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  :حمور متهيدي
 يف اململكة املالمح الرئيسية لقطاع املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة 
  

حول  املنتدى االقتصادي العامليتقييم مناخ االستثمار السياحي يف اململكة من واقع مؤشر  .١
  :تنافسية السياحة والسفر

  

عنصر لقياس تنافسية السفر  ١٤من . Travel and Tourism Competitiveness Index TTCIيتألف مؤشر  - 

، االستدامة البيئية، السالمة واألمن، الصحة والنظافة، أولويات واإلجراءاتالقوانني : والسياحة وهي

السفر والسياحة، البنية التحتية للنقل اجلوي، البنية التحتية للنقل الربي، البنية التحتية للسياحة، البنية 

مات واالتصاالت، تنافسية أسعار السفر والسياحة، املوارد البشرية، جاذبية السفر التحتية للمعلو

  .والسياحة، املوارد الطبيعية، واملوارد الثقافية

تدخل العناصر األربعة عشر ضمن ثالثة مؤشرات فرعية على نطاق أوسع تتضمن املتغريات املتعددة  - 

 :التي تسهل أو حتفز تنافسية السفر والسياحة وهي

 
يرصد العناصر ذات الصلة بالسياسات احلكومية املتبعة : مؤشر اإلطار التنظيمي للسفر والسياحة .١

، االستدامة البيئية، السالمة واألمن، الصحة والنظافة، وأولويات واإلجرائيةالصيغ القانونية : وتشمل

 .السياحة والسفر

  

ملتعلقة ببيئة ممارسة األعمال والبنية يرصد العناصر ا: مؤشر بيئة السفر والسياحة وبنيتها التحتية .٢

التحتية لكل اقتصاد، ويشمل إىل جانب تنافسية األسعار احمللية لالقتصاد املعني، البنية التحتية لكل 

 .من قطاع النقل اجلوي، النقل الربي، قطاع السياحة وقطاع املعلومات واالتصاالت

 
ويشمل العنصرين البشري والثقايف : السياحةمؤشر املوارد البشرية والثقافية والطبيعية للسفر و .٣

بشرية، جاذبية السفر والسياحة، واملوارد الوارد امليف املوارد التي يتمتع بها كل اقتصاد مثل 

  .الطبيعية والثقافية
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  ترتيب اململكة يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة): ١(جدول رقم 
  )٢٠١١(مقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي 

  عمان  اإلمارات   البحرين  قطر  الكويت  السعودية  البيان
  ٦١  ٣٠  ٤٠  ٤٢  ٩٥  ٦٢  الرتتيب العاملي 

  ٦١  ٥٧  ٦٢  ٤٣  ١٠٨  ٨١  :مؤشر اإلطار التنظيمي: أوالً
  ٤١  ٣٨  ٥٨  ٣٧  ١٢٧  ٤٣  القوانني واإلجراءات
  ٧٦  ١٢٢  ١٢٣  ٦٧  ١٣٩  ١٣١  االستدامة البيئية
  ١٧  ٥٤  ٣٢  ٢٨  ٣١  ٥٢  السالمة واألمن

  ٧٨  ٦٥  ٦٠  ٤٧  ٦٢  ٩٣  افةالصحة والنظ
  ١٠٩  ٣٤  ٨٤  ٥٨  ١٣٧  ٨٨  أولويات السياحة والسفر

مؤشر بيئة السفر : ثانياُ 
  :األساسيةوالسياحة وبنيتها 

٤٧  ٩  ٢٠  ٣٤  ٦٠  ٤١  

  البنية التحتية 
  قطاع النقل اجلويل

٥٣  ٤  ٢٨  ٢٠  ٦٧  ٤٥  

  البنية التحتية 
  الربيقطاع النقل ل

٤٠  ٣١  ١١  ٣٥  ٥٧  ٥٣  

   البنية التحتية
  لقطاع السياحة

٥٩  ٢٢  ٢٦  ٣٤  ٦٥  ٤٦  

  البنية التحتية 
  لقطاع االتصاالت

٥٨  ١٨  ٣٧  ٤٥  ٦٩  ٥١  

  ١٩  ٤٠  ٢١  ٣٨  ١٢  ٦  تنافسية األسعار احمللية
مؤشر املوارد البشرية : ثالثاُ 

  :والثقافية والطبيعية
٦٧  ٤٢  ٧٨  ٩٠  ١٢٦  ٧٠  

  ٨٤  ١٢  ٢٩  ١٨  ٥٥  ٣٤  املوارد البشرية

  ٧١  ٢٥  ٤٤  ١١٨  ١٢٧  ١٠٢  جاذبية السفر والسياحة

  ٦٩  ١١٦  ١٣٣  ١٢٧  ١٣٨  ٤٨  املوارد الطبيعية 

  ٧٧  ٣٤  ٦١  ٦٠  ٨٧  ٩٧  املوارد الثقافية
Source :World Economic Forum , The Travel & Tourism Competitiveness Report , ٢٠١١ .    

 
ميكن استخالص النتائج  م٢٠١١لعام  حتليل املؤشرات التي وردت يف تقرير التنافسية العامليمن خالل 

  :  التالية
 

 عاملياً يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة خالل عام  ٦٢اململكة العربية السعودية املركز رقم  احتلت
 . ٧١والذي احتلت فيه املركز رقم  ٢٠٠٩متقدمة عن عام  ٢٠١١

 
 لية حيث حصلت على يالحظ  تقدم ترتيب اململكة عاملياً فيما يتعلق مبؤشر تنافسية األسعار احمل

 .عن كل دول جملس التعاون اخلليجي عاملياً ، ومتقدمةً ٦املركز رقم 
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 وفقاً لنتائج التقرير مقومات االستثمار السياحي: 

  
 )الرتتيب( أفضل مؤشرات االستثمار السياحي للمملكة عاملياً ) : ١(شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعلق باملؤشرات اخلاصة بكل منيالحظ تقدم مركز اململكة عاملياً فيما ي: 
 

ويرجع ذلك اىل حتسن وضع اململكة بالنسبة للمؤشرات  :)٦املركز رقم ( تنافسية األسعار احمللية - 
 الضرائب معدلالفرعية اخلاصة بكل من إنخفاض ضرائب تذاكر السفر ورسوم املطارات، وانخفاض 

 .ار الطاقة، وإنخفاض أسعبشكل عام
 

ويرجع ذلك اىل حتسن وضع اململكة بالنسبة للمؤشرات الفرعية  :)٣٤ رقم ركزامل( املوارد البشرية  - 
واالهتمام بالتدريب الوظيفي، وتوفر اخلدمات البحثية والتدريبية، سهولة ممارسات التعيني، باخلاصة 

 .نسبة امللتحقني باملدارس الثانوية وارتفاعوجودة النظام التعليمي، 
 

ويرجع ذلك اىل حتسن وضع اململكة بالنسبة للمؤشرات : )٤٣ز رقم املرك( القوانني و اإلجراءات - 
االلتزامات الدولية يف جمال جتارة الوقت الالزم لبدء نشاط االستثمار،  انخفاضالفرعية اخلاصة بكل من 

 .حقوق امللكية الفكرية، األثر االيجابي لتشريعات االستثمار  على تدفق االستثمارات األجنبيةاخلدمات، 
 

ويرجع ذلك اىل حتسن وضع اململكة بالنسبة  :)٤٦املركز رقم ( نية التحتية لقطاع السياحةلبا - 
السيارات، سهولة  تأجريبالفنادق، توفر شركات  الغرفتوفر للمؤشرات الفرعية اخلاصة بكل من 

 .االئتمان بطاقات استخدام
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 ململكة بالنسبة للمؤشرات ويرجع ذلك اىل حتسن وضع ا :)٤٨املركز رقم ( توفر املوارد الطبيعية
 املعرفة وتوفرجودة البيئة الطبيعية،  و ،الطبيعيةواحملميات توفر املواقع  الفرعية اخلاصة بكل من

  .مبواقع املناطق الطبيعية
  

 وفقاً لنتائج التقرير معوقات االستثمار السياحي: 
 

 )الرتتيب( ياً ململكة عامليف االستثمار السياحي ل السلبية ؤشراتامل) : ٢(شكل رقم 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التالية ؤشراتاملوضع اململكة عاملياً فيما يخص  تأخرالحظ ي:  
 

ويرجع ذلك اىل تأخر وضع اململكة بالنسبة للمؤشرات الفرعية  : )١٣١املركز رقم ( البيئية االستدامة - 
 .لى البيئةللمحافظة ع دولية االنبعاثات الغازية، و التوقيع على معاهدات اخلاصة بكل من

ة للمؤشرات ويرجع ذلك اىل تأخر وضع اململكة بالنسب :)١٠٢ املركز رقم(جاذبية السفر والسياحة - 
 .السياحي االنفتاحمد فرتة الزيارات التجارية، ودرجة  سهولةالفرعية اخلاصة بكل من 

ات الفرعية ويرجع ذلك اىل تأخر وضع اململكة بالنسبة للمؤشر :)٩٧املركز رقم ( املوارد الثقافية - 
وعدم التوفر الكايف للمواقع الثقافية عدد املعارض واملؤمترات الدولية،  انخفاضاخلاصة بكل من 

     النوادي الرياضية، العدد الكايف من عدم توفر ،املوروثة
ويرجع ذلك اىل تأخر وضع اململكة بالنسبة للمؤشرات  :)٨٨املركز رقم (أولويات السفر والسياحة  - 

إنخفاض حجم اإلنفاق احلكومي على نشاط السياحة والسفر، توقيت نشر صة بكل من الفرعية اخلا
، إهتمام احلكومة بنشاط السياحة )عاملياً ٨٩املركز (بيانات شهرية وربع سنوية عن قطاع السياحة

 .وذلك مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية )عاملياً ٧٢املركز ( والسفر
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 :بي يف قطاع السياحةاالستثمار األجن واقع منافسة .٢

 
 أمام املتاحة ؤثر على الفرصأن ي من املمكن  الشك أن  وجود استثمارات أجنبية يف أي قطاع اقتصادي - 

، ومن خالل بشكل عام وينطبق األمر على املنشآت السياحية احمللية ملنشآت الصغرية واملتوسطةا
م، يتضح أن ٢٠١٠ربية السعودية حتى عام االجنبية يف اململكة الع لالستثماراتحتليل الهيكل القطاعي 

ريال سعودي ومبا يشكل نسبة  مليار ٢٫٩٣٩أجنبية بنحو  استثماراتقطاع الفنادق واملطاعم يوجد به 
، ويعترب القطاع )١()مليار ريال ٥٥١٫٨( األجنبية يف اململكة االستثماراتمن إجمايل رصيد % ٠٫٥٢

، األمر الذي يعني عدم وجود منافسة أجنبية طاعات األخرىقالسياحي األقل حجماً مقارنة بغريه من ال
 .قوية أمام الفرص االستثمارية يف قطاع السياحة

 
 

  :واقع املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة  .٣
  

 عدد املؤسسات السياحية يف اململكة: 
 
  السياحية يف اململكة  ميكن حصر املؤسساتوفقاً للبيانات الصادرة عن مركز املعلومات السياحية

وكالء السفر والسياحة، املطاعم واملقاهي، ، الفنادق، الوحدات السكنية " ةرئيسي أنشطة ٩يف 
مكاتب تأجري السيارات، أماكن الرتفيه، شركات النقل السياحي، مراكز التدريب السياحي، ونشاط اإلرشاد 

 .السياحي
 
  ٥٢مؤسسة سياحية، وذلك مبعدل منو بلغ  ٤٤٢٢٦نحو  ٢٠١٠وقد بلغ عدد هذه املؤسسات خالل عام %

  .م٢٠٠٤مقارنة بعام 
 

 لألنشطة السياحية التوزيع النسبي: 
 
   والبالغ املطاعم واملقاهييف قطاع  يف اململكة السياحيةمن إجمايل املؤسسات % ٦٤ترتكز نسبة ،

 ٢٠٠٤ها بني عامي ، وقد زاد عددعلى مستوى اململكة مطعم ومقهى ٢٨٤١٠نحو  ٢٠١٠عددها خالل عام 
 %.٢٠مبعدل  ٢٠١٠و 

 
 تقدير املؤسسات السياحية الصغرية واملتوسطة: 

 
  الوحدات السكنية ،وكالء السفر والسياحة، املطاعم " حصر املؤسسات العاملة يف نشاط من خالل

 مراكز التدريب السياحي،ل السياحي، قشركات النواملقاهي، مكاتب تأجري السيارات، أماكن الرتفيه، 

                                                
 .م٢٠١٠ثمارات األجنبية املباشرة الواردة اىل اململكة، الهيئة العامة لالستثمار، التقرير السنوي لالست:  )١(
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والتي يغلب عليها جميعاً سمات املشروعات الصغرية واملتوسطة بالنظر " ونشاط اإلرشاد السياحي
أن جميع الفنادق من  بافرتاض و، اىل عدد املشتغلني فيها أو حجم رؤؤس األموال املستثمرة فيها

من املؤسسات السياحية هي مؤسسات صغرية % ٩٧املؤسسات كبرية احلجم، يتضح ان نحو 
 .مؤسسة سياحية ٤٣٠٨٦بلغ يوبإجمايل عدد  ط احلجمومتوس

