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  األمني العامكلمة 

  

حققت املنطقة الشرقية خالل األعوام األخرية املاضية إجنازات عدة يف جمال السياحة، 
اخلريطة السياحية الوطنية واإلقليمية، حيث  مكانتها علىوخطت خطوات واسعة، على طريق تأكيد 

ألعداد كبرية من السائحني والزوار من داخل اململكة، ومن دول جملس التعاون " جاذبا"أصبحت 
  . ياخلليج

وتسعى املنطقة إىل تأكيد جناحها الذي حتقق، كما تسعى إىل كسب موقع جديد على اخلريطة 
، وهو طموح  ال ينطلق من فراغ، إذ تؤهلها له مقومات وإمكانات عديدة منها وعاملياً السياحية عربياً

طاعم بنية حتتية واسعة يف منشآت اإليواء السياحي، ويف املنتجعات والقرى السياحية وامل
  .واألسواق التجارية ومراكز الرتفيه ومالهي األطفال

والبد أن ننظر إىل هذه اإلمكانات واملقومات،  ضمن املقومات احلضارية والتاريخية للمنطقة 
وموقعها اجلغرايف، حيث حدودها اجملاورة خلمس دول يف جملس التعاون  اخلليجي، مبا يؤكد 

ات، وأبرزها منافسة العواصم اخلليجية واستقطاب أبناء هذه متيزها ويضعها أمام الكثري من التحدي
  .العواصم الوافدين إىل زيارات سياحية للمنطقة

تقدمت تقدما كبريا، مما يجعل املنطقة الشرقية مؤهلة " الشرقية"الشك أن السياحة يف  و
االستثمارات، تأهيال قويا لدور كبري يف خدمة التنمية الشاملة باململكة، من حيث ضخ املزيد من 

ومن هنا، فإن األولوية يف الشأن السياحي، البد أن تتجه إىل تقوية . واخلدمات، وتوفري فرص العمل
اإلمكانات السياحية للمنطقة، وحتقيق تطورات أكرب  يف البيئة السياحية، على مستوى البنية التحتية، 

  .وعلى صعيد الثقافة السياحية أيضا 

ودور إىل الدور الرائد الذي يؤديه القطاع اخلاص باملنطقة الشرقية،  نشري ولعله من اإلنصاف أن
   .األساسية يف صناعة السياحة باملنطقة ائزالركإحدى والذي يعد اللجنة السياحية بغرفة الشرقية، 

  

  األمني العام املكلف

  

  عبد الرحمن بن عبد اهللا الوابل
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 مقدمة

 
س األموال على وأدت العوملة إىل انفتاح األسواق وزيادة حركة األشخاص واملعلومات ورؤ

وقد أدت هذه الظروف إىل تنامي الدور الذي يقوم به قطاع السياحة يف تنمية  ،املستوى العاملي 
بليون  ٨٥٢بلغت إيرادات السياحة العاملية نحو  ٢٠٠٩ففي عام ، اقتصاديات العديد من دول العامل 

بليون دوالر يف حني حصلت  ٤١٣منها بقيمة بلغت % ٤٩حصلت الدول األوروبية على نسبة ، دوالر 
  ، ) ١(دوالر  بليون ٤١وبقيمة بلغت % ٥األوسط على نسبة  دول الشرق

والسياحة يف مفهومها العام  هي االنتقال من مكان آلخر بهدف اإلطالع والتعرف واالستمتاع 
ركة ديناميكية ترتبط باجلوانب فإن السياحة هي ح اريضوح اجتماعيمن منظور و ،مبواقع خمتلفة

مبعنى أنها رسالة حضارية وجسر للتواصل بني الثقافات واملعارف  ،الثقافية واحلضارية لإلنسان
اجملتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة ،  وحمصلة طبيعية لتطور ألمم والشعوبلاإلنسانية 

وتنقسم السياحة من الناحية املكانية إىل داخلية وخارجية، كما تنقسم السياحة حسب نوعية  ..الفرد
والسياحة بأنواعها اخملتلفة  وغريها،ياحة ترفيهية و ثقافية و دينية و عالجية املنتج السياحي إىل س

 ، والتمويل ، واإلدارة ، واملصادر البشرية ، ترتكز على عدة مقومات تشمل املنتج السياحي
  .والتسويق

 حتتل مكانة إنهـا بـل الدول، من كثري لدى الوطني الدخل مصادر أهم أحد السياحة وتشكل     

 لـبعض البلدان بالنسـبة اخملتلفة االقتصاد قطاعات يف والتوظيف الدخل منو حفز يف متقدمة

 فـي السـياحية للتنمية اإليجابية اجلوانب وتتنوع .. وغريها من الدول وماليزيا وتركيا فرنسا مثل

الـدخل  مصـادر وزيادة الصلة، ذات األخرى واملشاريع السياحية املشاريع يف جـذب االستثمارات
تعـد  حيـث ، جديـدة وظيفية فرص توفري يف إسهاماتها عن فضالً الوطني، االقتصاد وتنمية

 ،واخلدميـة األخرى اإلنتاجيـة بالقطاعات مقارنة البشري العنصر على اعتماداً األكرث النشاط السياحة
 ،والسكن ، النقـل مثـل واملنتجات اخلدمات من العديد على الطلب زيادة يف القطاع يسهم كما

 الرأسـمالية واالستهالكية السـلع إلـى إضـافة .والرتفيهية ،املصرفية واخلدمات ، الغذائية واملواد
  .)٢(للدول الثقـايف والطبيعي التـراث علـى احملافظة عن فضالً والسياحة، السفر يف املستخدمة

تؤهلها لتكون وجهة سياحية متميزة  التي املقوماتالعديد من ب وتتمتع املنطقة الشرقية
واملعامل  ،طبيعيةال املميزة مثل املقومات سياحيالذب اجلعناصر ودائمة لتضمنها جمموعة من 

توفر الشواطئ البكر على  و ، ، باإلضافة إىل موقعها املتميز ضاريةالشواهد احلو ، ثريةاألتاريخية وال
السياحي واملقومات البشرية الكبرية وقربها  وكذلك تنوع عناصر اجلذب ، طول الشريط الساحلي

مما  جملس التعاون اخلليجيمن سوق كبري يتميز باالزدحام السكاين للعاصمة الرياض وكذلك دول 
 هاجعلها منطقة جذب سياحي مما نتج عنه تسارع املشروعات السياحية وانتشارها ومتتع

  .مبستوى جيد من البنية األساسية
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 ،واآلثار باهتمام كبري من الهيئة العليا للسياحة الشرقية السياحي باملنطقةالقطاع  يحظي و
كورة هذا التخطيط  دراسة تهيئة منطقة وميناء ابوكان  ،بوضع اإلسرتاتيجية السياحية باملنطقة

 ،تبعتها خطوات كثرية ومتميزة مثل دراسة شاطئ نصف ،العقري ليكون وجهة سياحية متميزة
ولكن  ،وتهيئة بعض اجلزر الساحلية مثل جزيرة جنة ،عالجية والبيئية باإلحساءالقمر والسياحة ال

املأمول كثري من الهيئة مع مشاركة القطاع اخلاص لتنشيط كثري من املناطق املؤهلة لتصبح 
  .وجهات سياحية مميزة

أن إال  ،السياحي يف املنطقة الشرقية االستثمارورغم وجود العديد من املقومات التي تشجع 
موسمية  يف تتمثلالسوقية التي  جمموعة املعوقات منهامن املعوقات  القطاع يعاين جملة

وارتفاع أجور وأسعار  ،املتخصصة عن املنطقة غياب املعلومة السياحيةو ،يالسوق السياح
والتقاليد  والعادات والثقافية االجتماعية كما تؤثر جمموعة اجلوانب ،املنتجات واخلدمات السياحية

  . وغري ذلك من املعوقات،  السياحيعلى اجلذب 

  

 االستثمار و التنمية السياحيةأهمية موضوع  من انطالقا الدراسة هذه وتأتي أهمية
و تنويع مصادر الدخل و تطوير يف توفري فرص عمل  ملا له من دور،  املنطقة الشرقيةيف  السياحي

للمنطقة الشرقية بشكل  احملافظة على الرتاث الثقايف والطبيعي فضالً عنالبنية األساسية 
  .خاص وللمملكة بشكل عام 

  
 والوصفي فقد مت االعتماد على املنهج التحليليمبنهجية الدراسة وفيما يتعلق 

، ومت  موقع قطاع السياحة بالنسبة للخطط واإلسرتاتيجيات الوطنيةدراسة  ت، حيث متواإلحصائي
، كما مت دراسة أحدث الدراسات لسياحة واآلثار ل العامة هيئةالالبيانات الصادرة عن  أحدثحتليل 

  .  واألدبيات التي تناولت موضوع السياحة يف اململكة العربية السعودية
  

من  " واقع وآفاق التنمية السياحية يف املنطقة الشرقية" وقد مت تناول موضوع الدراسة 
  :أقسام رئيسية ثمانيةخالل 

  
، أهم املفاهيم املتعلقة بقطاع السياحة  " اإلطار النظري للدراسة"تناول القسم األول  قدو

قطاع يف التنمية االقتصادية للمملكة ، واآلثار التي ميكن أن تنجم ال هذا  والدور الذي ميكن أن يقوم به
  . ، وما يتعلق مبفهوم اجلودة يف قطاع السياحةعن التنمية السياحية 

  
 استعرضفقد " اجلهود احلكومية املبذولة لدعم قطاع السياحة"للقسم الثاين  وبالنسبة

وبرامج األهداف العامة خلطة التنمية التاسعة املتعلقة بتنمية قطاع السياحة ، كما تناول دور 
، وأهم الربامج التي تنفذها الدولة لتوطني  يف التنمية السياحية الهيئة العامة للسياحة واآلثار

  . يف القطاع السياحي العمالة
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تطور األداء االقتصادي للقطاع السياحي يف اململكة العربية "القسم الثالث  ويف
 ،أهمية قطاع السياحة بالنسبة ملؤشرات القيمة املضافة فقد متت اإلشارة إىل"  السعودية

 ،واالستثمارات يف قطاع السياحة ،واملتحصالت السياحية ،واإلنفاق السياحي ،واإليرادات السياحية
، وتطور احلركة السياحية يف ، وميزان املعامالت السياحية  ودور قطاع السياحة يف توطني الوظائف

  .اململكة 
  

أهم  " املقومات السياحية املتوفرة باملنطقة الشرقية"و قد تناول القسم الرابع 
والفنون  ،والثقافية ،باملقومات الطبيعية ومنها ما يتعلقاملقومات املتوفرة باملنطقة الشرقية 

  .  وغريها ،واحلرف والصناعات اليدوية
  
وحتليل رصد ب فقد قام  " النشاط السياحي يف املنطقة الشرقية"لقسم اخلامس اأما و 

           . يف املنطقة الشرقية واحمللية حركة السياحة الوافدة
  

الشرقية يف دعم التنمية السياحية باملنطقة دور غرفة  "ا يتعلق بالقسم السادس موفي
دور كل من اللجنة السياحية بالغرفة ودور مركز تنمية املنشآت الصغرية  استعرضفقد  " الشرقية

  . بالغرفة واملتوسطة ودور مركز التدريب
  
" معوقات وحتديات التنمية السياحية يف اململكة العربية السعودية " لقسم السابع يف او

بتحليل وضع اململكة بالنسبة  وقامت ،السياحيةمفهوم التنافسية  الدراسة استعرضتفقد 
 تقييم ملناخ األعمال اخلاص بقطاع السياحةعملية ملؤشر السياحة والسفر العاملي ، كما قامت ب

  .التي تواجه قطاع السياحة  واملعوقات أهم التحديات استعرضتكما   ،يف اململكة
  

التي ميكن أن تساعد يف تنشيط قطاع بعض املقرتحات "  التوصيات" الثامنالقسم  ويقدم
  .يف اململكة بشكل عام ويف املنطقة الشرقية بشكل خاص السياحة 
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للدراسة اإلطار النظري: أوالً   
 

بتعريفات منظمة السياحة العاملية وبتصنيفها اخلاص  تلتزم الهيئة العامة للسياحة واآلثار
السعودية، والتي مت حتديدها يف املؤمتر العاملي إلحصاءات السفر والسياحة الذي باإلحصاءات 

  .) ٣( ١٩٩٣م ، والذي وافقت عليه هيئة األمم املتحدة يف مارس  ١٩٩١عقد يف كندا يف يونيو 

  

تتضمن السياحة جميع األنشطة التي يقوم بها املسافرون إىل وجهات :  مفهوم السياحة
م املعتادة ، ويقيمون فيها ملدة ال تزيد عن سنة واحدة متصلة لغرض الرتفيه ، خارج بيئته) أماكن(

  .أو قضاء اإلجازات ، أو األعمال التجارية ، أو زيارة األهل واألصدقاء ، أو غريها 

هي السياحة التي يقوم بها سكان اململكة من مواطنني أو : مفهوم السياحة احمللية 
نفقات السياحة احمللية بالنفقات املباشرة لألشخاص املقيمني وتعرف  .مقيمني داخل اململكة 

مناطق أخرى داخل اململكة ، وهي تشمل نفقات السفر يف طريق  إىليف اململكة واملسافرين 
الذهاب والعودة ويف األماكن التي يقومون بزيارتها ، باإلضافة إىل النفقات التي ينفقونها استعداداً 

  .تنفق بعد العودة من السفر املرتبطة بشكل ما بالسفر للسفر وكل النفقات التي 

) من غري سكان اململكة(هي السياحة التي يقوم بها الوافدون : مفهوم السياحة الوافدة 
وتعرف نفقات السياحة الوافدة بأنها نفقات الزوار الوافدين للسياحة يف اململكة  .داخل اململكة 

ناقالت الوطنية من أجل املواصالت الدولية ، كما تشمل أي مبا يف ذلك ما يدفعه هؤالء الزوار لل
  .د الوجهة نفقات سابقة أو الحقة لبضائع أو خدمات يحصل عليها هؤالء الزوار يف بال

متثل األنشطة التي يقوم بها املقيمون يف اململكة حني  :مفهوم السياحة املغادرة 
تزيد مدة الزيارة عن  أالسفرهم وإقامتهم يف وجهات خارج البالد ، وخارج حميطهم االعتيادي على 

  .سنة ، وذلك بغرض الرتفيه أو قضاء األعمال التجارية أو أي أغراض أخرى 

  .ية والسياحة الوافدة عبارة عن جمموع السياحة احملل :السياحة الداخلية 

  .عبارة عن جمموع السياحة احمللية والسياحة املغادرة  :السياحة الوطنية 

عبارة عن جمموع السياحة الوافدة والسياحة املغادرة ، وتعرف نفقات  :السياحة الدولية 
ا يف الرحالت السياحية الدولية بنفقات املسافرين للسياحة اخلارجية يف الدول التي يقصدونها مب

ذلك ما يدفعونه للمواصالت الدولية املستخدمة يف السفر للخارج ، يضاف إىل ذلك أي مصروفات 
أو بعده مقابل بضائع أو خدمات حتصلوا  ئهأخرى قام بدفعها السياح سواء  قبل السفر أو يف أثنا

  . عليها
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  >> التنمية االقتصاديةقطاع السياحة يف  دور<<

 اإلسهام على قدرتها هو اململكة يف مهمة أساسية صناعة السياحة بأن اإلقرار يعزز مما إن
والوطنية ، ويتبني  واالجتماعية االقتصادية للتنمية الرئيسة األهداف حتقيق فعال يف بشكل

  :) ٤(ذلك من خالل ما يلي 

 مبنية صناعة ألنها نظرًا ،السعودي للشباب العمل فرص من العديد توفري يف السياحة تسـهم -
 على مكثف بشكل اعتمادها يقتضي وهذا للسياح، اجملاالت خمتلف فـي اخلدمـات تقديـمعلى 

 . املواقع خمتلف العمالة يف

 لكونها النفط على اعتماده من واحلد الوطني، االقتصاد دخل مصادر تنويع يف السياحة تسـهم -
لدى  املتوافرة املوارد على وحتافظ الوافدين، السياح من اإليرادات تستقطب تقليدية، صناعة غري

