لملعا

 مرسى للمرال -مركه للـو

والدراجات البحر ة .

والسباحة .

 -اللدمات المساندة ومواق

بلا .

والجلوك مع مجموعة من الم اعم .

السيارات .

مشروع جزيرة الشراع :
يقـ ــع مة ــروح جـ ــه رة الة ـ ـراح غ ــر م ـ ــدان الس ـ ــارات عل ــى كـ ــورنيم ج ــدة بمس ــاحة تبل ــا (

 1.1..م ) 4ح ث لد

المةروح ملى توف ر جو من الراحة والتسـلية والتعليم  ،محافة ملى مالن

لل عام لواقامة الح الت واالستمتاح ببعض العروض المرمية .

وتتلون عناصر المةروح الم توحة والمبنية من العناصر التالية :
 مجموعة من ثمانية م اعم متنوعة تلدم من قة العامالت والمنا ق العامة . -عدد لمسة لةا لبيع اللدايا واأللعا

.
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 صــالة مـلقــة مجلـهة بةاةــات عــرض و لعــامقسمة للعامالت والةبا

 -ةوا

.

ف ــد و و مــالن للمناســبات وح ــالت األ ــال  ،وهـي

رملية ملصصة للسباحة والجلوك على الرمل تحوي لعـاباً لم ال و لعاباً مامية وجه رة

لم ال .

 مسبح مجله لم ال بولعا -اللدمات المساندة ومواق

مامية ونواف ر .

السيارات .

 منق ة عامة للدمة الجملور تحتوي على ك تر ا وحمامات.وبعـد هـعا العـرض ألهميـة ت ع ـل دور السـياحة فـي االقتصـاد الـو ني وهميـة ت ـو ر وتنميـة

صناعة السياحة وما تم حاليا من جلود مةكورة بالتعاون المثمر ب ن الق اع ن العـام واللـا
م جــاد ب مــة ســياحية تســلم فــي جــع

فـي

الم ـوا ن والوافــد وال اهمــر ول ــت نظــارهم بجعــل ه ــارة المنــا ق

السياحية بالممللة من ولويات اهتماملم .

جدر بنا ن تلون لنا وق ة نستعرض ف لا بعحا مـن المعوقـات وتوحـيحا لـبعض المرميـات

للرقي بملنة وصناعة السياحة واستمرارها .
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معوقات تنمية وتطوير صناعة السياحة :
هنــا جملــة مــن المعوقــات والعقبــات التــي تواج ـهللا ت ــو ر وتنميــة صــناعة الســياحة وتةــجيع

المستثمر ن في توظ

مواللم في تنمية االستثمارات السياحية بالممللة  ،ومن هذه المعوقات :

أوال  :بشكل عام :

 محدوديــة الجلــات التنظيميــة والمســؤولة عــن األنةـ ة الســياحية علــى المســتوت الــو ني والمحلــيوعدم تراب لا في ه مة و نية عليا .

 عــدم المعرفــة التامــة بالمنــا ق الســياحية لعــدم تــوفر المعلومــات عــن هــعو األمــالن لقلــة ومحدوديــةالتوعية اإلعالمية في ةكل كت بات و دلة و نةرات معالمية بملتل

وسامل اإلعالم المتنوعة.

 عدم وجود رحالت سياحية منظمة وضرامج سياحية ت ي باحتياجات ورغبات الموا ن والهامر. -االرت اح النسبي في تلال

النقل واإلقامة والمعيةة في األمالن السياحية .

-عدم توفر مراله للمعلومات واإلرةاد والتوجيهللا والتوعية السياحية .

 قصر ال ترة المست اد منلا في التنةيل السياحي القتصار عل على اإلجاهات والع الت الصي ية.

 الق ود الم روحة على تنقالت المقيم ن من الوافد ن والحجاذ والمعتمر ن . عدم وجود توة رات سياحية والق ود الم روحة على منح التوة رات . -قصر فترة االستثمارات مما ث ر ملاو

المستثمر من عدم قدرتهللا على استعادة رك المال.

ثانيا  :فيما يخص االستثمارات السياحية :
 -عدم مقدام المستثمر ن على توظ

مواللم في تنمية السياحة الداللية .

 -محدودية وندرة المةروعات السياحية المتلاملة .

 ول ال ترة الهمنية وتعق د اإلجراءات الالهمة للحصول على الموافقات والتصار ح الالهمـة إلقامـةالمةروعات السياحية وعدم التنس ق ب ن الجلات عات العالقة .

 عدم مرونة األنظمة اللاصة بتنظيم االستثمارات البلدية من ح ث مدة العقد على سب ل المثال. -عدم توفر ل ل وضرامج لتحد د نوعيات ومجاالت االستثمار في المةروعات السياحية .
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ولما سبق م جاهو من معوقات يمكن عرض المرميات التالية للرقي بالسياحة وت ع ل دورها من لالل

التوصيات التالية :

أوال :توصيات عامة :

 الحاجــة الماســة إلنة ــاء ه مــة علي ــا تعنــي ب ــومور الســياحة عل ــى المســتوت ال ــو ني نــدرذ تحتل ــامجموعــة مــن اللجــان التن عيــة بملتل ـ

والبرامج الل لة بالرقي بلعو الصناعة .

