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 قدمةم. 1

 للتنمية رئيًسا هدًفا السعودي لالقتصاد اإلنتاجية القاعدة تنويع ظل

 خطط أدركت حيث ،باململكة للتنمية التخطيط مسرية منذ بداية االقتصادية

 النفط إنتاج على والكثيف األحادي يف االعتماد الكامنة املخاطر املتعاقبة التنمية

خطط  توجهات من رئيًسا توجًها االقتصادية القاعدة تنويع وميثل .وتصديره اخلام

 قاعدة على يرتكز مستقر عصري اقتصاد لبناء ضرورًيا شرًطا كونه التنمية من

 الداخلي التكامل من عالية بدرجة ويتسم االقتصادية، من املوارد ومتنوعة عريضة

 .املختلفة وأنشطته بني قطاعاته الوثيق الرتابط يف املتجسد

إسهامات  يف نوعية ونقالت ملموسة زيادات حتقيق التوجه هذا تنفيذ ويقتضي

 ويف ،اإلمجالي احمللي الناتج يف – واخلدمية اإلنتاجية – النفطية غري القطاعات

   .الوطنية العمل لقوة الوظيفية الفرص توفري ويف ،الصادرات

 وأن للمملكة النسبية امليزات االقتصادية إىل القاعدة تنويع يستند أن وينبغي

 إسهام زيادة جمرد التنويع على يقتصر أال أيًضا املهم ومن . التنافسية قدراتها يدعم

 التنويع هذا يتجذر ويتعمق أن بد ال بل ،اجملاالت من عدد يف النفطية غري القطاعات

 األنشطة اإلنتاجية تنويع فيتم ؛نفسها النفطية غري للقطاعات اإلنتاجية اهلياكل ليطال

يتجه  اليت واخلدمات السلع من واسًعا طيًفا تنتج أن هلا ليتسنى القطاعات هذه داخل

 ذلك إثر فتقوى ،الوطين االقتصاد قطاعات داخل الوسيط لالستخدام منها جزء

   .ككل لالقتصاد الداخلي التكامل الطريق هذا عن ويتعزز ،بينها الروابط

 اخلارجية األسواق إىل فيتجه غري النفطي اإلنتاج من اآلخر اجلزء أما

 النهائي جماالت االستهالك يف لالستخدام احمللي السوق وإىل كصادرات،

 االقتصادية القاعدة تنويع صعيد على ملموس تقدم ولتحقيق .واخلاص( )احلكومي

 النشاط اجملاالت من بينها يف العديد من اجلهود تكثيف إىل ط الدولةخط تتوجه

كأحد لتعزز دور القطاع السياحي  2030اءت رؤية اململكة وقد ج .السياحي

القطاعات الرائدة واهلامة اليت سيعول عليها يف تعزيز التنويع  والنمو االقتصادي 

 واستدامته.

 بل الدول، من كثري لدى الوطين الدخل مصادر أهم أحد السياحة تشكل

 االقتصاد قطاعات يف والتوظيف الدخل منو حفز يف متقدمة حتتل مكانة إنها
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 اإلجيابية اجلوانب وتتنوع .وماليزيا وتركيا فرنسا مثل لبعض البلدان بالنسبة املختلفة

