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  شكر وتقدير

  
 التابع ،)مرآز ماس(لمرآز المعلومات واألبحاث السياحية  -بعد شكر اهللا تعالى  – تقدم بجزيل الشكر والعرفانن
الهتمامه بالبحث العلمي في مجال السياحة والتنمية السياحية في المملكة العربية  ؛لهيئة العامة للسياحة واآلثارل

توفير و ،من عون مخلص وتعاون صادق لمسنالما  ،في سعادة الدآتور محمد األحمد مدير المرآز ممثًال ،السعودية

  .الدعم المالي لهذه الدراسة

تقدم بالشكر لسعادة األستاذ مطلق بن سليمان المطلق نائب مدير متحف العال لآلثار والتراث، للمعلومات نوآذلك 
وأخيرًا يبقى الشكر هللا سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه الدراسة . القيمة التي وفرها والتي أفادت البحث

  .اأن يحقق الفائدة المرجوة منه ونسأله تعالى

  

  

  عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني/ الدآتور

 آباشي حسين قسيمة/ الدآتور
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  :الدراسةملخص 

  
، التي تمتلك ثروة سياحية هائلة تتمثل في  )محافظة العال(االستثمار السياحي ومجاالته في المنطقة المقترحة للدراسة الدراسة تناول ت

ذي   االستقرار األمني  إلى ، وبعض التجهيزات والتسهيالت في مجال الخدمات السياحية، إضافة )الثقافية والطبيعية(الموارد التراثية  ال
ق بصناعة السياحة، التي من المتوقع أن        اإلمكاناتهذه المقومات و. تتميز به تمثل أهم مجاالت االستثمار السياحي في أي قطاع يتعل

  .لمصلحة المجتمع المحلي ،تتجسد في منافع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وبيئية
  
ة        الدراسة إهدف تو افي والطبيعي بمنطق راث الثق وارد الت ة ال  :الدراسة اقتصادياً  لى تشجيع االستثمار السياحي في م  مشروعات بإقام

زات والتسهيالت ذات الصلة بصناعة السياحة     . السياحية ل  ،وآذلك االستثمار في التجهي ة واإلعاشة       :مث االستثمار في خدمات اإلقام

ة الحرف والصناعات ال  (ة لى إنشاء صناعات ذات صلة بالسياح    ، باإلضافة إ)الفنادق، والشقق، والمطاعم، والمتنزهات( ا  ). تقليدي آم
  .وإدارتها بغرض تأهيلها لالستثمار السياحيوتهيئتها يهدف إلى تخطيط مواقع وموارد التراث الثقافي والطبيعي بمنطقة الدراسة 

  
ادئ    تآما  ،امن المسح الميداني، والوصفي والتحليلي منهجًا لهالدراسة تخذ تو ى مب ة ال  استراتيجية عتمد أيضًا عل سياحية التي   التنمي

  .م1993في عام ) UNWOT(ة العالمية أقرتها منظمة السياح
  

ة من     ائج المتوقع ة   ومن أهم النت ة في مجال صناعة السياحة واالستثمار السياحي،           :الدراسة في المنطق اء اقتصاد المعرف وفر  وبن ت
ة   :مشروعات سياحية(مجاالت وفرص لالستثمار السياحي  ة وطبيعي ددها  )ثقافي ز  ، ووتع ار ا تعزي ة    اآلث ة والبيئي القتصادية واالجتماعي

  .بتوجيهات يعمل بها في مجال مشروع الدراسةالخروج و وتطويرها تعمل على تنمية منطقة الدراسةالتي  ،اإليجابية
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  :المقدمة

  
  :وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد اهللا وعلى آله 

التنوع   ،)الثقافية والطبيعية(موارد سياحية ب ،المقترحة إلجراء البحث بها ،المدينة المنورة منطقةتزخر محافظة العال ب نظرًا لتميزها ب
ا     ة به ة الطبيعي اهر البيئ وع مظ ى تن افة إل ة، باإلض ة وثري ة طويل ب تاريخي داد حق ى امت افي عل دد الثق دمات   ،والتع وفر بعض الخ وت

 ،ر السياحي في مجال صناعة السياحةز على االستثماآل هذه المقومات تشكل عناصر بارزة ومتميزة للجذب السياحي، وتحّف. السياحية
  ).خدمات اإلقامة واإلعاشة(تقوم على االستثمار في الخدمات والتسهيالت السياحية  التي

  
تمثل رآيزة التنمية السياحية والجذب السياحي، إّال أن االلتفات إلمكانية دراستها ) ية والطبيعيةالثقاف(ورغم آون هذه الموارد التراثية 
ة ا         ،بهدف تنميتها ؛وتطويرها بصورة علمية ومنهجية ًا لتنمي ا في االستثمار السياحي لصناعة السياحة دفع القتصاد  ومن ثم توظيفه

ي ومي والمحل ة لل ،الق د وخدم ين ال ي لتحس ع المحل ةمجتم ع مستوى المعيش وب    ؛خل ورف توى المطل ى المس رق إل م ي ات ل ذا االلتف ه

  .والمأمول
  

إن االستثمار السياحي في الثروة السياحية الثقافية والطبيعية، باإلضافة لالستثمار في مجال الخدمات والتسهيالت السياحية سيكون له 
للتوظيف والتطبيق في المناطق  آما أنه سيشكل أنموذجًا قابًال. والمحليمنافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على النطاق الوطني 

المتوقعة من هذا االستثمار السياحي وصناعة السياحة، والمتمثلة  اإليجابيةنظرًا للجوانب  ؛العربية السعودية التراثية األخرى بالمملكة
وارد   ،والمحلية، وتطوير شبكات النقل واالتصاالت ،في توسيع القاعدة االقتصادية الوطنية وخدمات ومرافق البنية التحتية، وإدارة الم

  .بطريقة تعمل على خدمة األجيال الحالية وتراعي متطلبات أجيال المستقبل في موارد التنمية السياحية ،الثقافية
  

ة السعودية     تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسة إلى إبراز محافظة العال آواجهة سياحي ة العربي ك   ،ة لالستثمار السياحي في المملك وذل

  .لما تتمتع به من موارد ثقافية وطبيعية ثرة ومتنوعة تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية لالستثمار السياحي في المملكة
  :مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ونتائج وتوصيات الدراسةمن تتألف هذه الدراسة 

  
وان  ،األول يشكل الفصل  ياحية  : "وهو بعن راث الس وارد الت ي م تثمار السياحي ف اهيم والمصطلحات    ،"االس ًا يوضح المف ارًا نظري إط

  .وآذلك مفهوم االستثمار السياحي وأهدافه ومقوماته ومعوقاته ،السياحية بالترآيز على مفهوم صناعة السياحة ومقوماتها
  

اني  وان   ،الفصل الث ر االستثمار  أ"وهو بعن ي ث ى المجتمع المحل ياحي عل ار االقتصادية  ف ،"الس اقش اآلث ة ،ين ة ،واالجتماعي  ،والثقافي
  .والبيئية االيجابية والسلبية على المجتمع المحلي بمنطقة الدراسة

  
ه   ،"دور القطاع الخاص في االستثمار السياحي في صناعة السياحة"وهو بعنوان  ،أما الفصل الثالث فيوضح الدور األساس الذي يمثل

ة        ي المملك ياحة ف ناعة الس ياحي وص تثمار الس ة االس اح عملي ي إنج اص ف اع الخ ز      ،القط ة تحفي ى أهمي ًا إل ل أيض ير الفص ا يش آم
رة والمتنوعة لموا         ) أفراد ومؤسسات(المستثمرين في القطاع الخاص  ات والمقومات الكبي ى االستفادة من االستثمار في اإلمكان قع  إل

  .وموارد التراث الثقافي والطبيعي في منطقة الدراسة
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ع   اول الفصل الراب وان   ،يتن ة الدراسة   "وهو بعن ي منطق روة السياحية ف ي      ،"الث ة ف ة الدراسة والمتمثل ياحية بمنطق وارد الس أهم الم

ة    ياحية الطبيعي وارد الس ة والم ياحية الثقافي وارد الس ات ومغر   ،الم ل معطي ى تحلي افة إل ياحي باإلض ذب الس ات الج ار   ،ي ل اآلث وتحلي

  .والمردودات البيئية الناتجة عن السياحة الثقافية والسياحة البيئية
  

وان    ،يوضح الفصل الخامس ة الدراسة      "وهو بعن ة       ،"مجاالت االستثمار السياحي في منطق ة والطبيعي وارد الثقافي ة توظيف الم آيفي
ك من خالل المشروعات      ،والمرشد في مجال صناعة السياحة واالستثمار السياحي     بمنطقة الدراسة واستغاللها االستغالل األمثل  وذل

التي تضمنت إنشاء ثالثة مشروعات متنوعة لالستثمار السياحي في مجال الموارد  ،السياحية المقترحة لالستثمار السياحي في المنطقة
  .والتسهيالت والخدمات السياحية ،الثقافية والموارد الطبيعية

  
 ،تي يمكن لها أن تخدم األغراض واألهداف الرئيسة لهذه الدراسة  الخاتمة والتوصيات فقد تم من خاللها عرض أهم االستنتاجات الأما 

   .واالستثمار السياحي في محافظة العال ،وفي طليعتها السعي نحو تحقيق بناء اقتصاد المعرفة في مجال صناعة السياحة
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  :الدراسةمشكلة 
  

لزيادة دخلها وتحسينه، ومن بين  ودائمة لتضمن توفر مصادر آافية ؛الدول إلى البحث عن تنوع مصادر للدخل الوطني عادة ما تسعى
روة السياحية          ى الث الم إل ر من دول الع هذه المصادر الجديدة االستثمار السياحي في موارد التراث الطبيعي والثقافي، حيث تنظر الكثي

  .والمصدر والمورد األهم واألولى باالستثمار فيه ،المصادر الرئيسة للدخل بوصفها
ة التعرف     ى  عالمشكلة التي تتناولها هذه الدراسة تكمن في محاول وارد السياحية  ل ا    الم ة الدراسة وتحليله ى   ،بمنطق خطط   والعمل عل

  .ومن ثم توظيفها اقتصاديًا عن طريق االستثمار السياحي في مجال صناعة السياحة ،تطويرها وتنميتهال

  

  :الدراسةأهداف 
  

  :منها ،من األهداف ٍدإلى تحقيق عدالدراسة  تهدف هذه

  .تشمل آل الموارد الثقافية والطبيعية بالمنطقة المقترحة للدراسة) Data Base(بناء قاعدة بيانات معلوماتية  .1
واجهة سياحية لالستثمار السياحي في المملكة عبر الترويج اإلعالمي لجواذب االستثمار إبراز محافظة العال بوصفها  .2

 ).Place Marketing Strategy(تسويق المكان  استراتيجيةالسياحي بها وانتهاج 
المقترحة ة التخطيط السياحي والتهيئة للمواقع تباع سياسإدارته، مع وضع خطة متكاملة لحماية التراث الثقافي والطبيعي وإ .3

 .سياحية بها مشروعاتإلنشاء 
 ).خدمات اإلقامة واإلعاشة(وضع خطة لالستثمار في مجال التسهيالت السياحية األولية ذات الصلة بصناعة السياحة  .4
بغرض تنوع  ،)المصنوعات والحرف اليدوية(إنشاء صناعات أخرى ذات صلة بالسياحة  تعززإعداد البرامج والسياسات التي  .5

 .خل من أجل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية لالستثمار السياحيمصادر الد

بناًء  ،بعد حصر الموارد التراثية الثقافية والطبيعية ،اقتراح مشروعات سياحية قابلة للتطبيق والتوظيف واالستثمار السياحي .6
إلى ) الثروة السياحية(لموارد السياحية على نتائج المسح الميداني للمنطقة بأهداف وخطط وآليات تعمل على تحويل ا

 .تنموية مستدامة يستفيد منها المجتمع المحلي اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا مشروعات

 
  :اوطريقته الدراسةمنهج 

  
نهج المسحي، والوصفي       ،بغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة ؛الدراسة هإن المنهجية والوسائل المتبعة في هذ ى استخدام الم تقوم عل

ه          ،التحليلي وم االستثمار السياحي ومجاالت ة بمفه ى الدراسات واألبحاث المتعلق والمشروعات ذات الصلة    ،الذي يستند في طرحه عل
ل   . بصناعة السياحة التي يمكن االستثمار فيها من واقع المقومات بمنطقة الدراسة ات واإلحصاءات   وآذلك استعمال أسلوب تحلي البيان

  .الدقيقة والشاملة عن الموارد السياحية وخصائصها وصوًال إلى األهداف المنشودة من البحث
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  :اإلطار المرجعي والدراسات السابقة
  

ى المصادر والمراجع     يعتمد  ذات اإلطار المرجعي للبحث بصورة رئيسة على المسح الميداني وتحليل نتائجه، باإلضافة إلى الرجوع إل
  .العالقة بالموضوع

  

  :الدراسات السابقة
  

ة السعودية             ة العربي ة التي تناولت موضوع االستثمار السياحي في المملك ومعظم  . هناك القليل جدًا من الدراسات والبحوث التطبيقي
تثمر فيها سياحيًا في مجال الدراسات واألبحاث في هذا الجانب عملت على حصر المواقع والموارد الثقافية والطبيعية التي يمكن أن يس

  :ومن هذه الدراسات والبحوث. صناعة السياحة واالقتصاد السياحي
  

األسس والمفاهيم، دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربية : السياحة). هـ1417(القحطاني، محمد، وآخرون  .1
في منطقة عسير، آما تطرقت آلفاق التطور السياحي عملت هذه الدراسة على تحليل الموارد والمقومات السياحية . السعودية

  .بها
مجلة دراسات الخليج والجزيرة . اتجاهات السائح السعودي نحو السياحة الداخلية). هـ1419(ترآستاني، حبيب اهللا محمد  .2

  .296-255، ص 91العربية، عدد 
جلد خاص عن السياحة الداخلية في المملكة م. هـ1421جمادى الثاني  -، ربيع الثاني16، مجلد 32- 31مجلة العقيق العدد  .3

 :وتناولت المحاور التالية. مجموعة بحوث تتحدث عن السياحة في المملكة العربية السعودية. العربية السعودية

 .المفاهيم •

 .تصنيفات السياحة •

 .التخطيط السياحي •

 .دراسات تطبيقية •

 
-1422(مشروع تنمية السياحة الوطنية للمملكة العربية السعودية  .)هـ1422(الهيئة العليا للسياحة األمانة العامة  .4

  ). هـ1441
ندوة . "توجهات القطاع الخاص نحو االستثمار في مواقع التراث العمراني) هـ1423(الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  .5

  .ك عبد العزيز التاريخي، الرياضمرآز المل. التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة عليه وتنميته واستثماره سياحيًا
 .الرياض. تنمية السياحة في منطقة المدينة المنورة استراتيجية .)هـ1424(الهيئة العليا للسياحة  .6
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، التي تناولت العديد من المحاور، أما المحاور المتعلقة )هـ1425(بحوث ندوة السياحة في المملكة العربية السعودية  .7

  :آلتيفتشمل ا ،بموضوع الدراسة

  . الشمراني، مقومات ووقائع السياحة في المناطق الجبلية •

  .عبد الحميد، المقومات الطبيعية للسياحة في منطقة جازان •

  .باهمام، قضايا حرجة للتخطيط لسياحة مستدامة في المناطق الصحراوية •

  .الدخيل، الشراآة الفعالة في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية •

  .تقييم التأثير البيئي لمشروعات التنمية السياحية بمنطقة البحر األحمرخليل،  •

  .، الرياض)المعوقات والحلول(صناعة السياحة  .)هـ1425(الهيئة العليا للسياحة  .8
دراسة في الجغرافيا  –السياحة في محافظة العال، موارد الجذب ومعوقات التنمية ). هـ1426(الفقير، بدر بن عادل  .9

وسياحة االهتمامات الخاصة، آما  ،وإمكانيات السياحة البيئية ،تناول الباحث مقومات السياحة في الجانب الطبيعي. السياحية
  .تطرق الباحث أيضًا إلى الموارد البشرية للسياحة والتراث العمراني والحضاري لسكان المنطقة
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  :الفصل األول
  

  :السياحية الستثمار السياحي في موارد التراثا 1
  

  :)The Concept of Tourism Industry(مفهوم صناعة السياحة  1- 1
  

لها االستراتيجيات ، لها أسس وقواعد وتوضع )Tourism Industry(تعد السياحة في عالم اليوم صناعة ُتعرف بصناعة السياحة 
ة          وارد االقتصادية العالمي ة الم دمًا في قائم ًا متق ل مكان ل        ،والدراسات والخطط لتحت ددة، تعم اد وأهداف متع ا صناعة ذات أبع ا أنه آم

وطني   اإلسهامبصورة رئيسة على  دم العلم         . في الدخل القومي واالقتصاد ال رًا بالتق ا آثي ا وتنميته أثر هذه الصناعة في تطويره ي وتت
  .والتقني

د   تم  الق ر ه ا وأبعاد             الكثي ًا واسعًا بصناعة السياحة ومفهومه ة االقتصادية، اهتمام احثين في المجاالت ذات الطبيع اء والب ا  من العلم ه
ددة  احثين     ،المتع رى بعض الب رن الحادي والعشرين هو     في رن صناعة السياحة   "أن الق ). Tourism Industry Century" (ق

  ).12: م2005 ،عبد العزيز(سياحة ستكون أآبر صناعة في هذا القرن باعتبار أن صناعة ال
ل أن     ًا شاخصًا ملموساً    تفالسياحة هي صناعة ونشاط إنساني اقتصادي قب ون آيان فصناعة السياحة توصف بصناعة الالملموس       ،ك

)Intangible Industry( في عالم ملموس ،)Tangible World(، مية من الطراز األول فهي صناعة توصف بأنها صناعة خد
). 1: م2004 ،الطائي(وصناعة فن التعامل اإلنساني والترفيهي مع أولئك المنتفعين من خدماتها والقائمين على تقديمها على السواء 

ر مباشر   أ) WTTC: 1999(ويرى المجلس العالمي للسفر والسياحة  ن السياحة صناعة ونشاط اقتصادي، تساهم بشكل مباشر وغي
ادل نسبة    200، آما أنها توفر )٪11(االقتصاد العالمي بنسبة في  الم     ٪8مليون فرصة للعمل والتوظيف، بما يع ة في الع  ،من العمال

  ).Andrew، 2000: 5-7(م 2010مليون فرصة عمل جديدة بنهاية العام  5.5وستوفر 
ا  ف ذ أن خلقه ة من ن أن الطبيع الرغم م ام األول، وب ي المق ناعة ف ي ص ياحة ه ار  الس ا آث د اختطت له كل   ًااهللا ق ي الش ة ف ة ورائع جميل
عت انتباه البشر لها والتمتع بمناظرها الخالبة، إّال أن الواقع الملموس يشير إلى أن السياحة ر، است)ىبحيرات، شالالت، جبال، صحار(

ا   ما تحتاجه من خلصناعة واهتمام من بني البشر بتلك المعطيات الطبيعية وتهيئتها وما حولها  ع به دمات ولمسات أخرى ليكتمل التمت

النشاط  ل فيهان معظم المواقع السياحة في عالم اليوم تدّخإن أمر السياحة وصناعتها وتطورها يعّد من صنع البشر، وإإذ  ،وبمناظرها
  ).Gisema، 2001: 63(لوجود عالقة إيجابية بين السياحة واالقتصاد اإلنساني تعديًال وصناعة؛ 

ى  ) Dekadet(، حيث أشار دآاديت  )م1971(ات القرن الماضي احة آصناعة إلى مطلع سبعينالتعريف األول لمفهوم السييرجع و إل
تج    دًال من  تصدير        ) Product(أن السياحة صناعة تستمد ثروتها عن طريق استيراد المستهلكين للمن ة ب ة معين ة جغرافي في منطق

ع ُيصنّ  ًامنتج  افهوم تكمن في النظر إلى السياحة بوصفهوأهمية هذا الم). Pearce، 1998: 191-210(المنتج النهائي للمستهلك 
تج      ) Competition(ويواجه منافسة    ،)Be Consumed(ويستهلك   ،)عرض (دخل السوق  ي و اطق أخرى تسوق لمن من من

  .هذه المعطيات تدخل هذا المفهوم في دائرة النشاط الصناعي واالقتصادي. سياحي مشابه
ام  ) Mekercher(صناعة، المفهوم الذي قدمه ميكيرشر اهيم التي تناولت تعريف السياحة بوصفها المفومن  ذي  1993في الع م، ال

تعلم للمسته       يصناع ار فيه  إلى أن السياحة هي نشاط  أش ة الراحة واالسترخاء وال ون     لمحصلته النهائي ذين يتطلع كين من السياح ال
اق              ،لالستمتاع خالل تجربتهم السياحية    ل اإلنف دول المضيفة مقاب ا ال ك التسهيالت والخدمات التي توفره ويستخدمون في تحقيق ذل

  ).14-11: م2007 ،لحام(والدفع المالي من قبل السياح 
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ى أن السياحة هي صناعة      ولقد أشار عد  احثين إل ال     ،د من الب ى سبيل المث نهم عل  & El-Ghamdi، 1994; Holloway(: وم

Plant، 1988; Boniface &Cooper، 1987; Holloway، 1989; Davidson، 1989( ،) ـ؛ 1417 ،الثقفي  ه

  ).هـ1417 ،وآخرون القحطاني
ؤمن   ) Davidson(يرى ديفيدسون و ا أن ت أن صناعة السياحة تفرض على أي دولة تسعى لجذب السياح والتوسع السياحي إلقليمه

ادرتهم،     ،االحتياجات والخدمات الضرورية للسياح ى مغ ك التسهيالت والخدمات       ومنذ ساعة وصولهم حت دم تل أن المؤسسات التي تق
ة الغامدي    ). David Son، 1989: 17) (صناعة السياحة (تشكل ما يطلق عليه  ا رؤي ه  أم ا صناعة      ونظرت ى أنه ى السياحة عل إل

أثير          فتعود إلى ما يشمله هذا القطاع من منتجين، وموظفين، وطالبي وظيفة، والمنتج ذلك الت ر من السلعة، وآ ة أآث ذي يعني الخدم ال
  ).Al-Ghamdi، 1994: 9(وآذا الصناعة التقليدية  ،على االقتصاديات بمختلف أحجامها

  
وم    وتشير  الم الي ال في ع حيث   ،آل األبحاث والدراسات الحديثة الخاصة بمفهوم صناعة السياحة إلى أنها صناعة ونشاط اقتصادي فّع

فصناعة السياحة تأتي في المرتبة الثانية من . من دول العالم لكثيرل محورًا رئيسًا في تحقيق زيادة معدل الدخل القومي نها باتت تشكإ
  . من الدول في تنويع مصادر الدخل آثيرحيث الدخل الوطني بعد صناعة النفط على المستوى العالمي، وتعتمد عليها 

ارف إنسانية        ؛لنشاطات اإلنسانية التي يمارسها اإلنسان    لقد أضحت صناعة السياحة نشاطًا بين أهم او ى تحصيل مع ه إل ك لحاجت وذل
دل عل    تترجمها آثار حضارات إنسانية ما ى بالسياحة بوصفها       زالت شاهدة، ت دول التي تعن ة ثقافي   اذ ًاحيوي  ًاقطاع ى حرص ال ، ةقيم

ة  ادية وبيئي ة، واقتص ناعة  . واجتماعي ياحي وص اع الس ة القط اطات    فأهمي اد والنش دد األبع ًا متع دم منتج ه يق ي آون ل ف ياحة تتمث الس
وتمثل السياحة بمجاالتها المختلفة أآبر صناعة في العالم في مجال تشغيل وتوظيف اليد العاملة والقضاء  ). 67: م2002 ،القحطاني(

ا الشامل النشاطات االقتصادية     فقد تصدرت صناعة السياح   . على البطالة، وبالتالي فهي تسهم في تنمية اقتصاديات الدول ة بمفهومه
د أتاحت فرص عمل     أمريكي بليون دوالر 4.494 نحوم 2001العالمية، إذ بلغ دخلها اإلجمالي لعام  ون شخص   208 لنحو ، وق  ،ملي

ا    دره        ٪12حيث بلغت إنتاجيته غ ق المي باستثمار مبل اج الع ون دوالر  657من اإلنت ادل    ،بلي ا يع ة االستثما    ٪9بم المي  من جمل ر الع

دول ذات         فالعالم ينظر لصناعة السياحة بوصفها   ). 16: م2002 ،القحطاني( دة وخصوصًا في ال اد فرص عمل متزاي ة إليج أداة فّعال
رن الماضي آانت     ، وفي منتصف التسعين   )Vulnerable(أو القابلة للرآود االقتصادي  ) Fragile(االقتصاديات الهشة  ات من الق
در    ،من الناتج القومي اإلجمالي على مستوى العالم ٪12عن ولة ؤصناعة السياحة مس ر ق وآان القطاع االقتصادي والخدمي يوفر أآب

  ).310: م2004 ،جابر(من فرص التوظيف والعمالة مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى 

  
ى قطاعات اقتصادية أخرى،      صناعة السياحة تقدم منتجًا سياحيًا يعتمد بشكل مباشر و على أنمن األبحاث  آثيرتؤآد و غير مباشر عل

ة    ،واالتصاالت  ،والنقل ،من القطاعات المساندة مثل قطاعات الخدمات آثيرفهو يقوم بتنشيط  ل هذه    ،والحرف والصناعات التقليدي وآ
وفير فرص العمل                 تعميمالقطاعات تعمل على  دخل، وت وع مصادر ال ي من خالل تن ى المستوى الكل ومي عل ى االقتصاد الق دة عل الفائ

ى                  النفع اقتصاديًا عل ود ب ه يع ى أن ة، إضافة إل اطق الريفي وير المن ى تط ومي والعمل عل اج الق ادة اإلنت واطنين، والمساهمة في زي للم
ادة         ،والتنمية السياحية الجذب السياحي المجتمعات المحلية القاطنة بمناطق  من خالل تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزي

  .وتحسينها دخل األفراد وتحسين مستوى دخل المجتمع وتطوير مستوى المرافق والخدمات والبنى التحتية
ى الشرآات والمؤسسات الخاصة         و د بصورة رئيسة عل  Private) (خاص القطاع ال (البد من التأآيد على أن صناعة السياحة تعتم

Sector(،  التي تعتمد بدورها على تهيئة أماآن الجذب السياحي لالستثمار فيها، وآذلك االستثمار في المرافق والخدمات والتسهيالت
ة      ،السياحية، التي تعّد الرآن الثاني الداعم لصناعة السياحة  ة والطبيعي وارد الثقافي د الم روة السياحية  (بع ت صناعة ذا  إذن هي ف). الث
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ام       اع الع رآات القط ات وش ع والمؤسس راد المجتم ع أف ي تضم جمي ة، الت راآة الفّعال ن الش ذ م ة تتخ ة ومتداخل ددة ومتنوع ه متع أوج
افر وتعمل جميعًا وفق هيكل محدد ينسجم واألنظمة والتشريعات التي تصدرها الهيئات اإلدارية ضمحورًا أساسيًا لها، التي تت ،والخاص

ة  استراتيجية التي تشرف على هذه الصناعة وفق خطة   و ،ع السياحةذات االختصاص في قطا تتخذ من التخطيط االستراتيجي      ،وطني

  ).Gisema، 2001: 63(والتسويق السياحي منهجًا لها  جوالتروي
ن صناعة السياحة هي صناعة ونشاط اقتصادي، يحرآها القطاع الخاص، فيما يتكفل القطاع العام بتوفير البنى التحتية إ :ومجمل القول

والتهيئة للمواقع المراد االستثمار  ،، وذلك بإعداد التخطيط السياحي الفّعالالمهموالبيئة المحفزة لالستثمار، في هذا المجال االقتصادي 
احة الوطنية، ووضع الهيكلة التنظيمية والتشريعية المناسبة، التي تحدد العالقات بين إدارة السياحة والقطاعات فيها، وإعداد خطة السي

  .وخاصة القطاع الخاص ،األخرى ذات الصلة
اك و رهن ا   الكثي ي الع ياحة ف ناعة الس دد ص يع وتم ار وتوس ي انتش اهمت ف ي س باب الت ل واألس ي لمن العوام ا يل ا فيم ن إجماله : م يمك
  ):34: م2005 ،عبد العزيز(و ) 3: م2002 ،الساعوري(

 .وفي أوقات وجيزة ،مما سهل عملية االنتقال والسفر عبر القارات ؛خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ،تطور وسائل وطرق النقل •

بعد سن قوانين العمل والتشريعات التي حددت اإلجازات اإلجبارية المدفوعة الثمن، خاصة في  ،التمتع باإلجازات المدفوعة الثمن •

 .الدول الغربية

من الناس  لكثيربشكل آبير في تطور صناعة السياحة، التي سهلت  أسهمتتطور وتقدم وسائل ووسائط االتصاالت الحديثة التي  •
 .، والهواتف المحمولة)اإلنترنت(ن خالل االستفادة من الشبكة العنكبوتية إدارة أعمالهم ومصالحهم في أي دولة في العالم م

تطور ثورة المعلومات في ظل عصر العولمة، التي أدت إلى زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي وانتشار المعلومات وإشاعتها، مما  •
طالع على ثقافاتهم وحضاراتهم وعاداتهم بغرض اال ،أدى إلى زيادة الرغبة لدى الكثير من الناس لزيارة البلدان األخرى

 .وتقاليدهم

 .في سهولة االنتقال من مكان إلى آخر داخليًا وخارجيًا أسهم ؛ مماتطور البنية التحتية في العالم وزيادة طرق المواصالت •
 

 :صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية 1.1- 1
 

الي،    ي ،ًامهم ًااقتصادي ًاصناعة ونشاطنتيجة لبروز السياحة بوصفها  زت عصرنا الح شكل حيزًا آبير من النشاطات االقتصادية التي مي
الم    آثيروالثقافية، والبيئية، فقد أضحت  ،واالجتماعية ،لما لها من تأثيرات متعددة ومتنوعة في مجاالت الحياة االقتصادية من دول الع

وحديثًا اهتمت  ،فال غرو أن تهتم الدول المتطورة منذ بدايات القرن العشرين بالسياحة وصناعتها ،تهتم بهذا القطاع االقتصادي الحيوي
تمتلك التي  ،بعض الدول النامية اهتمامًا واضحًا بهذا القطاع االقتصادي السياحي المهم، ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية

  .التي تؤهلها أن تكون رائدة صناعة السياحة في الشرق األوسط ،لطبيعية والثقافيةالسياحية ا اإلمكاناتمن المقومات و آثيرًا
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 :المقومات السياحية الثقافية
 