 . للخارج الهجرة من احملليني السياح

تسهم يف زيادة وسائل الربط  إذ،  ناطقامل خملتلف األساسية البنية تطوير على السياحة تعمل -
 وبخاصة ، باستحداث طرق جديدة برية وحديدية وإضافة شركات طريان أخرى ،بني مناطق اململكة

 مصادر على تعتمد ثم ومن الكبرية، الصناعية النشاطات إىل تفتقر الريفية التي اجملتمعات يف
 ومن للدخل، أخرى مصادر توفري السياحة صناعة خالل من فيـتحقق ،حمدودة ومتواضعة للدخل

 من السكاين النزوح من يقلّل بدوره وهذا اجملتمعات، تلك يف الفردي مستوى الدخـل ارتفاع ثم
 . احلضرية إىل املناطق الريفية املناطق

العتماد  املنخفض وذلك املال رأس لذوي واخلدمية التجارية لألعمال واعدة فرصًا السياحة تقـدم -
 . احلجم ومتوسطة الصغرية الشركات على نشاطاتها أكرث

 السفر ومشكالت للخارج، الوطني النقد تسرب من للمواطنني الداخلية السياحة توفر يقلّص -
 .للشباب ةللخارج، وبخاص

 التي كونهما من املقومات السياحية اململكة يف والطبيعي الثقايف الرتاث على السياحة حتافظ -
 . املقبلة لألجيال استدامتها ومراعاة ينبغي حمايتها

 مما أفضل بشكل ببلدهم وتعريفهم املواطنني وعي زيادة يف الداخلية السياحة منـو يسـاعد -
 . األمة بناء ودعم الوطني، يحقِّق االنتماء

 الدويل، اجملتمع يف صورتها حتسني يف اململكة إىل القادمة الدولية السياحة منو يسـاعد -
 . وشعبها اململكة عن مميزة ذهنية وتكوين صورة

 حتسني يف يسهم وهذا وثيق، ترابط والرتفيه الراحة وسائل وتوفري الداخلية السياحة يوجد بيـن -
 . سواء حد على املنطقة يف واملقيمني للسياح مميزة خدمات وتقدمي ،املواطنني مستوى حياة
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  >>السياحية التنمية آثار<<

 :االقتصادية اآلثار

 اجلهود تقوية تؤكد على التي اخملتلفة التنمية طخط متطلبات مع الوطنية السياحة تنمية تتوافق -
 واملصادراإلنتاجية  القاعدة وتنويع الوظيفية، الفرص من املزيد وتوفري ، أجل السعودة من

 االقتصادية،

 هذه إىل الوصول يف كبري بشكل املساهمة السياحة وتستطيع ، متوازنة إقليمية تنمية حتقيق -
 . الكبرية األهداف االقتصادية

 اإلسرتاتيجية نهاية يف املباشر السياحي اإلنفاق حجم سيصل املتوقع، النمو مسار على بـناء -
 مباشرة وظيفة مليون  ١٫٥ حوايل ستوفر كما ريال، بليون  ١٠١٫٣ إىل املقبلة ماًعا للعشـرين العامة

 . مباشرة وغري

  

 :البيئية اآلثار

 من فإن ولذا سياحي، منتج ذاتها يف فالبيئة ، تكاملية عالقة والبيئة السياحة بني العالقة تعـد -
 . عليها واحملافظة والثقافية الطبيعية البيئة حماية السياحة صناعة مصلحة

 تكون قد أنها غري ، منخفضة املتوقعة املستقبلية للسياحة سالبة بيئية آثار حدوث إمكانية تـبدو -
 واملناطق اجلبلية املنتجعات يف وخصوصا ،الذروة مواسم خالل احمللي الـنطاق علـى مهمة

 بشكل عليها السيطرة أو جتنبها بغية اآلثار هذه مع التعامل وسيتم ، والساحلية الصحراوية
 عملية وستتطلب ، صارمة ومعايري أنظمة إيجاد مناسـبة،و توعـية خطط بواسطة مناسب

 الكبرية السياحية املشاريع من العديـد إخضـاع السـياحية للمنشآت التخطيط على املوافقة
 . االقتصادية و املالية اجلدوى دراسة إىل باإلضافة البيئية، اآلثار تقييم لربامج

  

 : والثقافية االجتماعية اآلثار

 من اخملاوف بعض وجود من الرغم وعلى ، بها وتتأثر والثقافية االجتماعية البيئة يف السياحة تؤثر -
 غري االجتماعية التغريات بعض ظهور إىل تؤدي أن املمكن من اململكة فـي السـياحة تنمـية أن

 يكون أن املرجح غري من أنه إىل يشري الصدد بهذا أجرته احلكومة الذي التقييم أن إال املرغوبة،
 املتوقع الرئيس النمو ألن نظرًا وذلك ، سالبة ثقافية أو اجتماعية آثار أي اململكة يف للسياحة

 اململكة إىل القادمني للمسلمني العمرة بعد ما سوق هما أساسيني سـوقني عن ناجتاً سيكون
 يف الثاين السوق يتمثل بينما ،اإلسالمية الشريعة أحكام يحـرتمون والذين الدينية لألغراض

 ويراعون عقيدتها، يحرتمون وهم اململكة، يف ويعيشون يعملون الذين واملقيمني املواطنني
 . تقاليدها
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>>السياحة قطاع  اجلودة يفمفهوم <<  

 
نتيجــة لعمليــة تتضــمن تلبيــة جميــع  "ة  اجلــودة الســياحية بأنهــا منظمــة الســياحة العامليــ تعــرف

احتياجــات املســتهلك ومتطلباتــه وتوقعاتــه املشــروعة مــن املنتجــات واخلــدمات بســعر مقبــول ، 
بحيث تكون مطابقة مـع الشـروط التعاقديـة املتفـق عليهـا وحمـددات اجلـودة املشـمولة بـذلك ،          
مثــل الســالمة واألمــن والصــحة والنظافــة العــامتني ، وســهولة الوصــول ، والشــفافية ، واألصــالة ،   

  .)٥("بشرية والطبيعيةشاط السياحي املعني مع بيئته الوجتانس الن

إن العوامل األساسية احملددة للجودة يف السياحة تشري إىل ضرورة وجود معايري مشرتكة ونهائية  
ومن شأن هذه  .تكون حيوية للمستهلك دون النظر لفئة أو نوع املنتج أو املؤسسة  أو اخلدمة

املعايري أن تؤمن احلد األدنى من احلماية للمستهلك بحيث يكون مستحيالً حتقيق اجلــودة إال يف 
  :وتشمل هذه املعايري ما يلي  .ظلها 

  :األمن والسالمة 

أو يتسبب بضرر على الصحة  ،أو اخلدمة السياحية خطراً على احلياة ، الناجت السياحي ليشك أال يجب 
مبا يف ذلك وذلك يف جميع األنشطة السياحية أو على أي من األمور الضرورية لسالمة املستهلك 

مثل قوانني (إن معايري األمن والسالمة حتدد عادة مبوجب أنظمة وقوانني  ."سياحة املغامرات "
  .تها وتلك يجب اعتبارها معايري للجودة بحد ذا) احلماية من احلريق 

  :الصحة العامة 

 ريقتص أاليجب على جميع أماكن اإليواء والطعام والشراب أن حتافظ على النظافة والسالمة ، ويجب 
على املؤسسات ) أيضاً مبوجب أنظمة وقوانني دالتي غالباً ما حتد( تطبيق معايري سالمة األغذية 

السياحية الكبرية بل يجب أن يشمل جميع أنواع مواقع بيع األغذية ، من حمالت بيع األغذية الصغرية 
  .يف الشوارع إىل املطاعم ذات املستويات العالية حتى اخلدمات املقدمة يف الطائرات 

  :سهولة الوصول 

يعية واالتصالية واخلدمية دون حتيز وإتاحة استخدام تلك املنتجات وتعني إزالة جميع احلواجز الطب
واخلدمات من قبل اجلميع ، بغض النظر عن اختالفاتهم الطبيعية أو املكتسبة ، مبا يف ذلك ذوي 

  .االحتياجات اخلاصة 

  :الشفافية  

تبطة وهي مر .الشفافية عنصر أساسي لتوفري املشروعية لتوقعات املستهلك وحماية حقوقه 
وما يغطيه  ،وكلفته اإلجمالية ،هعلي لوما يشتم ،بتوفري املعلومات الصحيحة حول مواصفات املنتج

  .السعر ، وتوصيل تلك املعلومات بشكل فعّال للمستهلك 
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  :األصالة 

بقية املنتجات  ناألصالة تعرب عن حضارة أو تراث معني جتعل أي منتج سياحي يختلف ويتميز ع
إذ أن املنتج  .مع ضرورة أن تستجيب األصالة لتطلعات املستهلك أخرى،اكن املماثلة له يف أم

فاخلدمة ذات األصالة النابعة من  ،يتناقص وينتهي عند فقدانه ألصالته وروابطه مع بيئته احمللية
اخلدمة بإمكانها أن تخلق أصالة  أن كما .تقاليد املوطن نفسه تختلف فيما لو مت نقلها إىل موقع آخر

  . ذات جودة خاصة بها

  :التجانس 

التوافق واالنسجام مع احمليط الطبيعي واإلنساين يحافظ على السياحة املستدامة ، وهذا يستلزم 
إدارة فعّاله للمؤثرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية بغية تأسيس مؤشرات جلودة املنتجات 

قيق اجلودة السياحية، يستوجب أن تعمل وحدات النشاط السياحي على السياحية، لذا فإن حت
  .حتقيق األهداف العامة للسياحة  
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املبذولة لدعم قطاع السياحة  احلكومية اجلهود:ثانياً  
 يف اململكة العربية السعودية

  
ضمن األهداف العامة يف قطاع تنمية املوارد االقتصادية  متميزاًيحتل قطاع السياحة موقعاً 

  :)٦( حتقيق األهداف العامة التالية خطة التنمية التاسعة على أهمية تحيث نصللدولة ، 
  
 املرافـق واخلدمات مـن ثريـة ومقومـات معطيات إىل استناداً تنافسية سياحية صناعة تنمية •

  .السياحية 
 مـوارد جديدة إيجـاد خالل من اإلجمايل، احمللي الناجت يف السياحة قطاع إسهامات زيادة •

 .الوطنية للكفاءات العمل فرص وتوفري للدخل
 .عليها واحملافظة واألثرية السياحية واملرافق املواقع تنمية •
 خمتلـف مناطق ليشـمل السـياحية واألنشطة واخلاصة العامة االستثمارات نطاق توسيع •

 .املناطق يف العمل فرص زيادة ليتسنى اململكة
 . وتطويرها السياحة جمال يف العمالة تنمية •
 والتاريخيـة الرتاثية الثقافيـة املوارد الستثمار كأداة السياحة بأهمية املواطنني وعي تعزيز •

 .للدولة
تبادل  خالل من األمم، وباقي اململكة بني التعارف فرص دعم يف السياحة دور تعزيز •

 علـى ثقافة سـليمة أسـس وعلى قرب عن للتعرف السياحية والوفود واملعارف الزيارات
 .وتراثها اململكة

 .وحمايتها التقليدية اليدوية واحلرف الصناعات على احملافظة •
 .السياحية املرافق يف والطاقة املياه استخدامات وترشيد البيئة على احلفاظ •

  
  
 احمللـي اإلجمايل النـاجت فـي السـياحة قطاع إسهام تعزيز التاسعة التنمية خطة تستهدف و

 وتطـوير املنتجات مستوياتها، ورفع وتطويرها للقطاع األساسية التجهيزات توسعة خالل من
 املتوقع أن الوظيفية الفرص تتطلبها التي البشرية الكفاءات توفري إىل إضافة السياحية،

هذا  يف استثماراته لتوسيع اخلاص للقطاع املالئمة البيئة توفري عن فضالً القطاع، يوفرها
   : بعض األهداف احملددة وهي، وتستهدف اخلطة حتقيق  املهم القطاع

  
 .ألف وحدة مفروشة   ٩٢٫٢ألف غرفة فندقية ، ونحو  ١٤١زيادة مرافق اإليواء السياحي إىل نحو  •
 .ألف فرصة تدريبية  ٢٥٤٫٧زيادة فرص التدريب السياحي اىل نحو  •
 .ألف وظيفة  ٤٦٢يف قطاع السياحة اىل نحو الوصول بالفرص الوظيفية  •
عرض املواقع األثرية،والتاريخية، واملواقع املرتبطة باملوروث الشعبي، والطرق والدروب  •

 .التاريخية املهمة 
 .ها وإعادة إستخدامها ؤترميم القصور والقالع واألبراج القدمية وإحيا •
 .) ، حائل  الدمامأبها ، الباحة ، تبوك ، (إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة يف كل من  •
متحف اإلبل ، متحف النخيل والتمور ، متحف اخليول (إنشاء خمسة متاحف متخصصة وهي  •

 .) العربية ، متحف املالبس الشعبية واحللي ، متحف الصقور 
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  :دور الهيئة العامة للسياحة واآلثار  -١

 مستوى رفع إىل ترمي التي املبـادرات واألنشطة مـن العديد واآلثار للسياحة العامة الهيئة تبنت
  : أبرزهـا من السياحة، قطاع أداء

 .السياحة لقطاع الهيكـل املؤسسي اسـتكمال -
 .السـياحية العاملـة القوى لتنمية وبرامج خطط ضعو -
 .الوطنية السياحة لتنمية اإلدارية املناطق مستوى على إعـداد  اسرتاتيجيات -
 .السياحي للتوعيـة والتسويق حمالت تنفيذ -
 . املعلومـات اجلغرافية تقنيـات باستخدام سياحية معلومات قاعدة إنشاء -
 .والتـراث والثقافة للسياحة متخصص برنامج تأسيس -
 .البينية السياحة و تفعيل للمملكة السياحية العالقات تطوير -
 و املسوحات الدراسات من عدد خالل من االسـتثمار السياحي مقومـات تشخيص  -

 . النقاش وحلقات امليدانية
 سياحية مبقومات تتمتع وثقايف وتاريخي طبيعي موقع ألف ١٢من  أكرث وتسجيل حتديد -

 . عالية
 إلقامة اخلاص للقطاع إليها املشار املواقع من موقعاً ٩٥٠ إدارة الهيئة جملـس أتـاح -

 . عليها السياحية املشاريع
السياحية،  األهمية ذات واملؤسسات ونقاطه الطبيعية اجلذب مواقع أيضاً الهيئة حددت -

فـي  والثقافيـة والتاريخيـة الطبيعيـة والسمات املظاهر خمتلف تربز متحفاً، ١١١ حيـث شملت
متـاحف  ٤  و علميـاً، متحفاً ٢٥ و تاريخياً، متحفاً ٣٢ و ،تراثياً ثقافياً متحفاً ٤٩ منها اململكة،
 . العسكرية املعامل عن ومتحف تعليمية،

للتمـور،  بريـدة مهرجـان مثـل الثقافيـة والفعاليات األنشطة خمتلف الهيئة ترعى -
خاللهـا  يـتم حيث اإلعالمية، واملناسبات واألنشطة ، حائل رايل مثل الرياضية واملسابقات

 املعلومـات السياحية كتيبات من ذلك وغري والسياحة السفر وأدلة املصورة الكتيبات توزيع

 فـي جميع عليه واحلفاظ الرتاث لصيانة حثيثة جهوداً املعنية اجلهات تبذل جانبها، ومن ،

 ،القدميـة جـدة أحيـاء ترميم املثال سبيل على ذلك ومن والقروية، احلضرية املناطق
 . الرتاثية القرى ومشروع ،والدرعية

 مشـروع تطوير املثـال سبيل على ومنها السياحة لتطوير خطط إعداد على الهيئة تعكف -

فـي  سياحية وجهات لتطوير تخطط كما ، عكاظ وسوق ،اجلبلية الطائف ووجهة ،العقري
 إنشـاء إىل إضافة والليث، ،الطرفة ورأس ،فرسان وجزر ،اليزيد و ،واجلرة ،اجلندل دومة