المنــا ق تلــتم بتنميــة وت ــو ر الســياحة ووحــع الل ــل

 -االس ــتمرار ف ــي ف ــتح المج ــال إلنة ــاء ة ــركات س ــياحية تة ــجع المس ــتثمر ن عل ــى توظ ـ ـ

رؤوك

األمـ ـوال محلي ــا واالس ــت ادة م ــن مقوم ــات الس ــياحة بدقام ــة المة ــروعات ووح ــع وتنظ ــيم البـ ـرامج

والرحالت السياحية .

 -االست ادة من تجار الدول المعتمدة على السياحة كرافد من روافد االقتصاد الو ني للا .

 تسل ل مجراءات التوة رات لوا جـاد توةـ رات سـياحية وتسـل ل مجـراءات الـدلول مـن منافـع الممللـةالملتل ة وتسل ل وتقن ن حوابل التنقل ب ن ملتل

منا ق ومحافظات الممللة .

 مــنح الحجــاذ والمعتمــر ن التســليالت فــي ه ــادة مــدة بقــاملم وتســل ل ملمــة تــنقللم له ــارة المنــا قالسياحية المتنوعة .

 وح ــع وت ب ــق الحـ ـوابل لتحد ــد فم ــات ومس ــتويات و س ــعار الل ــدمات م ــن نق ــل وس ــكن لواعاة ــةومراقبة ومتابعة ت ب ق عل .

 -ت ع ــل ال ــدور اإلعالم ــي واس ــتمرار دامـ ـهللا لواجباتـ ـهللا بملتلـ ـ

وس ــامل اإلع ــالم واالتص ــال المتاح ــة

والعمل على توف ر المعلومات الم بوعة في ةكل كت بات و دلة .

مقامة مراله لتوف ر المعلومات وتقديم لدمات اإلرةاد والتوجيهللا والتوعية لمن يحتاذ مل لا بةكل دامم

.

ثانيا  :فيما يخص المشروعات السياحية :

 العمل على توف ر ل ل وضرامج لتحد د نوعيات ومجاالت االستثمار في المةروعات السياحية. -تسل ل اإلجراءات الالهمة في منح التصار ح والتنس ق ب ن الجلات عات العالقة .

 -م الة مدة عقد المةروعات المتم هة إلتاحة ال رصة لتحق ق العوامد وال وامد المةتركة .
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 تحد د بداية االسـت ادة مـن المةـروعات االسـتثمار ة بجعـل مـدة العقـد تبـد مـن تـار م االنتلـاء مـنتن ع المةروح مع تحد د مدة ل ترة التن ع بعد الحصول على التصار ح الالهمة .

 النظر في تل يض الرسوم الجمركية على المعدات والتجل هات الالهمة للمةروعات السياحية. -النظر في تل يض تلال

رسوم اللدمات و ملـاملا ل ترة محددة من مدة االستثمار .

الخالصة :

يق ــوم المعن ــون بت ــو ر وتنمي ــة الس ــياحة بجل ــود حث ث ــة ومة ــكورة بالعم ــل عل ــى ت ع ــل دور

الســياحة وجعللــا داة فاعلــة فــي ه ــادة مصــادر الــدلل القــومي وتةــجيع الســياحة  ،ولعــل فــتح مجــال
االستثمار في المةروعات السياحية يكون نق ة التحول في االهتمام بلعو الصناعة .

و دل على عل ما تم تن ـعو مـن مةـروعات سـياحية ومـا يقـوم بـهللا المسـتثمرون مـن توظ ـ

ألمواللم محليا وما ـتم مـن تعـاون بـ ن الق ـاح العـام والق ـاح اللـا
لتن ع بعض البرامج واألنة ة السياحية .

 ،ومـا ـتم مـن تنظـيم وتقنـ ن

مال ن هــعو الجلــود المتنوعــة واالجتلــادات المت رقــة ال بــد للــا مــن ن تتحــافر وتعمــل تحــت

مظل ــة واح ــدة ف ــي ظ ــل ل ــل وضـ ـرامج تح ــدد وتوجـ ـهللا دف ــة التنمي ــة الس ــياحية وتول ــع بل ــا لب ــر الرق ــي

واالهدهــار وتحقــق مــا قصــد مــن وراملــا فــي ه ــادة اإلنتــاذ المحلــي وتحق ــق رفاهيــة و ارحــة الم ـوا ن
والوافـد وال اهمـر  ،لـعل البـد مـن وجـود عن سـامعة وعـ ن واعيـة للـل مـا ي ـر و تـداول حـول ت ــو ر

وتنمية السياحة .
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