 ذات األخرى واملشاريع السياحية املشاريع يف جذب االستثمارات يف السياحية للتنمية

 توفري يف إسهاماتها عن فضاًل الوطين، االقتصاد الدخل وتنمية مصادر وزيادة الصلة،

 العنصر على اعتماًدا األكثر النشاط تعد السياحة حيث جديدة، وظيفية فرص

   .واخلدمية األخرى اإلنتاجية بالقطاعات نةقارم البشري

 مثل واملنتجات اخلدمات من العديد على الطلب زيادة يف القطاع يسهمو كما

 السلع إىل إضافة والرتفيهية، املصرفية واخلدمات الغذائية واملواد النقل والسكن

 على احملافظة عن فضاًل والسياحة، السفر يف املستخدمة الرأمسالية واالستهالكية

 .للمملكة الثقايف والطبيعي الرتاث

 خالل التطورات من العديد اململكة يف لرتاثوا السياحة قطاع شهد وقد

 لتنمية الضرورية العامة واخلدمات األساسية التجهيزات توفرت حيث ،الفرتة املاضية

 تسوق، ومراكز ومتنزهات، ومطاعم، سكنية، وشقق فنادق، القطاع؛ من

 وترتب .التنظيمية القرارات من عدد صدور إضافة إىل وغريها، واملهرجانات السياحية

 كما املغادرة، بالسياحة نةقارم السياحة الداخلية حصة ارتفاع التطورات تلك على

 .احمللي اإلمجالي الناتج يف القطاع إسهامات ارتفعت
 

 ومنهجيتها هدف الورقــة .2

االعتماد على النفط ويف ان حالة االدمان النفطي  الدراسةوتتمثل مشكلة 

قد عطل الكثري من قطاعات  يف اململكة العربية السعودية كمصدر اساسي للدخل

 ابرازتستهدف عليه فأن هذه الورقة والتنمية االخرى من ان تقوم باألدوار املناطة بها. 

من  2030يف ضوء روية اململكة  ر الدخلمصاددور القطاع السياحي يف تعزيز تنوع 

 خالل اتباع املنهج الوصفي التحليلي يف وصف البيانات واملتغريات موضوع الدراسة.
 

 باململكة اجلذب السياحيو السياحة مقومات. 3

يف  تتمثل واليت السياحية، اإلمكانات املزايا و من بالعديد اململكة حتظى

 واإلرث واألثرية السياحي الطبيعية اجلذب مناطق يفو ،وجود احلرمني الشريفني

 تتعدد كما .واخلدمات املختلفة األساسية، التجهيزات فيها تتوافر اليت املعماري

واملؤمترات  املعارض سياحةو السياحة الدينية، مثل اململكة، يف السياحية األمناط
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 و املتنزهات وسياحة البيئية، والسياحة واآلثار، والرتاث الثقافة وسياحة واألعمال،

 والتدريب، التعليم وسياحة واملغامرات، االستكشاف وسياحة الرتفيه واملهرجانات،

 يف والسياحة والصحة، االستشفاء وسياحة التسوق، وسياحة والسياحة الرياضية،

 .الزراعية والقروية املناطق

 متنزًها ٢٥ حنو اململكة يف نتشريحسب بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط و