 . حائل يف متنـزه صحراوي
 احمللي الثقايف إحيـاء الرتاث إعـادة إىل الرامية جهودها يف متقدمة خطوات الهيئة خطت  -

 الهيئة قامت ذلك عـالوة على ، والعال وجبة، عني، وذي أملع، ورجال ، الغاط مثل مواقع يف

 ." واملعارض واملؤمترات االجتماعات سوق تنمية إسرتاتيجية" بإعداد
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اجلهـات  مع بالتعاون الهيئة أعدت السياحية، واخلدمات املنتجات تطوير سبيل ويف -
 خطتها إىل إضافة ، "اليدويـة والصـناعات احلـرف لتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية" اخملتصة

 املهنية اجلوانب جميع وخطتها التنفيذية اإلسرتاتيجية تضمنت حيث ، اخلمسية التنفيذية

 أبرز حتديد إىل إضافة والصناعات اليدوية، احلرف لقطاع والتسويقية والتمويلية والتنظيمية

 . القطاع هذا تواجه التي املعوقات
احلكوميـة  املبادرات تكامل على اململكة يف واآلثار السياحة قطاع أداء كفاءة تعتمد -

احلكوميـة  اجلهـات جميع جهود تعبئة واآلثار للسياحة العامة الهيئة تتوىل حيث واخلاصة،
 ويف السياحة، لتنمية الضرورية العامة واخلدمات األساسية التجهيزات لتوفري املعنية

 واملطـاعم اإليـواء مرافـق مثل السياحية، اخلدمات تقدمي اخلاص القطاع املقابل يتوىل
 الثقافيـة والفعاليـات التسوق، ومراكز السيارات، تأجري وشركات واملقـاهي واملتنزهات،

  يف سياحية إدارات الهيئة أنشأت القطاع، هذا تطوير جهود ولدعم ، والرياضـية ونحوها
 إىل إضافة ، الوطنية السياحة تنمية مشروع تنفيذ متابعة لتتوىل منـاطق اململكة، تلـفخم

  . ودعمها السياحية املشروعات إقامة تسهيل

 على  ٢٠٠٩ معا حصلت حيث جمـال اخلدمات، فـي اجلـودة معـايري بتطبيـق الهيئة قامت -

  .للخدمات السياحية إدارتها يف ISO التميز شهادة
 

  : وفـي مقدمتها املهمـة، التنظيميـة القـرارات بعض صدور الثامنة التنمية خطة شهدت وقد

 العليا الهيئة من الهيئة بتعـديل اسم اخلاص ٢٠٠٨لعام  ٧٨ رقم الوزراء جملس قرار -

 . واآلثار للسياحة العامة الهيئة  إىل  للسياحة
 يف للتصرف وضـع آليات الهيئـة بتويل القاضي ٢٠٠٩عام  ٦٦ رقم الوزراء قـرار جملس صـدر -

 .القرار حددها لضوابط وفقاً العمراين الرتاث مواقع
 آليـات التمويل بتطوير قضى الذي ٢٠٠٩عام  ٢٠٩ رقم الوزراء قـرار جملس أيضـاً صدر -

املالئمـة  الصـيغ وضـع مع الداخلية، السياحة تنمية جهود لدعم وقنواته احلكومي
إلـى  إضـافة الداخليـة، السـياحة مشاريع متويل يف احلكومية اإلقراض صناديق ملشاركة

 .أخرى حتفيزية إجراءات

  

  : يف تنمية السياحة واآلثار واملتاحف يإعطاء املناطق الدور األساس

 اًمتخصص اًللتنمية السياحية يف املناطق، وخمسة عشر جهاز اًمت تأسيس أثني عشر جملس 
كما شكّلت  .هائلآلثار يف املناطق واحملافظات يتم حالياً تطوير أدا اًمكتب) ٤٥(للتنمية السياحية، و

جمالس التنمية السياحية باملناطق عدداً من جلان التنمية السياحية يف احملافظات ذات املقومات 
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ذه اللجان على تنفيذ مشاريع التنمية السياحية باحملافظات، وتسهم الهيئة السياحية، وتشرف ه
  .يف تقدمي الدعم الفني واملايل لها

 

  : السياحي تطوير حمفزات االستثمار 

على حتفيز املزيد من االستثمارات يف املواقع السياحية من خالل تهيئتها لزيادة  الهيئة تعمل -
جاذبيتها لالستثمار، ويف هذا اإلطار صدر قرار جملس الوزراء املوقر التدفقات السياحية وزيادة 

اخلاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفري املوارد املالية الالزمة لتنمية السياحة يف ) ٢٠٩(رقم 
  .  اململكة، والذي ميثل دافعاً مهماً لتحفيز االستثمار السياحي

ع مناطق اململكة، لتقدمي الدعم مركزاً خلدمة االستثمار السياحي يف جمي) ١٥(تأسيس  -
 . للمستثمرين من املواطنني، وتطوير حمفزات االستثمار

كالفنادق الرتاثية، والنزل البيئية واالسرتاحات الريفية، االهتمام بتنويع املواقع السياحية   -
واملنشآت التي تعمل بنظام املشاركة بالوقت، واملدن الرتفيهية، ومراكز الغوص، وتنظيم 
الرحالت والفعاليات واملهرجانات السياحية، باإلضافة إىل االستثمار يف جماالت احلرف 

  .ةالسياحي اإلدالءمات والصناعات التقليدية، والنقل السياحي، وخد

لألنشطة واملهن السياحية، ومرافق اإليواء،  البدء يف إصدار الرخص واملوافقات التشغيلية -
  .ووكاالت السفر والسياحة، واملتاحف اخلاصة

  

  : التوسع يف إنشاء مراكز للمعلومات السياحية

) ٨٠(التسوق الكربى، و يف عدد من املطارات ومراكز مركزاً للمعلومات السياحية) ٢٠(تشغيل مت 
ومركزاً لالتصال السياحي، وذلك ضمن خطة الهيئة يف  .جهازاً الكرتونياً للمعلومات السياحية

من لوحات الطرق اإلرشادية اخلاصة باملواقع  لوحة )٩٥(ومت تركيب  .التسويق والرتويج السياحي
كما تعد الهيئة خطة  .احيةوالوجهات السياحية، وتوزيع مليوين نسخة من اخلرائط واألدلة السي

وطنية للتعامل  ةإعالمية شاملة لتطوير املنظور اإلعالمي لآلثار واملتاحف بهدف إحداث نقلة توعوي
  .مع اآلثار الوطنية والرتاث الوطني
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  :التأكيد على جودة اخلدمات السياحية 

تطلبات املإطالق التصنيف اجلديد للفنادق على أساس نظام النجوم الدويل، ومبا يتناسب مع  -
احمللية لهذا القطاع ، وكذلك تصنيف الوحدات السكنية املفروشة بالدرجات، وبشكل يراعي 

 . النظرة املتوازنة بني املستثمر واملستهلك ويحقق متطلبات كل منهما دون اإلضرار باآلخر

ترشيح اململكة من قبل منظمة يف تشجيع قطاع السياحة فقد مت  احلكوميةلجهود ونظراً ل -
األمم املتحدة للسياحة العاملية لتكون مركزاً إقليمياً لبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات 

تقديراً للمستوى املتقدم الذي  ،السياحية وحساب السياحة الفرعي ملنطقة الشرق األوسط
" يوليسيس"كما حصلت الهيئة من املنظمة على جائزة . اجملال حققته اململكة يف هذا

 . الدولية يف جمال اإلبداع السياحي يف املؤسسات احلكومية

 
  :لتي تبذلها أجهزة الدولة والقطاعات األخرى لتوطني الوظائف يف القطاع السياحي اجلهود ا - ٢

  
نظراً ألهمية إعداد وتأهيل قوى العمل الوطنية للمساهمة يف إجناح خطط التنمية السياحية فقد 

إطالق املشروع الوطني لتنمية املوارد البشرية السياحية بالهيئة العامة للسياحة واآلثار قامت 
ة وفق أحدث توفري متطلبات العملية التعليمية والتدريبية للكوادر البشرية السياحي بهدف، )تكامل(

) ٧(من الربامج من أهمها  ويندرج حتت هذا املشروع عدد .النظم وأجود املعايري املهنية العاملية
 :  

 : مهن القطاع السياحيتوطني برنامج 
  

، اإليواء السياحي، والسفر والسياحة يف قطاعات السياحية املهنتوطني  يستهدف هذا الربنامج
  .احلرف والصناعات التقليدية، إىل جانب قطاع اآلثار واملتاحف، و)الرتفيه(اجلذب السياحي و

 :امج التعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي احلكومية واألهليةنبر 
وتنسيق وتوحيد اجلهود مع  ،من خالل التعاون ،يعنى هذا الربنامج بتفعيل مفهوم الشراكة

إليجاد تصور موحد ومنهجية علمية  ،واألهلية اجلامعات والكليات وجهات التعليم والتدريب احلكومية
وكذلك السعي إىل حتفيز ومساعدة اجلهات . متكاملة يف جمال التأهيل والتدريب السياحي

التعليمية والتدريبية يف القطاعني العام واألهلي على إنشاء أو تطوير منشآت تعليمية وتدريبية 
سيق والعمل مع وزارة التعليم العايل على كما يعنى هذا الربنامج بالتن. متخصصة يف السياحة

بتعاث عدد من املواطنني من خالل تخصيص الوزارة ملقاعد حمددة لالبتعاث يف التخصصات إ
وذلك لرفد القطاعات السياحية التشغيلية والتعليمية والتدريبية باخلربات الوطنية  ، السياحية

  . املؤهلة على أعلى املستويات

 دعم إنشاء كلية السياحة واآلثار يف جامعة امللك سعود هيئة يفالويف هذا الصدد ساهمت 
وكلية السياحة واإلدارة يف  ،بجدة العزيز ومعهد التدريب السياحي يف جامعة امللك عبد ،بالرياض
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وإنشاء ثالث كليات  ،وافتتاح قسم للسياحة واآلثار بجامعة حائل ،مبكة املكرمة جامعة أم القرى
الرياض والهفوف  املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني يف كل من سياحية بالتعاون مع

 إىلهذا بجامعة طيبة باملدينة املنورة،  قسم للسياحة واآلثار الفتتاح ، ويجري العمل حالياًوالطائف 
  .يف القطاع اخلاص السياحية جانب دعم إنشاء وتطوير عدد من املعاهد واملراكز

 : امج التوعية املهنيةنبر
  

يـُعـْنى هذا الربنامج بتوعية اجملتمع بكافة شرائحه لتشجيع املواطنني يف سن العمل على االلتحاق 
بوظائف القطاعات السياحية، وذلك من خالل تنفيذ حمالت توعية مكثفة على خمتلف املستويات 

وتقدمي ومن خالل وسائل وأساليب متعددة إلبراز املزايا والفوائد العديدة التي يوفرها القطاع 
املواطنني املؤهلني إىل أرباب العمل، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم على حتمل مسؤولية العمل يف 

  .القطاعات السياحية بكل براعة وإتقان

الربنامج بتوعية من هم يف سن العمل حيث يـُعْنى بتوجيه الشباب نحو اختيار التخصصات  يقومكما 
طالب اجلامعات وخريجي املراحل الثانوية، الداخلني  السياحية والعمل يف القطاع السياحي مثل

حديثاً للعمل يف القطاع السياحي، وكذلك املؤثرين على توجيه الشباب نحو اختيار القطاع الوظيفي 
  .مثل الوالدين واملعلمني وأساتذة اجلامعات

 :االستثمار يف تنمية املوارد البشرية السياحية  تشجيع امج نبر
  

حتفيز وتشجيع املستثمرين احملليني وغري احملليني على االستثمار يف  إىل مجيهدف هذا الربنا
بعض تصميم وتنفيذ باإلضافة إىل  ،املهنية جمال تنمية املوارد البشرية السياحية وتطوير الكفاءات

تدريبية يف إدارة املشاريع الصغرية والناشئة، وإنشاء احلاضنات السياحية ملساعدة الربامج ال
ومد جسور العالقة والشراكة مع  ،وتقدمي املشورة لهم ،ستثمرين على إدارة أعمالهمصغار امل

  .اجلهات التعليمية والتدريبية احلكومية واخلاصة

لتأهيل احلرفيني واحلرفيات  اخملصصة تدريبيةالدورات يف تقدمي العديد من الالربنامج  ويسهم
ومن ثم االستفادة من . رت بها مناطق اململكةعلى الصناعات اليدوية واحلرف التقليدية التي اشته

من تاريخ  اًجات سياحية تعكس جزءتاحلاضنات السياحية إليجاد منافذ تسويقية لتلك املنتجات كمن
  .البالد
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تطور األداء االقتصادي للقطاع السياحي يف اململكة : ثالثاً   

  
 :  )٨(القيمة املضافة السياحية

مليار ريال  ٥٠٫٢يف اململكة نحو  )باألسعار اجلارية( لقطاع السياحة اإلجمايلتبلغ قيمة الناجت احمللي  -
 . ٢٠٠٨مقارنة بعام % ٦٫٨ومبعدل منو بلغ  ٢٠٠٩وذلك خالل عام 

 الناجت من % ٦٫٩ونحو السعودي  اإلجمايلاحمللي  الناجتمن % ٣٫٦يساهم قطاع السياحة بنحو   -
 . ٢٠٠٩احمللي اإلجمايل غري النفطي وذلك خالل عام 

 مساهمة قطاع السياحة يف الناجت احمللي السعودي) : ١(جدول رقم

  العام
الناجت احمللي 

  السياحي

  )مليار ريال(

الناجت احمللي 
  اإلجمايل

  )مليار ريال(

  الناجت احمللي

  غري النفطي

  )مليار ريال(

إسهام 
السياحة يف 

الناجت 
  (%)اإلجمايل

إسهام السياحة 
يف الناجت غري 

  (%)النفطي

٦٫٨  ٢٫٦  ٦٩٠  ١٧٨٦٫١  ٤٧  ٢٠٠٨  

٦٫٩  ٣٫٦  ٧٢٥٫١  ١٤٠٩٫١  ٥٠٫٢  ٢٠٠٩  

  .م  ٢٠١٠مؤسسة النقد العربي السعودي ، التقرير السنوي السادس واألربعون ، : املصدر 

 

  :) ٩(اإليرادات السياحية

مليار  ٦٦م بنحو ٢٠١٠ م وتقدر خالل عام  ٢٠٠٨بليون ريال خالل عام  ٤٠قيمة اإليرادات السياحية  تقدر  -
 . م٢٠٠٩عن عام % ٤٫٧ريال بنسبة منو 

عن عام  %٨بنسبة زيادة  ٢٠١٠مليار ريال عام  ٣٠التقديرات إىل ارتفاع إيرادات النقل لتصل إىل  وتشري -
 ٢٠١٠مليار ريال عام  ٣٦، يف حني زادت إيرادات املطاعم واملقاهي وفقا للتقديرات األولية إىل ٢٠٠٩

 .م٢٠٠٩عن عام  % ٩بنسبه منو مقدارها 

مليار  ٢٣٢م و٢٠١٥عام المليار ريال يف  ١١٨وصول اإليرادات السياحية الكلية باململكة إىل  من املتوقع  -
 . م٢٠٢٠ريال يف العام 
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  :  اإلنفاق السياحي

بلغ نحو  إنخفاضمليار ريال ومبعدل  ٦٥٫٤نحو  ٢٠٠٩خالل عام  الداخليبلغ قيمة اإلنفاق السياحي ت -
 . ٢٠٠٨مقارنة بعام % ١٢

  )مليار ريال: القيمة (   يف اململكةاإلنفاق السياحي ) : ٢( جدول رقم 

  (%)معدل التغري  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  نوع اإلنفاق