إن نتائج أعمال المسوحات والتنقيب األثري في المملكة تشير إلى أنها تزخر بثروة حضارية وثقافية وتاريخية وفنية في غاية األهمية 

دون انقطاع في تشكيل التراث الحضاري بمكوناته المختلفة منذ فجر ما قبل التاريخ حتى  أسهمتفي التاريخ الحضاري اإلنساني، حيث 
دم     ومواقعها فآثار الحضارات  ،مبزوغ فجر اإلسال اريخي الضارب بجذوره في الق ا   ،ترمز بقوة على التواصل الثقافي والتسلسل الت آم

في مختلف أرجاء المملكة، التي أثبتت أنها تزخر بتراث حضاري ضخم   أجريتدلت على ذلك نتائج المسوحات واألبحاث األثرية، التي 
راث الشعبي   يتمثل في المواقع األثرية والمباني وا لصروح التاريخية والمعمارية والتراث العمراني والحرف والصناعات التقليدية والت

   ).المأثورات الشعبية(

مهد اإلسالم، فهي موطن الحرمين الشريفين، الذي هو   ؛ إذ إنهامكانة مميزة في العالم اإلسالميبلمملكة العربية السعودية آما تحظى ا
تجذب ماليين الحجاج والمعتمرين وال زالت المحليين والعالميين، حيث آانت هذه األماآن الدينية المقدسة  محط اهتمام السياح والزوار

  .المسلمين من مختلف أنحاء العالم في آل عام
  

 :المقومات والجواذب السياحية الطبيعية
 

ا من ح   وفر التشكيل    أم راث الطبيعي فت ة  يث الت ات الطبيعي ة       ،ة الواسعة من البيئ اظر الجبلي ي تتضمن المن ة، الت الموجودة في المملك
وخصوصًا  ،إضافة للبيئات البحرية المتنوعة ،سياحية طبيعية جيدة أماآن جذب - والوديان والمناطق الصحراوية والمحميات الطبيعية

  .البحر األحمرالمرجانية في شعب ال

  

 :) Facilities InfrastructureTourism(الخدمات السياحية 
 

من التسهيالت والخدمات السياحية، وجميع أنواع البنية التحتية األساسية   آثيرأما من حيث الخدمات السياحية، فالمملكة تتمتع بتوفر 
  .المناسبة، التي تشكل حجر الزاوية لصناعة السياحة واالستثمار السياحي في القطاع السياحي في المملكة

الخدمات والتسهيالت السياحية واألمن  مدعومًا بتوفر للجذب السياحي،  مقومًا أساسيًاًا غنيًا، يشكل المملكة تمتلك تراثًا طبيعيًا وثقافيو

  .تشكل القاعدة األساسية لصناعة السياحة في المملكة اإلمكاناتآل هذه المقومات و. واالستقرار السياسي، الذي تنفرد وتتميز به
ذين تستقبلهم       من الواضح أن السياحة في المملكة تعّد حاليًاو صناعة ذات وزن، وذلك فيما يخص المنشآت السياحية وعدد السياح ال

ر الواجهات السياحية في الشرق األوسط       تعّد المملكة من هذا المنطلق فإن قع اوفي الو ،المملكة ة     (أآب ة للمملك خطة السياحة الوطني
ز    ). هـ1441-1422العربية السعودية  ام  ) ماس (المعلومات واألبحاث السياحية    فاإلحصاءات السياحية لمرآ ى   2006للع م تشير إل

ا    11م نحو 2000حيث بلغت عدد الرحالت الوافدة إلى المملكة خالل عام  ،تزايد عدد السياح والزوار للمملكة ة، منه  8.6مليون رحل
وم الواحد      2.3ماليين رحلة سياحية، و  زوار الي ة ل ون رحل دون خال     . ملي د قضى السياح الواف ام   وق ذا الع ة    112 نحو ل ه ون ليل ملي

ة    ة نسبة       شكلت حيث   ،سياحية في المملك دة لألغراض الديني رحالت الواف الي    ٪51ال رح     من إجم ا ال دة، تليه رحالت الواف الت عدد ال
ارب     . ٪18.6الوافدة ألغراض األعمال والمؤتمرات  ارة األصدقاء واألق ا قضاء العطالت والتسو    ٪13.4ومثلت زي ل نس  ، أم بة ق فمث

ارب       ذاته لعام لأما من حيث اإلنفاق السياحي . 6.6٪ ا يق دين بم اق السياحي للواف ال   18.6فقد قدر حجم اإلنف ون ري د أسهمت   . بلي وق
، ٪16الت أغراض األعمال وحضور المؤتمرات بنسبة من إجمالي اإلنفاق، تليها رح ٪76.4الرحالت الوافدة لألغراض الدينية بنسبة 

  ).9: هـ1429 ،ماس( ٪ 4.5واألقارب فقد ساهمت بنسبة أما زيارة األصدقاء 
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د   ) ماس (السياحية  م لمرآز المعلومات واألبحاث2006أما فيما يتعلق بالسياحة الداخلية فتشير اإلحصاءات السياحية للعام  ى التزاي إل

ام        الم ة خالل الع ة في المملك رحالت المحلي ة   28.4 نحو م 2006طرد فيها، حيث بلغت ال ون رحل رح  ت. ملي ل ال ا   مث الت السياحية منه

ا مجموعه         . مليون رحلة لزوار اليوم الواحد 1.3مليون رحلة، و  27.1 ام م ذا الع ون خالل ه ون   184وقد قضى السياح المحلي ملي
ارة    ٪34في حين بلغت     ،من اإلجمالي ٪42 نحوليلة، وقد بلغت الرحاالت السياحية لغرض قضاء العطالت وأوقات الفراغ  لغرض زي

ام              . ألغراض دينية ٪13األصدقاء واألقارب، و ذا الع ة خالل ه رحالت السياحية المحلي اء هذه ال اق في أثن غ مجموع اإلنف د بل  نحو وق
واء بنسبة       ٪34 نحو بلغت نسبة ما صرف منها على التسوق . بليون ريال 32.3 ى مرافق اإلي اق عل ه اإلنف ا   ( ٪19، يلي ة العلي الهيئ

  ).9: هـ1429 ،للسياحة
  

  :صناعة السياحة في المملكة من منظور اقتصادي 1- 1- 1- 1
  

ناعة  ي ص ياحة ه رة أن الس زز فك ا يع ادية     ،إن م ة االقتص ة للتنمي داف الرئيس ق األه ي تحقي ال ف كل فّع هام بش ى اإلس درتها عل و ق ه

بشكل   أسهمت وتسهمفصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية  ،ودورها البارز في المجال الثقافي والبيئي ،االجتماعية الوطنية
م، التي قام بها مرآز المعلومات 2006آما أشارت إلى ذلك اإلحصاءات السياحية للعام  ،آبير وملحوظ في تنوع مصادر الدخل الوطني

ّد صن   ). م2008/ هـ 1429( ،)"ماس "الهيئة العليا للسياحة (واألبحاث السياحية  ا تع دة  آم ة حيث     اعة مول ة بالمملك للفرص الوظيفي
ا    ٪15-10 نحوألف وظيفة، يعمل المواطنون في  600فر يتو ة السعودية      (فقط منه ة العربي ة للمملك -1422 ،خطة السياحة الوطني

ا     آثيرفهي تعمل على توفير ). 7: هـ1441 يم ال  يسهم في  من فرص العمل للمواطنين وخاصة قطاع الشباب، مم ة بتحج ا أن   ،طال آم
اد االستثمار السياحي في مجال التسهيالت والخدمات السياحية من قبل شرآات القطاع الخاص الوطنية سيسهم في   ة    إيج فرص وظيفي

ا يعني    ؛إضافة إلى أن تنمية الموارد الثقافية والطبيعية سيعمل على توطين السياحة الداخلية بالمملكة. وتجارية بصورة أآبر ّد  مم الح
 .موال خارج المملكةهجرة األ من

  

  :صناعة السياحة في المملكة من منظور اجتماعي 2- 1- 1- 1
  

ة     فأما من المنظور االجتماعي،  ة المختلف اطق اإلداري ًا بالمن بما أن صناعة السياحة تعّد نشاطًا يغطي مساحات متنوعة ومتعددة جغرافي
المجتمعات الريفية واإلقليمية التي تفتقر إلى النشاطات  وخاصة ،سيسهم في تطوير تلك المناطق -من دون شك  -في المملكة، فإن ذلك 

رى  ة الدراسة             ،الصناعية الكب أمول في أن يتجسد بصورة واضحة في منطق ا هو م ذا م ؤدي االستثمار السياحي     )العال (وه ، حيث ي
إن تشجيع    وإيجاد فرص عمل جديدة ومتعددة في مجال التسهيالت والخدمات  ،المتوقع منها إلى تنوع مصادر الدخل ذلك ف السياحية، آ

ى    ام بمما ينتج عنه انتعاش اقتصادي يعود بالمنفعة للسكان المحليين  ؛الصناعات التقليدية اليدوية سيوفر فرص عمل جديدة يعمل عل
ة    ،رفع مستوى المعيشة رى في المملك ا أن من   ،وتقليل النزوح من المنطقة إلى المناطق الحضرية الكب أمول أن   آم ؤدي صنا  الم عة ت

دور السياحة بها  رئيس المنشود وهو    ال ة االقتصادية     :ال ة  –تحقيق التنمي ل واالتصال         ،االجتماعي وفره من تطوير شبكات النق ا ت بم
  .ومرافقها وخدمات البنية التحتية األخرى
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  :صناعة السياحة في المملكة من منظور بيئي 3- 1- 1- 1
  

ة جراء    على التراث الثقافي والطبيعي للمملكة  من حيث المنظور البيئي فإن اعتماد صناعة السياحة ة للبيئ اع سياسة   إسيشكل حماي تب

افي والطبيعي        ،لكونها تمثل المورد الحقيقي لصناعة السياحة ؛على البيئة وإدارتها الحفاظ راث الثق وارد الت ة م ا أن حماي ه  آم ومواقع
ة       ،)Site Management Progrm(سيتم من خالل انتهاج خطة إدارة المواقع     ة في إدارة الخطط الداعم والمشارآة المجتمعي

ة    ووضعها  ة والطبيعي ة المواقع الثقافي ة السياحية المستدامة             ،لحماي ادئ التنمي ى مب اًء عل وارد بن ل للم ى االستغالل األمث باإلضافة إل
. لقادمة من المواردالتي تراعي استحقاقات الجيل الحاضر واألجيال او ،)Sustainable Tourism Development(وأسسها 

اً      ًا وخارجي ياح داخلي داد الس ادة أع ي زي هم ف ياحية ستس ة الس ا أن التنمي ي      ؛آم ع المحل ي المجتم توى وع ع مس ى رف ل عل ا يعم مم
)Enhancing the Public Awarness (   افي والطبيعي راث الثق يم الت اتهم بشكل     ،للسكان بق والتعريف بحضاراتهم وثقاف

وفي الجانب اآلخر ستعمل السياحة الدولية . هم الحضاري وهويتهم الثقافيةئلحس الوطني للسكان وتدعيم انتمابما يدعم بناء اوأفضل، 
  .المجتمع الدولي لدىالقادمة إلى المملكة في تحسين صورتها الحضارية والثقافية 

ول   ن الق ك يمك ة والبيئ  إخالصة ذل ة والثقافي اد االقتصادية واالجتماعي اين األبع م تب ه رغ ياحة  ن ناعة الس ة لص ايني ًا لتب ا  تبع أنواعه
 وأنشطتها المختلفة، إّال أن الدالئل العلمية وتجارب الدول تشير إلى التزايد الملحوظ في الدور الذي تقوم به صناعة السياحة في قضايا

ر من دول الع       وقد ُترجم االهتمام المنقطع النظير ،ومها الشاملالتنمية بمفه الم في شكل تشجيع لالستثمارات     بقطاع السياحة في آثي
ة         ،األجنبية ام والخاص بمزاول ات والحوافر للقطاعين الع ر وإعطاء المزيد من الحري من األنشطة ذات الصلة بالقطاع السياحي،       آثي

  .وإنشاء المشروعات السياحية
  

   :)The Concept of Tourism Investment(مفهوم االستثمار السياحي  2- 1
  

ددة في    اإليجابيةلمزاياه  ؛االهتمام باالستثمار السياحيإلى من الدول  آثيرلقد تميز عالمنا المعاصر بصناعة السياحة، وقد سعت  المتع

ة     وقد صارت السياحة ذات أثر فاعل في دعم االقتصاد     ،االجتماعية، والثقافية، والبيئيةالت االقتصادية، واالمج المي وتنشيط حرآ الع
  .فرص عمالة جديدة متزايدة سنويًاإيجاد ما أدى إلى م ،االستثمار

تثمار   و وم االس ق بمفه ا يتعل اديي ) Investment(فيم إن االقتص الي    ف تثمار الم وم االس ين مفه زون ب  Financial(ن يمي
Investment (يسعى فعلى سبيل المثال ،الستثمار في مفهوم دارس االقتصادالذي يشيع استخدامه بين عامة أفراد المجتمع، وبين ا 

استثماره آي يعود عليه بالفوائد أو الدخل، آاستثمار أمواله في شراء األسهم أو المستندات   إلىالفرد الذي يوفر من دخله مبلغًا معينًا 
ذا   ،ادخارية من أحد البنوك التجارية من بورصة األوراق المالية، أو استثمار أمواله في شراء شهادات ّد من    فما قام به ه الشخص يع

دة        ل األسهم أو سعر الفائ اح مقاب وجهة نظره استثمارًا ألنه وظف أمواله في استخدامات ستدر عليه عائدًا متمثًال في نصيبه من األرب
ا        أما من وجهة نظر االقتصاديي. اريةمقابل السندات والشهادات االدخ ذا الشخص هو مجرد ادخار، أو م ه ه ن فإنهم يرون أن ما قام ب

وأقصى ما يمكن أن يذهب إليه االقتصاديون في هذا الصدد هو قبول وصف هذه . قاه من عوائد هو مجرد مكافأة أو عائد على االدخارتل
  ).118-117: م1998 ،البنا) (باالستثمار المالي(العملية 
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 طريق توظيف المدخرات في شراء أو     أما مفهوم االستثمار عند االقتصاديين فهو يعني توظيف المدخرات في إقامة مشروعات، عن   

ك الم   إنتاج معدات وآالت وأجهزة ومباٍن ة    ، أي استخدام تل ة اإلنتاجي ادة الطاق وفير        ،دخرات في زي ى ت ة عل ة اإلنتاجي حيث تعمل الطاق

  ).119: م1998 ،البنا(المزيد من الخدمات ألفراد المجتمع والدولة 
عات، أو دراسات الجدوى للمشروعات، من حيث التوقعات لكل وتقييم المشر :ة يشملمفهوم االستثمار عند دارسي اقتصاديات السياحو

دة السائد      ،وتقدير األرباح المتوقعة أو معدل العائد على األموال المستثمرة ،من النفقات واإليرادات ا بسعر الفائ م مقارنته ذا   . ث وفي ه
  .الرغبة في استثمار األموال في إقامة مشروعات سياحيةاإلطار يجب التأآيد على أن دراسة الجدوى أمر حيوي ومهم عند 

ا قطاع السياحة          فالمجاالت   ).Ashe، 2008: 3(أما آشي فيرى أن مفهوم االستثمار يعني االستثمار في أحد المجاالت التي يغطيه
ة   ددة ومتنوع ياحي متع اع الس ي القط تثمار ف ا االس ي يغطيه ات و  ،الت ي المقوم تثمار ف مل االس ي تش اتوه ناعة  اإلمكان ة لص الرئيس