  
  التوزيع النسبي للمؤسسات السياحية يف اململكة) : ٢(جدول رقم 

  التوزيع النسبي  (%)معدل النمو   ٢٠١٠  ٢٠٠٤  البيان

إجمايل عدد املؤسسات   م٢٠١٠خالل عام 
  :السياحية

١٠٠ %٥٢ ٤٤٢٢٦ ٢٩١٦٥% 

 %٣ %٢٠ ١١٤٠ ٩٥٣  الفنادق

 %١٠ %١٠١ ٤٤٢٣ ٢٢٠٤  سكنية الوحدات ال

 %٢ %١٩- ٩٥٦ ١١٧٤  وكالء السياحة والسفر

 %٦٤ %٢٠ ٢٨٤١٠ ٢٣٦٥٤  املطاعم واملقاهي

 %١ %٢٠ ٥٣٣ ٤٤٤  مكاتب تأجري السيارات

 %١٧ %١٦٦١ ٧٥٥٣ ٤٢٩  أماكن الرتفيه

 %٢ %٢٥٥ ١٠٥٥ ٢٩٧  شركات النقل  السياحي

 %٠٫١ %٢٦٠ ٣٦ ١٠  مراكز التدريب السياحي
 %٠٫٣ %١٠٠ ١٢٠ ٠  رشدين السياحينيامل

  ).ماس(مركز املعلومات واألبحاث السياحية: املصدر



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٩
 

  (%) م٢٠١٠التوزيع النسبي للمؤسسات السياحية باململكة خالل عام ) : ٣(شكل رقم 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تطور مؤشرات السياحة الداخلية باململكة: 

 
 مليون ريال  ٥٦٩٦٧حيث بلغ % ٩مبعدل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٥امي ارتفع الدخل الناجت عن السياحة الداخلية بني ع

بسبب انخفاض الزوار احملليني % ١٣، وذلك على الرغم من انخفاض إجمايل الزوار مبعدل سعودي
 %.٢٦مبعدل 

 
  مليون ريال سعودي،  ١٣٠٢٥ليصل % ٢٦بالنسبة للسياحة الوافدة فقد ارتفع الدخل الناجت عنها مبعدل

 .مليون ريال سعودي ٣١٣٢٤ليصل % ٢الدخل الناجت عنها مبعدل  انخفضفقد  أما السياحة احمللية
 

  بينما يشكل ٢٠١٠من إجمايل السائحني يف اململكة خالل عام % ٦٥يشكل السائحني احملليني نسبة ،
للسائحني احملليني % ٧٦، وذلك مقارنة بنسب بلغت املتبقية% ٣٥السائحون الوافدون نسبة الـ 

ركة السياحة حل ةالنسبي تزايد األهميةاألمر الذي يدل على  ٢٠٠٥خالل عام  لوافديناللسائحني % ٣٣و
 .الوافدة

 
  من إجمايل االنفاق يف السياحة الداخلية يف اململكة خالل عام % ٥٥تساهم السياحة احمللية بنسبة

 .املتبقية% ٤٥، بينما تشكل السياحة الوافدة نسبة الـ ٢٠١٠
  
  

  



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ١٠
 

  شرات حركة السياحة الداخليةأهم مؤ): ٣(جدول رقم 

  البيان

  السياحة احمللية  السياحة الوافدة
  إجمايل السياحة الداخلية

  )احمللية+الوافدة(

٢٠١٠  ٢٠٠٥  
معدل 
التغري 

(%)  
٢٠١٠  ٢٠٠٥  

معدل 
التغري 

(%)  
٢٠١٠  ٢٠٠٥  

معدل 
التغري 

(%)  

 %١٣- ٣٦٩٣٧ ٤٢٦٤٥ %٢٦- ٢٣٩١٢ ٣٢٢٢٨ %٢٥ ١٣٠٢٥ ١٠٤١٧  )ألف(إجمايل الزوار 

 الدخل السياحي
 %٩ ٥٦٩٦٧ ٥٢٢٩٢ %٢- ٣١٣٢٤ ٣١٩٦٨ %٢٦ ٢٥٦٤٣ ٢٠٣٢٤  )مليون ريال(

  .م)٢٠١٠-٢٠٠٤(أهم املؤشرات املتعلقة بقطاع السياحة :تقرير بعنوان مركز املعلومات واألبحاث السياحية،: املصدر
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 غرفة الشرقية  ١١
 

  :احملور األول
  لتخفيف من آثارها السلبيةاملتغريات املالية التي تواجه االستثمارات السياحية وسبل ا 

  على اقتصاديات املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة باململكة
  

 : أثر الركود االقتصادي العاملي على االستثمارات السياحية الصغرية .١
  

حظ بشكل عام عدم تأثر القطاع السياحي باململكة بشكل مباشر بتداعيات أزمة الركود العاملية، غري أنه يال
خاصة بني زمة اال هذه نتيجة بشكل غري مباشر ل اجلوانب التي تأثر بها قطاع السياحة السعوديميكن تناو

  :  من خالل النقاط التالية ٢٠١٠و  ٢٠٠٩عامي 
 توجه السائح احمللي للدول السياحية املتأثرة باألزمة والتي خفضت من تكاليف السياحه بها :  
 

  :)٢(والذي نتج عما يلي وذلك نتيجة أثر اإلحالل ٢٠١٠و  ٢٠٠٩انخفضت احلركة السياحية احمللية بني عامي 
 

 شجع الذي األمريف الدول السياحية التي تأثرت باألزمة  انخفاض أسعار العروض السياحية اخلارجية - 
 .حتويل وجهته السياحية اىل وجهة خارجية إىلالسائح احمللي 

 انخفاض، ومبعدل ريال ٢٥٣ال يف الليلة اىل ري ٥٢٠انخفاض مصروفات اليوم الواحد للسائح املغادر من  - 
 %.٥١بلغ 

 %.١٧إجمايل الزوار املغادرين مبعدل  ارتفاع ، و%٢٠زيادة عدد الرحالت املغادرة بنسبة  - 
 .انخفاض نسبة تكرار عدد الرحالت احمللية - 
 
 انخفاض دخل السياحة الوافدة :  
 
نتيجة انخفاض إجمايل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ عامي بني% ١٢حجم الدخل الناجت عن السياحة الوافدة مبعدل  انخفض - 

ومبعدل انخفاض بلغ  ١٤٢ريال إىل  ١٨٥، وانخفاض متوسط اإلنفاق اليومي للسائح من %٢الزوار مبعدل 
٢٤ .%  

  أهم مؤشرات حركة السياحة الداخلية): ٤(جدول رقم 

  البيان

  إجمايل السياحة الداخلية  السياحة احمللية  السياحة الوافدة

٢٠١٠  ٢٠٠٩  
معدل 
التغري 

(%)  
٢٠١٠  ٢٠٠٩  

معدل 
التغري 

(%)  
٢٠١٠  ٢٠٠٩  

معدل 
التغري 

(%)  

  %٢١-  ٣٦٩٣٧  ٤٦٨٤٤  %٢٩-  ٢٣٩١٢  ٣٣٥٢٦  %٢٫٢-  ١٣٠٢٥  ١٣٣١٨  )ألف(إجمايل الزوار 

 الدخل السياحي
  )مليون ريال(

٩-  ٥٦٩٦٧  ٦٢٥٢٠  %٦٫٢-  ٣١٣٢٤  ٣٣٣٩٨  %١٢-  ٢٥٦٤٣  ٢٩١٢٢%  

  .م)٢٠١٠-٢٠٠٤(لسياحية، أهم املؤشرات املتعلقة بقطاع السياحةمركز املعلومات واألبحاث ا: املصدر
  

                                                
  .٧، ص ٢٠١٠ -٢٠٠٤،  أهم املؤشرات املتعلقة بقطاع السياحية :تقرير بعنوان مركز املعلومات واألبحاث السياحية،): ٢(
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 غرفة الشرقية  ١٢
 

  انخفاض التمويل املتاح لقطاع اخلدمات بشكل عام :  
 

 ٢٠٠٧بني عامي  تخذ اجتاها تصاعدياً بشكل عامااملمنوح لقطاع اخلدمات  املصريف يالحظ أن االئتمان  - 
وذلك على الرغم من ارتفاع إجمايل االئتمان  .%٢٣مبعدل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩غري أنه قد أنخفض بني عامي  ،٢٠١١ و

 .% ٥املمنوح لكافة األنشطة مبعدل 
 

خالل عام % ٤٫٦م اىل ٢٠٠٩خالل عام % ٦٫٣لقطاع اخلدمات من نسبة االئتمان املمنوح  أيضاً انخفضت - 
٢٠١٠. 

 
كل نسبي يف رمبا يرجع ذلك لتداعيات األزمة املالية العاملية التي أدت اىل حتفظ البنوك احمللية بش - 

 .واملتوسطةإقراضها للمنشآت خاصة الصغرية 
  

  )مليون ريال(االئتمان املصريف املمنوح لقطاع اخلدمات  ):٥(جدول رقم 

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيان
معدل التغري 

و  ٢٠٠٧بني 
٢٠١١  

  %٣٥  ٣٨٫١٦٠  ٣٥٫٦٦٠  ٤٦٫١٢٣  ٣٢٫٣٢٤  ٢٨٫٢٨٦  قطاع اخلدمات
إجمايل االئتمان 

  %٤٤  ٨٥٦٫٦٢٦  ٧٧٥٫٣٤٢  ٧٣٦٫٩٠٥  ٧٤٤٫٨٠٢  ٥٩٤٫٨٤٠  املمنوح

نسبة قطاع اخلدمات 
  --  %٤٫٥ %٤٫٦ %٦٫٣ %٤٫٣ %٤٫٨  (%)من اإلجمايل

  .مؤسسة النقد العربي السعودي:  املصدر
  

 :الصغرية واملتوسطة السياحية خماطر التمويل املرتبطة باملنشآت .٢
 

 بسبب حجم التكلفة االستثمارية املرتفعة السياحياالستثمار بعض جماالت طول فرتة االسرتداد يف  - 
 .خاصة يف الفنادق

 .موسمية القطاع السياحي وأثرها على انتظام التدفقات املالية - 
 .تأثر قطاع السياحة الوافدة باألزمات االقتصادية والقوة الشرائية - 
اخلربة  أن املنشآت الصغرية واملتوسطة بشكل عام ترتفع فيها نسبة ااطر التجارية بسبب عدم - 

 .اإلدارية
 .تردد املصارف يف اإلقراض - 
 .ارتفاع تكلفة تقييم اإلقراض - 
 ارتفاع و اإلقراض للمنشآت الصغرية واملتوسطة نتيجة ااطر االئتمانية املرتفعة تكلفةارتفاع  - 

 .الضمانات املطلوبة
 .املصارف على احتساب إمكانية التعرث بعض قدرة ضعف - 
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 غرفة الشرقية  ١٣
 

 اخلاص بتقييم املنشآت الصغرية واملتوسطة) تقييم(شروع سمة الدور املتوقع مل: 
 

اخلاص بتقييم املنشآت  -  سمة –لشركة السعودية للمعلومات االئتمانية مشروع ا يعملمن املتوقع أن  - 
على إيجاد منوذج علمي لتقييم كافة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الصغرية واملتوسطة 

بة خطوة هامة يف سبيل تشجيع املصارف على متويل تلك املنشآت مبثا اعتبارهوميكن  السعودي،
بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ يف االعتبار درء خماطر متويل هذه الشركات، ويساعد املصارف على تنويع 

قد جاءت فكرة هذا املشروع ، حمافظها، بحيث يضيف جماالً آخر إىل جماالت التمويل الرئيسية باململكة
 .ي تواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة يف التمويلبسبب املشاكل الت

 
إىل دراسة كافة األوجه املالية واالقتصادية والتمويلية واإلدارية واإلسرتاتيجية املرتبطة  املشروع يهدف - 

عدد وبقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة لتقييم الشركات من حيث رأس املال، حجم النشاط، 
 .صول على التمويل املناسب من اجلهات التمويلية وتطوير أعمالهااملوظفني مما سيسهل عليها احل

 
 

 :املساهمة احلالية لقطاع السياحة يف التنمية االقتصادية باململكة  .٣
 

  
 مساهمة قطاع السياحة يف الناجت احمللي اإلجمايل السعودي: 

 
اجلارية خالل  من الناجت احمللي اإلجمايل السعودي باألسعار% ٣٫٦يساهم قطاع السياحة بنسبة  - 

 .مليار ريال سعودي ٥٨٫٩م، وذلك بقيمة ناجت سياحي بلغت  ٢٠١٠عام 
من الناجت احمللي االجمايل غري النفطي، كما تشكل % ٧٫٥تشكل قيمة الناجت السياحي نسبة  - 

 .م ٢٠١٠من الناجت احمللي للقطاع اخلاص السعودي وذلك خالل عام % ١٢٫٣نسبة 
يتضح تزايد األهمية  ٢٠٠٥مع الوضع خالل عام  ٢٠١٠ل عام مبقارنة املؤشرات السابقة خال - 

  .النسبية لقطاع السياحة يف االقتصاد السعودي
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 غرفة الشرقية  ١٤
 

 مساهمة قطاع السياحة يف الناجت احمللي السعودي باألسعار اجلارية) :٦(جدول رقم 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  البيان

  نسبة الناجت السياحي

  (%)من إجمايل الناجت احمللي االجمايل السعودي
٣٫٦  %٣٫١%  

  نسبة الناجت السياحي

  (%)من الناجت احمللي غري النفطي 
٧٫٥  %٦٫٦%  

  نسبة الناجت السياحي

  (%)من الناجت احمللي للقطاع اخلاص 
١٢٫٣  %١٠٫٥%  

  ).ماس(مركز املعلومات واألبحاث السياحية: املصدر

  
 التوزيع النسبي للناجت السياحي السعودي: 

 
من إجمايل الناجت السياحي يف % ٧٠وخدمات النقل معاً نسبة  يشكل ناجت نشاط خدمات الطعام - 

من اإلجمايل، % ٢٣م، يليهم يف األهمية قطاع اإليواء السياحي بنسبة ٢٠١٠اململكة خالل عام 
 %.٥يليهم خدمات الرتفيه بنسبة 

مليار ريال، يليه  ٣نحو  ٢٠١٠ليصل عام % ٢٣٣حقق ناجت خدمات الرتفيه أعلى معدل منو بنحو  - 
 %.٨٧طاع خدمات النقل السياحي بنحو ق
  

 )مليار ريال(الناجت السياحي حسب األنشطة السياحية ):٧(جدول رقم 

  (%)معدل التغري  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  البيان
التوزيع النسبي 