 %٦٫١- ٣٥٫٣ ٣٧٫٦ اإلنفاق الناجت عن السياحة احمللية 

 %١٧٫٥- ٣٠٫١ ٣٦٫٥ اإلنفاق الناجت عن السياحة الوافدة

 %٢٨٫٤ ٢٥٫٣ ١٩٫٧اإلنفاق الناجت عن السياحة املغادرة

  إجمايل إنفاق السياحة الداخلية

 )الوافدة + احمللية (  
١١٫٧- ٦٥٫٤ ٧٤٫١% 

  إجمايل إنفاق السياحة الوطنية

 )املغادرة + احمللية (  
٥٫٨ ٦٠٫٦ ٥٧٫٣% 

  .مركز ماس ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار : املصدر 

مليار ريال ،  ٣٥٫٣نحو  ٢٠٠٩بالنظر إىل قيمة اإلنفاق الناجت عن السياحة احمللية والبالغ خالل عام  -
قضاء العطالت وأوقات الفراغ تليها  منها نتج عن السياحة احمللية بغرض % ٥٨يتضح أن نسبة 

 .من اإلنفاق السياحي احمللي % ٢٤السياحة بغرض زيارة األقارب واألصدقاء مشكلة نسبة 

  

  : املتحصالت السياحية

ومبعدل منو بلغ نحو مليار دوالر  ٩٫٧نحو  ٢٠٠٨يف اململكة خالل عام تبلغ قيمة املتحصالت السياحية  -
ومبقارنة الوضع يف اململكة مع نظريه يف بعض دول الشرق األوسط خالل ،  ٢٠٠٧مقارنة بعام % ٨٦

من % ٢١، كما أنها تشكل نسبة بعد مصر  الثاينأن متحصالت اململكة حتتل املركز يتضح  ٢٠٠٨عام 
   .)١٠( إجمايل متحصالت دول الشرق األوسط

 

  :  )١١(يف قطاع السياحة االستثمارات

 .ريال مليار ١٦ نحو  ٢٠٠٨خالل عام  قطاع السياحةيف  تبلغ إجمايل االستثمارات -
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  :عدد الشركات العاملة يف جمال السياحة 
عدد الشركات العاملة يف قطاع السفر  »ماس«يقدر مركز املعلومات واألبحاث السياحية 

وكاالت سفر وسياحة ومشغل للحج  ١٥٠٣شركة منها  ٤٥٦٣والسياحة يف السعودية بنحو 
  .)١٢( والعمرة

  
  :التمويل املوجه نحو القطاع السياحي

،  للمشروعات السياحية تساهم الدولة من خالل وزارة املالية مباشرة يف توفري التمويل امليسر
وذلك خالل  املقدم من إجمايل التمويل %٣٥حيث يصل نصيب الفنادق و املنتجعات و السياحة نحو 

الفنادق (احمللية يتضح أن قطاع السياحة ، وبالنظر اىل نشاط برنامج القروض  ) ١٣( ٢٠٠٨عام 
مليون ريال  ٢٣٥٨نحو  ٢٠٠٩على قروض بقيمة بلغت خالل عام  تقد حصل) واملنتجعات السياحية

 .) ١٤(من إجمايل القروض املعتمدة % ٤٢وبنسبة بلغت نحو 
  

  :دور السياحة يف توطني الوظائف  
ألف فرصة عمل  ٦٦٨٫٤ونحو ، ألف فرصة عمل مباشرة  ٤٩٣يساهم قطاع السياحة يف خلق نحو 

 .  ٢٠٠٩، وذلك خالل عام  غري مباشرة

  )بالعامل( توزيع الوظائف املباشرة يف قطاع السياحة) :  ٣(جدول رقم 

األهمية النسبية   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  القطاع الفرعي
)٢٠٠٩(%) (  

 %٤٨ ٢٣٧٩٨٢ ٢٣١٩٨٧ املطاعم واملقاهي

 %٢١ ١٠٣٤٣١ ١٠٠٥٠٩ خدمات نقل املسافرين

 %١٠ ٤٧٥٩٦ ٤٦٣٦٢ الفنادق واملنتجعات

 %٧ ٣٥٥٠٧ ٣٤٥٨٣ وظائف غري مدفوعة األجر

 %٧ ٣٥٢٤٠ ٣٤٤٧١ اخلدمات الرتفيهية

 %٥ ٢٤٢٥٦ ٢٣٧٣٧ الشقق املفروشة

 %٢ ٩١٥٣ ٨٦٨٩ وكاالت السفر والسياحة

 %١٠٠ ٤٨٠٣٣٨٤٩٣١٦٥إجمايل

    %٢٥٫٧ %٢٤٫٤ (%)نسبة السعودة

  .مركز ماس ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار : املصدر 

  .الرتتيب حسب األهمية النسبية : ملحوظة 
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يساهم قطاع املطاعم واملقاهي بالنسبة األكرب يف التوظيف يف القطاع السياحي حيث يساهم  -
 من إجمايل الوظائف املباشرة يف قطاع السياحة يف اململكة وذلك خالل عام% ٤٨يف خلق نسبة 

٢٠٠٩ . 

وهو ما يدل على تزايد أهمية   ٢٠٠٩عام %  ٢٥٫٧إىل  ٢٠٠٨عام % ٢٤٫٤نسبة السعودة من  ارتفاعيالحظ  -
 .قطاع السياحة بالنسبة لتوظيف العمالة السعودية 

ألف  ٤٧٠منها  ٢٠١٠ألف فرصة عمل خالل عام  ١١٧٥بتوفري نحو  قام أن قطاع السياحة املقدرمن  -
ف فرصة عمل غري مباشرة ، ومن املتوقع أن تتزايد فرص العمل التي أال ٧٠٥فرصة مباشرة ونحو 

ألف فرصة عمل  ٨٧٨فرصة عمل منها  ألف ٢١٩٥نحو  ٢٠٢٠يخلقها قطاع السياحة لتصل خالل عام 
 .ألف فرصة عمل غري مباشرة  ١٣١٧مباشرة ونحو 

  

  :ميزان املعامالت السياحية 

 ٢٠٠٩ميزان املدفوعات السعودي بند السفر ، يتضح وجود عجز يف ميزان السفر خالل عام  إىلبالنظر  -
، وقد نتج هذا العجز  ٢٠٠٨مقارنة بعام % ٣٩بلغ  ارتفاع يف العجزمبعدل مليار ريال  ٤٨٫٢وذلك بنحو  

  .بشكل كبري ) دائن(عن قيمة املتحصالت) مدين(قيمة املدفوعات ارتفاععن 

  )مليون ريال: القيمة ( ميزان املعامالت السياحية ) : ٤( جدول رقم 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البيان

 ٤٨١٨٨- ٣٤٥٧١- ٥٣٢١٢- ٣٠٧٤٦-  ميزان السفر

 ٢٢٣٦٤ ٢٢١٦١ ٢٢٣٨٠ ١٧٨٥٨  دائن

 ٧٠٥٥٢ ٥٦٧٣٢ ٧٥٥٩٢ ٤٨٦٠٥  مدين

  .مؤسسة النقد العربي السعودي : املصدر 

  

  :تطور احلركة السياحية يف اململكة 

 ٢٠٠٨شهدت اململكة منواً يف حركة الرحالت السياحية احمللية حيث بلغ معدل النمو بني عامي  -
ومن أسباب ، % ٢٥ويف نفس الوقت تراجعت حركة الرحالت السياحية الوافدة بنحو ، % ١١نحو  ٢٠٠٩و

بيانات موسمي حج  ٢٠٠٨شمول بيانات عام  ٢٠٠٩خالل عام الرحالت السياحية الوافدة  انخفاض
، باإلضافة إىل عدة أسباب من أهمها  ٢٠٠٨األمر الذي رفع عدد الرحالت خالل عام  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧

 ظهر تأثريها بشدة خالل عام  اخلوف من مرض أنفلونزا اخلنازير واألزمة املالية العاملية التي
٢٠٠٩ . 
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  تطور احلركة السياحية يف اململكة ) :  ٥(جدول رقم 

  السياحة احمللية  السياحة املغادرة  السياحة الوافدة  البيان

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ١٣٣١٨  ١٧٧١٧  )ألف( إجمايل عدد الزوار

) -٢٥(%  

٦٤٦٧  ٤٧٠٥  

)٣٧(%  

٣٣٥٢٦  ٣٠٠٤٩  

)١٢(%  

  ١٠٨٩٦  ١٤٧٥٧  عدد الرحالت السياحية

) -٢٦(%  

٦٠٣٢  ٤٠٨٧  

)٤٨(%  

٣٢٠١٤  ٢٨٧٧٥  

)١١(%  

  .)٢٠٠٩-٢٠٠٤( أهم املؤشرات السياحية حالل الفرتة الهيئة العامة للسياحة واآلثار ، : املصدر 

  .معدل التغري ( ) : 
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املقومات السياحية املتوفرة باملنطقة الشرقية  : رابعاً  
  : مقومات طبيعية

توفر العديد من املتنزهات، واحملميات الطبيعية مثل حممية اجلبيل للحياة الربية والبحرية ،   -
واملناطق ذات اجلمال الطبيعي مثل الربع اخلايل واجلزر الساحلية والشعاب املرجانية ، والكهوف 

واحات مثل التي يف جبل القارة يف اإلحساء ، والعديد من الشواطئ مثل شاطئ نصف القمر ، وال
 .التي تتضمن أكرب مزارع النخيل يف اململكة والواقعة يف اإلحساء والقطيف

كم ، من احلدود الكويتية إىل ) ٦٠٠(توفر الشواطئ البكر على طول الشريط الساحلي  املمتد لنحو  -
 .حدود دولة قطر  ، ومنها إىل حدود دولة اإلمارات العربية املتحدة 

كما يعترب متحف أرامكو  .واملتاحف ، واملعارض ، واملهرجانات طرق احلج والتجارة القدمية ،  -
 السعودية مركز جذب سياحي متميز يف املنطقة الشرقية ،  

 
  : مقومات ثقافية 

من % ٩٫١ومبا يشكل نسبة  اًموقع ٦٩٥يبلغ عدد مواقع الرتاث الثقايف يف املنطقة الشرقية   -
 .اًموقع ٧٦٢٤والبالغة إجمايل مواقع الرتاث الثقايف يف اململكة 

يوجد باملنطقة الشرقية مواقع أثرية تعود ملا قبل التاريخ من أبنية حجرية، ونقوش ورسومات   -
صخرية ، ومباين تراث معماري مرممة مثل القصور واحلصون التي تعود إىل عصور خمتلفة مثل حصن 

 .تاروت وقصر إبراهيم يف منطقة الهفوف والعقري 

 
 :والصناعات اليدوية الفنون و احلرف 

مثل صناعة الفخار والنسيج والسجاد ونسج السالل واحلدادة وصياغة الذهب والفضة واألعمال  -
  .اخلشبية وشباك صيد األسماك وبناء القوارب واستخراج اللؤلؤ 

  (%) ٢٠٠٨التوزيع النسبي للحرفيني بني مناطق اململكة خالل عام ) : ١( شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الهيئة العامة للسياحة واآلثار : املصدر 
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  : تنوع عناصر اجلذب السياحي
تتمتع املنطقة الشرقية بالعديد من عناصر اجلذب السياحي من عناصر سياحة الشواطئ   -

الساحلية والرياضات املائية والشاطئية والتسلية والرتفيه باملدن واألسواق وعلى مناطق 
ثم سياحة التسوق واملهرجانات إىل ) املشي –اجلري (الكورنيش واألنشطة الرياضية املتعددة 

اوية، واألنشطة الربية من تخييم ورياضة املسابقات الصحراوية إىل السياحة السياحة الصحر
العالجية والعيون الكربيتية بواحة اإلحساء والنزل البيئي الزراعي إىل سياحة اآلثار واملناطق التاريخية 

بلة موقع اعتربتها الهيئة العامة للسياحة من مناطق التنمية السياحية القا ٦٤حيث يوجد باملنطقة 
 .)وغريها -عني أم  سبعة  –جبل قارة   –جبال األربع  –قصر  صاهود (للتطوير 

 
  :  دول جملس التعاون اخلليجيو من الرياض الشرقية قرب املنطقة

من  استهالكهم، معدالت وارتفاع للمواطنني، الشرائية القوة وارتفاع السوق، حجم اتساع يعد -
 وال ،بشكل عام املنطقة واململكة يف لالستثمار السياحي مالئم مناخ لوجود اإليجابية املؤشرات

 السكاين للتزايد نتيجة للنمو بقابليتها أيضًا تتسم وإمنا فقط باتساعها، السعودية السوق تتصف
 والتي تعترب واملستوردة احمللية املنتجات على تزايد الطلب وإىل السوق التساع السريع الذي يؤدي

 وحتويل صرف على قيود أية وجود وعدم اململكة، يف الصرف أسعار اراستقر حمفزًا لالستثمار،و
  .األجنبية وتبادل العمالت

ونتيجة  ، اخلليجي التعاون جملس يف إطار السعودي السوق اتساع يتزايد أن احملتم من -
 التي املسوحات امليدانية نتائج أظهرت وقد م،٢٠٠٥العاملية عام  التجارة ملنظمة لالنضمام

 يف واخلارجية احمللية السياحة سوق حجم ضخامة واآلثار الهيئة العامة للسياحة بها قامت
  .السياحية بها االستثمارات تخصيص يف مهمًا يعد عامال مما املنطقة،

  : )واإلجازاتالعطل ( لسياحة املوسمية نقطة جذب ل

املنطقة الشرقية وما تتميز به من عناصر جذب سياحية خمتلفة تلبي احتياجات الفئات األسرية   -
نقطة جذب سياحي مهم سواء تعترب ) كبار سن –نسائية  –تسوقيه  –شبابية  –عائلية (اخملتلفة 

الرياض والقصيم أو سياحة  خاصة منكانت سياحة داخلية لسكان املنطقة واملنطقة الوسطى 
 .) اإلمارات -عمان  -البحرين  -الكويت  -قطر (دول اخلليج العربي  معخارجية 

  :السياحية التطور السريع للمشاريع 

تشهد املنطقة الشرقية اهتماماً باملشاريع السياحية بدأ ببداية العقد املاضي باهتمام الهيئة  -
كورة هذا التخطيط  اللتخطيط السياحي باملنطقة وكان بالعامة للسياحة بوضع اللمسات األوىل 

دراسة تهيئة منطقة وميناء العقري ليكون وجهة سياحية متميزة مع توفري املناخ االستثماري 
للعقري لتكون وجهة سياحية تبعتها خطوات كثرية ومتميزة من الهيئة باالهتمام ببعض املناطق 

 ،صف القمر والسياحة العالجية والبيئية باإلحساءذات اجلذب السياحي باملنطقة مثل شاطئ ن
وتهيئة بعض اجلزر الساحلية مثل جزيرة جنة والتي أصبحت من أجمل مناطق الغوص والتمتع 

  .بالشواطئ
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  : مستوى جيد من البنية األساسية بشكل عام توفر

واملطارات  واملوانئ واجلسور الطرق شبكات يف تتمثل متطورة حتتية بنية املنطقة متتلك -
 وتلبي يف اململكة، الشبكات أفضل من واملياه والكهرباء والنقل الهاتف شبكات وتعد واالتصاالت

  . األولية املواد من العديد من املنطقة احتياجات اجلبيل منطقة يف الصناعية البنية
يوجد يف املنطقة الشرقية العديد من الفنادق والشقق املفروشة ، إضافة إىل مرافق االجتماعات   -

 .واملعارض الصغرية واملراكز التجارية ، وتتوافر كذلك وكاالت السفر
تصنف الدمام كثاين مدينة بعد جدة من حيث كونها وجهة سياحية تدمج كل من السياحة بغرض  -

  .ء واألقارب، والقيام باألعمال التجاريةالرتفية، وزيارة األصدقا
تتحصل املنطقة الشرقية على نصيب أعلى من املتوسط من الزيارات بغرض الرتفيه، أو زيارة  -

 .األصدقاء واألقارب، ونصيب متوسط من الزيارات لغرض األعمال التجارية
بحيث تعترب حددت خطة السياحة الوطنية ستة مواقع للتنمية السياحية يف املنطقة وصنفت  -

الدمام واخلرب منطقتا تنمية سياحية قائمة ، واجلبيل واإلحساء منطقتا تنمية سياحية ناشئة ، 
والعقري والربع اخلايل منطقتا تنمية سياحية جديدة ، وقد جمعت منطقتا التنمية السياحية القائمتان 