  :السياحة، التي يمكن إجمالها في محورين رئيسين هما
زات والتسهيالت السياحية       .1 ، التي تعرف اصطالحًا    )Tourism Infrastructure Facilities(االستثمار في التجهي

 :طاعات خدمية هيواالستثمار في مجال الخدمات السياحية يضم االستثمار في أهم ثالثة ق. بالخدمات السياحية
 .خدمات اإلقامة واإلعاشة والتسهيالت الترفيهية  .أ 
 .خدمات النقل  .ب 
  .خدمات االتصاالت  .ج 

وارده  االستثمار في مجال الثروة السياحية ويتمرآز االستثمار في هذا المجال بصورة رئيسة في مواقع الجذب السياحي       .2 وم
 :المتمثلة في

 .مواقع التراث الثقافي  .أ 
 .مواقع التراث الطبيعي  .ب 

  
  :االستثمار السياحي استراتيجية 1-2-1
  

االستثمار السياحي الخاص بها، التي تتناسب وطبيعية ظروفها  إستراتيجيةوفقًا لخطط التنمية الوطنية يالحظ أن آل دولة تقوم بوضع 
االستثمار  إستراتيجيةفإن ) 69: م2004 ،أبو عياش(و ) 35-34: م2002 ،الساعوري(وفي آل األحوال وآما ذآر آل من . ةالسائد

  :السياحي يجب أن تأخذ في الحسبان االعتبارات التالية

 .من خطة سياحة تنموية ًاتحديد المشروعات السياحية باعتبارها جزء .1
 .اختيار المشروعات السياحية وفقًا لدراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية والنطاق الزمني للخطة .2
 .باعتبار أن لها األفضلية على بقية المصادر التمويلية األخرى الوطنياألولوية لمصادر التمويل إعطاء  .3
 .تطوير الهياآل التشريعية واإلدارية المساندة للمشروعات السياحية .4

 .بما يتناسب مع االحتياجات االستثمارية ،المتاحة للمشروعات االستثمارية السياحية زلى المزايا والحوافإالتعرف  .5
 .المختارة للتطبيق والتوظيفقابلية المشروعات  .6

فاعلة لالستثمار السياحي في المجاالت السياحية المتعددة والمتنوعة، تراعي النقاط والتوجهات المذآورة أعاله،  استراتيجيةإن انتهاج 
  .  خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد البيئية ،من المأمول أن تفضي إيجابيًا إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية
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  :مناخ االستثمار السياحي 2- 2- 1
  

رة  ومناخ االستثمار من أبرز القضايا والموضوعات التي أثارت اهتمام خ ،لقد أصبح مفهوم االستثمار  ،براء التنمية في السنوات األخي
رن     . االجتماعية –فاالستثمار هو عصب عملية التنمية االقتصادية  ر من نصف ق ة التي     في ولقد ظل االهتمام مرآزًا ألآث ود التنمي جه

ة           ات الحديث ل التقني ل االستثمار ونق ة تموي ى آيفي ة عل دول النامي ا تبذلها ال الخبراء األجانب     ،وتوطينه ابر (واالستعانة ب : م2004 ،ج

182.(  
حول العوامل التي تؤثر يالحظ أن آل هذه الجهود المبذولة لم تدفع عملية التنمية آثيرًا إلى األمام، وفي هذا اإلطار بدأ االهتمام يترآز و

ة        ،في حوافز االستثمار، فقد تكون إمكانيات االستثمار موجودة ة، أو لقل ة وإداري ولكن فرص نجاحه ضعيفة ألسباب تشريعية وقانوني
د االقتصادية              ق الفوائ ى تتحق اخ حت ذا المن م ينبغي السعي لتحسين ه تثمار، ومن ث اخ االس ا يفسد من ال االستثمار مم وعي في مج ال

  .واالستثمار السياحي خاصة ،االجتماعية وجميع مرامي االستثمارو

ا آانت عوامل الجذب السياحي        ،لقد دلت التجارب في معظم دول العالم ه آلم التي تشكل السياحة دعامة أساسية القتصادها القومي، أن
هذا  ويعّد. ويتمدد ، وعندها يتسع السوق السياحيوأآثر اتساعًاأآبر  أآثر تميزًا وتفردًا زادت قدرة الدول على جذب السائحين والزوار

ة مباشرة       وتسانده السوق السياحي تدعمالتي  ،ذاته دافعًا للمستثمرين إلقامة المنشآت السياحية في حّد اك عالق ى أن هن ا يشير إل ، مم
  .ستثمار السياحيوقوية بين عوامل الجذب السياحي المتمثلة في تفرد مواقع وموارد التراث الثقافي والطبيعي واال

ة لالستثمار   اخ االستثمار في     ؛إن تفرد التراث الثقافي والطبيعي آعوامل جذب للسياحة ال يعّد آل شيء فيما يتعلق بالعوامل الجاذب فمن
ا                 ة للسياحة واالستفادة منه ى أي مدى يمكن التجاوب مع العوامل األخرى الجاذب ذي يحدد إل رئيس ال  النشاط السياحي هو العامل ال

  .وتوظيفها سياحيًا

  
  :العوامل التي تؤثر في مناخ االستثمار السياحي 3- 2- 1
  

ؤثر    ،مناخ االستثمار السياحي بمجموعة من العوامليتحدد  ة المتوقع أو       ،وتحدده  فرص االستثمار  في  التي ت دل الربحي من حيث مع
  :جمالها في اآلتيإدرجة المخاطرة، وهذه العوامل يمكن 

 .وتشريعاته وقوانينه نظم االستثمار السياحي •

يا         تثمار الس اخ االس د من ي تحدي ل ف ر الفاع ا األث تثمار له ال االس ي مج ة ف ريعات القانوني نظم والتش ات   إن ال ث اإليجابي ن حي حي، م
: م2004 ،جابر(آان مردود االستثمار السياحي أآثر فاعلية وإيجابية والعكس ت التشريعات أآثر مرونة وتحفيزًا فكلما آان ،والسلبيات

129.( 

 .حماية حقوق المستثمرين •

 .توافر المشروعات السياحية ذات الجدوى االقتصادية •

 .الترويح الفّعال لالستثمار السياحي في مجال التراث الثقافي والطبيعي •

 .وخاصة التمويل ،حوافز االستثمار التي يستفيد منها المستثمر في مجال القطاع السياحي •

 .حجم السوق السياحي •
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فالمستثمر ينتهز فرصة االستثمار في مجال التسهيالت والخدمات السياحية       ؛تداخل هذه العوامل في فرص االستثمار السياحيويؤثر 

ه      ومواقع التراث الثقافي والطبيعي بعد التعرف واال د تعرف ذلك بع ه، وآ ؤثر في ى  إطالع على مناخ االستثمار السياحي والعوامل التي ت ل
ة      . ودرجة المنافسة في السوق السياحي ،مخاطر التي سوف يتحملهاالمزايا االستثمارية وال ة ربحي هذه جميعًا عوامل تحدد في النهاي

ًا           ،السياحية  مشروعات االستثمار، وهو جوهر االستثمار في ال  د القطاع الخاص، حيث تسعى المشروعات السياحية أساس خاصة عن
وج االستثمار   . ستثمارومن بينها الربحية من اال ،من األهداف الكثيرلتحقيق  وهكذا يحدد مناخ االستثمار مدى الرغبة والدافعية في ول

وارد     فتتوقفأما عن قدرة المشروعات السياحية على انتهاز الفرصة االستثمارية . في القطاع السياحي ة الم ى تنمي بصورة رئيسة عل
ياحية  واذب س ة آج ة والطبيعي يط السياحي ا  ،الثقافي اج أسلوب التخط ا وانته ياحيًا له رويج والتسويق س ع والت ة المواق . لعلمي وتهيئ

فتحسين المناخ االستثماري يشكل الدافع الرئيس لرؤوس األموال الوطنية الستثمارها في مجال القطاع السياحي حتى تحقق االستفادة   
  .ية والثقافية والبيئية المنشودةالفعلية من مزاياه المتعددة والوصول إلى الغايات واألهداف والمنافع االقتصادية واالجتماع

  
  :أهداف االستثمار السياحي 3- 1
  

ل مشروع من المشروعات المستهدفة،        ،القطاع الخاصفي عن االستثمار  في القطاع العامتختلف أهداف االستثمارات  ة آ وفقًا لطبيع
  .علمًا بأن آل من القطاع العام والقطاع الخاص يعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية

اح هو الهدف المنشود ألي نشاط خاص        أوًال يجب التأآيد و يم األرب وال ف       ،)تجاري (بأن تعظ اق رؤوس األم يس إلنف افز رئ ي وهو ح
ة  ى المشر         ،القطاعات االستثمارية المختلف اق عل ام شرآات القطاع الخاص باإلنف ربح   وال يتصور قي افز ال  ،وعات االستثمارية دون ح
ة  ي وتحق ،مزيد من االستثمارات إلى اص في إقامة مشروعات مربحة زاد الحافزوآلما نجحت شرآات القطاع الخ إذ  ،ق األهداف الوطني

  .التشغيلوال تعارض بين هدف الربح للقطاع الخاص وأهداف االقتصاد الوطني في النمو 
ة، أي ال            ى تحقيق األهداف الوطني ذهب مباشرة إل ا ت ام فإنه ق باستثمارات القطاع الع اع بمستوى     أما فيما يتعل نمو والتشغيل واالرتف

ة (ن المشروعات العامة فإ بمعنى آخر ،مزيد من االستثمارات المعيشة، بل وتحفيز مشروعات القطاع الخاص على ) االستثمارات العام
ة االستثمارات           ادة جاذبي ا تستهدف زي ك أنه قد ال تستهدف تحقيق أرباح للدولة وهذا ما يحدث في آثير من الحاالت، لكن األهم من ذل

  .)127: م1998 ،البنا( يفي مجاالت وقطاعات معينة آالقطاع السياح ،وتأآيدهاالخاصة وتهيئة فرص الربح لها 
ة      (فإن إنشاء البنى التحتية  ،فعلى سبيل المثال وانئ، والمطارات، والمرافق العام ة الم ر     ) رصف الطرق، وإقام وفر فرص نجاح أآب ت

ل    ،للمشروعات السياحية للقطاع الخاص راد والشرآات، مث وفير األرض بأسعار    :بل إن الحكومات عادة ما تقدم تسهيالت مادية لألف ت
بالد       ،ق والمنتجعات عليها، وتوفير المرافق العامةمخّفضة إلقامة الفناد اطق في ال اقي المن ا بب ا عوامل   و. ورصف الطرق وربطه آله

 تجعل من االستثمارات العامة عامًال محفزًا ومشجعًا لالستثمارات الخاصة للولوج في االستثمار السياحي وتحقيق فرص الربح المنشود
  .وتعظيمه

األول  ،بين أهداف االستثمارات العامة واألهداف المرجوة من وراء االستثمار الخاص  ًاواضح ًابأن هناك فرق :إذن يمكن القول د ال   ىف ق
ربح المباشر  ت ا  ،ستهدف ال د   توإنم ق عائ ي تحق ة الت ق العام دمات والمراف وفير الخ راد وشر قصد ت افع لألف اع الخاص ًا ومن آات القط

ة هي ضوء     . بل وتزيد من فرص ربحية استثماراتهموتشجعهم وتحفزهم لولوج عالم االستثمار السياحي،  إذن فإن االستثمارات العام
  .أخضر يساعد القطاع الخاص ويدفعه الستثمار رؤوس أمواله في القطاع السياحي

زات والخدمات السياحية تتجسد في تحقيق             أما  ة والتجهي ة الطبيعي وارد الثقافي ر أهداف االستثمار السياحي في الم ا   الكثي فع من المن
  :والفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية التي يمكن أجمالها فيما يلي
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 :اقتصاديًا .1
  

ة (يعود االستثمار في القطاع السياحي بالعديد من الفوائد والمنافع االقتصادية للدولة والمجتمع   دباس 287: م1998 ،الزوآ  ،؛ ال
ابر 3: م2002 ،الساعوري ؛ 20-16: م2000 ،؛ الحوري والدباغ15: م2000 ). James، 2004: 166؛ 7: م2004 ،؛ ج

  :وتتمثل األهداف االقتصادية فيما يلي

  ).Gross National Product GNP(توسيع مساهمة السياحة في الناتج الوطني  .1
  ).Hard Currency(تدفق رؤوس األموال األجنبية وزيادة الدخل من العمالت األجنبية  .2
  ).Balance of Payment(ت تحسين ميزان المدفوعا .3
  .زيادة القيمة المضافة وتوسيع األثر المضاعف .4

واستثمارها في  ،)القطاع الخاص(باستقطاب رؤوس األموال الوطنية  ،تنويع مصادر الدخل والقاعدة االقتصادية الوطنية .5
  .مجال الحرف والصناعات التقليدية ذات الصلة بصناعة السياحة

 .وتطويرها افق العامةتنمية البنى التحتية والمر .6

  
 :اجتماعيًا وثقافيًا .2

 
ة في النظرة    يسعى  ى االستثمار في القطاع السياحي وصناعة السياحة اجتماعيًا وثقافيًا إلى إحداث التحوالت االجتماعي التعامل   إل

من ناحية، وفي وتقاليدها وتراثها مع السائح والزائر بطريقة تحافظ على األنماط االجتماعية والثقافية وعادات المجتمعات المحلية 

إليجاد نوع من التواؤم والتجانس بين  ،العمل على تطوير اإلمكانات المجتمعية للتعامل مع الثقافات الوافدة مع السياحنفسه الوقت 
ين  متهم واختالطهم  المنظومة االجتماعية المحلية والمنظومة االجتماعية والثقافية المصاحبة لدخول السياح وإقا  ،بالسكان المحلي

ي    ا يل ة م ة والثقافي داف االجتماعي دراوي(وتتضمن األه اني 27: م1995 ،دن رون؛ القحط ـ1417 ،وآخ ابر102-101: ه  ،؛ ج
  ):Ashe، 2008: 3؛ 7: 2004

  
  :بين المناطق والمحافظات المختلفة في الدولةوتحقيقه المساهمة في تنمية التوازن االجتماعي واالقتصادي 

 
ة    وتوجيه إنشائها   ،ذلك من خالل قيام الدول بتوزيع المشروعات السياحية الجديدةويتأتى  ة المختلف اطق الدول ؤدي    ؛في من ا ي مم

دة  إيجادمن خالل  ،اجتماعيًاوتطويرها إلى تنمية هذه المناطق والمحافظات  اد  ،وتحسين مستوى المعيشة    ،فرص عمل جدي  وإيج
ر ما يساعد على حل  ب ،الدخول بين المناطق والمحافظات والقرى وإعادة توزيع ،وتنميتهامجتمعات حضارية  من المشكالت    الكثي

  .االجتماعية في تلك المناطق والمحافظات
  :توفير فرص عمل

 
طات تفوق النشا   ،خاصة في القطاع الخدمي  ،الستثمار في القطاع السياحي وصناعة السياحة قدرة فائقة على توليد فرص العملل

ادية  رىاالقتص ياحة          ،األخ ناعة الس ياحي وص تثمار الس رة لالس ار المباش ل اآلث ن تجاه ذا الخصوص ال يمك ي ه ات (وف المرتب
ة  والحد من  وغير المباشرة الناتجة عن زيادة فرص العمل    ،)المدفوعة ادة فرص      وانخفاض نسبتها   البطال ى زي ا يترتب عل ، آم