  ٢٠١٠خالل عام 

 %١٠٠ %٦١ ٥٨٫٩ ٣٦٫٥  :إجمايل الناجت السياحي

 %٢٣ %٥٥ ١٣٫٥ ٨٫٧  خدمات اإليواء

 %٣٥ %٤٤ ٢٠٫٥ ١٤٫٢  خدمات الطعام

 %٥ %٢٣٣ ٣ ٠٫٩  خدمات الرتفيه

 %٢ %١٣- ١٫٣ ١٫٥  خدمات السفر والسياحة

 %٣٥ %٨٧ ٢٠٫٦ ١١  السياحي خدمات النقل

  ).ماس(مركز املعلومات واألبحاث السياحية: املصدر
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 غرفة الشرقية  ١٥
 

  (%)التوزيع النسبي للناجت السياحي حسب األنشطة السياحية ): ٤(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لسياحي يف اململكةإيرادات القطاع ا: 
 

مليار ريال وذلك مبعدل منو بلغ  ٩٦٫٦نحو  ٢٠١٠تبلغ إجمايل إيرادات القطاع السياحي خالل عام  - 
 ٤٣٫٩م نحو ٢٠١٠م، ، وبالنسبة إلجمايل فائض التشغيل فقد بلغ خالل عام ٢٠٠٥مقارنة بعام % ٦٣

ني يف قطاع السياحة فقد وبالنسبة إلجمايل تعويضات العامل ،%٦٧مليار ريال وبزيادة بنسبة 
 .م٢٠٠٥مقارنة بعام  وذلك ،%٤٩مليار ريال ومبعدل منو بلغ  ١٥م نحو ٢٠١٠بلغت عام 

 
 )مليار ريال(إيرادات القطاع السياحي ) :٨(جدول رقم 

  (%)معدل التغري  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  البيان

 %٦٣  ٩٦٫٦  ٥٩٫١  إجمايل اإليرادات

 %٦٧  ٤٣٫٩  ٢٦٫٣   إجمايل فائض التشغيل

 %٤٩  ١٥  ١٠٫١  )األجور والبدالت( ضات العاملنيتعوي

  ).ماس(مركز املعلومات واألبحاث السياحية: املصدر

 
 دور قطاع السياحة يف تشغيل العمالة السعودية: 

من إجمايل العاملني بقطاع % ٢٦تبلغ نسبة العمالة السعودية يف القطاع السياحي نحو  - 
% ٤٨ألف عامل ومبعدل منو بلغ  ١٢٨لة بلغ م بحجم عما٢٠١٠خالل عام  يف اململكة السياحة

 .م٢٠٠٥مقارنة بعام 
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 غرفة الشرقية  ١٦
 

يف اململكة  العاملنيمعدل منو % ٤٨فاق معدل منو العاملني يف القطاع السياحي البالغ  - 
األمر الذي يؤكد األهمية االقتصادية املتزايدة لقطاع السياحة يف توفري % ٣١بشكل عام والبالغ 

 .فرص عمل
 

% ٦٫٩ ةمن إجمايل العاملني باململكة ونسب% ٦٫١ قطاع السياحة نسبة يشكل حجم العمالة يف - 
 .م٢٠١٠من إجمايل العاملني بالقطاع اخلاص وذلك خالل عام 

 
 

 دور قطاع السياحة يف التشغيل املباشر للعمالة السعودية): ٩(جدول رقم 
  (%)معدل التغري  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  البيان

  إجمايل العاملني يف القطاع السياحي

  )لف عاملأ(
٤٨  ٤٩١٫٧٦٨  ٣٣٢٫٢٧٥%  

إجمايل العاملني السعوديني يف القطاع 
  )ألف عامل(السياحي 

٩٧  ١٢٨٫٠٢٧  ٦٤٫٩٥٣%  

  %٣١  ٨٠٦٧  ٦١٤٦  )ألف عامل(إجمايل العاملني باململكة

  إجمايل العاملني باململكة بالقطاع اخلاص

  )ألف عامل(
٣٣  ٧١١٦  ٥٣٦٢%  

نسبة العمالة السعودية من إجمايل 
  (%)ملني بالقطاع السياحيالعا

٢٦  %٢٠%   --  

نسبة العاملني يف القطاع السياحي  من 
  (%)إجمايل العاملني باململكة

٦٫١  %٥٫٤%   --  

نسبة العاملني يف القطاع السياحي  من 
إجمايل العاملني بالقطاع اخلاص 

  (%)باململكة
٦٫٩  %٦٫٢%   --  

  ).ماس(مركز املعلومات واألبحاث السياحية: املصدر
 

 توزيع النسبي للعمالة يف القطاع السياحي السعوديال: 
 

من العاملني بالقطاع السياحي السعودي يف نشاط املطاعم، يليه نشاط % ٥١يرتكز نسبة  - 
ولتشكل الثالث أنشطة % ١٨ثم نشاط خدمات اإليواء بنسبة % ٢١خدمات نقل املسافرين بنسبة 

 . م٢٠١١من اإلجمايل وذلك خالل عام % ٩٠معاً نسبة 
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 غرفة الشرقية  ١٧
 

 التوزيع النسبي للعمالة يف القطاع السياحي): ١٠(جدول رقم 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  البيان
معدل 

  (%)التغري
التوزيع النسبي 

  ٢٠١٠خالل عام 

إجمايل العاملني يف القطاع 
  :السياحي

١٠٠  %٣  ٤٩١٧٦٨  ٤٧٨٩٧٩%  

  %١٨  %٣  ٨٧٨٧٣  ٨٥٥٨٨  خدمات اإليواء

  %٥١  %٣  ٢٤٩٨٥٠  ٢٤٣٣٥٢  املطاعم

  %٢  %٣  ١١٠٠٠  ١٠٧١٤  لسياحةوكاالت السفر وا

  %٢١  %٣  ١٠٢٧٨٨  ١٠٠١١٥  خدمات نقل املسافرين

  %٨  %٣  ٤٠٢٥٧  ٣٩٢١٠  اخلدمات الرتفيهية

  .مؤسسة النقد العربي السعودي: املصدر
  

 
(%)دور القطاع السياحي يف التنمية االقتصادية السعودية ): ٥( شكل رقم   
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 غرفة الشرقية  ١٨
 

 الفنادق واملطاعم واألنشطة الرتفيهية (ة واملتوسطة حجم العمالة يف املنشآت السياحية الصغري
 ):منوذجاً والرياضية

 
الصغرية واملتوسطة نحو  "الفنادق واملطاعم، األنشطة الرتفيهية والرياضية"بقطاعات يعمل  - 

يف  بهذه القطاعاتمن العاملني السعوديني % ٧٧عامل سعودي يشكلون نسبة  ٣٣٦١٤
 .اململكة

 
الفنادق واملطاعم، األنشطة الرتفيهية والرياضية "بقطاعات  يشكل العمال السعوديني - 

، وقد بلغت يف اململكة القطاعاتمن إجمايل العاملني بهذه % ١١الصغرية واملتوسطة نسبة "
 .يف قطاع األنشطة الرتفيهية والرياضية% ٢٦هذه النسبة 

 
الفنادق " تابقطاع باململكة) سعوديني وغري سعوديني(من العاملني% ٨١يرتكز نسبة  - 

، وذك يف املنشآت الصغرية واملتوسطة منها "واملطاعم واألنشطة الرتفيهية والرياضية
 .عامل ٢٩٧٢٣٦بإجمايل بلغ 

 
 

حجم العمالة يف الفنادق واملطاعم واألنشطة الرتفيهية والرياضية الصغرية ): ١١(جدول رقم 
 )عامل(واملتوسطة 

  البيان

املنشآت 
  الصغرية

 ١٠أقل من (
  )عمال

املنشآت 
  املتوسطة

)٤٩-١٠ 
  )عامل

إجمايل 
املنشآت 
الصغرية 

  واملتوسطة

إجمايل 
  املنشآت

نسبة املنشآت 
الصغرية 

واملتوسطة من 
  (%)اإلجمايل

العمالة 
  السعودية

 %٧٨ ٣٩٣٧٩ ٣٠٦٧٨ ١١٦٠٢ ١٩٠٧٦  الفنادق واملطاعم

األنشطة الرتفيهية 
  والرياضية

٦٤ ٤٥٥٢ ٢٩٣٦ ١٧٦٨ ١١٦٨% 

 %٧٧ ٤٣٩٣١ ٣٣٦١٤ ١٣٣٧٠ ٢٠٢٤٤  اإلجمايل

العمالة غري 
  السعودية

 %٨٤ ٣٠٥٦٨٠ ٢٥٥٤٤٣ ٧٩٩٠٣ ١٧٥٥٤٠  الفنادق واملطاعم

األنشطة الرتفيهية 
 %٤٩ ١٦٧٨٥ ٨١٧٩ ٤٤٣٥ ٣٧٤٤  والرياضية

 %٨٢ ٣٢٢٤٦٥ ٢٦٣٦٢٢ ٨٤٣٣٨ ١٧٩٢٨٤  اإلجمايل

إجمايل 
  املشتغلون

 %٨٣ ٣٤٥٠٥٩ ٢٨٦١٢١ ٩١٥٠٥ ١٩٤٦١٦  الفنادق واملطاعم

األنشطة الرتفيهية 
  والرياضية

٥٢ ٢١٣٣٧ ١١١١٥ ٦٢٠٣ ٤٩١٢% 

 %٨١ ٣٦٦٣٩٦ ٢٩٧٢٣٦ ٩٧٧٠٨ ١٩٩٥٢٨  اإلجمايل
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 غرفة الشرقية  ١٩
 

  البيان

املنشآت 
  الصغرية

 ١٠أقل من (
  )عمال

املنشآت 
  املتوسطة

)٤٩-١٠ 
  )عامل

إجمايل 
املنشآت 
الصغرية 

  واملتوسطة

إجمايل 
  املنشآت

نسبة املنشآت 
الصغرية 

واملتوسطة من 
  (%)اإلجمايل

نسبة 
العمالة 

السعودية 
  اإلجمايلمن 

 --  %١١ %١١ %١٣ %١٠ الفنادق واملطاعم

األنشطة الرتفيهية 
 والرياضية

٢١ %٢٦ %٢٩ %٢٤%  -- 

 --  %١٢ %١١ %١٤ %١٠  اإلجمايل

  ).م٢٠٠٩(مصلحة اإلحصاءات العامة،  البحث السنوي للمؤسسات : راملصد
  

  الفنادق واملطاعم واألنشطة الرتفيهية (حجم أرباح املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة
 ):والرياضية

 
 

مليار  ٩٫٥٠١يقدر حجم أرباح الفنادق واملطاعم واألنشطة الرتفيهية والرياضية الصغرية واملتوسطة بنحو  - 
 .   من إجمايل أرباح جميع الفنادق واملطاعم واألنشطة الرتفيهية والرياضية% ٧٦ومبا يشكل نسبة  ريال

 
 )مليون ريال(الفنادق واملطاعم واألنشطة الرتفيهية والرياضية الصغرية واملتوسطة ) فائض التشغيل(أرباح):  ١٢(جدول رقم 

  البيان

املنشآت 
  الصغرية

 ١٠أقل من (
  )عمال

املنشآت 
  توسطةامل

)٤٩-١٠ 
  )عامل

إجمايل املنشآت 
الصغرية 

  واملتوسطة

إجمايل 
  املنشآت

نسبة املنشآت 
الصغرية 

واملتوسطة من 
  (%)اإلجمايل 

 %٧٧ ١١٧٩٧٫٢ ٩٠٦٢٫٥ ٣٨٣٣ ٥٢٢٩٫٥  الفنادق واملطاعم

 %٥٩ ٧٣٧٫٦ ٤٣٨٫٦ ٣١٧ ١٢١٫٦  األنشطة الرتفيهية والرياضية

 %٧٦ ١٢٥٣٤٫٨ ٩٥٠١٫١ ٤١٥٠ ٥٣٥١٫١  اإلجمايل

  ).م٢٠٠٩(مصلحة اإلحصاءات العامة،البحث السنوي للمؤسسات : املصدر
  .فائض التشغيل عبارة عن اإليرادات مطروحاً منها النفقات: ملحوظة
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 غرفة الشرقية  ٢٠
 

  :لقطاع السياحة يف التنمية االقتصادية باململكةاملتوقعة املساهمة املستقبلية  .٤
  

 االنفاق املتوقع يف قطاع السياحة يف اململكة: 
 

مليار ريال سعودي ٢٢٧٫٣نحو  ٢٠٢٠ن املتوقع أن يبلغ االنفاق يف قطاع السياحة خالل عام م - 
األمر الذي يحمل معه توقعات ، ٢٠١٠باملتحقق خالل عام مقارنة % ٢٩٩ ومبعدل منو يقدر بنسبة

ثالث  بتنامي الفرص االستثمارية أمام املنشآت الصغرية واملتوسطة يف القطاع السياحي
 .ص املتاحة حالياًأضعاف الفر

 
  )مليار ريال سعودي(م٢٠٢٠االنفاق املتوقع يف قطاع السياحة حتى عام ): ١٣(جدول رقم 

  )٢٠١٠-الوضع احلايل(  البيان
  (%)معدل التغري  املتوقع

)٢٠٢٠  ٢٠١٥  )٢٠٢٠-٢٠١٠  

 %٢٩٩  ٢٢٧٫٣  ١١٥٫٨  ٥٦٫٩٦٧  إجمايل االنفاق 

الرحالت السياحية 
  احمللية

٣١٫٣٢٤  
١٢٦٫٩  ٦٢٫٣  

٣٠٥% 

الرحالت السياحية 
  الوافدة

٢٥٫٦٤٣  
١٠٠٫٤  ٥٣٫٥  

٢٩٢% 

 .، الهيئة العامة للسياحة واآلثارمؤسسة النقد العربي السعودي: املصدر

 مشاركة قطاع السياحة املتوقعة يف التشغيل: 
 