ام ، ومتتد حدودها يف منطقة تنمية سياحية واحدة حتت مسمى حاضرة الدم) الدمام واخلرب ( 
لتشمل القطيف وجزيرة تاروت ، كذلك جرى حتديد منطقة الربع اخلايل ومناطق تنمية سياحية 

 .حمتملة أخرى تشمل اخلفجي وحفر الباطن والنعريية كمناطق تنمية سياحية على املدى البعيد 

  
 :تفرد املدن الرئيسية بسمات سياحية جذابة 

يمية للمنطقة ومركز صناعة البرتول ومتتاز احلاضرة بتطور البنية العاصمة اإلقل:   حاضرة الدمام -
 .التحتية والطرق اجليدة، وبوجود متنزهات وشواطئ ذات جودة عالية

تتميز ببيئتها احلضرية املمتازة والعناية بتصميم املساحات التي وضعت معايري تطويرها :  اجلبيل  -
الهيئة امللكية للجبيل وينبع، وكذلك وجود بيئة بحرية عالية اجلودة، تشمل الشواطئ، واجلزر 

  .خصوصاً جزيرة جنة، وبحريات املد

للعديد من احلضارات  من املناطق القدمية يف جزيرة العرب والتي كانت موطناً:  اإلحساءواحة  -
احلرهائيني الذين عرفوا بتجارتهم الواسعة ،  والكلدانيني  والسومريني  و السابقة مثل الفينيقيني

ومتتلك اإلحساء جمموعة غنية من املواقع الطبيعية و يوجد بها العديد من املرافق السياحية 
ويضم  كيلو مرت مربع، ٥٠للتنمية وأهمها منتزه اإلحساء الوطني والذي يبلغ مساحته أكرث من  لةالقاب

العربي  فضالً عن  شجرة ، وفيها شاطئ العقري الذي ميتد على ساحل اخلليج ماليني ٨ما يزيد عن 
رف الشعبية واملواقع األثرية واحل العديد من املسطحات املائية والعيون اجلارية واألسواق الشعبية

، وتضم األحساء أكرب واحة يف اجلزيرة العربية حيث تطورت وازدهرت  )البشوت (التي تنتج املشالح 
مدينتا الهفوف واملربز ضمن حدودها وتنتج أفخر أنواع التمور يف اململكة والتي منها متر اخلالص 

كبرية باإلحساء لتعدد وهناك فرص سياحية .إضافة إىل األرز احلساوي والشيشي والرزيز وغريها
 .األنشطة السياحية التي تقوم على تنمية املناطق التاريخية، ومزارع النخيل يف الواحات
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وقد رممت املنطقة التاريخية فيه بشكل  .أول ميناء جتاري للمملكة على اخلليج العربي:  العقري -
وهناك مشروع  .الصيانةجيد، وتتضمن العقري شواطئ طويلة وواسعة، ولكنها تفتقر إىل اإلدارة و

  .إلنشاء طريق من اإلحساء إىل العقري، ويتوقع االنتهاء منه قريباً

  
 :توفر العديد من خدمات اإليواء و املقومات السياحية الرئيسية 

  : الفنادق السياحية
من إجمايل فنادق اململكة % ٥٫٤فندقاً  ، ومبا يشكل نسبة  ٦٢يبلغ عدد فنادق املنطقة الشرقية   -

 .، وبذلك حتتل املركز الرابع على مستوى اململكة فيما يخص عدد الفنادق   اًفندق ١١٤٠البالغة 

و  ،فندق درجة ثانية ١٤و  ، و فندق واحد  درجة أوىل، فنادق درجة ممتازة  ٣يوجد باملنطقة الشرقية  -
 . فندق غري مصنف ٣١و  ،فندق درجة ثالثة ١٣

  ٢٠٠٩يف املنطقة الشرقية خالل عام  توزيع غرف الفنادق) : ٦( جدول رقم 

إجمايل املنطقة   إجمايل اململكة  نوع الفندق
  الشرقية

األهمية النسبية 
 (%)للمنطقة الشرقية

 %٤  ٨٥٩  ٢٣٧٥١  الدرجة املمتازة

 %٠٫٤  ١١٢  ٣٠٣٨٧  الدرجة األوىل

 %١١  ٢٠٥٤  ١٩٢٠٩  الدرجة الثانية

 %١١  ٩٩٧  ٨٨٣٢  الدرجة الثالثة

 %٥  ١٠٨٦  ٢٠١٢٦  فنادق غري مصنفة

 ٥  ٥١٠٨  ١٠٢٣٠٥  إجمايل الغرف

  . ٢٠٠٩، مركز ماس ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار  ،  اإلدارة العامة للرتاخيص واجلودة: املصدر 
  

  :الوحدات السكنية املفروشة 
وحدة سكنية مفروشة ، ومبا  ٦٥٨يبلغ عدد الوحدات السكنية املفروشة يف املنطقة الشرقية  -

،  وحدة ٤٤٢٣من إجمايل عدد الوحدات السكنية املفروشة يف اململكة والبالغة % ١٥يشكل نسبة 
 . ٢٠٠٩وذلك خالل عام 

  
 :وكاالت ومنظمي السفر واملرشدين السياحيني 

من % ١٦وكالة ، ومبا يشكل نسبة  ٢٧١املرخصة يف املنطقة الشرقية يبلغ عدد وكاالت السفر  -
 .وكالة ١٦٦٩يف اململكة والبالغ  هاإجمايل عدد
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من % ٨منظمني ، ومبا يشكل نسبة  ٦يبلغ عدد منظمي الرحالت السياحية يف املنطقة الشرقية  -
 . اًسياحي اًمنظم ٧١إجمايل عدد منظمي الرحالت السياحية يف اململكة والبالغ 

، ومبا يشكل ) عام(مرشدين ٧يبلغ عدد املرشدين السياحيني املقيمني يف املنطقة الشرقية  -
  . اًمرشد ١١٣من إجمايل عدد املرشدين السياحيني يف اململكة والبالغ عددهم % ٦نسبة 

  
  وكاالت ومنظمي السفر واملرشدين السياحيني يف املنطقة الشرقية) :  ٧(جدول رقم 

إجمايل املنطقة   اململكة إجمايل  البيان
  الشرقية

األهمية النسبية 
  (%)للمنطقة الشرقية

 %١٦  ٢٧١  ١٦٦٩  عدد وكاالت السفر

عدد منظمي الرحالت 
 %٨  ٦  ٧١  السياحية

عدد املرشدين 
 %٦  ٧  ١١٣  السياحيني

  . ٢٠٠٩اإلدارة العامة للرتاخيص واجلودة ، مركز ماس ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار  ، : املصدر 
  

  
  :املتوفرة يف املنطقة الشرقية  االستثماريةالفرص 

  

 يف املنطقة الشرقية يف القطاع السياحي املتوفرة  عديد من الفرص االستثماريةالهناك 
  :ومنها 

سياحية مثل املدن الرتفيهية واملالهي واملراكز الدمات اخلاإليواء السياحي، واالستثمار يف قطاع  -
 .التجارية ونوادي األلعاب واملالعب الرياضية ومراكز الغوص

االستثمار يف تطوير الوجهات السياحية، وهي مناطق ذات مساحات كبرية يتم عرضها لالستثمار   -
احية املتكاملة مثل مشروع وجهة العقري يف مبشاركة مستثمرين رئيسيني بغرض التنمية السي

 .املنطقة الشرقية

 .االستثمار يف قطاع النزل البيئية والريفية يف خمتلف املناطق الطبيعية واجلبلية والصحراوية  -

االستثمار يف قطاعات اخلدمات املساندة واملكملة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية   -
 . الستثمار يف جمال النقل السياحي مبختلف أنواعهلإمكانية كما أن هناك واحلرفية، 
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النشاط السياحي يف املنطقة الشرقية:  خامساً  
 

فتصنف الدمام كثاين  هامةيتميز السوق السياحي للمنطقة الشرقية مبميزات عامة وخصائص 
من السياحة بغرض الرتفية، وزيارة  كلمدينة بعد جدة من حيث كونها وجهة سياحية تدمج 

  .األصدقاء واألقارب، والقيام باألعمال التجارية
  

  >>السياحة الوافدة <<
  

  :الرحالت السياحية الوافدة إىل املنطقة الشرقية حسب نوع اإلقامة 
  

،  مليون رحلة ٢٫٢بحوايل  ٢٠٠٩يقدر عدد الرحالت السياحية الوافدة للمنطقة الشرقية خالل عام  -
خالل  املنطقة الشرقية إىلالتي أقام فيها السياح الوافدون أكرث مرافق اإليواء  السكن اخلاصعترب يو

 .% ٤٤وذلك بنسبة بلغت   ٢٠٠٩عام 
 

  ٢٠٠٩الرحالت السياحية الوافدة للمنطقة الشرقية حسب نوع اإلقامة لعام )  ٨(جدول رقم 
  

الوحدات السكنية  الفنادق البيان
األهمية  اإلجمايل مرافق أخرىاخلاصالسكن  املفروشة

 النسبية

 %٥١ ١١١٢٫٨٢٧ ١٥٫٤٢٢ ٤١٠٫٨٢٧ ٢١٣٫٨٦٣ ٤٧٢٫٧١٥ الدمام

 %٨ ١٦٧٫٧٦٤ ١٫٠٧٧ ٥٥٫٢٧٩ ٦٦٫٠١٤ ٤٥٫٣٩٣ اخلرب

 %٧ ١٤٧٫٧٨٨ ٢٫٣٢٦ ٥٢٫١٣٢ ٢٦٫٣٨١ ٦٦٫٩٤٨ اجلبيل

 %١١ ٢٤٠٫٦٤٥ ١٢٫٩٧٣ ١٢٩٫٤٤٩ ٨٥٫٩٦٤ ١٢٫٢٥٩ اإلحساء

 %٢٤ ٥٢٣٫٠٠٨ ٧٧٫٥٩٧ ٣٢٢٫٠٦٩ ٩٧٫١٣٦ ٢٦٫٢٠٨ أخرى

املنطقة 
 %١٠٠ ٢١٩٢٫٠٣٢ ١٠٩٫٣٩٥ ٩٦٩٫٧٥٦ ٤٨٩٫٣٥٨ ٦٢٣٫٥٢٣ الشرقية

األهمية 
  %١٠٠ %٥ %٤٤ %٢٢ %٢٨ (%)النسبية

 .م  ٢٠٠٩،  الهيئة العامة للسياحة واآلثارمسح الزوار الدوليني ، : املصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  



 تحدياتالفرص وال...  االستثمار السياحي  يف املنطقة الشرقية
 

٢٩    الدراسات والبحوثمركز / غرفة الشرقية 
 

  : الزيارة الرحالت السياحية الوافدة إىل املنطقة الشرقية حسب الغرض من 
  

من % ٤١نحو  زيارة األقارب واألصدقاءمتثل الرحالت السياحية الوافدة إىل املنطقة الشرقية بهدف  -
قضاء ، تليها الرحالت بهدف  ٢٠٠٩إجمايل عدد الرحالت السياحية الوافدة للمنطقة وذلك خالل عام 

 .% ٢٧بنسبة  العمل واملؤمتراتهدف ب، ثم % ٢٨بنسبة بلغت  والتسوق العطالت
  

  ٢٠٠٩حسب الغرض من الزيارة لعام  للمنطقة الشرقية الرحالت السياحية الوافدة) ٩( جدول رقم 
  

قضاء العطالت  الوجهة
 والتسوق

زيارة األصدقاء 
 واألقارب

العمل 
 اإلجمايل أخرى واملؤمترات

األهمية 
 (%)النسبية

 %٥١ ١١١٢٫٨٢٧ ٤٢٫٧٤٣ ٤٢١٫٤٦ ٤١٩٫٠٩٧ ٢٢٩٫٥٢٧ الدمام
 %٨ ١٦٧٫٧٦٤ ٥٫٢٩٨ ٣٣٫٤٥٤ ٥٩٫٥٩٧ ٦٩٫٤١٥ اخلرب

 %٧ ١٤٧٫٧٨٨ ١٫٠٤٥ ٧٦٫٨٤ ٥٣٫٠٧٥ ١٦٫٨٢٨ اجلبيل
 %١١ ٢٤٠٫٦٤٥ ٩٫٣٢ ٢١٫٣٥٣ ١٢٣٫٠٩٦ ٨٦٫٨٧٦ االحساء

 %٢٤ ٥٢٣٫٠٠٨ ٣٨٫٤١٦ ٤٢٫٣٢٨ ٢٣٩٫٨٠٢ ٢٠٢٫٤٦٢ أخرى

املنطقة 
 %١٠٠ ٢١٩٢٫٠٣٢ ٩٦٫٨٢٢ ٥٩٥٫٤٣٥ ٨٩٤٫٦٦٧ ٦٠٥٫١٠٨ الشرقية

األهمية 
  %١٠٠ %٤ %٢٧ %٤١ %٢٨ ( % )النسبية 

 .م  ٢٠٠٩،  الهيئة العامة للسياحة واآلثارمسح الزوار الدوليني ، : املصدر 
  
  
  

، يتضح أنه املنطقة الشرقية حسب مدة اإلقامة إىلمؤشر الرحالت السياحية الوافدة  إىلوبالنظر  -
 ٥٫٩اإلقامة يف الفنادق  ليلة سياحية ، وقد بلغت مدة ٤٫٤العام لإلقامة  توسطاملبلغ  ٢٠٠٩خالل عام 

  .ليلة  ٣٫٤ تليلة ويف السكن اخلاص بلغ ٤٫٣يف الوحدات السكنية املفروشة  تليله بينما بلغ
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  >>السياحة احمللية<<
  

  :الشرقية حسب الغرض من اإلقامة الرحالت السياحية احمللية يف املنطقة 
 

منطقة الرياض  خاصة من من املنطقة الوسطى للمنطقة الشرقية يأتي معظم الزوار احملليني -
م استقبلت مدينة الدمام ٢٠٠٩مليون رحلة عام  ٤٫٢وقد بلغت عدد الرحالت احمللية  ،والقصيم 

يف حني كان الرتفيه وقضاء العطالت الهدف  ، من عدد الرحالت% ٧٢النصيب األكرب منهم بحوايل 
 والعمل واملؤمترات%  ٣٣ثم زيارة األقارب واألصدقاء بنسبة % ٦٣األساسي لهذه الرحالت بنسبة 

 .%٣ بنسبة
  

  الرحالت السياحية احمللية يف املنطقة الشرقية)  ١٠(جدول رقم 
  ٢٠٠٩حسب الغرض من الزيارة عام  

األصدقاء زيارة قضاء العطالت الوجهة
 واألقارب

العمل 
 اإلجمايل أخرى واملؤمترات

األهمية 
  النسبية

( % ) 

 %٧٢ ٣٠٤٣٫٠٦٣ ٤٠٫٣٠٦ ٤٥٫٠٣٤ ٨٩٧٫٢١٥ ٢٠٦٠٫٥٠٨ الدمام

 %١٠ ٤٣٧٫٩٨٧ ٠ ٢٠٫٤٣٤ ١٠٢٫٠٢٤ ٣١٥٫٥٢٩ اخلرب

 %٦ ٢٣٧٫٧٠٠ ٢٥٫٠٣٣ ٦٫٤٨٩ ١١٥٫٤١٨ ٩٠٫٧٦٠ اجلبيل

 %٤ ١٨٥٫٦١٣ ٦٫٠٩٧ ٢٫١٧٢ ١٣٠٫٧٣٣ ٤٦٫٦١٠ االحساء

 %٨ ٣٢١٫٦٥٨ ٠ ٣٩٫٩٢٢ ١٣٥٫٠٣٩ ١٤٦٫٦٩٩ أخرى

املنطقة 
 الشرقية

١٠٠ ٤٢٢٦٫٠٢١ ٧١٫٤٣٥ ١١٤٫٠٥١ ١٣٨٠٫٤٢٩ ٢٦٦٠٫١٠٦% 

األهمية النسبية 
( % ) 

١٠٠ %٢ %٣ %٣٣ %٦٣%  

  .م  ٢٠٠٩مسح الزوار الدوليني ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار ، : املصدر 
 