  .المنافع والفوائد األخرى وغير ذلك من ،العمل ارتفاع مستوى الرفاهية االجتماعية
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  :ةيالشراآة المجتمع

 
ة        ىوتتأت ات المحلي ة السياحية    ) Local Community(هذه الشراآة من خالل دمج المجتمع ة التنمي ة    ،في عملي وفي عملي

ًا   .التي تساعد آثيرًا في عملية الحفاظ عليها وحمايتها ،إدارة مواقع التراث الثقافي والطبيعي فاالستثمار السياحي اجتماعيًا وثقافي
 -:يعمل على تحقيق اآلتي

يدر دخًال يمكن االستفادة منه واستغالله  في مجاالت االستثمار السياحي ومواردهمواقع التراث الثقافي والطبيعي توظيف  .1
 .في حماية هذه المواقع والحفاظ عليها

ار    .2 ة باآلث ة توعية المجتمعات المحلي ى          اإليجابي ا، والعمل عل ات واالستفادة منه د اإليجابي  آشف والسلبية للسياحة بتأآي
 .اإلفرازات االجتماعية السالبة ووضع الحلول لها وتفاديها

 .الثقافي المحلي وعلى العادات والتقاليد وأنماط معيشة السكان المحافظة على النسيج االجتماعي .3
دولي  .4 اون ال ز التع ه تعزي لبي ) International Co-operation(ودعم ار الس التخلص من اآلث ى ب ياحة عل ة للس

ة  ات المحلي ل من خالل  ،المجتمع اع الخاص والمؤسسات  تفعي ات والقط ين الحكوم اط ب بكات االرتب ة وش ة المتابع أنظم
 .المعنية بالسياحة

 
 :االستدامة البيئية .3

  
ي،        يإن أهداف االستدامة البيئ افي والطبيع راث الثق وارد الت ة وم ة الطبيعي ة مرتبطة بصورة رئيسة بالمحافظة على خصائص البيئ

 وفي هذا اإلطار البد من  ،في القطاع السياحي وحرآة السياحةوحمايتها من التعرض ألي خلل أو آثار سلبية ناتجة عن االستثمار 
التي تراعي  وقواعدها ومبادئها، )Sustainable Tourism Development(أسس التنمية السياحية المستدامة العناية ب

ال المستقبل        ؛االستغالل األمثل للموارد الثقافية والطبيعية اة أجي ل الحالي ومراع  ،WTO، 1993; Stalber(الحتياجات الجي

1997: 4; Andrew، 2000: 5-7 .( ى تحقيق   فأهداف االستثمار في القطاع السياحي فيما يتعلق باالستدامة البيئية تعمل عل
  :اآلتي

  .منع أي تغير في معطيات البيئة أو تشويهها أو استنزاف مواردها .1
  .الذي هو عبارة عن التفاعل بين اإلنسان والبيئة ،)Ecology(المحافظة على مكونات البيئة وأيكلوجية المكان  .2

ي   .3 وعي البيئ ز ال ياح) Enhancing Environmental Awareness(تعزي دى الس ارج  ل داخل والخ ن ال  ،م
  .ومتخذي القرار في القطاعين العام والخاص ،والمستثمرين

وائي والصوتي         .4 ائي واله وث الم ة بقضايا التل ام والعناي وث البصري   ) Noise Pollution(االهتم  Visual(والتل
Pollution.(  

ة   .5 ة و   ) Carrying Capacity(االهتمام بالقدرات التحملي ة للمواقع السياحية الثقافي ة     ،الطبيعي ؤدي الحرآ بحيث ال ت
  .لتدهور المواقع الثقافية والطبيعية) Mass Tourism(السياحية الكثيفة 

 ،جراء االستثمار في القطاع السياحي) Environmental Impact Assessment(وتقييمه  البيئيدراسة األثر  .6
  .وتحجيمها واإلشراف عليها وإدارتها لتقليل اآلثار الناتجة على البيئة ،والعمل على معالجة اآلثار السلبية المتوقعة

ة السياحية        ) Site Management Program(وضع خطة إدارة المواقع     .7 ى تحقيق أهداف التنمي التي تعمل عل
  .المستدامة من خالل االستثمار في القطاع السياحي
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  :مقومات االستثمار السياحي 4- 1
  

رتبط     ياحي ي اخ االستثمار الس ات و بصورة رئيسة ب إن من وفر المقوم ات ت ذاب      اإلمكان ًا الجت يًا داعم ّد محورًا أساس ي تع السياحية، الت
ة  الستثمارها في مجاالت القطاع ال   ؛رؤوس األموال اك  و ،سياحي المختلف ر هن ا في   إمن مقومات االستثمار السياحي يمكن       آثي جماله

  :اآلتي

 :)Cultural Heritage Resource(الثقافي موارد التراث  .1
  

من السياح    للكثير) Tourism Attraction(تمثل موارد السياحة الثقافية التي تعرف بالثروة السياحية الثقافية جذبًا سياحيًا 

  :، وتتجسد هذه الموارد في اآلتيوالزوار
  .المواقع األثرية .1
  .المباني والمدن والصروح التاريخية .2
  .العمراني والعمارة التقليديةالتراث  .3

  ).العادات والتقاليد والمعتقدات والفنون واآلداب(التراث الشعبي  .4
 .المتاحف .5

  
 :)Natural Resource(موارد التراث الطبيعي  .2

  
رًا   ،في آثير من بلدان العالم الناميةتمثل السياحة التي تعتمد على مقومات الموارد الطبيعية واحدة من أسرع القطاعات نموًا  ونظ

ل لهذه         ة االستغالل األمث أتي أهمي ا، ت لوجود اتجاهات تنموية يمكن من خاللها االنتفاع بموارد البيئة الطبيعية مع المحافظة عليه
التي تحقق االستفادة من عناصر التراث الطبيعي وصونها وحمايتها لألجيال  ،الموارد من خالل مبادئ التنمية السياحية المستدامة

وارد    مراعاة استحقاقا الحاضرة مع رة       ،ت أجيال المستقبل من هذه الم ة للظروف المتغي ون السياحة مالئم ورشيدة في    ولكي تك
  . من الضروري بمكان ربط أساليب التنمية السياحية بالمعايير البيئية في إطار االستثمار طويل األجل استخدامها للبيئة فإن

  :وتتمثل موارد التراث الطبيعي في اآلتي
  .والعيون المائية ىواقع الطبوغرافية، التي تشمل األودية والجبال والصحارالم  .أ 

 .وتشمل المزارع والحدائق واآلبار ،مواقع البيئة الصناعية  .ب 
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 :)Tourism Infrastructure Facilities(التجهيزات والتسهيالت السياحية  .1

  
ي         وال ف ذاب رؤوس األم ؤثرة في اجت ات الم ر الوسائل واآللي زات        إن أآث ة التجهي ل في تهيئ االستثمار في القطاع السياحي تتمث

ة  للسياحة      ،سهيالت في مجال الخدمات السياحية     والت ى التحتي ار للبن ل   ) Tourism Infrastructure(فاالفتق يضعف ويقل
اع واالستفادة االقتصادية   رًا من فرص االنتف اع ال  ،آثي ي القط وال ف ي  من جذب رؤوس أم ياحيخاص لالستثمار ف اع الس  ،القط

ل رأس   ة فالتجهيزات والتسهيالت السياحية والبنى التحتية تمث زات والتسهيالت         الحرب ة السياحية، وهي تشمل التجهي في العملي
  :التالية

  
  ).وبري ،وبحري ،جوي(خدمات النقل بوسائله المختلفة  .1

  ).والمطاعم ،والمقاهي ،والقرى السياحية ،والشقق ،الفنادق(خدمات اإلقامة واإلعاشة  .2
 ).والهاتف الجوال، والهاتف الثابت، والفاآسات ،"اإلنترنت"شبكة المعلومات الدولية (خدمات االتصال بوسائله المتعددة  .3

 
 :)Political Stability and Social Security(االستقرار السياسي واألمن االجتماعي  .2

  
ا  ) القطاع الخاص(مقومات جذب االستثمارات الخاصة يعّد توفر البيئة السياسية المستقرة واآلمنة من أهم  الوطنية واألجنبية منه

زهم  اح األجانب يألن االستقرار السياسي واألمني يعمل على تشجيع السياحة المحلية، آما يشجع السعلى حدٍّ سواء؛  ارة  ويحف لزي
  .تحفيز االستثمارات في القطاع السياحيمناطق الجذب السياحي في الدول المستقرة واآلمنة، مما له األثر اإليجابي في 

 

 :)Qualified Human Resource(الموارد البشرية المؤهلة  .3
  

ة تسهم                  وة عمل فاعل ى ق ى تحقيق الحصول عل درتها عل يتمثل دور الموارد البشرية آعامل من مقومات الجذب السياحي في ق
ادرة     فالمؤسسات السياحية ؛في تحسين أداء المؤسسات السياحية بفاعلية ة متخصصة وق الناجحة تقوم على قدرات ومهارات فني

  .األعمال وإنجازها بالشكل المطلوبأداء على 

من خالل دورها المتعاظم في إدارة  ،ة وصناعة السياحةيفي االستثمارات السياح ًاستراتيجيًا افالموارد السياحية المؤهلة تعّد شريك
ا  لموارد البشرية في صناعة السياحة     وألهمية ا). David، 1999: 22(الفنادق والمطاعم ووآاالت السفر والسياحة  باعتباره

الذي  ،)"Human Resource Management "HRM(علم جديد يطلق عليه إدارة الموارد البشرية ظهر  ميزة تنافسية
ة   وت ،بهدف تحسين مستويات األداء   ؛ستراتيجيةدارة الموارد البشرية باألهداف االربط إ :يعرف بأنه ة التنظيمي ة الثقاف ومن   ،نمي

  ).56: م2002 ،رديسل(بينها تنمية القطاع السياحي 
ة     يم       فالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال السياحة تسهم آثيرًا في تحقيق أهداف التنمي السياحية وتساعد في طرق تنظ

اح         ،الخدماتوزيادة جودة وتقليلها العمل وتنفيذه بالشكل الذي يضمن تخفيض التكلفة  املين هو المفت ون سلوك الع ا يك ًا م وغالب
وبالتالي تحفيز رؤوس األموال في القطاع الخاص    ،والمدخل المالئم لتحقيق الميزة التنافسية في مجال صناعة السياحة ،الرئيس

  .لالستثمار في القطاع السياحي
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 :البيئة االقتصادية والنظام الضريبي .4

  
يشكل بيئة مالئمة وعامل أساس لتحفيز واستقطاب التدفقات واتخاذه منهجًا  ،نظام السوق الحر في المعامالت االقتصادية إتباعإن 

ة في مجال االستثمار السياحي     ال ات    ،مالي اء العقب ذليلها  فإلغ ة     أو ت ادل العمالت األجنبي ام تب ) Hard Currency(وصرفها  أم
دال   )التضخم(واستقرار سعر الصرف  ،القيودوآذلك تحرير رؤوس األموال من جميع  ا   ؛، واتصاف المعدالت الضريبية باالعت آله
  .في مجال القطاع السياحيوتحفزه عوامل ومقومات تشجع على االستثمار 

 
 :السياحي حجم السوق .5

  
يًا لالستثمار في القطاع السياحي         زًا أساس اعًال ومحف امًال ف اطق الجذب السياحي      ؛يعّد اتساع حجم السوق السياحي ع فتطوير من

وم       ،لسياح والزوار المحليين واألجانب في تزايد حرآة السياحة وأعداد ا انيساهموتنميتها  ات العرض والطلب السياحي تق فعملي

 ، وبالتالي تحفيز القطاع الخاص الستثمار رؤوس أمواله في القطاعوتمدده بدور مهم في اتساع السوق السياحي المحلي والعالمي
  .السياحي

 
 :والتسويق السياحي اإلعالم .6

  
ل وسائل   دّ  هإن اإلعالم بك ددة والمتطورة يع اإلعالم      أساساً  المتع ياحة، ف ياحي وصناعة الس ي القطاع الس ة االستثمار ف ي عملي ف

ى               ة والعمل عل ة والبيئي ة والطبيعي وارد الثقافي ة الم ى حماي ة تعمل عل ؤثرة وفّعال أداء رسالة م ووسائل االتصال المختلفة يقوم ب
  ). 66-65: م2004 ،الجالد(استدامتها 

ة يمكن التعريف        ،أو بصرية ،فالوسائل واآلليات المتاحة لذلك إما شفاهية أو سمعية، فمن خالل هذه الوسائل والوسائط اإلعالمي

ى ا األمر الذي يشجع القطاع الخاص  . لجذب السياح بمواقع التراث الثقافي والطبيعي وفي ظل    ،الستثمار في القطاع السياحي    عل
وات البث الفضائية وشبكة      بكثيرحيث امتالء الفضاء  ،عالمنا المعاصر ة التي ال     من قن ود والحدود    المعلومات الدولي تعرف القي

ة، اس أصبح الجغرافي رة بعض الن ات آثي رف معلوم الم يع ر عن دول الع ه أآث ه وتراث رف عن وطن ا يع افي  مم الحضاري والثق
 .والطبيعي

  :السياحي آعامل مهم لمقومات االستثمار يتمثل في اآلتيالتسويق دور اإلعالم وو
  .القطاع السياحي مشروعاتتشجيع االستثمارات العامة والخاصة في  .1
  .إبراز المقومات والجواذب السياحية للمناطق السياحية .2
 .لية التنمية السياحيةمتنمية الوعي لدى السكان مع حثهم على المشارآة في ع .3

 .البيئي الرشيد الذي يحقق استدامة البيئةتباع المنهج االتثقيف والتوعية بأهمية البيئة وتوفير الحماية لها ومواردها و .4
ديثها   .5 ياحية وتح ات الس وفير المعلوم ة    ،ت ات معلوماتي دة بيان ا آقاع اد عليه ا   ؛)Data Base(واالعتم تفيد منه ليس

 Tourism(بتوظيف الوسائل اإلعالمية الحديثة في مجال نظم المعلومات السياحية  ؛المستثمرون في القطاع السياحي
Information System "T. I. S".( 

تثمارات    .6 ذب االس ي لج رويج اإلعالم ر الت ياحي، عب تثمار الس ة لالس ة آواجه ياحية الجاذب اطق الس راز المن اج  ،إب وانته
  ).Place Marketing Strategy(تسويق المكان السياحي  استراتيجية
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  :معوقات االستثمار 5- 1
  

وفي مجال  ،ومواردهلى االستثمار في مواقع التراث الثقافي والطبيعي إواندفاعه هناك من المعوقات التي تحد من إقبال القطاع الخاص 
دد  ؛الخدمات والتسهيالت والتجهيزات السياحية، مما يتطلب تضافر الجهود  ةللحد من تأثير تلك المعوقات على االستثمار وفوائده المتع

  ):51 ،33 ،32: م2002 ،الهيئة العليا للسياحة(وإجماًال تتمثل تلك المعوقات فيما يلي  ،حتى تصبح بيئة االستثمار بيئة جاذبة
م عرضها للمستثمرين      ،االفتقار إلى التخطيط السياحي السليم، وتهيئة المواقع الثقافية والطبيعية وتنميتها وتطويرها .1 ومن ث

 .في القطاع الخاص
تث  .2 ة دراسات الجدوى االقتصادية عن جدوى االس ياحيقل اع الس ال القط ي مج تثمرين  ؛مار ف أخر جذب المس ى ت ا أدى إل مم