وذلك ، م٢٠٢٠مليون فرصة عمل خالل عام  ٢٫٢٩من املتوقع أن يقوم قطاع السياحة بخلق  - 
 .%٧٦بلغ مبعدل منو ي

 
من % ٤٠نسبة م ٢٠٢٠تشكل الوظائف املباشرة املتوقعة يف القطاع السياحي خالل عام  - 

، وهذا األمر يؤكد %٦٠ إجمايل الوظائف، يف حني تشكل الوظائف غري املباشرة النسبة املتبقية
رة على األهمية االقتصادية الكبرية لقطاع السياحة باإلشارة اىل آثاره املباشرة وغري املباش

  .به على غريه من القطاعات املرتبطة
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 غرفة الشرقية  ٢١
 

 )ألف وظيفة(الفرص الوظيفية املتوقعة يف قطاع السياحة السعودي ): ١٤(جدول رقم 

  البيان
  الوضع احلايل(

 -٢٠١١(  

معدل   املتوقع
  (%)التغري

)٢٠٢٠-٢٠١١(  
٢٠٢٠  ٢٠١٥  

 %٧٦  ٢٢٩٧  ١٦٣٥  ١٣٠٢  :إجمايل الوظائف

 %٧٦  ٩١٩  ٦٥٤  ٥٢١  وظائف مباشرة

 %٧٦  ١٣٧٨  ٩٨١  ٧٨١  وظائف غري مباشرة

  .مؤسسة النقد العربي السعودي: املصدر
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 غرفة الشرقية  ٢٢
 

  :احملور الثاين
  دراسة وتوصيف الوضع االنتاجي والتسويقي 

  لقطاع املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة 
  

 :)نية منوذجاًالوحدات السك( للمنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة واخلدمي اإلداريالوضع  .١
 
عاين العديد من الوحدات السكنية يف اململكة من العديد من املشاكل التي تعوق تقدميها ت

خلدمات بجودة تنافسية تناسب األهمية النسبية التي تتمتع بها يف قطاع السياحة، ونذكر من هذه 
 :املشاكل ما يلي

 
 .ثقافة العمل احلر ضعف - 

 
 .ةو الريادي اإلداريةنقص املهارات  - 

 
 . نقص املعلومات حول اخلدمات املالية وغري املالية التي ميكن احلصول عليها  - 

 
، ويرجع ذلك إىل نشأة هذا القطاع بشكل االحرتافية وغلبة الطابع الفردي يف اإلدارة اإلدارةاالفتقار إىل  - 

  .تلقائي
 

نشاط سريع الربح  إقبال صغار املستثمرين على االستثمار يف جمال الوحدات السكنية نظرا ألنه - 
وقليل اخلطورة مقارنة بغريه من األنشطة السياحية كما أنه سوق واعدة وبدون حواجز تنافسية وال 

 . يتطلب خربة فندقية
 

هناك عزوفاً من املستثمرين يف االستعانة بشركات اإلدارة يف جمال إدارة الفنادق و الوحدات السكنية  - 
  .التي تطالب بها هذه الشركات إلدارة هذه الوحداتلتكلفة ا بالنظر اىل ارتفاعاملفروشة 

 
كان  ٢٠١٠معظم الوحدات السكنية يف اململكة خارج تصنيف الهيئة العامة للسياحة واآلثار ففي عام  - 

، كما بلغت الفنادق %٢٢وحدة وبنسبة  ٤٤٢٣وحدة سكنية مرخصة من الهيئة من إجمايل  ٩٨٢هناك 
األمر الذي يحمل معه فرص كبرية أمام  %.٢٩فندق وبنسبة بلغت  ١١٤٠فندق من إجمايل  ٣٣٧املرخصة 

من املتوقع ان ينعكس على  والوحدات املصنفة يف حتسني جودة اخلدمات املقدمة ومستوى اإلدارة 
 .ارتفاع ربحيتها واإلقبال عليها مقارنة بغريها من الوحدات غري املصنفة

 
رغبة املالك األصلي يف لتجاري ، األمر الذي يؤدي اىل عدم يعاين قطاع الوحدات السكنية من وجود التسرت ا - 

مساعدة املدير الفعلي يف تطوير املنشأة من خالل التواصل مع االجهزة احلكومية املعنية بتطوير 
 .القطاع
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 غرفة الشرقية  ٢٣
 

 :الوضع التسويقي احلايل للمنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة .٢
  

يف اململكة من بعض املعوقات  املتوسطة ملنشآت السياحية الصغرية واتعاين العديد من 
 : املتعلقة بجانب التسويق، ونذكر منها ما يلي

 
 .مؤسسات متخصصة يف تسويق منتجات وخدمات املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة غياب - 

  
 . اخلربات التسويقية املتخصصة لدى صغار املستثمرين  ضعف - 

 
 .ية لدى السائح احملليضعف الوعي السياحي وغياب املعلومة السياح - 
من منظمي الرحالت السياحية واملرشدين السياحيني و مراكز للمعلومات  وفاعل ال يوجد عدد كاف - 

 .السياحية
 

 .الكرتونياً احلجوزات وإمتامغياب املواقع االلكرتونية احمللية املتخصصة يف تقدمي املعلومات  - 
 

 .كافة مناطق اململكة للوجهات السياحية يف ةغياب برامج التسويق املشرتك - 
 

 .ارتفاع تكاليف التسويق الفردي خاصة بالنسبة للوحدات السكنية املفروشة - 
 

 
 آليات مقرتحة لدعم القدرات التسويقية للمنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة: 

  
يع بني الفئـات اتلفـة مـن املواطنني يف جم :بأهمية السياحة الداخلية التوسع يف برامج التوعية - 

 .مناطق اململكة ومن خالل وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة واملسموعة ووسائل االعالم احلديث
 

الذي أعدته الهيئة العامة للسياحة واآلثار بني : برنامج التسويق السياحي املشرتك وتنفيذ تفعيل - 
 . لمملكةالقطاعات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص املستفيدة لتسويق الوجهات السياحية ل

 
وهي تطبيقات خاصة : تنشيط قطاع السياحة من خالل اجلوالت السياحية االفرتاضيةالتوسع يف  - 

متكن مستخدمها من التجوال خالل املواقع السياحية بكل االجتاهات عرب مواقع الكرتونية على شبكة 
 .لي وواقعي وليس افرتاضيااالنرتنت وغالباً ما تشكل هذه اجلوالت حافزاً إىل زيارة تلك املواقع بشكل فع

 
االقتصادي من خالل  اإلعالمو  اإلعالنتفعيل دور : التسويق للمزايا النسبية السياحية ملناطق اململكة - 

 .القيام بإبراز مقومات ومزايا  القطاع السياحي يف اململكة
 

تشكيل اللجنة إعادة  الذي نص علىوفق قرار جملس الوزراء املوقر : إنشاء هيئة املعارض واملؤمترات - 
 .الدائمة للمعارض واألسواق الدولية

 
 .التي تعزز من قوى اجلذب السياحي :التوسع يف تنظيم املهرجانات والفعاليات السياحية - 
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 .يف مداخل املدن ويف الوجهات السياحية :التوسع يف  تأسيس مراكز املعلومات السياحية - 

 
والتوسع يف منح الرتاخيص لهذا  :ياحينيتفعيل دور منظمي الرحالت السياحية واملرشدين الس - 

 .النشاط
 

 : أهمية التسويق لألمناط والفرص االستثمارية، من خالل ما يلي .٣
دراسات  أدلة إرشادية و والقيام بإعداد: مبختلف مناطق اململكة حصر الفرص االستثمارية املتوفرة - 

كنوع من الدعم الفني جدوى ونشرها بحيث تساعد الشباب الراغبني يف تأسيس منشآت سياحية 
 .االسرتشادي

يف تنمية االستثمار السياحي خاصة الصغري واملتوسط : دور الغرف التجارية الصناعية باململكة تعزيز - 
 .وتبصري الشباب بفرص االستثمار املتاحة 

من خالل دمج كافة اجلهات املعنية التي تقدم تسهيالت  :التوسع يف إنشاء مراكز اخلدمة الشاملة - 
ت لدعم املنشآت السياحية بحيث تشمل ممثلني عن كافة اجلهات احلكومية املعنية مبنح وخدما

الرتاخيص واجلهات املمولة واملعاهد واجلامعات التي ميكنها ان تقدم خدمات البحوث والدراسات 
واالستشارات بشكل مباشر او من خالل التعاقد مع جهات خارجية مؤهلة و مرخصة، وبحيث يتم تطبيق 

 .يف كافة مناطق اململكة ذلك
  

  :الصغرية واملتوسطة السياحية املشاريع تاحة للتنفيذ أمامامل ستثماريةااللفرص ا .٤
الهيئة العامة للسياحة واآلثار بحصر الفرص االستثمارية الواعدة و االعالن عنها بشكل مستمر، تقوم 

وميكن دراسات جدوى أولية  أبرز عشرة فرص استثمارية وأعدت لها بحصر) ٢٠١١(وقد قامت مؤخراً 
  : املالمح الرئيسية لهذه الفرص على النحو التايل استعراض

  
  املالمح الرئيسية لبعض الفرص االستثمارية يف القطاع السياحي): ١٥(جدول رقم 

  إجمايل االستثمار  االستثمارية الفرصة
  )ألف ريال(

عدد العمالة 
  املتوقعة

  معدل العائد الداخلي

  %٢٧٫٤  ١٨  ٢٤٧٨  نزل زراعي
  %٢١٫٦  ٤٣  ١٢١٤٣  منتجع شاطئي

  %٢٠٫٧  ٥١  ٢٨٦٥٨  مالهي مائية و ثلجية
  %١٣٫٥  ١١  ٢٦٧١  سوق تراثي
  %٢١٫٥  ٣٦  ٥٤١٠  قرية تراثية

شركة إلدارة وحدات سكنية 
  مفروشة

٤٨٫٩  ١٢  ١٤٢٨%  

  %٢٠  ٢٤  ٣٨٦٩  مدرسة تعليم الفروسية
  %٤٥٫٣  ١٧  ٢٤٦٤  شركة تنظيم معارض

  %٩  ٣٦  ١٨٤٦٩  يور ونباتاتحديقة حيوانات وط
  %٤٧  ١٨  ١٩٩٠  مركز تدريب سياحي

  .الهيئة العامة للسياحة واآلثار:املصدر
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 :املشاريع الصغرية واملتوسطة يف اال السياحي وجماالت أمناط .٥

 
 .سياحة املعارض واملؤمترات واألعمال .١

 .سياحة الثقافة والرتاث .٢
 .السياحة البيئية .٣
 .سياحة الرتفيه واملهرجانات .٤
 .سياحة التسوق .٥
 .سياحة االستكشاف واملغامرات .٦
 .سياحة االستشفاء والصحة .٧
 .سياحة التعليم والتدريب .٨
 .السياحة الريفية والزراعية .٩
 .االستثمار يف الوجهات واملواقع السياحية .١٠
األنشطة والهوايات ذات التوجه اخلاص مثل صيد األسماك والغوص وركوب اخليل وسباقات الزوراق  .١١

 .لسيارات وغريهاوالدبابات وا
 .تنظيم وإدارة الوجهات السياحية .١٢

 .احلرف اليدوية .١٣
 .أطباق االكالت الشعبية .١٤
 .السياحي والتنظيم االرشاد .١٥
 .األسواق الشعبية .١٦
 .الهدايا التذكارية .١٧
 .املقاهي الرتاثية .١٨
 .التصوير الفوتوغرايف والفن التشكيلي .١٩
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  ):منط إستثماري ٤٤(ململكة األمناط االستثمارية يف جمال احلرف واألسر املنتجة يف ا .٦

 
 

  األمناط االستثمارية لألسر املنتجة يف اململكة): ١٦(جدول رقم 
  ..صناعة الداللصناعة الدالل  ..االحذية السعوديةاالحذية السعودية ..الصناعات اخلشبية والنجارة التقليديةالصناعات اخلشبية والنجارة التقليدية

  ..األواين النحاسيةاألواين النحاسية  . . حياكة النسيج والسدوحياكة النسيج والسدو  ..اخلوصياتاخلوصيات

  ..يدي باحلجر أو الطنييدي باحلجر أو الطنيالبناء التقلالبناء التقل  ..اجلز والغزل للصوف والوبراجلز والغزل للصوف والوبر  ..األقفاصاألقفاص

  ..السبحالسبح  . . صناعة البشوتصناعة البشوت  ..الليف وفتل احلبالالليف وفتل احلبال

  ..نفخ وقولبة الزجاجنفخ وقولبة الزجاج  ..اخلياطة والتطريز التقليدياخلياطة والتطريز التقليدي  ..احلصر واملداداحلصر واملداد

  ..الشمعالشمع  ..العقالالعقال  ..األعشاب والنباتات العطريةاألعشاب والنباتات العطرية

  ..اخلط العربياخلط العربي  ..الفخارالفخار  ..صناعة املباخرصناعة املباخر

  ..الرسم والنقش والزخرفةالرسم والنقش والزخرفة  ..الصناعات احلجريةالصناعات احلجرية  ..دهن العوددهن العود

  ..الصباغةالصباغة  ..االحجار الكرميةاالحجار الكرمية  ..ماء ودهن الوردماء ودهن الورد

  . . الندافةالندافة  . . اجلبسياتاجلبسيات  ..البخورالبخور

  ). ). جتليد الكتبجتليد الكتب((احلباكة احلباكة   ..احللي واملشغوالت الفضيةاحللي واملشغوالت الفضية  ..القطرانالقطران

  ..صناعة االختامصناعة االختام  . . اخلناجر والسيوف واجلنابياخلناجر والسيوف واجلنابي  ..صناعة السفن اخلشبيةصناعة السفن اخلشبية
    ..جر والسيوفجر والسيوفااتلبيس اخلنتلبيس اخلن  ..عصر السمسمعصر السمسم