ثم الوحدات اخلاصة لدى % ٦٢الوحدات السكنية املفروشة بنسبة  احمللية سكنت معظم الرحالت و -
 .فقط من عدد الرحالت% ٩وندر السكن بالفنادق حيث مثل % ٢٨األقارب واألصدقاء 
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  ٢٠٠٩الرحالت السياحية احمللية يف املنطقة الشرقية حسب نوع اإلقامة لعام )  ١١(جدول رقم 

 الفنادق البيان
 الوحدات

السكنية 
 املفروشة

السكن 
األهمية  اإلجمايل مرافق أخرى اخلاص

 النسبية

 %٧٢ ٣٠٤٣٫٠٦٣ ١٣٫٦٨٥ ٧٩٥٫٦٦٣ ١٩٥٠٫٢٢٥ ٢٨٣٫٤٩٠ الدمام

 %١٠ ٤٣٧٫٩٨٨ ٧٫٠٢٤ ١١٦٫٩٨٨ ٢٨٣٫٦٧٣ ٣٠٫٣٠٣ اخلرب

 %٦ ٢٣٧٫٧٠٠ ٠ ١٠١٫١٩٥ ١٢٠٫٩٣١ ١٥٫٥٧٤ اجلبيل

 %٤ ١٨٥٫٦١٣ ٠ ٨٩٫١٤٢ ٧٧٫٥٧٩ ١٨٫٨٩٢ اإلحساء

 %٨ ٣٢١٫٦٥٧ ١٦٫٤٩٦ ٧٦٫٣٤٥ ١٧٩٫٠٨٣ ٤٩٫٧٣٣ أخرى

 %١٠٠ ٤٢٢٦٫٠٢١ ٣٧٫٢٠٥ ١١٧٩٫٣٣٣ ٢٦١١٫٤٩١ ٣٩٧٫٩٩٢ املنطقة الشرقية

 %١٠٠ %١ %٢٨ %٦٢ %٩(%)األهمية النسبية
 

  .م  ٢٠٠٩مسح الزوار الدوليني ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار ، : املصدر 
  
  

يتضح  :  السياحية احمللية يف املنطقة الشرقية حسب مدة اإلقامةوبالنظر إىل مؤشر الرحالت  -
ليلة سياحية ، وقد بلغت مدة اإلقامة يف الفنادق  ٦٫٥بلغ املتوسط العام لإلقامة  ٢٠٠٩أنه خالل عام 

 .ليلة  ٧٫٩ تليلة ويف السكن اخلاص بلغ ٥٫٨ليله بينما بلغت يف الوحدات السكنية املفروشة  ٦٫٣
نحو  ٢٠٠٩فقد بلغت خالل عام  : وفات السياح احملليني يف املنطقة الشرقيةوبالنسبة ملصر -

 .مليار ريال سعودي  ٤٫٢٤٠
 

  اإلنفاقمصروفات السياح احملليني يف املنطقة الشرقية حسب نوع توزيع ) : ٢( شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23%

18%

13%
15%

30%

1%

االيواء مرافق واملشروباتاملأكوالت النقل
واالستجمام الرتفيه التسوق أخرى
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الشرقية دور  غرفة الشرقية يف دعم التنمية السياحية باملنطقة: سادساً  

 
الشرقية همزة الوصل بني قطاع األعمال والقطاع احلكومي ونخص يف ذلك اللجنة  غرفةتعترب 

السياحية بالغرفة والتي لها دور إيجابي يعمل على تفعيل الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع 
الدورات التدريبية املتخصصة بالنشاط  ورش العمل و احلكومي باإلضافة إىل عقد العديد من

  .احي السي
ميكن توضيح الدور الذي تقوم به غرفة الشرقية من خالل استعراض أدوار كل من اللجنة  و

  .السياحية بالغرفة ومركز التدريب ومركز املنشآت الصغرية واملتوسطة بالغرفة 
  

  
  >>دور اللجنة السياحية بغرفة الشرقية <<

 "السياحيةلتنمية ا واحملفز ملشاريع الوسيط"الغرفة ممثلة يف اللجنة السياحية بدور  تقوم
 وتنمية البيئة، حماية وعلى واخلدمات، العامة للموارد االستغالل األمثل على حتقيق تعمل والتي

  :  ما يليفيأهدافها ونوجز   ، املوارد البشرية
  

واإلدارات احلكومية واألهلية ذات الصلة ، واآلثار   العامة للسياحةتطوير العالقة مع الهيئة  - ١
ومبا يسهم من تسهيل أعمال  ،لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع بالقطاع السياحي

  . القطاع السياحي
  .توعية القطاع السياحي لدعم املنشآت السياحية وتعزيز تنافسيتها  - ٢
  .أمام رجال األعمال لفرص االستثمارية السياحيةا استعراض -٣
املقرتح إصدارها وإيضاح جوانبها وآثارها دراسة آثار األنظمة النافذة أو املشاركة يف  - ٤

وتقدمي التوصيات واالقرتاحات  ،ومستقبالً االيجابية والسلبية على القطاع السياحي حالياً
  .لتطوير هذه األنظمة

وما ينبغي  ،رصد األحداث واملتغريات االقتصادية وبيان أثارها على أداء املنشآت السياحية -٥
 .اتخاذه من إجراءات حيالها

بعض مة ورش عمل وندوات وحماضرات واستضافة املسئولني احلكوميني ملناقشة إقا - ٦
   .القضايا املتعلقة بقطاع السياحة 
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  ): ١٥(دور مركز تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة بغرفة الشرقية

غرفة الشرقية ممثلة مبركز تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة و بالتعاون مع البنك تنظم 
 اًتدريبي اًو الهيئة العامة للسياحة واآلثار برناجم  التجاري ممثال بدائرة املسؤولية االجتماعيةاألهلي 
ويستهدف الربنامج الراغبني يف االستثمار يف ، " ً كيف تبدأ مشروعاً سياحياً صغريا" بعنوان 

اجلذب  ،)املفروشةوالوحدات السكنية والفنادق (منها اإليواء السياحي   القطاعات السياحية
، والسفر والسياحة، واإلرشاد السياحي، وتنظيم الرحالت السياحية، احلرف )الرتفيه(السياحي 

يحتاجها املستثمر الصغري التدريب على املهارات التي  ،ويتم يف هذا الربنامجوالصناعات التقليدية
لسياحية الصغرية يهدف إىل تأهيل الراغبني يف االستثمار يف املشاريع ا حيثيف القطاع السياحي، 

إلدارة مشاريعهم بطريقة احرتافية واكتساب املهارات األساسية لتحديد األفكار االستثمارية 
إعداد خطة ويقوم الربنامج ب ،والتدرب على كيفية إعداد دراسة اجلدوى والتعرف على طرق التمويل

مع إضافة لتقدمي خدمات إرشادية  ،عمل متكاملة ملشروع كل متدرب متكنه من بدء مشروعه
  . متابعة تنفيذ املشروعات بصورة صحيحة

  ): ١٦(دور مركز التدريب بغرفة الشرقية
برامج تتعلق بالسياحة  التدريب بغرفة الشرقية يوجد من بني الربامج التدريبية التي يقدمها مركز

  :واخلدمات الفندقية ، وتتمثل هذه الربامج فيما يلي 
 .إدارة األغذية واملشروبات  -
 . - ECO Tourismالسياحة البيئية  -
 .إدارة وتنظيم املناسبات  -
 .التسويق السياحي والفندقي  -
 .اإلدارة الفندقية  -
 .خدمات اإلعاشة يف الشركات الصناعية والبرتولية  -
 .إدارة املطاعم  -
 .خدمة األغذية واملشروبات -
 .وشركات األغذية  الصحة املهنية للعاملني يف جمال املطاعم -
 .إدارة مطاعم اخلدمة السريعة  -
 .اإلستالم وتخزين اخلامات الغذائية  -
 .قوائم الطعام وخدمات البوفيه  -
 .إدارة املكاتب األمامية  -
 .Food Safetyالغذاء الصحي اآلمن   -
  .إدارة اجلودة يف صناعة الضيافة  -
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يف اململكة  السياحي االستثمارتقييم مناخ : سابعاً  
 

  : )١٧(التنافسية ماهية
  

فعلى سبيل املثال تنافسية  .إن مفهوم التنافسية قد يعني أشياء خمتلفة وفقا ملستوى التحليل
التنافسية هنا تعني قدرة املنشأة على تقدمي سلعة ف ،منشأة ما ترتبط بحجم السوق والربحية 

أما على مستوى الصناعة، فيتم حتديد  .ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة عن املنافسني اآلخرين
  .األجنبي املباشر االستثماردرجة التنافسية عن طريق امليزان التجاري و إجمايل األرباح وإجمايل 

   
  

أكرث تعقيداً، وقد جذب هذا املفهوم انتباه املفكرين وواضعي " تنافسية الدولة"ويعترب مفهوم 
العوملة حيث حاول العديد منهم حتديد العوامل املؤثرة السياسات منذ الثمانينات مع تسارع وترية 

وهناك عدة تعريفات لتنافسية  .على جمال التنمية وحتديد مصادر النمو يف الدول اخملتلفة
  : الدولة، منها ما يلي

  
مع توفري مستوى  ،القدرة على إنتاج سلع وخدمات طبقاً ملعايري ومتطلبات األسواق الدولية" •

  .مواطنني يزداد ارتفاعاً واستدامة على املدى الطويل مرتفع لل يمعيش
  
تدعيم قدرة املنشآت والقطاعات اإلنتاجية واملناطق والدول واألقاليم على حتقيق مستويات " •

، يف )Factor Employment(، ومعامل التوظيف ) Factor Income(عالية نسبياً يف معامل الدخل
  ."ظل ظروف املنافسة الدولية

  
التي تقوم علي حتليل احلقائق والسياسات التي حتدد قدرة  االقتصاديةهي أحد جماالت املعرفة " •

دولة ما على خلق واحلفاظ على بيئة تضمن استمرارية منو مؤسساتها وازدياد قيمتها وحتقيق 
  .".املزيد من الرخاء لشعبها

  
ولكنها ليست هدفاً يف حد ذاتها ألنها  تتضمن التنافسية عوامل اإلنتاجية، والكفاءة، والربحية،"  •

متثل جمموعة من العوامل املهمة التي تهدف إىل حتقيق مستوى معيشة أعلى وحتقيق الرخاء 
وعلى املستوى العاملي، تقدم التنافسية  .فهي تعد األداة لتحقيق تلك األهداف – االجتماعي

حدوث التضخم كأثر سلبي لهذه القاعدة التي على أساسها ميكن زيادة مكاسب األفراد بدون 
 ."ويكون ذلك عن طريق رفع مستوي اإلنتاجية وحتسني الكفاءة يف إطار التخصص الدويل ،املكاسب

، التقرير األول املقدم إىل رئيس "تعزيز التنافسية األوروبية"للتنافسية  االستشاريةاجملموعة (
  .) ١٩٩٥ –املفوضية األوروبية، ورؤساء احلكومات، وقادة الدول 

  
امليزة "ويعترب مايكل بورتر هو أول من قدم اإلطار النظري ملفهوم تنافسية الدولة، وذلك يف كتابه 

، وفيه يعتمد مفهوم التنافسية على اإلنتاجية والتي تعني ١٩٩٠الذي نشر عام " التنافسية لألمم
فبالنسبة لبورتر فإن املفهوم الوحيد الذي له  ،لكل عنصر االقتصاديةالقدرة على زيادة اخملرجات 

وقد أدت نظرية بورتر إىل حتويل  .معنى بالنسبة لتنافسية الدولة هو اإلنتاجية على املستوى الوطني



 تحدياتالفرص وال...  االستثمار السياحي  يف املنطقة الشرقية
 

٣٥    الدراسات والبحوثمركز / غرفة الشرقية 
 

الكلي  االقتصاداألنظار عن االهتمام بامليزان التجاري للدولة أو عوامل اإلنتاج إىل دراسة عوامل 
   .ة والتي تعد احملرك الرئيسي للتنافسية والنمو على املدى الطويلواجلزئي املؤثرة على اإلنتاجي

  
ومن أهم التعريفات اخلاصة بالتنافسية والقائمة أساساً على أفكار بورتر تلك التي يتبناها التقرير 

هو جمموعة العوامل، والسياسات، " العاملي للتنافسية الصادر عن املنتدى اإلقتصادى الدويل 
  ."حتدد مستوى إنتاجية دولة ما وبالتايل حتدد مستوى الرخاء اإلقتصادى واملؤسسات التي

  
مؤشر تنافسية و توجد العديد من املؤشرات التي ميكن عن طريقها قياس التنافسية، ومن بينها 

يقيس مدى تنافسية الدول يف هذا اجملال، وذلك من خالل قياس أدائها ، والذي  السفر والسياحة
، ويستند املؤشر يف بياناته إىل مصادر عامة مثل مؤسسات اًصناعة عامليضمن مكونات هذه ال

نتائج استطالعات الرأي، ونتائج مسوحات سنوية ،دولية للسفر والسياحة، خرباء السفر والسياحة 
العاملي بالتعاون مع شبكة مؤسسات شريكة تعمل يف البلدان  ينتدى االقتصاداملشاملة أجراها 

  .التي غطاها التقرير
  

 إدخالالذي أصبح بعد  .Travel and Tourism Competitiveness Index TTCIويتألف مؤشر 
: عنصراً لقياس تنافسية السفر والسياحة وهي ١٤بعض التعديل على بياناته ومكوناته يتكون من 

لسياحة، ، االستدامة البيئية، السالمة واألمن، الصحة والنظافة، أولويات السفر واواإلجراءاتالقوانني 
البنية التحتية للنقل اجلوي، البنية التحتية للنقل الربي، البنية التحتية للسياحة، البنية التحتية 
للمعلومات واالتصاالت، تنافسية أسعار السفر والسياحة، املوارد البشرية، جاذبية السفر 

  .والسياحة، املوارد الطبيعية، واملوارد الثقافية
  

عشر ضمن ثالثة مؤشرات فرعية على نطاق أوسع تتضمن املتغريات وتدخل العناصر األربعة 
  :املتعددة التي تسهل أو حتفز تنافسية السفر والسياحة وهي

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

السالمة واألمن، الصحة والنظافة،  ، االستدامة البيئية،واإلجرائيةالصيغ القانونية : املتبعة وتشمل
  .وأولويات السياحة والسفر

يرصد العناصر املتعلقة ببيئة ممارسة األعمال : مؤشر بيئة السفر والسياحة وبنيتها التحتية - ٢
والبنية التحتية لكل اقتصاد، ويشمل إىل جانب تنافسية األسعار احمللية لالقتصاد املعني، البنية 

  .النقل اجلوي، والنقل الربي، قطاع السياحة وقطاع املعلومات واالتصاالت التحتية لكل من قطاع
  
ويشمل العنصرين البشري : مؤشر املوارد البشرية والثقافية والطبيعية للسفر والسياحة -٣

والثقايف يف املوارد التي يتمتع بها كل اقتصاد مثل موارد بشرية، جاذبية السفر والسياحة، 
  .الثقافيةواملوارد الطبيعية و

وفقاً ألحدث التقارير التي أعدها املنتدى االقتصادي العاملي واخلاصة بتنافسية السفر 
   .دولة  ١٣٣عاملياً من بني  ٧١، فقد إحتلت اململكة العربية السعودية املركز رقم ) ٢٠٠٩(والسياحة
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  ترتيب اململكة يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة ) : ١٢(جدول رقم 
  )٢٠٠٩(بدول جملس التعاون اخلليجي مقارنة 

  عمان  اإلمارات   البحرين  قطر  الكويت  السعودية  البيان
  ٦٨  ٣٣  ٤١  ٣٧  ٩٥  ٧١  الرتتيب العاملي 

  ٥٩  ٣٩  ٥٥  ٣٥  ١٠٩  ١٠٤  :مؤشر اإلطار التنظيمي : أوالً
  ٤٩  ٥٣  ٣٢  ٤٧  ١٠١  ٧٣  واإلجرائيةالصيغ القانونية 

  ٧٨  ١٢٠  ١٢٩  ٦٩  ١٣٣  ١٢٣  االستدامة البيئية
  ١٦  ١٤  ٣٠  ٩  ٢٨  ٨١  السالمة واألمن

  ٧٨  ٥٧  ٥٥  ٤٩  ٧٦  ٩٣  الصحة والنظافة
  ٨٦  ٦  ٦٣  ٤٥  ١٣١  ١٢١  أولويات السياحة والسفر

مؤشر بيئة السفر : ثانياُ 
  :والسياحة وبنيتها التحتية

٥٣  ٢٣  ٢٨  ٣٤  ٥٠  ٤٥  

  البنية التحتية 
  قطاع النقل اجلويل

٥٧  ٤  ٢٨  ٢٠  ٦٤  ٤٨  

  البنية التحتية 
  الربيقطاع النقل ل

٤٦  ٣٩  ١٦  ٥٩  ٥٢  ٦١  

  البنية التحتية 
  لقطاع السياحة

٦١  ٣٠  ٤٧  ٢٨  ٥٠  ٤٣  

  البنية التحتية 
  لقطاع االتصاالت

٧٥  ٣٠  ٤٤  ٣٧  ٥٨  ٥٦  

  ١٧  ٥٠  ٦  ٣٩  ٢٤  ٨  تنافسية األسعار احمللية
مؤشر املوارد البشرية : ثالثاُ 

  :والثقافية والطبيعية
٩٩  ٧٨  ٦٧  ٧٥  ١٢٨  ٩٠  

  ٨٤  ٢٥  ٣٩  ٢٢  ٦١  ٥٠  البشريةاملوارد 
  ١٠٧  ١٩  ٤٥  ٥١  ١٢٨  ١١٨  جاذبية السفر والسياحة

  ٨٢  ١١٧  ١٠٤  ١١٩  ١٣١  ٤٧  املوارد الطبيعية 
  ٨٠  ٨٤  ٥٥  ٥٨  ١٠٠  ١١٢  املوارد الثقافية

Source : The Travel & Tourism Competitiveness Report , 2009 .  
  