 .ينيالوطن
 .قلة الخبرات الوطنية لدى الشرآات الوطنية والقطاع الخاص في مجال االستثمار في مواقع التراث الثقافي والطبيعي .3

وموقع  ،في القطاع السياحي عامةوتحدد حقوقه والتزاماته  ،عدم دقة النظم والتشريعات التي تثبت القطاع الخاص المستثمر .4
 .وموارده خاصًةالتراث الثقافي والطبيعي 

ة     .5 ة التحتي ال البني نقص في مج ة والتسهيالت     ،)Tourism Infrastructure(ال ياحية األولي ي التسهيالت الس ثًال ف مم
 .السياحية المساندة

ر من        .6 ل االستثمار السياحي في آثي الم ندرة تموي يًا لالستثمار في القطاع           ؛دول الع ًا أساس ال يقف عائق وفر رأس الم دم ت فع
لوجود قنوات مناسبة لتمويل المشروعات التنموية في مجال  ،من دول العالم وخاصة النامية منها آثيرحيث تفتقر  ؛السياحي

 .القطاع السياحي
 ،فانعدام األمن ؛بنيات األساسية واالقتصادية بشكل آبيرمن المعروف أن الحروب تؤدي إلى تدمير الفالحروب وضعف األمن،  .7

الب  رازات الس م اإلف ن أه ّد م اق األرواح تع روبيوإزه ياع   إإذ  ؛ة للح ن الض اتهم م م وممتلك ى أرواحه ون عل ياح يخش ن الس
 .سياحيوال يتحرآون في أجواء آمنة ومستقرة، مما يشكل عائقًا ومعوقًا رئيسًا لالستثمار في القطاع ال ،والسرقة

وث    ) Pollution(يعّد التلوث  ؛ إذالتلوث المناخي واستنزاف الموارد .8 وم، آتل الم الي من بين أخطر القضايا التي يواجهها الع
نفط       اقالت ال ات ن ات المدن ومخلف ا   ،الهواء الذي أضر آثيرًا بأثمن الموارد، وتلوث المياه بسبب مخلفات المصانع ونفاي ومم

ة، فالكثير من الغابات في ى اإلنسان آثيرًا على الطبيعّدلقد تعو ،من الكائنات الحية آثير إلى قتل تخلفه من تسرب للنفط يؤدي
باإلضافة إلى الصيد  .العالم تم تدميرها لحساب الخطط العمرانية وإقامة المشروعات التنموية الصناعية والزراعية والتجارية

 .لحيوانات النادرةالجائر ل
ع أيضًا    مواآبةهذه المعوقات تمنع وجود سياحة  ة سياحية مستدامة    من  مع البيئة، وتمن ام تنمي ا يعوق االستثمار في القطاع       ؛قي مم

  .ويضعفه آثيرًا السياحي
ود  إن تهيئة البيئة االستثمارية في مجال التراث الثقافي والطبيعي والتسهيالت والخدمات السياحية، ومعالجة المعوقات، وتكثيف   الجه

ددة    وتشجعه آلها عوامل تساعد القطاع الخاص وترآيزها  وارده المتع التعرف   ،على االستثمار في القطاع السياحي وم ات   عف ى العقب ل
ياحي  تثمار الس ع االس ه واق ي تواج دها وحصرها ،والصعوبات الت ا ،وتحدي ذليلها وتحجيمه ى ت ل عل وير   ؛والعم ي تط رًا ف اعد آثي يس

د من انتهاج السياسات         ،في القطاع السياحيع عجلته ودف ،ونموهاالستثمار  ات االستثمار السياحي الب وفي هذا اإلطار، ولتذليل معوق

  :والخطط التي تعمل على تحقيق اآلتي
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  .والعمل على تهيئتها للجذب السياحي ،مع تصنيفها وتحديد طبيعتها ،تحديد مواقع المشروعات السياحية المقترحة .1
الترويج لالستثمار السياحي في مجال قطاع الخدمات والتسهيالت السياحية ومواقع الجذب السياحي الثقافي  استراتيجيةتفعيل  .2

  .وموارده والطبيعي
اخ االستثمار    ،ومساندتهمدعم المستثمرين  .3 ه  بتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمن ديم دراسات      وبيئت في القطاع السياحي، وتق

 .فرص االستثمار لهم
امالت            تنسيق قطاع ال   .4 ة باالستثمار لتسهيل اإلجراءات وسرعة إنجاز المع ة األخرى ذات العالق سياحة مع الجهات الحكومي

 .وفق آلية تكفل اإلسراع بتقديم الخدمات وإتمام اإلجراءات وتسهيلها ،الخاصة بالمستثمرين
 .االستثمار في هذا القطاع مبات أماباالستثمار في القطاع السياحي وتذليل العق) القطاع الخاص(تشجيع رأس المال الوطني  .5
يسهم   توسطة، باعتبار أن السياحة قطاٌع صناعيٌّ فاعلٌ  تقديم التمويل لالستثمار السياحي، خاصة المشروعات الصغيرة والم .6

 .في توسيع القاعدة االقتصادية للمجتمعات المحلية واالقتصادي الوطني
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  الفصل الثاني
  

  أثر االستثمار السياحي على المجتمع المحلي
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  :الفصل الثاني

  
  :أثر االستثمار السياحي على المجتمع المحلي –2

  
اول   ي          يتن ى المجتمع المحل ياحي عل ار االستثمار الس يًال ألهم آث ذا الفصل عرضًا وتحل ة الدراسة (ه ة ) منطق ا،   اإليجابي والسلبية منه

  .والثقافية، واآلثار البيئية المختلفة ،االجتماعيةووالمتمثلة في اآلثار االقتصادية، 
أثيرات   ة الت واع ودرج رتبط أن ادية ت لبية، االقتص ة والس ة و اإليجابي ة -االجتماعي ة الثقافي وع    ،والبيئي ى ن ي عل ع المحل ى المجتم عل

دل أساليب         ؛ية السائدةاالستثمار السياحي وآثافة التنمية السياح ة ب دأ الوقاي لذا فإنه يفضل خالل عملية االستثمار السياحي تطبيق مب
ة، واالقتصادية   - العالج بمعنى ضرورة تفادي حدوث المشكالت البيئية، واالجتماعية اً      . الثقافي ذا التوجه مكلف ل ه ون مث د يك ه   ،ق ولكن

  .وضمان استدامة االستثماروحمايتها احية أآثر ضمانًا من حيث السيطرة على سالمة الموارد السي
  

  :اآلثار االقتصادية 1- 2
  

ة              ر من الجوانب األخرى في معظم تقييمات التنمي ًا أآب ادة اهتمام ي ع تأخذ اآلثار االقتصادية لالستثمار السياحي على المجتمع المحل
  : آاآلتي ،إلى آثار إيجابية وأخرى سلبيةالسياحية، ويمكن تصنيف أثر االستثمار السياحي على المجتمع المحلي اقتصاديًا 

  

  :اإليجابيةالتأثيرات االقتصادية  2-1-1
  

ة االستثمار السياحي      ،على المجتمع المحلي على آثافة التنمية السياحية اإليجابيةتعتمد درجة التأثيرات االقتصادية  ى طبيع ذلك عل  وآ
  : وتتمثل التأثيرات االقتصادية فيما يلي ،ونوعه

  

  :فرص عمل جديدةإيجاد  .1
  

إن من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة،  آثيريتميز النشاط السياحي وخاصة االستثمار السياحي منه بأنه يعمل على إيجاد   ف
اة للمجتمع   إليجاد فرص العمل أثرًا إيجاب وع الحي وفر  من خالل    ،يًا في تحسين ن دة   ت ة    . دخول اقتصادية جدي ويمكن تقسيم العمال

دة   واع     المتول ة أن ى ثالث ة المباشرة  : من االستثمار السياحي إل اعم،       :العمال ادق والمط ى الخدمات السياحية آالفن اق عل من اإلنف
الناتجة   :والصناعات الحرفية، وأخيرًا العمالة المستحدثة  ،آالنقل المحلي ،في األعمال المتأثرة بالسياحة :والعمالة غير المباشرة

  .ن األنشطة السياحيةع دخولهم الناتج لسكان المحليين منمن إنفاق ا
  

  :دعم األنشطة االقتصادية األخرى .2
  

اطق السياحية يساعد ويساهم في دعم أنشطة اقتصادية أخرى في قطاعات الزراعة والصناعة               إن االستثمار السياحي في المن
  .والتقليديةوالخدمات المختلفة، من خالل زيادة الطلب على المنتجات والصناعات اليدوية 
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  :وتنميتها تطوير الخدمات .3
  

ا   ،من أجل تلبية حاجات قطاع السياحةتطوير خدمات النقل وخدمات البنية التحتية األخرى  وهذه الخدمات ال تقتصر االستفادة منه
  .بل تتعداهم لتشمل سكان المجتمع المحلي ،على السياح

  

  :توفير العملة الصعبة .4
  

اة  توفير العملة ينتج عن  ة الحي ى          ،الصعبة تحسينات في نوعي ة الشاملة عل ًا للتنمي ي، ودعم ومستويات المعيشة للمجتمع المحل
  .المستويين القومي والمحلي

  

  :اآلثار االقتصادية السلبية 2-1-2
  
  :ارتفاع األسعار .1
  

نظام االقتصادي وتغير ال ،اقتصاديعادة انتعاش ومواقعه يتبع مشروعات االستثمار السياحي في مناطق التراث الثقافي والطبيعي 

آما يمكن أن ترتفع أسعار بعض السلع آمواد البناء وسلع  ،ع أسعار األراضي والمضاربة عليهامما يسبب ارتفا الداخلي بالمنطقة؛
  .عام في تكاليف المعيشة للسكان المحليينالرتفاع االمما يؤدي إلى التضخم و ارة التجزئة خالل الموسم السياحي؛تج
  

  :األصلية للمنطقة وتدني فعاليتها فقدان بعض األنشطة االقتصادية .2
  

ة     دة بالمنطق ل جدي ائف عم اد وظ ى إيج ياحي عل تثماري الس ي    ؛يعمل النشاط االس ة ف دي العامل ر من األي ز انسحاب آثي ا يحف مم
ش عدد العاملين باألنشطة األصلية وبالتالي فإن انكما. قطاعات أخرى للعمل في األنشطة السياحية االستثمارية لتحقيق دخل أفضل

مما يشكل خطورة   . هاذه األنشطة ويزيد من احتمال إخفاقفي المنطقة أو المناطق المجاورة يمكن أن ينعكس سلبيًا على هونقصه 
  .(Chris، 1993:37)واعتمادها على صناعة السياحة الموسمية المتقلبة  ،إضعاف القاعدة االقتصادية للمنطقة

  

  :وظائف العملموسمية  .3
  

فالمؤسسات والمشروعات  المحلية العاملة في مجال السياحة؛تعد الموسمية إحدى أهم اآلثار السلبية التي تتعرض لها المجتمعات 

ام    شغال بصورالسياحية تعاني أحيانًا من فترات رآود ونقص في معدالت اإل ة من الع ك     ،ة متكررة في أشهر معين ى ذل ويترتب عل
ود السياحي عن              ل نسبة التشغيل في موسم الرآ مشكلة التشغيل المؤقت واالستخدام الموسمي لالستثمارات السياحية، حيث تق

ة في       ة مرتفع ى وجود بطال ك الدرجة لتحقيق الربح مما يساعد عل ي          ذل ى المجتمع المحل ر السلبي اقتصاديًا عل ا األث الموسم، له
  .بالمنطقة السياحية
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  :اآلثار البيئية 2-2
  

ا   ة سنرآز بصورة رئيس     في تناولن ار البيئي افي والطبيعي           لآلث راث الثق ى مواقع الت ر المشروعات السياحية االستثمارية عل ى أث ة عل

  .جراء قيام مشروعات االستثمار السياحي ،في المنطقةوموارده 
ببًا في      فبينما يمكن لمشروعات االستثمار السياح     ون س ة أن تك افي والطبيعي     ي في المنطق راث الثق اء مواقع الت ل    ،بق وفير التموي وت

وهنا يكمن التحدي  ،ثقافي والطبيعي وتعمل على تدميرهللحفاظ عليها، فإنها في الجانب اآلخر يمكن أن تتسبب في تدهور بيئة التراث ال
االستثمار السياحي  َعّد حيث يمكن ،ومواردها بين االستثمار السياحي والحفاظ على البيئة الثقافية والطبيعية لمواقع المنطقة السياحية

ذي يعمل    تتمثل في توفير التم ،يجابية لالستثمار السياحي على البيئةاال ثاراآلمن خالل حدين على البيئة،  ًا ذافي المنطقة سالح ل ال وي
ى            ،وحمايتها صيانًة وترميمًا وإدارةعلى الحفاظ عليها  ار السلبية لالستثمار السياحي عل ك بعض اآلث إن هنال أما في الجانب اآلخر ف

راث ا      ،البيئة تبعًا للسياحة الكثيفة التي يتم جذبها ى خصائص الت لبًا عل ؤثر س افي والتي تتطلب تنمية تسهيالت وخدمات يمكن أن ت  لثق
  :آاآلتي ،ويمكن تصنيف األثر البيئي لالستثمار السياحي على المنطقة إلى آثار إيجابية وأخرى سلبية ،والطبيعي والبيئة المحيطة

  

  :اإليجابيةاآلثار البيئية  2-2-1
  

  :توظيف المباني التراثية واألثرية والتاريخية والحفاظ عليها .1
  

تتيح مشروعات االستثمار السياحي توظيف المباني التراثية واألثرية باستخدامات جديدة توفر دخًال يمكن استغالله في ترميم هذه 
دهور       وصيانتها المباني  ا من الضياع والت اظ عليه ا والحف التراث      . (Lea، 1992،17)وحمايته ًا ب د عالمي ام المتزاي فمع االهتم

ة تصاعدت النظرة       ة السياحة الثقافي ة ونمو حرآ ار  اإليجابي ة لآلث اني الترا    اإليجابي ي المب ة،  لالستثمار السياحي ف ة والتاريخي ثي

ة والت      يبحث لها عن وسائل وأصبح اني التراثي ل هذه المب ادة تأهي ة للحفاظ عليها بتوفير التمويل الضروري إلع ام   ،اريخي واالهتم
ة اقتصادية لتسويقها      ة قيم ة والتراثي ام    ،بالقيم الثقافية والمعمارية المعرضة لخطر الزوال وإعطاء المباني التاريخي ولفت االهتم

  .للحفاظ عليها

  :وموارده تحسين الصورة البصرية لبيئة مواقع التراث الطبيعي والثقافي .2
  

المقترحة بالمنطقة أن تعمل على تحسين صورة المنطقة السياحية عند إيجاد خدمات سياحية مشروعات االستثمار السياحي يمكن ل
ات      وث، ورمي النفاي ة التل ة من خالل مراقب وافز لتنظيف البيئ وفر الح ة ي ياحي بالمنطق تثمار الس ز، فاالس ي ممي ابع تراث ذات ط

  .لبيئةوغيرها من المشاآل البيئية، بما يسهم في تحسين الصورة الجمالية ل
  

  :زيادة االهتمام بشبكة الطرق وتحسين آفاءتها .3
  

دة        ة سياحية جدي تؤدي مشروعات االستثمار السياحي إلى زيادة االهتمام بشبكة الطرق للمناطق السياحية في سبيل تطوير تجرب
  .للسياح، مما يعمل على حل مشاآل الطرق التي عادة ما تعاني منها مواقع التراث الثقافي والطبيعي
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  :تحسين آفاءة البنية التحتية .4
  

  .تصاحب مشروعات االستثمار السياحي في المناطق السياحية في آثير من األحيان تحسن أنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه

 :اآلثار البيئية السالبة 2-2-2
  

  :تدهور الموارد السياحية .1
  

إن    ومباني التراث العمراني والمباني التاريخية لى إحياء مواقعإبينما يمكن أن تؤدي مشروعات االستثمار السياحي  ا، ف وترميمه

أثيٌر سالبيّ  المرشغير السياحة  اني     دة يمكن أن يكون لها ت ى هذه المواقع والمب ة      ،عل ة السياحة الكثيف  Mass( خاصة في حال
Tourism(، افيةالتي هي عماد السياحة الثق ،التي غالبًا ما تساهم في تدمير مواقع التراث الثقافي.  