    ..ة وصيانة البنادق القدميةة وصيانة البنادق القدميةصناعصناع  ..احللوى الشعبيةاحللوى الشعبية

    ..احلدادةاحلدادة  ..الدباغةالدباغة
    ..السمكرة التقليديةالسمكرة التقليدية  ..اخلرازة واملنتجات اجللديةاخلرازة واملنتجات اجللدية

  ..لتنمية احلرف والصناعات اليدوية، الهيئة العامة للسياحة واآلثارلتنمية احلرف والصناعات اليدوية، الهيئة العامة للسياحة واآلثار  االسرتاتيجية الوطنيةاالسرتاتيجية الوطنية: : املصدراملصدر
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  :احملور الثالث
  دور البنوك والصناديق الوطنية 

  يل املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطةيف تطوير إنتاج ومتو 
  

  
 العامة للسياحة واآلثار مع اجلهات الداعمة الربامج واالتفاقيات التي وقعتها الهيئة : 

  
التي ميكن أن اجلهات وقعت الهيئة العامة للسياحة واآلثار العديد من الربامج واالتفاقيات مع العديد من  - 

، صندوق واالدخارهذه اجلهات كل من البنك السعودي للتسليف تقدم الدعم للقطاع السياحي، ومن أهم 
املؤسسة العامة للتعليم  املئوية، البنك األهلي التجاري، برنامج كفالة، صندوق تنمية املوارد البشرية،

 .صندوق التنمية الزراعية الفني والتدريب املهني،

  ت الداعمة لقطاع السياحيةمذكرات التعاون التي وقعتها الهيئة مع اجلها):١٧( جدول رقم 
  

 اجلهة املوقع معها املنصوص  عليه يف املذكرة نطاق التعاون تاريخ التوقيع

التعاون من اجل توفري التدريب عرب التوظيف يف قطاع  م٢٠٠٦
 .الفندقة والضيافة

املؤسسة العامة للتعليم 
 الفني والتدريب املهني

١  

ل للمشاريع جمال تعاون تشمل تقدمي التموي ١٤ م٢٠٠٧
 .السياحية

البنك السعودي للتسليف 
 واالدخار

٢  

جماالت تعاون تشمل تقدمي التمويل للمشاريع  ١٠ م٢٠٠٨
 .وتأهيل وتدريب املستفيدين السياحية

  ٣ صندوق املئوية

جماالت تعاون تشمل تبادل املعلومات، التدريب، دعم  ٤ م٢٠٠٨
رية واملالية األسر املنتجة، اخلدمات االستشارية و االدا

 .والتسويقية

  ٤ البنك االهلي التجاري

جماالت تعاون تشمل التنسيق مع اجلهات املمولة  ٣ م٢٠٠٨
بغرض احلصول على التمويل املطلوب للمنشآت 

 .السياحية الصغرية واملتوسطة

  ٥ برنامج كفالة

جماالت تتعلق بالتدريب وتبادل املعلومات وتنظيم  ٦ م٢٠٠٩
 .كةالفعاليات املشرت

صندوق تنمية املوارد 
 البشرية

٦  

جمال تشمل تقدمي قروض للمزارعني الراغبني يف  ١١ م٢٠١٠
 .تقدمي خدمات السياحة الزراعية

  ٧ صندوق التنمية الزراعية

 .بيانات مت جتميعها من املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة واآلثار: املصدر
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 :يف متويل قطاع السياحة واالدخاردور بنك التسليف  .١
 

  :واالدخاربني الهيئة العامة للسياحة واآلثار والبنك السعودي للتسليف  مذكرة تعاون           
 

مذكرة تعاون  م٢٠٠٧أواخر عام والبنك السعودي للتسليف واالدخار  واآلثار للسياحة العامةوقعت الهيئة  - 
 تهدفوت السياحية الصغرية واملتوسطة، تهدف إىل دعم متويل طلبات املستثمرين يف املنشآ

االتفاقية إىل دعم املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة وتوفري بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع 
 : ما يليجماالً من جماالت العمل املشرتك يأتي يف مقدمتها  ١٤ االتفاقية تشملواخلاص، 

غرية واملتوسطة واالستفادة من القروض التي دعم متويل املبادرين يف املشاريع السياحية الص - 
 .يقدمها البنك لتمويل طلبات املستثمرين يف املنشآت السياحية بعد تأييدها من قبل الهيئة

 .تطوير معايري تصنيف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة - 
ة يف املشاريع إنشاء قاعدة بيانات مشرتكة بني الهيئة والبنك فيما يتعلق باملعلومات االستثماري - 

 .السياحية
 .االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة - 
 .الرتويج للمشاريع السياحية ودعمها وحتسني بيئة العمل يف املنشآت الصغرية واملتوسطة - 

  
  )مليون ريال: القيمة(حجم القروض املقدمة من بنك التسليف واالدخار اىل قطاع اخلدمات ):١٨(جدول رقم 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  البيان
قطاع 

  اخلدمات
١٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

إجمايل 
القروض 

املمنوحة 
جلميع 

  القطاعات

٩١٩١ ١٠٤٠ ٧٣٦ ٤٩١ ٤٥١ ٥١٢٫٤٧٢ ٣٤٧ ٣٢٠ ٣٢٠ 

نسبة 
اخلدمات من 

  (%)اإلجمايل
٠٫١٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠%  

.وزارة املاليةلكرتوين لاملوقع اال: املصدر  
 

اىل قطاع اخلدمات بشكل عام والذي  االدخار من خالل رصد حركة القروض التي قدمها بنك التسليف و - 
يشمل قطاع السياحة كأحد أنشطة قطاع اخلدمات، يتضح أنه مل يحصل قطاع اخلدمات على قروض 

مليون ريال مت تقدميها لتمويل عدد  ١٣ت م وذلك بإجمايل قروض بلغ٢٠٠٨إال يف عام  ٢٠٠٠منذ عام  من البنك
من إجمايل القروض املقدمة %) ٠٫١٤(مشروعات خدمية فقط، وذلك مبا يشكل نسبة ضئيلة جداً  ٥

 .مليون ريال ٩١٩١والبالغ حجمها 
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  :القروض املقدمة للقطاع السياحي
، وقد حصلت م ٢٠١١مليون ريال حتى نهاية عام  ٤٢مشروع سياحي بإجمايل متويل بلغ  ٥١مول البنك  - 

  .مليون ريال ١٥٫٨منطقة الرياض على احلجم األكرب من التمويل بقيمة بلغت 
  

  م ٢٠١١توزيع املشاريع السياحية التي مولها بنك التسليف واالدخار حتى نهاية عام ) : ١٩(جدول رقم 
  )مليون ريال(قيمة   عدد  املنطقة

 ١٥٫٨ ٥ الرياض
 ٧٫٤ ١٩ القصيم
 ٧ ١ عسري
 ٦٫٤ ١٦ جنران
 ٢٫٤ ٦ حائل

 ٢ ٢ املدينة املنورة
 ٠٫٦ ٢ مكة املكرمة

  ٤٢  ٥١  االجمايل

 .بنك التسليف واالدخار: املصدر
  

  :االستثمار يف املباين الرتاثيةبرنامج 
هـ على أن يتوىل البنك السعودي للتسليف واالدخار ٥/٣/١٤٣٠وتاريخ  ٦٦نص قرار جملس الوزراء رقم  - 

 .قع الرتاث العمراين للمحافظة على املباين والصيانة وإعادة تأهيلهاتقدمي قروض ملالك موا
من املشاريع الرتاثية التي مولها البنك مشروع اجلمعية التعاونية مبحافظة الغاط إلعادة وتأهيل وترميم  - 

عشرون منزالً تراثياً مع املرافق املكملة من استقبال وساحات ومواقف، وقد وقعت اتفاقية متويل هذا 
من إجمايل التكلفة، وبفرتة % ٤٧مليون ريال متثل  ٧هـ وقدم البنك متويل بقيمة ١٤٣٠ملشروع يف عام ا

 .سنوات ٨سماح سنتني يسدد بعدها القرض على 
  

  :برنامج مسارات
قام البنك مؤخراً بإطالق برنامج مسارات لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة، ويتضمن الربنامج  - 

مت تقسيمها بناءً على جمموعة من العوامل اتلفة مثل احلجم االستثماري  خمسة مسارات متنوعة
للمشروع، نشاط املشروع، أو استهداف شريحة معينة من طالبي التمويل ممن جتمعهم بعض 

 .اخلصائص املميزة التي يستهدفها البنك
 

ملنتجة وهذا يعترب من تبني أنها تتضمن األسر ا لالستفادةاملؤهلة  من خالل دراسة قائمة القطاعات - 
 .االيجابيات بالنظر اىل أهمية تطوير هذا القطاع

 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٠
 

من خالل دراسة قائمة القطاعات التي ال ميولها البنك وفقاً للربنامج يتضح أنها تتضمن املطاعم،  - 
املطاعم الرتاثية واملطاعم يف  استثناءوكان االمر يستوجب ، "املشاريع التي تزيد فيها نسبة ااطرة

 . كما انه يجب توضيح املشاريع التي تزيد فيها نسبة ااطرة ،من هذا االستبعادً ناطق األقل منواامل
 

 :دور برنامج القروض احمللية يف متويل املشاريع السياحية  .٢
 

وض احمللية ملساعدة القطاع اخلاص على إقامة رتبنت الدولة من خالل وزارة املالية برناجماً مباشراً للق -
ويشمل م، ١٩٧١االقتصادية التنموية بقروض ميسرة، وبدأ الربنامج نشاطه يف عام شاريع وإنشاء امل

 ،املستوصفات واملراكز العالجية واملستشفيات و ،تقدمي قروض إلقامة الفنادق واملنتجعات السياحية
 .، وغريهاومشاريع التعليم والتدريب األهلية ،والصحفية

  
  م ٢٠١٠طاع السياحة من برنامج القروض احمللية حتى عام القروض املقدمة لق ):٢٠(جدول رقم 

  نوع القرض

  ٢٠١٠حتى عام   ٢٠٠٩حتى عام 

  (%)معدل التغري 
  العدد

  القيمة

  )مليون ريال(
  العدد

  القيمة

  )مليون ريال(

الفنادق واملنتجعات 
  السياحية

٠٫٦  ٢٣٧١  ١٠٦  ٢٣٥٨  ١٠٣%  

  %٢٤  ٧٥٢١  ٥٦٩  ٦٠٩٢  ٥٢٩  إجمايل القروض

فنادق نسبة ال
واملنتجعات السياحية 

  (%)من اإلجمايل
٣٢ %١٩ %٣٩ %١٩%  --  

  .مؤسسة النقد العربي السعودي: املصدر
  

م ١٩٧٠بلغ حجم القروض التي حصل عليها القطاع السياحي من برنامج القروض العامة منذ بدأ عمله عام  -
يل القروض التي حصلت من إجما% ٣٢مليون ريال سعودي ومبا يشكل نسبة  ٢٣٧١نحو  ٢٠١٠وحتي عام 

 فندق ومنتجع سياحي ١٠٦عليها جميع األنشطة االقتصادية، وقد خصصت هذه القروض لتمويل عدد 
 . م٢٠١٠حتى عام  من برنامج القروض احمللية استفادتمن عدد املشروعات التي % ١٩ومبا يشكل نسبة 

 
 هنسب ات كثيفة رأس املال وبالتايل فإنوبالنظر اىل أن الفنادق واملنتجعات السياحية تعترب من االستثمار -

منشآت كبرية احلجم، يتضح أن قطاع املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف  كبرية منها تعترب
 . د بشكل كبري من القروض املقدمة وفقاً لربنامج القروض احملليةياململكة مل يستف

 
 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣١
 

 :يف متويل املشاريع السياحية صندوق املئويةدور  .٣
 

وفقاً للبيانات (مشروع ٣٤٤٤بدعم أكرث من  االدخار دوق املئوية وبالتعاون مع بنك التسليف وقام صن - 
ويقدر إجمايل املعتمد  االقتصاديةيف كافة القطاعات  )املنشورة  حالياً على املوقع االلكرتوين للصندوق

 .سعودي ون رياليمل ٧٣٠لهذه املشاريع نحو 
من % ٤١جميعها نحو  )القطاع السياحي وغريه من القطاعات تتضمن(شكلت نسبة املشاريع اخلدمية  - 

إجمايل املشاريع التي دعمها الصندوق حمتلة املركز الثاين بعد املشاريع التجارية والتي بلغت نسبتها 
٥٣.% 
  

  :بني الهيئة العامة للسياحة واآلثار وصندوق املئوية مذكرة تعاون
  

تهدف يف املقام  م٢٠٠٨مع صندوق املئوية خالل عام  اتفاقيةيع بتوق واآلثارقامت الهيئة العامة للسياحة  - 
األول إىل دعم املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة وتوفري بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع 

 . اخلاص
  
 

  :االتفاقية عشرة من جماالت العمل املشرتكتشمل هذه 
 
 .شاد وتسهيل اإلجراءات احلكومية اتلقةدعم املشاريع السياحية بالتمويل وتقدمي خدمات اإلر - 
القيام بتأهيل وتدريب املستفيدين من القروض املقدمة للمشاريع السياحية يف صندوق املئوية مع  - 

 .تقدمي املشورة الفنية واإلدارية لصاحب املشروع السياحي
زايا الصندوق وفقا إعداد وتطوير قائمة باملشاريع السياحية الصغرية واملتوسطة التي تتمتع بدعم وم - 

 .لشروطه و ضوابطه
معاملة املشاريع السياحية بأولوية يف الدعم عن املشاريع األخرى ووفقاً لنظام املسار السريع املقرر  - 

 .بالصندوق
بتزويد صندوق املئوية مبعلومات مفصلة عن املشاريع االستثمارية  واآلثار للسياحة العامةقيام الهيئة  - 

املشاركة يف تقييم املشروعات السياحية القائمة والعمل على و.لتعريف بهاالسياحية بشكل مستمر ل
 .تطويرها