 :  )١٨(التنافسية العاملي ميكن استخالص النتائج التاليةوبتحليل املؤشرات التي وردت يف تقرير 
عاملياً يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة خالل  ٧١إحتلت اململكة العربية السعودية املركز رقم  •

 . ٨٢والذي احتلت فيه املركز رقم  ٢٠٠٨متقدمة عن عام  ٢٠٠٩عام 
يالحظ  تقدم ترتيب اململكة عاملياً فيما يتعلق مبؤشر تنافسية األسعار احمللية حيث حصلت على  •

عاملياً ، ومتقدمةً عن كل دول جملس التعاون اخلليجي ما عدا دولة البحرين التي  ٨املركز رقم 
 .عاملياً  ٧إحتلت املركز رقم 

البنية التحتية " باملؤشرات اخلاصة بكل من  يالحظ أيضاً  إعتدال مركز اململكة عاملياً فيما يتعلق •
 ." لقطاع السياحة ، توفر املوارد الطبيعية ،  البنية التحتية لقطاع النقل اجلوي ، املوارد البشرية 

اإلستدامة البيئية ، أولويات السياحة والسفر " يالحظ تدين وضع اململكة عاملياً فيما يخص مؤشرات  •
 ." ، املوارد الثقافية 

  
  



 تحدياتالفرص وال...  االستثمار السياحي  يف املنطقة الشرقية
 

٣٧    الدراسات والبحوثمركز / غرفة الشرقية 
 

  
يف اململكة  ةالسياحي التنميةمعوقات   

>>بالتطبيق على املنطقة الشرقية<<  
 

 :الداخليةالسياحة قطاع  اواجهيالتي  املنافسة
 إلقليميا املسـتويني  على قوية منافسة اململكة يف واحمللية الوافدة الداخلية السياحة تواجَه -

 وإمكانات سياحية مبوارد اجملاورة الدول من الكثري تتمتع اإلقليمي، املستوى فعلى ، والدويل
 خـدماتها ومواقعها وحتسني ودعمها الداخلية السياحة تطوير يف االستمرار يتطلب مما ، جاذبة
 تتنوع اجملـاالت،بحيث هـذه يف لالستثمار حوافز تقدمي إىل إضافة األساسية، وبنيتها األثرية

 إىل وصوالً وترتفـع جودتها اخلدمات، تكلفة تنخفض ثم ومن السوق، يف املنافسة وتزداد اخلدمات
 اخلدمات علـى ميزان إيجابـاً ينعكس مما جاذبيتها، وزيادة الداخلية السياحة تنمية هدف

 ويف اإلجمايل، النـاجت احمللي فـي السياحة قطاع إسهام من ويزيد املدفوعات، مبيزان والتحويالت
 . الوطني لالقتصاد الدخل مصادر تنويع

  
 :وغياب املعلومة السياحية  السياحي الوعي ضعف

 بني السياحي الوعي فـإن نشر لـذا، الطموحات مستوى دون السياحة بأهمية الوعي يزال ال -
  .باململكة السـياحة الداخلية تنميـة تواجـه التي التحديات أهم أحد يشكل املواطنني

هذا التوجه  أنعند النظر إىل التوجه السياحي للشريحة العظمى من السياح السعوديني فإننا جند  -
يعتمد على معلومة سياحية يستقيها الفرد عادة من صديق أو قريب، أومن التوجهات العامة 

ن للمجتمع والتي ترتبط عادة باملناطق السياحية اخلارجية وذلك بسبب توفر املعلومات السياحية ع
فإننا جند أن املعلومة السياحية باملنطقة الشرقية السياحية  املشاريعولو نظرنا إىل ،  تلك املناطق

لذا  فإننا جند أن األغلبية  ،حد األنشطة فإنها ال تتوفر عن األنشطة األخرىأغائبة عنها ، وان توفرت عن 
بدال من  املتوفرة علوماتامل ذاتالعظمى من املواطنني تتجه نحو املناطق السياحية اخلارجية 

 .املناطق السياحية الداخلية جمهولة املعلومات
على الرغم من وجود الفنادق والشقق املفروشة ومرافق االجتماعات واملعارض واملراكز التجارية ،  -

إال أن املنطقة الشرقية تفتقر لوجود عدد كاف من منظمي الرحالت السياحية واملرشدين 
 .وجود مراكز للمعلومات السياحية ل السياحيني كما تفتقر

 
  

 :ضعف املنتجات واملوارد السياحية 
 أن العرض إال باململكة، السياحية واخلدمات املنتجات حيال التطويرية اجلهود من الرغم على -

 الكم مـن حيث ومنافسـة، وجاذبة مبتكرة بطريقة املعدة احمللية السياحية املنتجات من الكلي
 .  حمدوداً يزال ال والكيف،
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بالرغم من توفر عناصر اجلذب السياحي يف املنطقة الشرقية ، إال أن معظم املوارد السياحية تعد  -
هشة وغري قابلة لالستبدال والتجديد ، حيث تتعرض الشواطئ والصحاري إللقاء النفايات ، كما أن 

مع مرور الوقت ، وبالرغم  السعة البيئية يف الشعاب املرجانية حمدودة ، واملعامل التاريخية تتالشى
توجد خطة حمددة إلعادة من اجلهود املبذولة لرتميم املباين الرتاثية التاريخية إال أنه ال 

 ) .١٩(إستخدامها
ال يوجد تسويق منسق للمنطقة الشرقية كوجهة سياحية باستثناء الرتويج للمهرجانات، واحلاجة  -

 .واآلثار للسياحة العامةقائمة لتسويق مكمل للمبادرات الوطنية التي بدأتها الهيئة 
 دون واألجور األسعار حتديد يف التدخل تربر ال التي احلر االقتصاد سياسة اململكة ونظراً لتبنى -

جة،وأنها ترتكها حسب العرض والطلب فيالحظ ارتفاع أسعار اخلدمات السياحية باملنطقة عن حا
 اًمداخالت جيدة حيث حددت حد واآلثار للسياحة العامةلهيئة لمثيالتها باملناطق األخرى ،وقد كانت 

 أسعار ذات كثرية غذائية سلع بعيدا عن أعلى ال تزيد عنه أسعار اخلدمات السياحية باملنطقة،
 .التجزئة واجلملة والتي متس احلاجات األساسية للمواطنني جتارة مستوى مدعومة على

  
 

 :عدم إكتمال البنية التحتية والتجهيزات األساسية يف بعض املناطق 
تركـز االستثمارات  السـياحية، املواقـع بعـض يف األساسية التجهيزات اكتمال عدم على ترتب -

العربي،  األحمـر واخلليج البحـر سـواحل وعلى احلضرية املراكز يف اخلاص للقطاع السياحية
 ظلـت استثمارات القطاع املقابل، ويف ،احلضرية املراكز من القريبة املواقع بعض إىل إضافة
 األساسية إلـى أن التجهيزات العزوف هذا ويعزى ،الداخلية املناطق يف حمدودة السياحية اخلاص

 . الدوليـة احلديثة املعـايري مستوى دون تزال ال املناطق بعض يف السياحية
 حتتية بوجود بنية متتازمثل الدمام واخلرب و اجلبيل والهفوف   املنطقة يف الرئيسة املدن رغم أن -

 الصحي النقل والصرف كأنظمة التحتية البنية يف نقصً أخرى مدن يف يالحظ متطورة، ولكن
يعيق  مما السياحي احلالية، اجلذب مناطق بعض يف أحيانًا النقص هذا ويالحظ .والكهرباء

 .فيها السياحية االستثمارات
على الرغم من توفر الطرق واملرافق اخلدمية ، إال أن مطار امللك فهد الدويل بالدمام يعاين من  -

 ،مشكلة حقيقية تتمثل يف إنخفاض معدالت استخدامه ، ويرجع السبب يف ذلك لعدة أمور منها 
عزوف اخلطوط األجنبية عن استخدام املطار بسبب ضعف احلوافز املقدمة ، إضافة إىل بعد املطار 
عن مركز املدينة ، وتفضيل شرائح كبرية من املسافرين استخدام مطار البحرين الذي يوفر تشكيلة 

ر واسعة من الرحالت املباشرة ، واألسعار التنافسية ، بسبب انخفاض رسوم الهبوط ، وأسعا
 .الوقود

  
 :التقليدية  والصناعات احلرفإنحسار 

 املاضـية إىل انحسار العقود خالل اململكة بها مرت التي واالجتماعية االقتصادية التحوالت أدت
 وجود من وعلـى الرغم . اململكـة فـي مناطق عدة بها اشتهرت التي التقليدية احلرف من العديد
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 احلريف اإلنتاج علـى استمرارية يحـافظ يـزال ال مـنهم القليل أن إال احلرفيني، من به بأس ال عدد
  . الوطنية فعاليات بعـض املهرجانات ضمن إنتاجهم من مناذج مشاهدة وميكن باململكة،

 : موسمية السوق السياحي

ثر سلباً على ؤوهذه املوسمية ت ،يعاين قطاع السياحة باملنطقة مبوسمية كبرية على مدار العام -
أن معظم السياح يأتون إىل املنطقة ، حيث  ههذا القطاع وتكون أهم معوقات االستثمار فيمكتسبات 

 أشهر إجازة نهاية العام الدراسي إضافة إىل وهي الشرقية يف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس
ومنتصف العام الدراسي، يف حني ينخفض عدد وعيد األضحى  صادف إجازة عيد الفطرت التي األشهر

وتعترب املوسمية من أكرث معوقات  .)املوسم الدراسي(لسياحية يف األشهر األخرى الرحالت ا
  .صناعة السياحة باملنطقة

رغم أن املنطقة تتمتع بعناصر جذب سياحي متعددة إال أنها ال تتمتع بهوية سياحية مميزة  -
خاصة به وال بد من التكامل  اًولكن لكل عنصر هوية مستقلة جتذب أسواق ،ومتكاملة ومرتابطة

 .والرتابط بينها بهوية سياحية واحدة
  

 :معوقات تتعلق بسوق العمل

 مع انخفاض لديها والتدريب املؤهالت توفر بسبب الوافدة العمالة توظيف إىل املستثمرون مييل -
تطور هذه  كمعوق أمام السعودية  بالعمالة ويأتي إلزام مؤسسات القطاع نسبيًا تكلفتها مستوى

 مالئمة عدم بسبب مؤهلة عاملة سعودية قوة تتوفر ال املقابلة الناحية ومن املؤسسات
 وكذلك ينفر باملنطقة كافية فنية متخصصة تدريب معاهد وجود وعدم للعمل العلمية املؤهالت
 وعمال الفنادق كخدم صناعة السياحة تتطلبها التي اخلدمية الوظائف يف العمل من نوالسعودي

 .صيانة
 فإن العمالة الوافدة،ب مقارنة السياحية مؤهالتها وتدين السعودية العمالة تكلفة ارتفاع إىل بالنظر -

سيجعل  مستقبلية استثمارية مشاريع يف السعودية العمالة باستخدام املستثمرين إلزام
 املدى على معوقًا ميثل شك بال جاذبية، وهذا أقل اململكة واملنطقة يف السياحي االستثمار

 . القصري واملتوسط
أكرث  بصورة بأعمالهم القيام من ليتمكنوا وتأهيلهم السعوديني بتدريب الشركات بعض تقوم -

مبجرد  وأعمالهم وظائفهم يرتكون السعوديني من كبرية نسبة أن النتائج أظهرت وقد .كفاءة
لتلك  العمالة تغطية قبل التدريب نفقات الشركات وتتحمل أفضل وظيفية فرص على احلصول
من  ترفع املستثمرة للشركات خسارة التدريب نفقات تشكل وبذلك عليها، صرفت التي النفقات

 .االستثمار عوائد من وتقلص العمل تكاليف
 ومتخصصة باألعمال ومدربة مؤهلة عمالة إىل السياحة قطاع يتطلبها التي اخلدمات حتتاج -

 معاهد تؤهل إىل السياحة قطاع يف الوظيفية الفرص تلبية حتتاج كما السياحية، واخلدمات
بني  فجوة وجود ويالحظ .السياحي القطاع يف الوظائف تلك مستقبال ستشغل التي العمالة

ما  تخرج ال فاملعاهد العمالة، من السياحة قطاع متطلبات وبني التعليمية األنظمة خمرجات
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ليس لدى  لذلك املتخصصة، السياحية املعاهد لقلة السياحة قطاع يف العمل سوق يحتاجه
 العمالة تدريب إىل أو املدربة، الوافدة العمالة على االعتماد إال السياحة قطاع ن يفياملستثمر
أو  الوافدة العمالة تدريب من كلفة أكرث السعودية العمالة تدريب وحيث أن .السعودية

 .السياحي لالستثمار معوقًا يشكل املناسبة التدريب أطر عدم توافر فإن استقدامها،
وجود بعض القصور يف الربامج التدريبية السياحية حيث حتظى املنطقة بعدد كاف من األيدي  -

العاملة يف قطاع السياحة ، كما يوجد بها برنامج متخصص للتدريب وتوطني الوظائف ، إال أن هناك 
يف هذا الربنامج ، ويحتاج إىل التطوير ليحظى بثقة املوظفني اجلدد وحتسني نظرتهم  اًقصور

 .للقطاع السياحي ومستقبلهم الوظيفي فيه
العمالة  عوائد على ومؤثرة مكلفة وجتديدها اإلقامة بإصدار املتعلقة اإلدارية التعقيدات تعد -

ويتطلب  .االستثمار عوائد ويقلص ماته،خد تكلفة ويرفع العمل، عنصر كفاءة يف يؤثر مما الوافدة،
وفرص  متعددة خيارات واملاهرة املدربة للعمالة أن ومبا مطوله إجراءات الدخول تأشريات إصدار

إىل  وتتحرك اململكة، إىل الدخول تأشريات لصدور الطويلة اإلجراءات تنتظر قلما فإنها بديلة، عمل
 .واالستقدام التأشريات إجراءات فيها تقل أخرى دول

  
 