 الوطنية املتنزهات أكرب الوطين عسري متنزه وُيعد .حممية منطقة ١٦ و طبيعًيا

 الوطين الزلفي متنزه يليه  ،هكتار ألف ٤٥٠ مساحته تبلغ حيث شهرة، وأكثرها

 أيًضا وهناك . هكتار ألف ٥١ مبساحة الطائف ومتنزه هكتار، ألف ٢٠٠ مبساحة

 بين عروق حممية إىل إضافة ١٩٨٧ عام ُأنشئتا اللتان احلرة وحرة ،اخلنقة حمميتا

 على وأشهرها احملميات أكرب من تعد واليت ،١٩٩٢  عام أنشئت اليت معارض

 .اململكة مستوى

 تشري حيث ،وتنوعها والرتاثية األثرية املواقع بتعدد اململكة كذلك تتميز

 منها موقًعا، ٧٦٧٠ حنو يبلغ اململكة يف األثرية املواقع أن عدد إىل اإلحصاءات

 ١٤٠ الشريفة و النبوية السرية يف ذكرها ورد موقًعا ١٦٩ و أثرًيا، موقًعا ٣٦٦٨

 للحرف موقًعا ٢٨٧ و العمراني، للرتاث موقًعا١٩٨٥ و اململكة، بتاريخ تتعلق موقًعا

 جبلًيا موقًعا ٨٦٨ و صحراوًيا، موقًعا تارخيًيا ٤٧٩ و التقليدية، والصناعات اليدوية

 .تارخيًيا حبرًيا موقًعا ٧٤ و تارخيًيا،

 حيث اليدوية، والصناعات احلرف من بالعديد وتراثها اململكة تاريخ ويزخر

 من كبرية جمموعة منها كل تضم أساسية، حرفية صناعة ٤٥ عددها حنو يبلغ

 على يتوزعون حريف، ألف عشرين من أكثر احلرف بتلك يعمل  .اليدوية املنتجات

 والصناعات احلرف جمموعات تتوزع بنسب متفاوتة كما اململكة مناطق مجيع

 النباتية اخلامات مقدمتها ويف األولية، خاماتها لتنوع  وفقا األساسية اليدوية

 .وغريها واملعدنية واحليوانية

 اخلدمات السياحية. 4

 والطعام والنقل السكن خدمات مقدمتها يف ويأتي السياحية، اخلدمات تتنوع

 احصاءات آخر تشري الصدد، هذا ويف  .وغريها والرتفيه الفراغ وقت قضاء وتسهيالت

الفنادق يف اململكة قد  عدد أن إىل م2016لعام  اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين
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وحدة، وبلغ عدد  6690وبلغت الوحدات السكنية املفروشة حنو فندقًا،  1908بلغ حنو 

بينما بلغ عدد منظمي الرحالت  ،وكالة سفر 1932وكاالت السفر والسياحة حنو 

  ملنشآت االيواء )الغرف وبلغت الطاقة االستيعابية منظم رحالت 365السياحية حنو

  .(1)اجلدول رقم  وحدة  421074واالجنحة( يف اململكة حنو 

 

 

 

 م(2016املنشآت السياحية يف املناطق )أعداد ( 1جدول رقم )

الوحدات  الفنادق املنطقة

السكنية 

 املفروشة

وكاالت 

السفر 

 والسياحة

منظمي 

الرحالت 

 السياحية

الطاقة 

االستيعابية 

 ملنشآت االيواء

 84829 15 441 1498 117 الرياض

 171766 55 114 158 1038 مكة

 66145 60 117 308 349 املدينة

 43427 139 400 1080 105 جدة

 8867 4 41 455 24 الطائف

 20474 39 361 848 108 الشرقية

 2310 18 50 70 7 االحساء

 4230 6 104 210 12 القصيم

 1480 5 29 174 5 حائل

 40720 9 109 851 31 عسري

 3816 3 28 182 23 جنران

 8357 4 61 413 32 جازان

 2364 1 14 199 3 الباحة

 5187 6 38 169 23 تبوك

 2075 1 20 75 11 اجلوف

 1725 0 7 40 20 احلدود الشمالية

 421074 365 1932 6690 1908 االمجالي

 .املصدر: اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين
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  ململكة:يف ا السياحيالسوق . 4

والسياحة  ،السياحة احمللية :ينطوي سوق السياحة الوطين على ثالثة انواع هي 

اذ  ‘. وسيتم التطرق اىل السياحة احمللية والسياحة الوافدةاملغادرةالسياحة و، الوافدة 

الرحالت السياحية ( اىل ان عدد 2تشري مؤشرات النشاط السياحي باجلدول رقم )

مليار ريال.  53يقدر حبوالي  وبإنفاقم 2016مليون رحلة يف عام  50نحو احمللية يقدر ب

 91احية وبإنفاق يقدر بنحو مليون رحلة سي 19كما يتوقع ان يصل اىل اململكة حنو 

مليار ريال خالل نفس العام. وتتمثل االمناط السياحية يف زيارة االهل واالصدقاء 

 .والتسوق وغريها واملؤمترات واملعارض وقضاء العطالت باإلضافة اىل سياحة االعمال

 