  

  :تغير الصورة البصرية لبيئة منطقة التراث الثقافي .2
  

د النشاط العمراني        د يمت في آثير من األحيان ونتيجة للفوائد االقتصادية لصالح سكان المجتمع المحلي من االستثمار السياحي، ق
اه عناصر الجذب السياحي          ي باتج ادة دخول المجتمع المحل افي      جراء االزدهار االقتصادي وزي راث الثق اطق الت الموجودة في من

القرب من محيط                   م ؛والطبيعي ة ب ارة الحديث د من العم اد نمط جدي ة من خالل إيج ة التراثي ام للمنطق ابع الع ر الط د يسبب تغي ما ق
  .المناطق التراثية والمباني التاريخية

  

  :زيادة الكثافة السكانية .3
  

اطق الجذب          وموارده لالستثمار السياحي في مواقع التراث الثقافي والطبيعي  ة السكانية في من ى الكثاف أثير موسمي ملحوظ عل ت
اً  ،)العال(بعض المناطق الجاذبة مما يسبب تدفقًا بشريًا ملحوظًا على السياحي،  في حجم    وتحدث األعداد السياحية الكبيرة ازدحام

  .خالل فترة الذروة في الموسم السياحيحرآة المرور في الشوارع 
  

  :الثقافية –اآلثار االجتماعية  2-3
  

ة  -حتى وقت قريب لم يكن هنالك اهتمام بدراسة اآلثار االجتماعية د االقتصادية لصناعة السياحة واالستثمار        ؛الثقافي د والعوائ فالفوائ

نحصر اهتمام معظم الدراسات السياحية في  وا. الثقافية المحتملة –السياحي آانت سببًا آافيًا لإلهمال والتغاضي عن اآلثار االجتماعية 
ى المجتمع       الدول النامية خاصة بتأثيرات المجتمع المضيف على صناعة السياحة واالستثمار الس   أثيرات السياحة عل ر من ت ياحي أآث

(Lea، 1992:14) .      ة ار االجتماعي ام باآلث دأ االهتم ى المجتمع المضيف،      –إالَّ أنه مع بروز مفهوم التنمية المستدامة ب ة عل الثقافي
اح          وفير جو من االرتي ا، وت للسياح الستمرار جذبهم    لضمان استفادته الحقيقية من السياحة واالستثمار السياحي وعدم معارضته له

  .للمنطقة
  : آما يلي ،الثقافية على المجتمع المحلي بمنطقة الدراسة إلى آثار إيجابية وأخرى سلبية –ويمكن تصنيف اآلثار االجتماعية 
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 :الثقافية –على البيئة االجتماعية  اإليجابيةاآلثار  2-3-1
  

  :التفاعل اإليجابي الثقافي .1
  

الثقافات بين الشعوب من خالل تفاعل السياح مع السكان المحليين ذوي الثقافة المختلفة، آما أن تعميق   تعمل السياحة على تبادل
العالقات بين السياح والمواطنين في منطقة الدراسة يمكن أن يشجع التبادل الحضاري والثقافي بينهم، مما يؤدي إلى بناء جسور  

  .بين الشعوب المختلفة هم أفضلاالعالقات والتعاون بين األمم وبناء تف
  

  :إحياء الثقافة المحلية .2
  

بس        إيعمل االستثمار السياحي على  ة، والمل ون الشعبية والصناعات والحرف اليدوي ة في الفن وفن   ،حياء الثقافة المحلية المتمثل
  .الطعام، والمناسبات التقليدية، وبعض مظاهر الحياة المحلية

  

  :احترام ثقافة اآلخرتعليم  .3
  

وبالتالي يزداد التفاهم المشترك واحترام  ،ل الثقافي بين السياح والسكان المحليين يقود إلى تعلم آل منهما من ثقافة اآلخرن التبادإ
  .طالع عليهابعد معرفتهما بها واال ،القيم والعادات من الجانبين

  

 :الثقافية –اآلثار السلبية على البيئة االجتماعية  2-3-2
  

  ):الديمغرافية(التغيرات السكانية  .1
  

، آالتغير في حجمه ومواقعه لالستثمار السياحي تأثير آبير على النواحي الديمغرافية للمجتمع في مناطق التراث الثقافي والطبيعي

كانية  وترآيب  ة الس ى      فاالستثمارات السياحية تعمل    ،ه ونمو الكثاف ة إل ى هجرة القوى العامل اعد عل ياحي   وتس ة الجذب الس منطق
ة ( ةمنطق ل      )الدراس ي بالعم ع المحل راد المجتم ب أف دما ال يرغ ة عن ياحية    ، خاص روعات الس ياحة والمش ي الس ؤدي   ،ف ا ت آم

خاصة عند  ،لى جذب سكان آخرين من مناطق أخرى للعيش فيها عند تحسن الصورة العامة للمنطقةأيضًا إاالستثمارات السياحية 
  .من حجم الكثافة السكانية بالمنطقة ازدياد النمو االقتصادي وتوفر الخدمات، مما يغير

  

  :التعاون االجتماعي بين سكان المجتمع المحلي .2
  

اطق السياحية يم   ة     تفاوت مستويات الدخل بين السكان المحليين في المن ى مشاآل اجتماعي ؤدي إل د فرص     ،كن أن ي فنتيجة لتزاي
د تظه          ي ق اط استهالآهم، وتحسن مستوى       العمل والدخل من فرص االستثمار السياحي لسكان المجتمع المحل رات في أنم ر تغي

  .رفاهيتهم، مما يعمل على تفاوت المستوى االقتصادي بين سكان المنطقة
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  :تغير الثقافة المحلية .3
  

نتيجة  ؛االجتماعية للسياحة واالستثمار السياحي بتغير الهوية الثقافية للمجتمع المحلي -في آثير من األحيان ترتبط اآلثار الثقافية
ا تختلف عن عادات المجتمع              ؛االتصال الثقافي بالسياح والتفاعل معهم    ادة م يمهم التي ع دهم وق اداتهم وتقالي دفق السياح بع فت

ه   ة           ،المضيف وقيم اط التقليدي ة واألنم ات االجتماعي ادات والموروث ى الع اظ عل ى الحف ي عل درة المجتمع المحل ى ق ؤثر عل ا ي ربم

  .البعيدخاصة على المدى  ،للحياة
ي       ى المجتمع المحل ه  إن عرض آثار االستثمار السياحي عل ات االقتصادية،         وتحليل يم اإليجابي ى تعظ ة الدراسة يشير إل في منطق

ات    ،على السلبيات منهاالثقافية، والبيئية  -االجتماعية د اإليجابي ى تأآي ا  وفي هذا اإلطار البد من العمل عل ى    ،وتعزيزه والعمل عل
ة،      اقتصاديًا وتالفيها لسلبيةمعالجة اآلثار ا أثيرات االقتصادية، البيئي ، اجتماعيًا، وثقافيًا، وبيئيًا من خالل انتهاج سياسة إدارة الت

  ).183: م2008العاني، (الثقافية الناتجة عن االستثمار  –واالجتماعية 
  

  :الثقافية -البيئية، واالجتماعيةوإدارة التأثيرات، االقتصادية،  2-4
  

ادية،   أثيرات، االقتص ة إدارة الت دف خط ة  وته ة، واالجتماعي ة –البيئي ة     ،الثقافي ة الدراس ي منطق ياحي ف تثمار الس ن االس ة ع الناجم

ا  ة        ،وتأثيرها على المجتمع المحلي على تعظيم اإليجابيات والمحافظة عليه أثيرات السلبية المحتمل ى معالجة الت ا؛  والعمل عل وتخفيفه
  .امة لالستثمار السياحي والفوائد والمنافع المتعددة للمجتمع المحليبغرض تحقيق االستد

  

  :إدارة التأثيرات االقتصادية 2-4-1
  

إن خطة سياسة إدارة التأثيرات االقتصادية على المجتمع المحلي التي يجب تطبيقها إلنجاح دور االستثمار السياحي في منطقة الدراسة 
  : ومعالجة اآلثار االقتصادية السالبة تشمل ما يلي اإليجابيةمن أجل تعزيز اآلثار 

 .توفير الوقت الكافي للسكان المحليين من خالل التوعية باألهمية االقتصادية لالستثمار السياحي .1

المزيد من االندماج في  وتشجيعهم على ،في عملية االستثمار) السكان المحليين بمنطقة الدراسة(مشارآة المجتمعات المحلية  .2
 .من أجل إدراك الفوائد االقتصادية لالستثمار السياحي ،ة االستثمار السياحيعملي

االقتصادية  اإليجابيةباالستفادة من الفرص االستثمار السياحي بالمنطقة؛  مشروعاتتحسين المستويات المعيشية للسكان من  .3
 .دور العمالة المحلية في ذلكب االهتمامالناتجة عن االستثمار السياحي، مع 

وإيجاد الحلول  ،مع العمل على مواجهتها ،توعية المجتمع المحلي باآلثار السلبية للتأثيرات االقتصادية على المجتمع المحلي .4

  .لمعالجتها وتخفيفها
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  :إدارة التأثيرات البيئية 2-4-2
  

  : تتمثل سياسة إدارة التأثيرات البيئية لالستثمار السياحي على السكان المحليين في اآلتي
ة لهذه   لتراث الثقافي والطبيعي بالمنطقة؛ المحافظة على مواقع ا .1 من خالل المساعدة ماليًا على دفع تكاليف المحافظة والحماي

 .الموارد من خالل تمويل أعمال الصيانة والترميم

ة الد وموارده القدرات التحملية لمواقع التراث الثقافي والطبيعي  تنمية العمل على المساعدة على .2 بحيث يراعى    ،راسة بمنطق
 .(Carrying Capacity)تناسب أعداد السياح مع طاقتها االستيعابية 

  .ة واالستثمار السياحي آآلية للمحافظة على البيئة وحمايتهاتوظيف السياح .3
ى ا ) القطاع الخاص، المجتمع المحلي، القطاع العام(تعزيز ودعم التعاون بين شرآاء السياحية في المنطقة  .4 تخ للعمل عل لص ل

 .ةّيبمن التأثيرات البيئية السل

 

  :الثقافية –إدارة التأثيرات االجتماعية  2-4-3
  

ر؛  الثقافية تول –إن سياسة إدارة التأثيرات االجتماعية  ة    ي هذا الجانب الدور األآب أثيرات االجتماعي ة الت ة   –ألهمي وحساسيتها  الثقافي

  : ة في اآلتيوتتمثل هذه السياس. اطق السياحيةالمنعلى المجتمع المحلي جراء المشروعات السياحية في 
ة      .1 االهتمام باالستثمار السياحي ومشروعاته السياحية وبنائه على األسس الثقافية المحلية، من حيث تطوير األنشطة التقليدي

 .والصناعات والحرف اليدوية المميزة لمنطقة الدراسة
يا    .2 تثمار الس ة االس ي عملي ة ف ات المحلي ج المجتمع ة      ،حيدم ة والثقافي ائص االجتماعي ى الخص اظ عل ى الحف اعد عل ا يس بم

 .للمجتمعات المحلية

 .تناسب نوعية االستثمار السياحي مع أهداف المجتمع المحلي وخصائصه االجتماعية والثقافية .3
 .وأساليب الحياة المحلية ،القائمة على العادات والتقاليد والقيم ،الحفاظ على مقومات النسيج االجتماعي المحلي .4
 .منها يبوالعمل على معالجة الّسل ،الثقافية –االجتماعية  اإليجابيةتوعية السكان والمجتمع المحلي باآلثار  .5

 

ي والناتجة      –االجتماعية وأن سياسة إدارة التأثيرات البيئية، وضع في االعتبار يجب أن يو ى المجتمع المحل الثقافية، واالقتصادية عل
اطق  عن اال ة السياحية         الجذب السياحي تستند بصورة رئيس      ستثمار السياحي في من ة التنمي نظم عملي ة التي ت ادئ الدولي ى المب ة عل

ياحي  تثمار الس ي    ،واالس اء ف ا ج ين   (آم انيال، الفلب الن م ة   ) م1997إع ار االجتماعي ول اآلث ادية  –ح ة، واالقتص ياحة  ،الثقافي للس
ا   ي ه  -والمشروعات المصاحبة له ار    وف يم اآلث ى تعظ د بالعمل عل ار يجب التأآي ة ذا اإلط ة   اإليجابي ة  –االقتصادية واالجتماعي الثقافي

ه من خالل انتهاج        ،للسياحة وتخفيف اآلثار السلبية، آما يجب التأآيد على معالجة موضوع الحفاظ على البيئة ذا يمكن معالجت وآل ه
  .الثقافية والبيئية –سياسة إدارة التأثيرات االقتصادية، االجتماعية 

ة   ة، الثقافي ار         -وفي هذا اإلطار فإن سياسة إدارة التأثيرات البيئي يم اآلث ى تعظ ة، واالقتصادية تعمل أيضًا عل ة االجتماعي لهذه   اإليجابي
يم           ة وتعظ ى البيئ اظ عل اطق الجذب السياحي، من خالل الحف التأثيرات الناتجة عن االستثمار السياحي على المجتمعات المحلية في من

ادية ار االقتص ل  ،اآلث ب الس ة الجوان ى معالج ل عل ي   ّيبوالعم ية المجتمع المحل ا خصوص ي أولوياته ا تضع ف ا أنه ا، آم ة (ة منه منطق
  .يجب الحفاظ على مكوناته وعاداته وتقاليده وقيمه ،ثقافية –لية اجتماعية ووبأنه مسئ) الدراسة
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  :الفصل الثالث

 
  :دور القطاع الخاص في االستثمار السياحي في صناعة السياحة - 3
  
  :الخاص واالستثمار السياحيالقطاع  3-1
  

د أدرآت    ر لق دور الفاعل للقطاع الخاص        آثي الم ال وارد السياحية      ) Private Sector(من دول الع ة  (في االستثمار في الم طبيعي
ة،          ؛وفي مجال التسهيالت والخدمات السياحية  ،)وثقافية ًا من مساهمة هذه االستثمارات في الجوانب االجتماعي ة، واالقتصادي انطالق

طرد للقطاع الخاص في مجاالت االستثمار السياحي المتعددة والمتنوعة شجع معظم الدول التي  آافًة، إن النجاح الم والبيئية ،والثقافية
ا،  (يعتمد اقتصادها لحد آبير على السياحة  ز المستثمرين من القطاع الخاص       ) سبانيا إمصر، ترآي ى تحفي راد (إل ى  ) ومؤسسات  ًاأف إل

ي   تثمار ف ن االس تفادة م اتاالس ي    اإلمكان افي والطبيع راث الثق ع الت رة لمواق ات الكبي وارده؛ والمقوم دة  وم د العدي ا للفوائ ًا منه إدراآ
  . لالستثمار في هذه الموارد