 .لربنامج التسويق السياحي املشرتك واآلثار للسياحة العامةدعم تبني الهيئة  - 
تضمن معلومات عن املستثمرين يف املشاريع تإنشاء قاعدة بيانات مشرتكة بني الهيئة والصندوق  - 

 .السياحية
ت وحماضرات تثقيفية خاصة بأفضل أساليب إدارة املشاريع الصغرية واملتوسطة تنظيم لقاءا - 

 .واملشاكل التي تواجهها وكيفية عالجها
 .االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال تنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة - 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٢
 

  :يف متويل املشاريع السياحية دور برنامج كفالة .٤
 

 ٣٠٩٥عدد  م٢٠١١عام  نهايةحتى  م٢٠٠٦عام  انطالقهمنذ بداية  التي اعتمدها الربنامجبلغ إجمايل الكفاالت  -
 ٣٫٠٧٠حتت مظلة الربنامج مببلغ مقابل اعتمادات متويل قدمتها البنوك مليون ريال  ١٫٣٥٥كفالة بقيمة 

 .منشأة صغرية ومتوسطة ٢٠٠٠يون ريال سعودي لصالح لم

  
  م٢٠١١عام  نهاية ملعتمدة من برنامج كفالة حتىالكفاالت ا توزيع) : ٢١( جدول رقم 

  )مليون ريال: القيمة (

  قيمة الكفالة  عدد الكفاالت  القطاع
التوزيع النسبي 

  (%)لقيمة الكفالة 
إجمايل قيمة 

  القروض 

  %٤٨  ٥٩٨٫٣٦٣  ١٤٨٥  املقاوالت

٣٫٠٦٩٫٤٧٢  

  %١٨٫٩  ٢٦٩٫٩١٣  ٥٨٦  اخلدمات

  %١٧٫٧  ٢٦٤٫٦٩٢  ٥٤٩  الصناعة

  %٩٫٤  ١٢٤٫٣٠٠  ٢٩٣  التجارة

  %٢٫٦  ٤٧٫٣٠٥  ٨٢  الرتفيه والسياحة

  %٢٫١  ٣٤٫٥٣٩  ٦٦  الطب

  %٠٫٨  ١٢٫١٧٠  ٢٦  التعليم

  %٠٫٢  ٤٫١٤١  ٨  الزراعة

  %١٠٠  ١٫٣٥٥٫٤٢٣  ٣٫٠٩٥  األجمايل

 .برنامج كفالة: املصدر
 

بلغ  م٢٠١١عام  نهاية حتى من برنامج كفالة استفادتبالنظر اىل قطاع الرتفيه يالحظ أن عدد الكفاالت التي  -
أنه ليس من املعروف وفقاً للبيانات املنشورة مدى تضمن قطاع اخلدمات أي أنشطة  كما، كفالة ٨٢

 الكفاالتمن حجم % ١٨٫٩تتعلق بقطاع السياحة بشكل عام أم ال، حيث أن قطاع اخلدمات استحوذ على 
 .كفالة ٥٨٦مليون ريال وبعدد كفاالت بلغ  ٢٦٩٫٩بقيمة بلغت 

  
  
  
  
  
  
  
  



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٣
 

  م٢٠١١لكفاالت املمنوحة لقطاع السياحة حتى نهاية عام ل القطاعي توزيعال) : ٦(شكل رقم 

 
  .برنامج كفالة: املصدر

  
من إجمايل عدد % ٤٧وبنسبة بلغت  كفالة ٤٧بلغ حصل قطاع السفر والسياحة على أكرب عدد كفاالت  -

   .الكفاالت املمنوحة لقطاع السياحة

  م٢٠١١حتى نهاية عام  جلهة التمويل وفقالكفاالت املمنوحة لقطاع السياحة توزيع ا) : ٧(شكل رقم 

  
  
  
  

  .برنامج كفالة: املصدر
  

قام البنك االهلي التجاري مبنح أكرب عدد من القروض لقطاع السياحة والتي قام بكفالتها برنامج كفالة  -
 .  قرض ٢٤تاله بنك الرياض بعدد  قرض ٢٧وذلك بإجمايل بلغ 

 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٤
 

  حسب املناطقتوزيع الكفاالت املمنوحة لقطاع السياحة ) : ٨( شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .برنامج كفالة: املصدر
  

كفالة وبذلك فقد إحتلت املركز الثالث بني مناطق اململكة يف  ١٢حصلت املنطقة الشرقية على  -
 .اإلستفادة من برنامج كفالة يف متويل القطاع السياحي

 

 :ارد البشرية يف دعم القطاع السياحيدور صندوق تنمية املو - ٥
  

  :برنامج ماهر للسفر والسياحة
، متدرب ٣٧٨م نحو ٢٠١٠خالل عام املستفيدين من برنامج ماهر للسفر والسياحة املتدربني بلغ إجمايل  - 

مستفيد  ١١٨وقد تركزت النسبة األكرب من التخصصات املستفيدة يف تخصص مأمور احلجز والتذاكر بعدد 
 .من اإلجمايل% ٣١نسبة  ومبا يشكل

  
  م٢٠١٠املستفيدين من برنامج ماهر للسفر والسياحة خالل عام ): ٢٢(جدول رقم 

  (%)التوزيع النسبي   املستفيدينعدد   التخصص

  %٣١  ١١٨  مأمور احلجز والتذاكر

  %٢٩  ١١١  احملاسب السياحي

  %٢٩  ١٠٩  مصمم برامج سياحية

  %١١  ٤٠  احملاسبة الفندقية

  %١٠٠  ٣٧٨  اإلجمايل

  .م٢٠١٠صندوق تنمية املوارد البشرية، التقرير السنوي ، : املصدر            



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٥
 

فرصة،  ٦٠١٤٨بلغ عدد الفرص التدريبية والوظيفية التي اتفق الصندوق مع القطاع اخلاص على دعمها  - 
رنة مقا )للمؤهلني وغري املؤهلني( فرصة ١٢١٢بعدد  فقط يف قطاع السياحة% ٢وقد تركز منها نسبة 

 .يف قطاع املقاوالت% ١٧يف القطاع التجاري ونسبة % ٣٦بنسبة بلغت  
  

  فرص التدريب والتوظيف التي وفرها صندوق تنمية املوارد البشرية): ٢٣(جدول رقم 
  م٢٠١٠لقطاع السياحة خالل عام  

  فرص التدريب والتوظيف   القطاع

  ١٢١٢  السياحة

  ٦٠١٤٨  اإلجمايل

  %٢  (%)نسبة السياحة من اإلجمايل

  .م٢٠١٠صندوق تنمية املوارد البشرية، التقرير السنوي ، : املصدر            
  
  

 :لتنمية املرأةدور صندوق األمري سلطان بن عبد العزيز  - ٦
 

العزيز أمري املنطقة الشرقية تأسس  مببادرة من صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن عبد - 
يعمل يف جمال الدعم الفني  ،ز كوحدة مستقلة مالياً وال تهدف للربحالعزي صندوق األمري سلطان بن عبد

واملايل للمبادرات من السيدات السعوديات وكذا املشاريع النسائية الصغرية واجلديدة والقائمة 
 .باملنطقة الشرقية

 
لهن يقوم الصندوق على توفري اخلدمات املالية لرائدات األعمال بهدف دعمهن يف تطوير وتنمية أعما - 

ومنشأتهن على النحو الذي يهدف إىل خلق فرص عمل حقيقية وتنافسية يف سوق العمل احمللي 
 .الشرقيةللمنطقة 

 
مشروع نسائي شملت القطاع اخلدمي  ٥٠بتمويل ما يزيد عن  منذ تأسيسه الصندوق قاموقد  - 

وهي  واملطابخ هيةومن بني املشاريع الرئيسية التي يدعمها الصندوق املشاريع الرتفي ،)٣(والتجاري
ومبا ميكن أن املرحلة القادمة املرتبطة بالقطاع السياحي، ومن املتوقع أن ينمو نشاط الصندوق خالل 

  .يعزز من مشاركة املرأة يف االستفادة من الفرص االستثمارية املتوفرة يف القطاع السياحي

  
  
 

                                                
  . ٣٣٩١٥١، مقال رقم ٢٠١١ديسمرب  ١٤جريدة دار احلياه، ): ٣(



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٦
 

 :لصغرية واملتوسطةيف دعم املنشآت السياحية ا دور مراكز خدمات االستثمار السياحي - ٧
 

تهتم الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالتواصل مع املستثمرين والراغبني يف تأسيس منشآت يف 
  :القطاع السياحي من خالل مراكز االستثمار والتي تقدم لهؤالء املستثمرين اخلدمات التالية

 
تقدمي املشورة، واقرتاح استقبال استفسارات وطلبات االستثمار السياحي وتقييمها بصورة أولية و - 

 .احللول وحتويلها اىل اجلهات اتصة
 .توفري املعلومات عن السوق واالستثمار السياحي وترويج الفرص االستثمارية - 
 .توجيه اهتمام املستثمرين يف اال السياحي نحو أهمية تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة - 
دهم بآخر املستجدات واملتغريات يف اإلجراءات التواصل املستمر مع املستثمرين من خالل تزوي - 

 .والتنظيمات اخلاصة ببيئة االستثمار السياحي
 .حصر املستثمرين و تزويدهم بالكتيبات والنشرات التي تعني باالستثمار السياحي - 
 .تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين اىل املواقع والوجهات املطروحة للتنمية واالستثمار السياحي - 
 .ف بإجراءات تراخيص وتشغيل املشروعات السياحيةالتعري - 
 .املساعدة يف تنظيم ورش العمل والندوات وامللتقيات اخلاصة باملستثمرين يف اال السياحي - 
 .تعريف املستثمرين باملزايا واحلوافز املتاحة - 
 .مساعدة املستثمرين يف احلصول على التدريب املناسب - 
سوحات امليدانية التي تقوم بها كافة إدارات  الهيئة العامة تزويد املستثمرين بالدراسات و امل - 

 .للسياحة واآلثار



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٣٧
 

  :املشاكل العملية التي تواجه متويل املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة - ٨
 

عدم وجود صندوق حكومي متخصص لدعم ومتويل القطاع السياحي على منط صندوق التنمية  - 
  .صندوق التنمية العقاريةالصناعية وصندوق التنمية الزراعية و

 
  .افتقاد أصحاب املنشآت الصغرية واملتوسطة آلليات إقناع اجلهات املمولة - 

 
  .ضعف اخلربات  والقدرات التي متكن  صاحب املشروع من حتليل جدوى املشروع مالياً - 

 
 .بعض اجلهات التمويلية غياب الرؤية االستثمارية لدى كل من صاحب املشروع ولدى - 

 
تقييم طلبات أصحاب املشروعات الصغرية يف اجلهات يف  املتخصصةوادر البشرية ضعف الك - 

  .املمولة
 

  .اصصة لتمويل املنشآت الصغرية بشكل عام املبالغانخفاض وعدم كفاية قيمة  - 
 

  .عدم وجود فرتة سماح كافية يف بداية نشأة املشروع - 
 

  .احية الصغرية واملتوسطةحتفظ البنوك التجارية عن تقدمي التمويل للمنشات السي - 
 

  .تأخر اعتماد صرف التمويل - 
 

  .ارتفاع ضمانات احلصول على التمويل - 
  

  :احللول املقرتحة ملواجهة مشكالت التمويل -٩
  

باستمرار تبني الدولة متويل أنشطة الهيئة العامة  ةجملس الوزراء املوقر القاضي اتتفعيل قرار - 
  .سياحة الداخليةللسياحة واآلثار وبراجمها املتعلقة بال

 .االسراع يف خطي إنشاء صندوق للتنمية السياحية - 
 .وإعطاء فرتة السماح املناسبة لطبيعة النشاط تبسيط اإلجراءات املطلوبة للحصول على التمويل، - 
والتوسع يف آليات  للمشروعات الصغرية واملتوسطة التمويلالبنوك التجارية يف تقدمي  تعزيز مشاركة - 

 .اإلقراض
  .أقسام خاصة لدى البنوك التجارية تختص باملشروعات الصغرية واملتوسطةإنشاء  - 
 .التوسع يف النشر والتعريف مبصادر التمويل وشروط كل جهة متويلية - 
  .تقييم ومراجعة أداء وإجنازات اجلهات الداعمة من وجهة نظر املستفيدين - 
فنادق املعمول بها حالياً، والتوسع تطوير برنامج القروض العامة مبا يف ذلك ضوابط ووسائل إقراض ال - 

  .يف برنامج اإلقراض للفنادق يف احملافظات واملواقع السياحية تلف درجات التصنيف الفندقي
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 غرفة الشرقية  ٣٨
 

  :الرابعاحملور 
  املمارسات املهنية الرائدة 

  يف جمال املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة وإمكانيات تطويرها
  

ان تكون لنفسها مكاناً  استطاعتية الصغرية واملتوسطة التي توجد العديد من املنشآت السياح
متميزاً بني غريها من املنشآت وحققت منوا كبرياً، و ميكن تسليط الضوء على بعض من هذه 

  :التجارب من خالل العرض التايل
  

 :قرية ومطعم ماضينا .١
 

بية وتعمل يف جمال لسلسة من املطاعم التي تقدم األكالت الشعبية والعر أسم" ماضينا"يعترب  - 
بهدف  استئجارهشة الغذائية، وبدأت فكرة التأسيس من الرتاث وكانت البداية عن طريق موقع مت اإلعا

ألف ريال ومت إنشاء زاوية تراثية يف مدخل املطعم  ٧٠إنشاء مطعم بسيط للمندي، ووضعت له ميزانية 
املتحف وجتاوزت تكلفته االجمالية  ومت التوسع يف ذلك حتى أصبح املبنى بكامله يتخذ شكل وتصميم