 تواجه القطاع السياحي يف اململكةالتحديات اليت . 5
 

 :اململكة يف واحمللية( )الوافدة الداخلية السياحة تواَجه السياحة الداخلية 

 تتمتع اإلقليمي، املستوى فعلى .والدولي املستويني اإلقليمي على قوية منافسة

 يتطلب مما ، جاذبة وإمكانات سياحية مبوارد اجملاورة الدول من الكثري

 خدماتها ومواقعها وحتسني ودعمها الداخلية السياحة تطوير يف االستمرار

 هذه يف لالستثمار حوافز تقديم إىل إضافة األساسية، وبنيتها ثريةاأل

 تنخفض ثم ومن السوق، يف املنافسة وتزداد اخلدمات تتنوع اجملاالت، حبيث

 الداخلية السياحة تنمية هدف إىل وصواًل وترتفع جودتها اخلدمات، تكلفة

 والتحويالت اخلدمات على ميزان إجياًبا ينعكس مما جاذبيتها، وزيادة

 الناتج احمللي يف السياحة قطاع إسهام من ويزيد املدفوعات، مبيزان

 .الوطين لالقتصاد الدخل مصادر تنويع ويف اإلمجالي،

 :بأهمية الوعي يزال العلى الرغم من اجلهود اليت تبذل،  الوعي السياحي 

 الوعي نشر فإن لذا .الطموحات مستوى دون واملواطن للوطن السياحة

 السياحة تنمية تواجه اليت التحديات أهم أحد يشكل املواطنني بني السياحي

 الفئات بني ونشرها توعوية برامج إعداد يتطلب ما وهو باململكة، الداخلية

 اإلعالم وسائل خالل من اململكة مناطق مجيع يف املواطنني من املختلفة
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 ودور الداخلية، السياحة بأهمية للتعريف( واملسموعة واملكتوبة املرئية)

 .تنشيطها يف املواطنني

  :املنتجات حيال التطويرية اجلهود من الرغم علىاملنتجات السياحية 

 السياحية املنتجات من الكلي أن العرض إال باململكة، السياحية واخلدمات

 والكيف، الكم من حيث ومنافسة، وجاذبة مبتكرة بطريقة املعدة احمللية

 السياحية وتأهيلها املواقع تطوير يف االستمرار يتطلب مما حمدوًدا، يزال ال

أو  البحرية سواء الرتفيهية بالسياحة الصلة ذات املنتجات وتنمية واستثمارها،

 والتقنية العلمية واملنتديات واملؤمترات الواحات سياحة أو الصحراوية،

 .ورفع جودتها وغريها،

 بعض يف األساسية التجهيزات اكتمال عدم على ترتب  :التجهيزات االساسية 

 املراكز يف اخلاص للقطاع السياحية االستثمارات٥تركز السياحية املواقع

 بعض إىل إضافة العربي، األمحر واخلليج البحر سواحل وعلى احلضرية

 .احلضرية املراكز من القريبة املواقع

 املناطق يف حمدودة السياحية اخلاص القطاع ظلت استثمارات املقابل، ويف

 بعض يف السياحية األساسية التجهيزات إىل أن العزوف هذا ويعزى .الداخلية

 تطوير يتطلب مما الدولية احلديثة، املعايري مستوى دون تزال ال املناطق

 االستثمار اخلاص على القطاع وتشجيع مستوياتها، ورفع األساسية التجهيزات

السياحية  املواقع بربط العام القطاع قيام مقابل يف املشروعات، هذه يف

 وخطوط واملياه والكهرباء الطرق العامة )مثل األساسية التجهيزات بشبكات

 العالمات يف املتمثلة الدولية املعايري تطبيق إىل وحنوها(، إضافة اهلاتف

 .األمنية وغريها واإلجراءات اإلرشادية

 اليت واالجتماعية االقتصادية التحوالت أدت احلرف والصناعات التقليدية:

 احلرف من العديد احنسار املاضية إىل العقود خالل اململكة بها مرت

 وجود من وعلى الرغم . اململكة يف مناطق عدة بها اشتهرت اليت التقليدية

على  حيافظ زالي ال منهم القليل أن إال احلرفيني، من به بأس ال عدد

 إنتاجهم من مناذج مشاهدة وميكن باململكة، احلريف اإلنتاج استمرارية

 املتزايدة األهمية من وانطالًقا .الوطنية بعض املهرجانات فعاليات ضمن
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 احملافظة يف الثقافية، واإلسهام اهلوية تأصيل يف التقليدية والصناعات للحرف

 عن ضاًلباململكة، ف السياحة تطوير يف منه واالستفادة الوطين الرتاث على

 من وتطويره القطاع بهذا النهوض يتطلب األمر فإن وظيفية، فرص توفري

 نشاطاته، ويوجه القطاع هذا على اإلشراف يتوىل حكومي جهاز إجياد خالل

 خطة إطار يف وذلك التنفيذية، باملهمات واحلرفيني اخلاص القطاع قيام مع

 .وتطويرها اململكة يف التقليدية والصناعات احلرف لتنمية وطنية

 

 فيما يتعلق بقطاع السياحة 2030أهدف رؤية . 6

إطالق القطاعات  2030تستهدف رؤية اململكة  للتحديات السابقة وغريها،  

وقد  لتكون دعامة جديدة لالقتصاد، إلجناحها ودعمها والسعيالواعدة يف االقتصاد 

ليت يعول عليها ا القتصادإحدى قطاعات ا والرتاث الوطين كان قطاع السياحة

قطاع السياحة هذا اجملال حتديدا ) يف و  ،اهداف الرؤيةللمساهمة يف حتقيق 

 :تستهدف الرؤية (والرتفيه

 .فتح اجملال للسياحة جلميع اجلنسيات مبا يتوافق مع قيم ومعتقدات اململكة 

 .دعم النشاط الرتفيهي 

 .االرتقاء جبودة احلياة يف املدن السعودية 

  القادمة.احملافظة على اهلوية الوطنية ونقلها اىل االجيال 

 .احملافظة على االرث الثقايف والتارخيي السعودي والعربي واالسالمي 

 ومدن ترفيهية جديدة ومتكاملة، سياحيةوجزر  مواقع وجهات و تطويرإنشاء و 

 .وجلميع افراد االسرة ،وفق اعلى املعايري العاملية

 املواقع التارخيية والرتاثية. وتنمية وتطوير تهيئة 

  فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة ملختلف فئات اجملتمع.زيادة وتطوير 

 .زيادة وتطوير مرافق الضيافة واخلدمات السياحية 

 .رفع إنفاق األسر على الثقافة والرتفيه داخل اململكة 

 التارخيية والرتاثية والثقافية واالسالمية التوسع يف إنشاء املتاحف.  
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  والعربي واإلسالمي والقديم وتسجيلها العمل على إحياء مواقع الرتاث الوطين

رفع مستوى اخلدمات الثقافية  و دوليًا، ومتكني اجلميع من الوصول إليها

 املقدمة.

  رفع عدد املواقع األثرية املسجلة يف اليونسكو إىل الضعف على األقل. 

 ختصيص مساحة كبرية من شواطئ اململكة للمشروعات السياحية. 

  شبكات املوانئ واملطارات والسكك احلديدية وضخ استثمارات ضخمة يف

 .وقطارات الركاب داخل املدن وبينها الطرق

 إىل ماليني ٨الستقبال ضيوف الرمحن املعتمرين من  االستيعابيةالطاقة  زيادة 

اجراءات طلب التأشريات من خالل تسهيل  2030مليون معتمر حبلول  30حنو 

اخلدمات اإللكرتونية املتعلقة برحلة وتطوير  وإصدارها وصواًل اىل أمتتتها

  .املعتمرين، ومتكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وجتربتهم الثقافية

حيث مت  ،لتدعم هذا التوجه 2020هذا وقد جاءت مبادرات برنامج التحول الوطين 

مبادرة خاصة باهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين وقد بلغ إمجالي  23رصد حنو 