 :وعوائد االستثمار الناجتة عنها السياحية املشاريع متويل عوائق
االستثمار يف  عن املستثمرين لعزوف يعود السبب األساسي السياحي، االستثمار جمال يف -

 املصارف كما تفرض .املال رأس توافر عدم من أكرث ارتفاع اخملاطر إىل األنشطة السياحية
 األجنبية للشركات بالنسبة خاصة قروضها، مرتفعة لضمان عمولة ومعدالت عديدة اًشروط

 القروض، تسديد لضمان القانونية األنظمة عدم كفاءة إىل أحيانًا ذلك ويعزى العقارية ولالستثمارات
 .واللوائح األنظمة بتغريات التنبؤ وصعوبة

 هذا جلاذبية ونتيجة اململكة، يف املرغوبة السياحية االستثمارات من الفندقي االستثمار يعد -
 يف وخاصة باالستثمار، ازدحامًا القطاعات أكرث من الفندقي القطاع يعد االستثمارات، النوع من

بسبب مواسم  وجدة املنورة واملدينة املكرمة مكة خصوصا يف .اململكة من املنطقة الغربية
 شغل معدل انخفاض والعمرة طوال العام ولكن ينخفض يف املنطقة الشرقية بسبب احلج

والذي يؤثر على إجمايل نسبة اإلشغال للفنادق ) موسمية السوق السياحي(واسم امل خارج الفنادق
وخسارة  الفنادق بعض عوائد انخفاض إىل ذلك سنوياً ويؤدي% ٣٩إىل % ٣١والشقق باملنطقة من 

الفندقي بسبب حجم التكلفة االستثمارية  االستثمار يف االسرتداد فرتة طول وإىل اآلخر، بعضها
 استثماري مناخ فيها يسود التي اجملاورة الدول إىل للتوجه املستثمرون يدفعاملرتفعة مما 

 اقتصاد يحرم مما كلي، أو جزئي بشكل وطنية برؤوس أموال فندقية مشاريع لتمويل إيجابي،
  . االستثمارات تلك من اململكة

  
 :واملتوسطة الصغرية للمشروعات املقدم الدعم نقص
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التي  تلك من أكرب ومشكالت عوائق من احلجم واملتوسطة الصغرية املنشآت مشروعات تعاين -
 احلكومي والدعم التمويل تلقى ال املشروعات فهذه .اململكة يف األخرى املنشآت تواجهها

 لهذه يقدم  حيث أخرى، دول يف يالحظ ما بخالف وذلك الكبرية، املشروعات الذي تتلقاه الكايف
بنسبة تفوق  املشروعات هذه تسهم الدول بعض والتمويل، ويف الدعم واملشورة املشروعات

 كثري يف يعتمد الذي السياحة، قطاع يف خاص بشكل ذلك ويصح احمللي اإلجمايل، الناجت من% ٨٠
 .من املشروعات هذا النوع تواجد على احلاالت من

على  ذلك يكون وقد الكبرية، الصناعية املشروعات قيام تشجيع إىل السياسات احلالية تسعى -
 من القروض على احلصول يف صعوبة تعاين التي املتوسطة و الصغرية املشروعات حساب

  .املصارف التي تطلبها للضمانات املصارف التجارية،
 

  
 

 >> معوقات توطني املهن السياحية<<
 

إلجناح مشروع توطني املهن السياحية، فأن العديد  احلكومةبالرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها 
توطني الوظائف مبؤسسات القطاع اخلاص يف اململكة وبشكل  أن عملية إىلمن الدراسات تشري 

هذه املعوقات إىل معوقات خارجية ومعوقات داخلية  وميكن تقسيم  عدداً من املعوقات عام تعانى
  . الداخلية للمنشأة خاصة بالبيئة

 
املنظمة، وتؤثر بشكل مباشر أو غري  بشكل عام بكونها تقع خارج سيطرة العوامل اخلارجيةوتتميز 

والقوى اخلارجية، كالظروف االقتصادية، واالعتبارات  مباشر على أعمال املنظمة، وتشمل املتغريات
  .االجتماعية والثقافية، والتكنولوجيا القانونية والسياسية، والعوامل

 
نطاق سيطرة املنظمة، وتشمل املتغريات  بأنها تقع ضمن لعوامل الداخليةافيما تتصف 

والسياسات واإلجراءات، واملوارد واإلمكانيات  الداخلية كثقافة املنظمة، والهياكل التنظيمية،
  .املتاحة

 
أهم املعوقات التي أوردتها العديد من الدراسات و البحوث  ونعرض فيما يلي وبشكل موجز

  : حتديداً لقطاع السياحيواملرتبطة با
 
  

  : القطاع السياحي معوقات التوطني من وجهة نظر أصحاب األعمال واملسئولني يف
  .ضعف تأهيل العمالة احمللية •
  .الشباب السعودي للعمل باجملال السياحي عدم توفر اخلربة الكافية لدى •
  .بالقطاع السياحي عدم إجادة اللغات األجنبية الالزمة للعمل •
  .الوافدة العمالة احمللية املرتفعة باملقارنة مع العمالةتكلفة  •
  .ضعف إنتاجية العمالة احمللية •
  .التدريب السياحي والفندقي قلة عدد الكليات واملعاهد املتخصصة يف •
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   .تقدمها املؤسسات التعليمية قلة الربامج التعليمية والتدريبية املتخصصة التي •
 .السعودي للعمل يف اجملال السياحي استقطاب الشباب عدم كفاية وفاعلية وسائل اإلعالم يف •

  
 
  

  :يف القطاع السياحي املعوقات من وجهة نظر طالبي العمل
  .والفندقي نظرة اجملتمع السعودي للعمل يف اجملال السياحي •
   .غياب االستقرار الوظيفي •
  .الشباب السعودي عدم مالئمة األجور والرواتب لتطلعات •
  .الرتقياتضعف احلوافز وتأخر  •
خصوصاً فيما يتعلق مبسميات الوظائف وضوابط التوظيف وحتديد  عدم وضوح األنظمة واللوائح •

  .واحملاسبة، وغريها سلم الرواتب واإلشراف
  .خمتلفة مضايقة العمالة الوافدة للعمالة احمللية بطرق •
  .وجود عماله وافدة يف بعض اإلدارات العليا تعرقل توظيف السعوديني •
  .ة أوقات العملمالئم عدم •

 
املهن السياحية، تتضح احلاجة لتبنى  ومن خالل االستعراض السابق للمعوقات التي تواجه توطني

التدريجي للتعامل مع تلك املعوقات ليجعلها أكرث  دارى متكامل يأخذ بعني االعتبار األسلوبإمنهج 
 . واالقتصادية املتسارعة انسجاماً مع التغريات البيئية

 
  
  

   



 تحدياتالفرص وال...  االستثمار السياحي  يف املنطقة الشرقية
 

٤٣    الدراسات والبحوثمركز / غرفة الشرقية 
 

التوصيات:   ثامناً  
  :اجلوالت السياحية االفرتاضية  تنشيط قطاع السياحة من خالل: أوالً 

  
أصبح باإلمكان يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة القيام بزيارة املواقع السياحية واألثرية 
واإلطالع عليها من خالل ما يسمى اجلوالت االفرتاضية وهي تطبيقات خاصة متكن مستخدمها من 

وغالباً التجوال خالل املواقع السياحية واألثرية بكل االجتاهات عرب مواقع الكرتونية على شبكة االنرتنت 
رتاضيا ، وتنبع افزيارة تلك املواقع بشكل فعلي وواقعي وليس  إىلما تشكل هذه اجلوالت حافزاً 

وجذب من كونها تشكل أحد العوامل املشجعة لقطاع السياحة أهمية هذه اجلوالت االفرتاضية 
  .السياح من خالل الرتويج السياحي 

  
   :)٢٠(تبني مفاهيم السياحة االلكرتونية: ثانياً 

  
بحيث يقوم جملس للسياحة االلكرتونية يف اململكة العربية السعودية ،  إلنشاءحيث توجد ضرورة 

، والعمل على تأهيل العمالة تشريعات حلماية السياحة االلكرتونية  واستحداثبدراسة إصدار 
، والتوسع  الهاتف اجلوالعرب حمركات البحث وعرب  الوطنية يف جمال التسويق السياحي االلكرتوين

يف تقدمي خدمات الرتاخيص االلكرتونية، ووضع معايري لضمان ضبط وجودة نظم السياحة االلكرتونية 
و لتنشيط السياحة االلكرتونية ووضع ضوابطها ، وتسليط الضوء على أدوات احلكومة االلكرتونية 

  .املشروعات السياحية االلكرتونية 
  

  :بالعمالء املستهدفني ربط املقومات السياحية : ثالثاً 
  

يجب أن تكون مفاهيم املنتجات املقدمة، مبنية على واقع املنطقة الشرقية وما تستطيع تقدميه، 
يجب أن تتالءم املنتجات مع السوق و،  تقدمه بقية دول جملس التعاون ماوهو بالطبع خمتلف ع

احملليني والزوار من دول جملس املستهدف الذي يتألف من السياحة العائلية احمللية، الشباب 
التعاون، جمتمع املقيمني، وسوق األعمال العاملي، واألسواق ذات االهتمامات اخلاصة، وسوق 

  .الرتفيه العاملي، وسياحة االجتماعات واملؤمترات واملعارض
  

  : ضرورة إنشاء صندوق للتنمية السياحية: رابعاً 
  

 السياحي القطاع متطلبات ملواجهة الالزمة األموال على احلصولتيسري  إىل الصندوق بحيث يهدف
 يتخوف التي اجلديدة السياحية املشروعات إىل التمويل توجيه و ميسرة منخفضة وشروط بعموالت

 حلداثة نظرًا احلجم واملتوسطة الصغرية املشروعات متويلو عليها اإلقدام من املستثمرون
يجب وحتى يتم إنشاء هذا الصندوق فيه،  االستثماريةاخملاطرة  درجة وارتفاع قطاع السياحة

  . الصناعية السعودي التنمية صندوق خالل من للقطاع السياحي والتمويل الدعم تقدمي
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  : الداخلية نشر الوعي بأهمية السياحة: خامساً 
 مناطق جميع يف مـن املواطنني اخملتلفـة الفئـات بني ونشرها توعوية برامج إعداد يتطلب ذلك

 السياحة بأهمية للتعريف واملسموعة واملكتوبة املرئية اإلعالم وسائل خالل من اململكة
  . تنشيطها يف املواطنني ودور الداخلية،

  
  :تنويع املنتجات السياحية : سادساً 

  
 ذات املنتجات وتنمية واستثمارها، السـياحية وتأهيلها املواقـع تطـوير فـي االستمرار يتطلب ذلك

 واملؤمترات الواحات سياحة أو أو الصحراوية، البحريـة سـواء الرتفيهيـة بالسياحة الصلة
  . ورفـع جودتها وغريهـا، والتقنيـة العلمية واملنتديات

  
  :حتسني مستوى أداء التجهيزات األساسية : سابعاً 

  
 اخلـاص على القطـاع وتشجيع مستوياتها، ورفع األساسية التجهيزات تطوير يتطلب ذلك

 شبكاتب  السـياحية  املواقـع بـربط العام القطاع قيام مقابل يف املشروعات، هذه يف االستثمار
 إىل ،إضافة ونحوها الهاتف وخطوط واملياه والكهرباء الطرق مثل العامة األساسية التجهيزات

  . األمنيـة وغريها واإلجـراءات اإلرشـادية العالمـات يف املتمثلة الدولية املعايري تطبيق
  

  :إعادة إحياء وتنشيط احلرف والصناعات اليدوية : ثامناً 
  

 الثقافية، واإلسهام الهوية يف تأصيل التقليدية والصناعات للحرف املتزايدة األهمية من انطالقا
 عن باململكـة، فضالً السـياحة يف تطـوير منه واالستفادة الوطني الرتاث على احملافظة يف

 جهاز خـالل إيجاد مـن وتطويره بهذا القطاع النهوض يتطلب األمر فإن وظيفية، فرص توفري
 قيام مع ويوجـه نشاطاته، القطـاع هذا اإلشراف على يتوىل قائم جهاز ضمن أو جديد حكومي
 احلرف وطنيـة لتنمية خطة إطار يف التنفيذية، وذلك باملهمات واحلرفيني اخلاص القطاع

  . وتطويرها اململكة يف التقليدية والصناعات
  

  :استحداث عدد من اإلجازات لتوسيع حجم املوسم السياحي : تاسعاً 
تبني املقرتحات التي تدعو الستحداث عدد من إجازات نهاية األسبوع املمتدة، وكذلك عطلة ملدة 

ت السياحية أسبوع واحد خالل الفصل الدراسي، حيث أن هذا بدوره سيساعد على زيادة عدد الرحال
  . خارج املواسم التقليدية 

  
  :ة الشرقية سياحياً طقتسويق املن: عاشراً 

 حيث يجب توفري،  واسعالتسويق السياحي اخلاص باملنطقة الشرقية على نطاق ب اإلهتمام
يف كفاية اللوحات اإلرشادية والتعريفية  والعمل علىاملعلومات املقدمة للزوار بشكل عام ، 
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 العدد الكايف من العروض املتكاملة ريتوف والتنسيق لألنشطة الرتويجية ،  وزيادةناسبة ، امل املواقع
البيانات عن املرافق واخلدمات السياحية والزوار ، وبذلك  وتوفري، واملنتجات السياحية املرتابطة ، 

بدأتها الهيئة تربز احلاجة لتسويق املنطقة الشرقية سياحياً الستكمال املبادرات التسويقية التي 
، وميكن إبراز ذلك من خالل إنشاء مرصد للمعلومات السياحية باملنطقة  واآلثار  للسياحة العامة

  . الشرقية
  

  :تخفيف قيود سوق العمل السياحي  :حادي عشر 
  

إيجاد معاهد تدريب متخصصة باملنطقة الشرقية ، والتمييز يف سياسة السعودة بني من خالل 
بشغلها  السعوديون يرغب ال التي النشاطات اخلدمية تلك خاصة االقتصادية اخملتلفة،النشاطات 

، مالئمة لألعمال املوسمية لألجانبنظمة العمل على لوائح أمثل املطاعم، الصيانة ، أهمية شمول 
  .  ل موضوع تأشريات العمل يف القطاع السياحيكما توجد ضرورة حل

  
  : السياحةجهود هيئة  دعم: ثاين عشر 

  
شركة للتنمية املتعلقة بإنشاء  املطلوب دعم كل اجلهود املبذولة من قبل الهيئة خصوصاً

بغرض حتديد الفرص االستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير ) شركة قابضة(السياحية 
 السياحي يف املناطق السياحية اجلديدة بالشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص، باإلضافة إىل

إىل جانب وضع آليات للتأجري طويل األجل ،  تأسيس شركة تطوير العقري وشركة للفنادق الرتاثية
  .لألراضي السياحية العامة الجتذاب املستثمرين مع وزارة املالية واجلهات املالكة ذات العالقة

  
  : تخفيف البريوقراطية : ثالث عشر 

  
توحيد اشرتاطات وإجراءات لوضع حلول جذرية ملشاكل البريوقراطية  كما يجب  توجد أهمية كربى

  ). مكتب العمل- األمانة- للسياحة اآلثار العامةالهيئة - الدفاع املدين( تصاريح املشاريع السياحية بني
  

 :الشراكة بني القطاع احلكومي وقطاع األعمال حلل املعوقات : رابع عشر 
  

هناك حاجة ماسة إليجاد نوع من التفاعل والتعاون بني األجهزة احلكومية املعنية بالقطاع السياحي 
وقطاع األعمال ممثالً يف الغرف التجارية من أجل التوصل ملعاجلة حقيقية وواقعية للمعوقات التي 

املشكالت  ، حيث يجب وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات اخلاصة بحل هذهتواجه القطاع السياحي 
مع أخذ موافقة جميع من لهم صلة بالتنفيذ وإلزامهم بذلك ووضع آلية للمتابعة والتأكد من فاعلية 

  .وقياس ما مت إجنازه التنفيذ 
  



 تحدياتالفرص وال...  االستثمار السياحي  يف املنطقة الشرقية
 

٤٦    الدراسات والبحوثمركز / غرفة الشرقية 
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