 .ألف ريال سعودي ٨٠٠
 

من العمال السعوديني و  اثننيهـ بطاقم مكون من ١٤٢٢وتأسس الفرع االول ملطعم ماضينا عام  - 
 .يف مدينة اخلرب هـ١٤٢٨الفرع الثاين عام  افتتاحعامل أجنبي، ونتيجة النجاح الذي شهده الفرع األول مت ١٢

 
لى عدة جوائز متميزة منها جائزة املركز الثاين ألفضل مطعم أكالت شعبية على وقد حازت ماضينا ع - 

هـ كما حازت على جائزة املركز الثالث ألفضل منشأة  صغرية باملنطقة ١٤٢٣مستوى اململكة عام 
هـ من غرفة الشرقية، وحازت تصنيف جلنة السياحة السعودية كموقع سياحي ١٤٢٦الشرقية عام 

 . هـ١٤٢٧لعام  باملنطقة الشرقية
  

 :دارة وتشغيل الفنادقبودل إل .٢
  

شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية واحدة من الشركات املتميزة يف إدارة وتشغيل الفنادق والتي  - 
وقد حصل عدد كبري كمنشاة صغرية  حققت منواً كبرياً،  بدأتوقد  ،%١٠٠تدار بكفاءات ورأسمال سعودي 

وقد ساهمت شركة بودل  ،واآلثاريف تصنيف الهيئة العامة للسياحة  من فروعها على الدرجة األوىل
 .بشكل واضح يف تطوير قطاع االيواء والشقق الفندقية يف اململكة

  
 :)أول مطعم نسائي يف اململكة( مطعم نوريات .٣

 
رئيسة جلنة االستثمار يف صندوق األمري سلطان لدعم  رة املقيطيبهذا املطعم السيدة نو تأسس - 

وذلك كتاب لوصفات يف طهو الطعام  هابإعداد بدايتها يف العمل احلرحالياً، وكانت  السيداتمشاريع 
، حملاولة القضاء على مشكلة البطالة التي واجهتها بعد تخرجها من اجلامعة الشتهارها بإتقان الطبخ

 .وبعد أن لقى الكتاب شهرة كبرية فكرت يف تأسيس املطعم
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 غرفة الشرقية  ٣٩
 

ائز مهمة، منها جائزة الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم ألفضل جو ةثالث وقد حصل املطعم على - 
اآلثار، باإلضافة إىل حصولها  مشروع عربي، وجائزة الغرفة التجارية، وجائزة الهيئة العامة للسياحة و

 .شخص ٧٠٠٠ الطعام ألكرث من ريوفلت لعامنيعلى عقد من شركة أرامكو 
 

، بل ميتد لعقد دورات تدريبية، يتم فيها تعليم الفتيات الطهو فقطوال يقتصر نشاط املطعم حالياً على  - 
فتاة  ١٦٠فتاة، منهن  ١٤٠٠م  ٢٠١١بلغ عدد الفتيات اللواتي مت تدريبهن يف عام  وقدفن الطهو واإلتيكيت، 

  .يف يوم واحد
  

 :حلرف واألسر املنتجة يف اململكةا .٤
 

عات يدوية وقطاع السياحة ذلك أن يوجد ارتباط وثيق بني منتجات احلرف و األسر املنتجة من صنا - 
السائح كيفما كان نوع السياحة التي ميارسها وسواء كانت إقامته طويلة أو قصرية قلما يغادر املكان 

 .الذي يزوره دون ان يحمل معه تذكاراً
مل يعد املراد بالسياحة القيام برحلة هدفها اإلقامة يف ناد مغلق او شاطىء وإمنا التواصل مع اهل  - 

فنون طهيهم و إرتداء أزيائهم  قان واالطالع على حرفهم اليدوية وتراثهم العمراين و تذواملك
 .ومشاركتهم يف حياتهم اليومية

من القطاعات التي توفر فرص عمل كبرية بشكل أسهل  ومنتجات األسر أن احلرف والصناعات اليدوية - 
ع وإنخفاض تكلفة الفرصة بسبب إنخفاض رأس املال وإنخفاض تكلفة اخلامات الالزمة للتصني

 .الوظيفية لكونها تعتمد أساساً على اليد العاملة أكرث من إعتمادها على رأس املال
 . حرفة يدوية  ٤٤حريف موزعني على  ٢٠٦٧١يعمل يف قطاع الصناعات احلرفية باململكة نحو  - 
ارية لتنمية الصناعة بند من بنود احلرف اليدوية ومبا يعني وجود فرص إستثم ٢٠٠تستورد اململكة نحو  - 

  .لإلحالل حمل الواردات احمللية
 (%)التوزيع النسبي للحرفيني بني مناطق اململكة ) :٩(شكل رقم 
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 غرفة الشرقية  ٤٠
 

 األسر املنتجة احلرف و اليات الدعم احلايل لقطاع :  
  

  : الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
  
 .ناعات اليدويةإعداد إسرتاتيجية وطنية لتنمية احلرف والص - 
 .بالفرص االستثمارية املتاحة إصدار العديد من النشرات التعريفية - 
 .  املشاركة يف حملة املبادرة الوطنية لدعم األسر املنتجة يف جمال احلرف والصناعات اليدوية - 
  .تبنى مشروع حرفة وطن - 
 .إقامة مراكز للحرفيني ، وتقدمي دورات تدريبية - 
 .انات وامللتقيات التي تقام يف خمتلف مناطق اململكةإشراك احلرفيني يف املهرج - 
العمل مع مؤسسة الربيد السعودي لتسويق منتجات احلرف والصناعات اليدوية الكرتونيا عرب موقع  - 

 .سوق القرية، وتزيد قيمة املبيعات االلكرتونية على مليوين ريال
، وتبوك، والدمام لتسويق منتجات إيجاد منافذ تسويقية مع بعض املراكز التجارية يف الرياض وجده - 

 .األسر املنتجة من خالل وضع باركود على كل قطعه حرفية
التواصل مع العديد من املنظمات الدولية ذات الصلة باحلرف والصناعات اليدوية ومنها منظمة  - 

م يف اليونسكو وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بوزارة الرتبية والتعلي
  .االستفادة من برامج الدعم إلقامة ورش العمل يف التدريب على احلرف والصناعات اليدوية

 
  : مشروع األسر املنتجة التابع لوزارة الشئون االجتماعية 

 
الذاتية وحتويلها من  يهدف املشروع بشكل أساسي إىل دعم األسر حمدودة الدخل لتحسني مواردها - 

سهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير احلرف والصناعات املنزلية أسر معالة إىل أسر منتجة ت
واملصنعات التقليدية والرتاثية وزيادة قدرتها التنافسية مع املنتجات األخرى املماثلة يف السوق 

  .احمللية واخلليجية
 

  : )م٢٠١١(االجتماعية وبنك اجلزيرةالشئون مذكرة تفاهم بني وزارة 
 

مشروعاً إنتاجياً لألسر الضمانية العاملة يف جمال مشاريع الغزل "  ٥٠"تفاقية إىل دعم تهدف هذه اال - 
والنسيج يف منطقة اجلوف ومنطقة احلدود الشمالية وكذلك متكني األسر الضمانية العاملة يف 
الغزل والنسيج واملساهمة يف رفع مستوى دخل هذه األسر يف تطوير قدرات ومهارات األسر 

 .من املشروع وتطوير منتجاتهم املستفيدة
" ١٥٫٠٠٠"أسرة منتجة مبعدل " ٥٠"ألف ريال لدعم عدد ”  ٧٥٠٫٠٠٠"وقد قدم بنك اجلزيرة دعم قدره  - 

  .خمسة عشر ألف لكل أسرة
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 غرفة الشرقية  ٤١
 

  :مرئيات لتفعيل دور احلرف ومنتجات األسرة يف اململكة
 

د أوضاع األسر املنتجة وحتليل دراسة أوضاع األسر املنتجة يف خمتلف مناطق اململكة بهدف رص - 
سماتها االجتماعية واالقتصادية مما سيقود إىل صياغة تعريف حمدد ملفهوم األسر املنتجة يف 

  .اململكة
 

التوسع يف إنشاء جمعيات االسر املنتجة يف كافة مناطق اململكة باالستفادة من التجربة الرائدة  - 
 . جلمعية األسر املنتجة يف القصيم

 
 . تنظيم معارض األسر املنتجة يف كافة مناطق اململكةالتوسع يف - 

 
 .إنشاء جممعات دائمة ملزاولة احلرف والصناعات اليدوية يف مراكز املدن - 

 
واملراكز التجارية  إنشاء منافذ بيع للمنتجات احلرفية يف املطارات وحمطات النقل وجممعات األسواق - 

 .واملهرجانات الكربى الشهرية
 

 .باين الرتاثية وحتويلها اىل جممعات للحرفينيتأهيل عدد من امل - 
 

تخصيص مواقع ضمن األراضي العقارية التي تؤجرها البلديات تستهدف فيها مشروعات للحرف  - 
 .واألسر املنتجة

 
التوسع يف إنشاء قرى متخصصة يف الصناعات احلرفية الصغرية واملتوسطة وبحيث تتمركز هذه  - 

الصناعات، األمر الذي يعطي اململكة طابعاً متميزاً ويعكس الهوية القرى يف املناطق املشتهرة بهذه 
 .التاريخية والسياحية اخلاصة بها ومبا يضيف اىل املزايا النسبية التي تتمتع بها
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 غرفة الشرقية  ٤٢
 

  :احملور اخلامس
املشاكل التي تواجه تقدمي اخلدمات الفنية واالستشارية للمنشآت السياحية الصغرية 

  واملتوسطة يف اململكة
  

كن حصر أهم املشاكل التي تواجه املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف االستفادة من مي .١
  :اخلدمات الفنية واالستشارية يف اال السياحي على النحو التايل

  
قلة عدد اجلهات التي تقدم اخلدمات الفنية واالستشارية العملية للمنشآت السياحية الصغرية  - 

رة على مراكز خدمات االستثمار السياحي يف فروع الهيئة العامة واملتوسطة، وتكاد تكون مقتص
 .يف املناطق اتلفة للسياحة واآلثار

 
حمدودية اجلمعيات التجارية املهنية املتخصصة يف احلرف وتنمية منتجات األسرة، وقصور دورها إن  - 

 .وجدت
 

 .شآت السياحيةفنية واإلدارية للمنغياب دور البنوك التجارية يف تقدمي املشورة ال - 
 

 .ضعف دور اجلامعات يف تبني حاضنات األعمال للمنشآت الصغرية واملتوسطة - 
 

دور إدارات االستثمار يف أمانات املناطق على تأجري املواقع السياحية دون تقدمي الدعم الفني  اقتصار - 
 .واالستشاري

 
داري للمنشآت الصغرية وجه الدعم الفني واإلأمتخصصة يف تقدمي كافة  استشاراتعدم وجود مكاتب  - 

 .واملتوسطة يف اال السياحي
 

دور اجلهات املمولة للمنشآت الصغرية واملتوسطة على متابعة املنشآت بعد حصولها على  اقتصار - 
 .القروض من خالل تقدمي املشورة الفنية واإلدارية والتسويقية



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٣
 

  
  :السياحية الصغرية واملتوسطةآليات مقرتحة يف جمال تقدمي الدعم الفني واالستشاري للمنشآت  .٢

  
 لدعم املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة التوسع يف إنشاء مراكز اخلدمة الشاملة :  

  
من خالل دمج كافة اجلهات املعنية التي تقدم تسهيالت وخدمات لدعم املنشآت السياحية بحيث  - 

ات املمولة واملعاهد تشمل ممثلني عن كافة اجلهات احلكومية املعنية مبنح الرتاخيص واجله
واجلامعات التي ميكنها ان تقدم خدمات البحوث والدراسات واالستشارات بشكل مباشر او من خالل 

  .التعاقد مع جهات خارجية مؤهلة ومرخصة، وبحيث يتم تطبيق ذلك يف كافة مناطق اململكة
  

 لك ألهميتها فيما يلي، وذمتخصصة يف اإلدارة السياحيةشركات ل إسناد أعمال اإلدارة التوسع يف: 
 

حتقيق مستويات اجلودة يف الفنادق و الشقق املفروشة من خالل تطبيق معايري التصنيف التي تطلبها  - 
درة على استيعاب هذه املتطلبات وجود جهات مؤهلة وقا ، ويدعم ذلكالهيئة العامة للسياحة واآلثار

 .مارات الفردية يف ملكية املنشآتشركات مؤهلة إمكانية بقاء االستثب االستعانة وحتقيقها و
 

السائحني يفضلون هذه  معظمأن الرتكيز على تطوير الوحدات السكنية املفروشة ينطلق من كون أن  - 
تطوير هذا القطاع عرب وضع إسرتاتيجية تعتمد على  تأتي أهمية ، وبالتايلقطاعات اإليواءالنوعية من 

  .ات املقدمةإحداث توازن بني احتياجات السوق ونوعية اخلدم
 

السكنية املفروشة  الوحداتحتسني مستوى اخلدمات التي تقدمها من املتوقع أن يؤدي ذلك اىل  - 
  .وترقية األداء و تفعيل املنافسة القائمة على اجلودة واملصداقية

 
السكنية  الوحداتالتي رصدتها الهيئة العامة للسياحة واآلثار كانت من نصيب  معظم االفاتأن  - 

هذه الشركات بالنسبة لتحسني أداء الشقق لالستعانة مبثل ، األمر الذي ميثل ضرورة وشةاملفر
  .املفروشة

 
 تفعيل االستفادة من  برنامج التسويق السياحي املشرتك: 

  
  قامت الهيئة العامة للسياحة واآلثار بإعداد هذا الربنامج والذي يهدف اىل تسويق اململكة لتكون وجهة

ويع القاعدة االقتصادية وزيادة معدالت النمو يف الناجت احمللي وحتسني ميزان سياحية رئيسة وتن
املدفوعات وحتقيق التنمية االقليمية املتوازنة وزيادة فرص العمل وتطوير املنشآت الصغرية 
وحتسني مناخ االستثمار، وذلك من خالل تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص و تصميم برامج وأنشطة 