 مليار ريال.  10.5حنو  2020املبالغ املخصصة هلذه املبادرات للفرتة حتى عام 

 

 يف تعزيز تنويع االقتصاد السعوديدور السياحة . 7

 

 والرتاث الوطين السياحةتسعى اململكة اىل حتويل يف إطار االهداف أعاله،  

وتنويع  اىل قطاع اقتصادي يسهم بفعالية يف الناتج احمللي االمجالي ودعم االقتصاد

   .مصادر الدخل الوطين وتوفري فرص العمل للمواطنني

القيمة املضافة للقطاع ( فقد بلغت 2ويف هذا االطار وحسب بيانات اجلدول رقم )

مساهمة قطاع السياحة يف الناتج احمللي  بينما بلغت ،مليار ريال 85.5 حوالي السياحي

 %. 4.9%  ويف الناتج احمللي االمجالي غري النفطي حوالي 3.5 حوالياالمجالي للمملكة 

الف عامل يف وظائف سياحية بصورة  883ويساهم القطاع السياحي يف توظيف حنو 

% من امجالي 8.3% من امجالي الوظائف يف اململكة وحوالي 7.7متثل نسبةمباشرة 

% من امجالي 27.8ومتثل وظائف السعوديني حنو   .الوظائف يف القطاع اخلاص
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الوظائف السياحية املباشرة الوظائف يف قطاع السياحة. ومن ناحية اخري يبلغ عدد 

 . الف وظيفة 1234حنو  وغري املباشرة

 

 وأهدافها غرفة الرياضب جلنة السياحة والرتفيه. 8
 

العمل  السياحية كجهاز تنفيذي ألعمال اللجان السياحية وفرقاللجنة انشئت 

، لبحث األمور اليت تتعلق باألنشطة السياحية والوقوف على هـ1418املنبثقة منها عام 

حل ودعم مصا القطاع السياحي يف منطقة الرياض، العقبات والتحديات اليت تواجه منو

 سياحية بالغرفة اىل:وتهدف اللجنة ال .املستثمرين يف النشاط السياحي

  اجلهات املسؤولة ومنتسيب الغرفة تقوية الصلة مع . 

 جه القطاع السياحيالعمل على إجياد احللول املناسبة للمشكالت اليت توا، 

 . ية القطاع السياحي مبنطقة الرياضشأنه زيادة وتنم ودعم كل ما من

 اليت عقدتها  وورش العمل تفعيل ما توصلت إليه الدراسات والندوات واللقاءات

 اللجنة السياحية واللجان الفرعية وفرق العمل املنبثقة مبا حيقق األهداف منها.

 كافحة التسرت يف القطاع السياحيم . 

 اقامات حماضرات ختصصية . 

 اقامة ورش عمل. 

 اللجنة خطة العمل 

لتكون مدينة الرياض  ةتسعى اللجنة السياحية اليت انشئت يف الدورة الثانية عشر

من قيمنا اإلسالمية  انطالقاالوجهة السياحية املثلى سواء للمستثمرين أو السواح 

  االقتصادي. وإصالة تراثنا العريق والعمق

 م2017 للعام السياحية لجنةلمشاريع ا 

o  .) املساهمة يف تأسيس شركات مساهمة )االستثمار بوادي حنيفة 

o ( عمل برامج تدريب ملوظفي القطاع من خالل التدريب وتشجيع التوظيف

 السياحي(.
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o وجد معايري حمدده تال  حيثاملعوقات اليت تواجه القطاع مع البلديات ) مناقشة

 لوضع الغرامات كما ختتلف من بلدية اىل أخرى(.

o تدخل البلديات يف الوسائل االعالنية اليت تقع داخل نطاق )  الوسائل االعالنية

 املنشأة(.

o مع اجلهات ) احلكومية ( ذات العالقة. اتاكإجياد شر 

o السفر والسياحة ، االرشاد املشاركة والتعاون مع مجعيات ) االيواء السياحي ،

 السياحي(.