د على تقليل آثار املوسمية على القطاع السياحي وإيجاد قنوات توزيع وتسويق جديدة، سياحية تساع
  .وبالتايل يجب تفعيل مشاركة املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة لالستفادة من هذا الربنامج

  
  
  
 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٤
 

 يف  رفيةيف تقدمي الدعم واملشورة لألسر املنتجة والصناعات احل :تعزيز دور وزارة الشئون االجتماعية
 .كافة مناطق اململكة

 
 تكون معنية مبشاكل هذا : يف كافة مناطق اململكة التوسع يف تأسيس جمعيات األسر املنتجة

 .القطاع وإقامة املعارض املتخصصة
 

 التي توقعها الهيئة العامة  :يف مذكرات التفاهم االستشاري أهمية التأكيد على اجلانب الفني و
 .ات الداعمة واملمولة لقطاع املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطةللسياحة واآلثار مع اجله

 
 يف االهتمام بتقدمي الدعم الفني واالستشاري  :تعزيز دور الغرف التجارية يف كافة مناطق اململكة

 .لهذه املنشآت
  

 :معوقات سوق العمل .٣
 

العمالة الوافدة بسبب  مييل املستثمرون إىل توظيف: عدم توفر العمالة احمللية الكافية و املؤهلة - 
توفر املؤهالت والتدريب لديها مع انخفاض مستوى تكلفتها نسبيًا، ومن الناحية املقابلة ال تتوفر 

بسبب عدم مالئمة املؤهالت العلمية للعمل وعدم وجود معاهد تدريب فنية  كافيةعمالة سعودية 
وظائف اخلدمية التي تتطلبها متخصصة كافية وكذلك عدم رغبة كثري من السعوديني يف العمل بال

 .صناعة السياحة
 

بالنظر إىل عدم توفر : األثر املتوقع لربنامج نطاقات يف ظل معوقات توطني املهن السياحية -
العمالة السعودية املدربة، فإن إلزام املستثمرين السياحيني خاصة يف املنشآت املتوسطة 

ستثمار السياحي يف اململكة أقل تنافسية باستخدام العمالة السعودية من املمكن أن يجعل اال
كما أنه رمبا يؤثر على مؤشر تنافسية أسعار اخلدمات السياحية والذي حتتل فيه اململكة املركز رقم 

 .عاملياً ٦
 

الصغرية واملتوسطة) اإليواء والسياحة(التزامات املنشآت السياحية ):٢٤(جدول رقم   
  بتوطني الوظائف يف إطار برنامج نطاقات 

 املمتاز األخضر األصفر األحمر البيان

 % ٢٧ ≥ % ٢٦ - ٦ % ٥ - ٢ % ١ - صفر  )٤٩- ١٠(صغرية منشآت 

 % ٤٠ ≥ % ٣٩ - ١٨ % ١٧ -  ٥ % ٤ - صفر  )٤٩٩-٥٠(متوسطة منشآت 

  .وزارة العمل، برنامج نطاقات: املصدر

  



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٥
 

 ٤(معوقات توطني املهن السياحية(: 
 

  : القطاع السياحي ألعمال واملسئولني يفمعوقات التوطني من وجهة نظر أصحاب ا
 .العمالة من السياحة قطاع متطلبات وبني التعليمية األنظمة بني خمرجات فجوة وجود - 
  .الشباب السعودي للعمل باال السياحي عدم توفر اخلربة الكافية لدى - 
  .الوافدة تكلفة العمالة احمللية املرتفعة باملقارنة مع العمالة - 
  .التدريب السياحي والفندقي ت واملعاهد املتخصصة يفقلة عدد الكليا - 
   .تقدمها املؤسسات التعليمية التي يف اال السياحي قلة الربامج التعليمية والتدريبية املتخصصة - 

  
  :يف القطاع السياحي املعوقات من وجهة نظر طالبي العمل

   .غياب االستقرار الوظيفي - 
  .لشباب السعوديا عدم مالئمة األجور والرواتب لتطلعات - 
  .العمالة الوافدة للعمالة احمللية منافسة - 
  .مالئمة أوقات العمل عدم - 

  

 :مقرتحات خاصة بشأن مشاكل سوق العمل التي تواجه املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة .٤
  

دراسة إمكانية التمييز يف سياسة توطني العمالة بني النشاطات االقتصادية اتلفة، خاصة منها تلك  - 
 .التي ال يرغب السعوديون بشغلها السياحية األنشطة

 
 .أهمية شمول أنظمة العمل على لوائح مالئمة لألعمال املوسمية لألجانب - 

 
إنشاء املزيد من الكليات واملعاهد واملراكز املتخصصة احلكومية واألهلية يف شتى جماالت السياحة  - 

خريج كفاءات وطنية مؤهلة تتوىل تشغيل وإدارة لتكون رافداً للتعليم والتدريب السياحي، وتسهم يف ت
  .القطاعات السياحية

                                                
 .م٢٠١٠، شرم الشيخ، مايو " الواقع والتحديات واملأمول" ل مقدمة اىل مؤمتر السياحة العربية مرزوق بن معزي الشمري، ورقة عم:  )٤(



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٦
 

  : حمور ختامي
 دور الغرف التجارية الصناعية باململكة يف دعم املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة 

  )غرفة الشرقية منوذجاً(
  

ة الصغرية تقوم غرفة الشرقية باالهتمام بتقدمي كافة وسائل الدعم املمكنة للمنشآت السياحي
واملتوسطة، وذلك من خالل اللجنة السياحية بالغرفة أو من خالل مركز املنشآت الصغرية واملتوسطة أو 

  :مركز التدريب مركز الدراسات والبحوث أو من خالل من خالل
  

 : اللجنة السياحية .١
 

ياحية، ،واالهتمام بواقع املنشآت السلفرص االستثمارية السياحيةا تركز اللجنة على استعراض - 
وتقدمي املقرتحات التي تدعمها  وذلك من خالل عقد العديد من الفعاليات ملناقشة كافة القضايا 
املتعلقة بقطاع السياحة، والتواصل مع االجهزة احلكومية املعنية لتقدمي مرئياتها بشأن كافة 

 .اخلاصة بقطاع السياحة املوضوعات
 السياحية والفعاليات الربامج من العديد ميض سياحي دليل وإصدار إعداد يف اللجنة شاركت - 

 .الشرقية باملنطقة
 الهاتف خدمة خالل من املقدمة السياحية املعلومات وحتديث تصحيح يف اللجنة اسهمت - 

 .السياحي
 . الشرقية باملنطقة السياحة عن اإلحصائية التقارير إعداد يف اللجنة مشاركة - 

 
 :مركز الدراسات والبحوث .٢

 
د العديد من الدراسات والتقارير التي تتناول القطاع السياحي باملنطقة الشرقية، قام املركز بإعدا - 

ودراسة ". فرص وحتديات.. االستثمار السياحي باملنطقة الشرقية"كان آخرها دراسة بعنوان 
أخرى تناولت فكرة إنشاء شركة متخصصة إلدارة منشآت قطاع اإليواء السياحي باملنطقة 

 .الدراسات والتقارير، وغريها من  الشرقية
 

 : املتوسطة مركز املنشآت الصغرية و .٣
 

برناجمني تآهيلني على مدى عامني بعنوان كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغري وكان  مت تنظيم - 
االثار والبنك االهلي التجاري وشارك يف الربناجمني  الربنامج بشراكة مع الهيئة العامة للسياحة و

ساعة تدريبية لكل برنامج  ١٠٠ملكة من خالل برنامج مكثف بواقع شاب من خمتلف مناطق امل ٤٠
اكتشاف الفرص ب ما يتعلقجماالت شتى في وقد ركز الربنامج علىملدة اسبوعني متتاليني 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٧
 

وصناعتها يف اال السياحي والية اعداد دراسة اجلدوى واالجراءات القانونية واألمور املالية 
 .تسويق احلديثة للمشاريع السياحيةااللكرتونية وأساليب ال واملوارد البشرية وفرص التجارة

ادخلت الغرفة القطاع السياحي يف التنافس يف جائزة غرفة الشرقية ألفضل منشأة واعدة على  - 
 .٢٠١٢ -٢٠١٠مدى دورتني متتاليتني 

  
 :مركز التدريب .٤

 
 .دمات الفندقيةبرنامج تدريبي متخصص يف القطاع السياحي واخل ١٥يقدم املركز ما يزيد عن  - 
 من وغريها السياحي العمل لسوق االنضمام على الشباب حتفز عامة حماضرات يقدم - 

 إعداد وحماضرة التخرج حلديثي النجاح هندسة حماضرة املثال سبيل على ومنها القطاعات
 .القائد

 جميع يف م ٢٠٠٩ عام خالل الدويل فهد امللك مطار موظفي من موظف١٥٠  تدريبقام املركز ب - 
  .للمنطقة الرئيسية البوابة باعتباره املطار زائري مع تتعامل التي القطاعات

 
 :مركز التوظيف .٥

 
 املتاحة الوظيفية الفرص حصر خالل من املشرتك للتدريب الوطني التنظيم برامج يف يشارك - 

 .التنظيم بربامج والتعريف والتسويق اخلاص القطاع مبنشآت
  

  لتدريب املشرتكالتنظيم الوطني ل): ٢٥( جدول رقم 
  )مسارات السفر والسياحة(املسارات التي مت تنفيذها يف املنطقة الشرقية 

  املسار
الفرص 
  املتوفرة

عدد 
  املتقدمني

عدد 
  املقابالت

عدد 
  امللتحقني

عدد 
  اخلريجني

املنشآت 
  املشاركة

  املهن

  ١٤  ٦٩  ١١٧  ٤٠٠أكرث من   ٥٠٠يتجاوز   ٢٠٠أكرث من   احلادي عشر

مأمور حجز 
خدمة - وتذاكر
مبيعات -عمالء

  وتسويق

  ٨  ٣٠  ٥٩  ١٠٠أكرث من   ٣٠٠يتجاوز   ٨٠أكرث من   السابع عشر
مأمور حجز 

  وتذاكر

  ٥  مل ينتهي  ٢١  ٦٠أكرث من   ٢٠٠يتجاوز   ٤٠أكرث من   التاسع عشر
مأمور حجز 

  وتذاكر
  .ب الراغب يف هذا االالربنامج يحتاج اىل حملة إعالمية للمشاركة فيه حيث يوجد اعداد كبرية من الشبا: ملحوظة



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٨
 

 
من  احتياجاتهايقوم بالتنسيق والتواصل مع املنشآت السياحية يف املنطقة الشرقية لتوفري  - 

وقد بلغ عدد الفرص الوظيفية التي مت عرضها من خالل املوقع االلكرتوين للمركز  ،الكوادر الوطنية
فرص  ١٠صيب قطاع الفنادق منها فرصة عمل يف كافة القطاعات كان ن ١١٤٢٣نحو   ٢٠١١خالل عام 

 وظيفية،
وظائف يف  ٨منهم ) ٢٠١٠حتى عام  ٢٠٠٩من عام (طالب عمل  ١٧٥٧ساهم املركز يف توظيف  كما  - 

القطاع السياحي وهو عدد قليل جداً  يوضح العزوف عن التوظيف يف القطاع السياحي مقارنة 
 . بالقطاعات األخرى

 من القطاعات ومتطلبات احتياجات على للتعرف اصاخل القطاع منشآت مع املستمر التواصل - 
 العناصر أفضل اختيار للمنشأة خاللها من ميكن التي الالزمة اخلدمات كافة املوظفني وتوفري

 .للعمل املؤهلة
 العمل سوق يحتاجها التي التدريبية الربامج إلعداد بالغرفة التدريب مركز مع املستمر التعاون - 

 .الشرقية باملنطقة
 

 
 : ق املناسباتصندو .٦

 
يف تبني منوذجاً جديداً للعمل االجتماعي من خالل يعترب الصندوق إحدى مبادرات غرفة الشرقية  - 

 .احتفاالت االعياد واملناسبات الوطنيةاملساهمة يف 



 واقع ومستقبل االستثمار يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة يف اململكة وسبل دعمها وتطويرها

 

 غرفة الشرقية  ٤٩
 

  املراجع
  :دراسات

 م٢٠١١، غرفة الشرقية، الفرص والتحديات، االستثمار السياحي يف املنطقة الشرقية. 
 الهيئة العامة للسياحة واآلثارسياحي باململكة العربية السعوديةاالستثمار ال ،. 
 م٢٠١١، مركز ماس، التقرير النهائي، أبريل املعوقات واحللول: صناعة السياحة. 

  
  :ونشرات تقارير

 م٢٠٠٩، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، البحث االقتصادي السنوي للمؤسسات. 
 م٢٠١٠اس، ، مركز مإحصاءات قطاع اإليواء. 
 م٢٠١١مركز ماس،  ،)م٢٠١٠- ٢٠٠٤(أهم املؤشرات املتعلقة بقطاع السياحة. 
 ٢٠٠٩، مركز ماس، إحصاءات املؤسسات السياحية. 
 م٢٠١١مؤسسة النقد العربي السعودي،  ، النشرة االحصائية ربع السنوية. 
 م  ٢٠١١مؤسسة النقد العربي السعودي ،  ،التقرير السنوي السابع واألربعون. 
 الهيئة العامة للسياحة واآلثاربرنامج التسويق السياحي املشرتك ،. 
 م٢٠٠٩، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، البحث االقتصادي السنوي للمؤسسات. 
 بنك التسليف واإلدخاربرنامج مسارات ،. 

 
  

  :مواقع الكرتونية جلهات حكومية

 مصلحة اإلحصاءات العامة. 
 صندوق التنمية الصناعية. 
 وزارة املالية. 
 برنامج كفالة. 
 بنك التسليف و اإلدخار. 
 صندوق املئوية. 
 الهيئة العامة للسياحة واآلثار. 

  

  
International Sources: 

 World Economic Forum, The travel & Tourism Competitiveness Report ٢٠١١. 
 W.T.O. 

 
 