o .االسهام يف تسويق مدينة الرياض سياحيًا 

o . عقد اللقاء التشاوري بني اللجان بالقطاع السياحي 

o . جتارب الرواد يف اجملال السياحي 

o  واآلثار.املتاحف 

 . النتائج و التوصيات9

حدى القطاعات الرئيسة اليت وانه ا  ،مما سبق تتضح أهمية قطاع السياحة 

يف تنويع مصادر من حيث اهميته  2030يعول عليها يف حتقيق اهداف رؤية اململكة 

 ،ويف توليد الوظائف ،الناتج احمللي االمجاليالدخل الوطين من خالل مساهمته يف 

والضيافة  والسكن وانه قطاع حمرك لكثري من قطاعات االقتصاد االخرى مثل النقل

واخلدمات وغريها. إال ان هذا القطاع لكي يؤدي االدوار املناطة به على اكمل وجه، 

حنو االنطالق اىل  هالتحديات اليت تعوق طريقالبد من إزالة كافة القيود والعقبات و

عات االخرى املشار اليها. ويف ضوء ما توصلت الية آفاق ارحب كقاطرة لنمو القطا

  الورقة فإنها تقرتح ما يلي:

  انشاء املزيد من الشركات والوكاالت السياحية املتخصصة مع فتح مكاتب

ومقار هلا خاصة يف الدول املصدرة للسياحة للمملكة لتنظيم الرحالت 

 واستقبال الوفود السياحية القادمة اىل اململكة.

 الشركات العاملية ذات اخلربات االقليمية والدولية لتقديم  استقطاب

االستشارات املطبقة يف أفضل الدول ذات اخلربات العريضة يف القطاع 

السياحي والرتفيهي، واالعتماد عليها كنموذج للتطبيق، أو من خالل 
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مشاركة بعض هذه الشركات يف االستثمار داخل االقتصاد احمللي، ودعمه 

 .اخلربة العامليةببيوت 

  تكثيف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق أهداف رؤية اململكة

  .2020ومستهدفات برنامج التحول الوطين 2030

  وتقديم  وحتسني خدماتها وبنياتها االساسيةدعم وتطوير السياحة الداخلية

 .املغادرة حتى تتحقق املنافسة مع السياحة احلوافز لالستثمار يف هذه اجملاالت

 بأهمية السياحة الداخلية للوطن واملواطن، من خالل السياحي الوعي نشر  

 مجيع يف من املواطنني املختلفة الفئات بني ونشرها توعويةال ربامجال إعداد

 ودورتها بأهمي للتعريفكافة الوسائط اإلعالمية  خالل من اململكة مناطق

 .تنشيطها يف املواطنني

 املنتجات السياحية وإدخال منتجات سياحية جديدة مثل السياحة وتطوير تنمية 

، حيث يتوافر وسياحة املعارض واملؤمترات ،العالجية والطبيعية والرياضية

 من السياحة. التنوع الالزم إلجناح هذه األنواع

 الرتاث على احملافظة يف لإلسهام بقطاع احلرف والصناعات التقليدية النهوض 

 تطوير يف منه الثقافية، ولالستفادة للهوية تأصيلوملا ميثله من  الوطين

   باململكة. السياحة

 من ختطيط  تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية يف اجملاالت السياحية املختلفة

 .وتشغيل وإدارة وتسويق وغريها

 .إعداد الدراسات والبحوث يف اجملاالت السياحية املختلفة 

 . مصادر الورقة10

  {م(2019-2015م( و )2014-2010التنمية ) طخط}د والتخطيط االقتصاوزارة. 

  2020وبرنامج التحول الوطين  2030رؤية اململكة. 

 اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين. 

 )مركز  املعلومات واالحباث السياحية )ماس. 

 .الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

 .مصادر اخرى من الشبكة العنكبوتية 