ة االستثمار    دورًا أساسيًا وخاصة في المملكة العربية السعودية ،القطاع الخاصيمثل  السياحي وصناعة السياحة في     في إنجاح عملي
حي االقتصادية واالجتماعية والثقافية نواال جميعفهو يعد الشريك الفاعل في تحريك عجلة التنمية السياحية وما تساهم به في  ؛المملكة

  .خاصًةوللمجتمعات المحلية  ،والبيئية للدولة عامة
ا    ي في المملكة ينبع من ار السياحع الخاص الفاعل في إنجاح عملية االستثماإن دور القط ع به عدد من السمات والخصائص التي يتمت

  :والمتمثلة فيما يلي ،هذا القطاع

 .الخبرة االستثمارية المتمثلة في االستفادة من بيوت الخبرة الوطنية والعالمية •

 .آفاءة اإلدارة •

 . جودتهارفع مستوى القدرة التنافسية التسويقية التي تؤدي إلى توفير الخدمات و •

 .في إنجاح عملية االستثمار األساس وفرة رأس المال الذي يعد •
التي يتميز بها القطاع الخاص في المملكة، إال أن فرص نجاح االستثمار السياحي في القطاع  الكثيرة اإليجابيةبالرغم من هذه المزايا ف

ة  مؤسسات  السياحي بمجاالته المختلفة يعتمد بصورة رئيسة على تكامل األدوار مع ال  ام  (الحكومي ذي ي  ،)القطاع الع ه    ال ى عاتق قع عل
 :أهمها ،إلنجاح االستثمار في القطاع السياحيببعض الخطوات القيام 

 .تجهيز البنية التحتية العامة •

 .إعداد خطط التنمية السياحية الوطنية •

 .الستثمارتحفيز القطاع الخاص بالعمل على إنجاح دوره الفاعل في االستثمار السياحي من خالل تسهيل ا •

 .عليه والحفاظ تهحمايمواقع التراث الثقافي والطبيعي وبرامجه لوضع خطط إدارة  •

ذ المشروعات السياحية في القطاع السياحي            • ى تنفي ات التي تعمل عل ا  إعداد الوسائل واآللي من خالل وضع خطط      وتفعيله
 .سياحةلترويج والتسويق في مجال االستثمار السياحي وصناعة اللوسياسات وبرامج 

افي والطبيعي        • راث الثق ى مواقع الت اظ عل ة الحف وارده  توعية المجتمع المحلي في المناطق السياحية بأهمي ى   وم ، والعمل عل

 .إشراك هذا المجتمع في عملية التنمية السياحية

 .ةالستثمار في الموارد السياحية والتراث العمراني والمباني التاريخياد دراسات الجدوى االقتصادية لإعد •
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  :دور القطاع الخاص في االستثمار السياحي 3-1-1
  

  :الستثمار السياحي فيما يليالدور الرئيسي للقطاع الخاص في ا يتمثل

التي تشمل المنشآت والخدمات  ،ة المنشآت السياحية االستثماريةتوفير البنية التحتية المحددة للقطاع السياحي من خالل إقام •
 ).المنتزهات، المنتجعات ،المطاعم ،الفنادق(السياحة الالزمة لقيام صناعة 

 .توفير التمويل لالستثمار السياحي •

 . في مجال صناعة السياحة ،وتأهيلها وتدريبهاالكوادر البشرية الوطنية إعداد المساهمة في  •

 .المملكة آواجهة سياحيةمن خالل الوسائل واآلليات التي تعمل على إبراز  ،الشراآة الفاعلة في تسويق السياحة بالمملكة •

اطق الجذب                • ى من ز عل ة، مع الترآي ة بالمملك اطق المختلف ة المن توزيع مشروعات االستثمار السياحي بشكل يسهم في تنمي

 .لضمان نجاح عملية االستثمار السياحي بغرض تحقيق األهداف المنشودة ؛)العال(السياحي 
 

  :العربية السعوديةفي المملكة ومناخه بيئة االستثمار السياحي  3-2
  

من الخصائص والمزايا التي تشجع على االستثمار  بعدٍدلتميزه العربية السعودية مناخًا جاذبًا؛ يعد مناخ االستثمار السياحي في المملكة 
   :مثل ،فيه

 .من حيث التعدد والتنوع والتوزيع على المناطق المختلفة من المملكة ،الموارد الثقافية والطبيعية •

 ،وتشجيع حكومة المملكة االستثمار المحلي في القطاع السياحي   ،من فرص الحوافز االستثمارية للقطاع الخاص كثيرالفر تو •
 . مع توفر تسهيل عمليات االستثمار

ذي    • ة لالستثمار          االستقرار السياسي ال دعامات والمقومات الجاذب ذي يشكل أهم ال ة، وال ه المملك ز ب اخ السياسي    ؛تتمي فالمن
وال  ى المستوى      ،المستقر يسهم بصورة فاعلة في تهيئة المناخ الجاذب الستقطاب االستثمارات ورؤوس األم سواء آانت عل

 .أو األجنبي) القومي(المحلي 

ثمارية التي تقوم بدور مهم في صياغة توجهات األنظمة والحوافز االستتميز اقتصاد المملكة بعدٍد من الخصائص والمميزات،  •
وال تفرض أي قيود على  ،تنتهج نظام السوق الحر، وتتبنى سياسة حرآة التعامل في النقد األجنبي - اقتصاديًا -فالمملكة . فيه

اح من    إفالممارسة االقتصادية تشير  ؛تحرآاته وال واألرب لى أنه ال توجد قيود على النقد األجنبي وال على تحويل رؤوس األم
 .لها إلى الخارجقبل المستثمرين وتحوي

ى وجه              • ة عل ة رسميًا االستثمار األجنبي المباشر، وتساند الحكوم ة المملك الشراآة االستثمارية الفاعلة، حيث تشجع حكوم

 ).5: م2002 ،الهيئة العامة للسياحة(الخصوص االستثمار األجنبي المشترك مع شرآاء وطنين 
ة السعودية      ة العربي رؤوس          ناخه  ومإن بيئة االستثمار في المملك ة ل ًا من الحماي ردة يعكس مستوى عالي زة والمنف بخصائصه المتمي

  .خاصًةوالقطاع السياحي  ،في القطاعات التنموية عامةويحفزه األموال، مما يشجع االستثمار 
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  :فرص االستثمار السياحي بمنطقة الدراسة 3-3
  

ا   ،منطقة الدراسة تتمتع بثروة سياحية هائلة إلى أنتشير نتائج المسح الميداني لموارد التراث الثقافي والطبيعي  ى  تؤهله ون  إل أن تك

  :ويتمثل ذلك في اآلتي ،من فرص االستثمار السياحي في هذه الموارد الكثيرواجهة سياحية رائدة في المملكة، من حيث توفر 

ا  ةوالثقافي  ةمقومات الجذب السياحي الطبيعي     وتعّدد تنوع • وفر  ؛ مم ر ي من الفرص والمجاالت الواسعة للطلب السياحي        آثي

داخل من والسوق السياحي، اعتمادًا على قدرة مواقعها ومواردها الثقافية والطبيعية المتميزة على استيعاب السياح والزوار 
 .خاصة بعد تسجيل موقع مدائن صالح في قائمة سجل التراث الثقافي العالمي ،وخارجهاالمنطقة 

ل، حرة       (مواقع التراث الثقافي والطبيعي بالمنطقة  الكثير منيتميز  • ل الفي ة، جب دة القديم مدائن صالح، التراث العمراني بالبل

ويرض ة ) الع ة البصرية الفائق ه    ،بالجاذبي ارة اهتمام ر وإث اع الزائ ى إمت درتها عل ث ق ن حي تثمار   ،م ى االس جع عل ا يش مم
 .ة سوقًا مستهدفًا للسياحة الداخلية والخارجيةالسياحي اإلمكاناتحيث تشكل هذه المقومات و. السياحي

ل      آثيرعلى توفر ) الثقافة والطبيعة(تحليل واقع موارد الجذب السياحي تؤآد  • من الفرص المتاحة لالستغالل والتوظيف األمث

 ). الخامس الفصل(لهذه الموارد آمشروعات لالستثمار السياحي  

راث   ) حديد بموقع مدائن صالح المباني السكة (توفر تكاليف اإلنشاءات الجديدة نتيجة الستخدام المباني التاريخية  • اني الت ومب

مجاًال واسعًا لفرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية آبيرة، حيث تحتاج هذه المباني فقط إلى ) البلدة القديمة بالعال(العمراني 
 ). مطاعم ،فنادق(الستخدامات سياحية جدية تها وتهيئ هاتأهيلبغرض  ،والترميمالقليل من أعمال الصيانة 

أن استغالل هذه الفرص السياحية        ار ب رة يجب الوضع في االعتب د          الكثي ة الدراسة، يعتم وتحقيق نجاح االستثمار السياحي في منطق
  : والتي يمكن إجمالها فيما يلي ،العوامل الداعمة لهذا النجاح بعضبصورة رئيسة على توفر 

 .انتهاج سياسة  الحماية والحفاظ على الموارد الثقافية والطبيعية •

 .وموارده وتنميتها تطوير مواقع الجذب السياحي •

 .والسعي لالستثمار فيها ،من أجل التعريف بها ؛انتهاج سياسة الترويج والتسويق السياحي للمواقع واالستثمار السياحي •
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  :يل االستثمار السياحيتمو 3-4
  

  :أهمية التمويل في مجال االستثمار السياحي 3-4-1
  

  :ما يليفيأهمية التمويل في مجال االستثمار السياحي  تتمثل

أن توفير رؤوس األموال لضمان تمويل االستثمار السياحي في المشروعات السياحية المتعددة، يسهل دون شك من الجوانب  •

ما يعمل على ضمان بقاء المملكة مواآبة للمرئيات م تراتيجيات التسويق في هذا المجال؛والتخطيط لتنفيذ اسالمتعلقة بالتنمية 
 .والتوجهات المحددة لصناعة السياحة واالستثمار السياحي

اطق ا  ،وتطويرهوتنميته لتفعيل قطاع السياحة  ؛ومساندة تعد مهمة والزمة ًاتوفير التمويل يشكل دعمأن  • لجذب  خاصة في من

 ).العال(السياحي 

ى التكيف مع قطاع التسويق لتحقيق االستدامة في             • زًا عل درة وتحف ر ق في ظل توافر الموارد المالية يعد القطاع الخاص أآث

 .مجال االستثمار السياحي وصناعة السياحة

ة لالستثمار   القطاع الخاص دائمًا ما ينظر  • د الربحي ذا    ،وعات االستثمارية لسياحي من المشر   في القطاع ا   بدقة للعوائ وفي ه
م الوضع    ياإلطار فإن توفير التمويل سيشكل دافعًا قويًا لتقي ا ت م المنافع والفوائد االقتصادية المتعددة والمتنوعة، خاصة إذا م

 .في االعتبار خبرة القطاع الخاص في إدارة المال والتسويق
في عدم وجود قنوات تكمن ولكن المشكلة  ي في المملكة العربية السعودية؛احفر رأس المال عائقًا في مجال االستثمار السيويشكل توال 

تثمارية عام   ل المشروعات االس ياحي   ،ًةمناسبة لتموي تثمار الس راد والمنشآت الصغيرة   ؛خاصةً ومشروعات االس ى مستوى األف عل
  ).37: م2002 ،ليا للسياحةالهيئة الع(والمتوسطة الحجم ولكن ليس بالضرورة على مستوى الشرآات الكبيرة الحجم 

  

  :وسائل تمويل المشروعات السياحية 3-4-2
  

  :في التمويل الذاتي لمالكي الشرآات والمؤسسات من خالل اآلتي وأساليبه تتمثل وسائل تمويل المشروعات السياحية الخاصة

 .االدخار أو األرباح المحتجزة من نشاطات سابقة •

 .المشارآة عن طريق إصدار أسهم جديدة •

 .االقتراض من البنوك •
ا في حال المشروعات ذات االستثمارات             ذاتي، أم ل ال ة التموي فكلما آان حجم االستثمار في المشروع السياحي منخفضًا زادت إمكاني

  .فمن المتوقع استخدام وسائل تمويل تعتمد على المشارآة أو االقتراض ،الكبيرة الحجم
ك       مشروعات خاصة في ال  ،مل جذب االستثمار األجنبيمن المتوقع أن يشكل قطاع السياحة أحد عواو ان ذل رة، سواء آ السياحية الكبي

  .االستثمار أجنبيًا أو مشترآًا مع رأس المال الوطني
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  :معوقات تمويل مشروعات االستثمار السياحي 3-4-3
  

ا    ،المشروعات االستثمارية الصناعية    من  عددالبنوك والصناديق الحكومية في المملكة دورًا آبيرًا وبارزًا في تمويل  أدتلقد  ا فيم أم

دقي وبشكل محدود         ل القطاع الفن ى تموي ة عل ا للسياحة   (يتعلق بقطاع السياحة فقد اقتصر دور البنوك التجاري ة العلي : م2002 ،الهيئ
38.(  

  : لألسباب اآلتية ويعزا ذلك

رهن  عدم السماح للبنوك بأخذ الضمانات الكافية للتمويل والتي يأتي في  • دمتها ال وك ال تستطيع        ،مق إن البن ذا اإلطار ف وفي ه

 . على نسبة آبيرة من العقارات آمشروعات االستثمار السياحيبطبيعتها والتي تشتمل  ،تسهيل تمويل المشروعات السياحية

ات  يتسم بترآيزه على القروض المتوسطة وقصيرة األجل، وال تتوافق هذه اإلجراءات م      عمومًان سوق االقتراض أ • ع متطلب

 .المدى الذي تتسم مشروعاته بطول ،القطاع السياحي

 . معوقات على صعيد الحصول على التمويل الالزم لعملياتها االستثماريةأيضًا آما تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم  •

في صعوبة الحصول على قروض  من الواضح أن مشروعات االستثمار السياحي تواجه بعض المعوقات في مجال التمويل تتمثلويبدو 
  :وفي هذا اإلطار فإن البدائل لحل مشكلة التمويل التي تواجه تمويل االستثمارات السياحية تتمثل في اآلتي ،من البنوك التجارية

 .لمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجموضع برامج تمويل حكومية ل •

 . العمل على إزالة معوقات تمويل االستثمار السياحي •

ة خاصة للمشروعات       إالسعي  • لى تقديم الدعم المالي والتمويلي لالستثمار السياحي بمنحه قروضًا ميسرة وتسهيالت ائتماني

 .تمثل الرآيزة األساسية لقطاع السياحة ألنها ؛الصغيرة والمتوسطة

 .يتشكل من خالل اآتتاب عام ،برأسمال وطني ،إنشاء شرآات مساهمة لالستثمار السياحي •

 .ومنحها تسهيالت ضريبية وتحفيزية ،بشراآة وطنية ،لالستثمار الخليجي والعربي واإلسالمي في مجال السياحةفتح المجال  •

    



  
  40  االستثمار السياحي في محافظة العال

 

  
info@mas.gov.sa  www.mas.gov.sa 

 

  

  :تحفيز االستثمار السياحي 3-5
  

لسياحية، فإن هنالك حاجة ملحة ا مشروعاتنظرًا للمنافسة الشديدة بين الدول على استقطاب االستثمار والمستثمرين داخليًا وخارجيًا لل

  ).244: م2007 ،نوأبو عياش؛ وآخر(بحيث تتحقق الميزة االستثمارية لمناطق الجذب السياحي  ،تطوير الحوافز االستثماريةل
ة    ومما ال شك فيه  ه ومناخه ت  أن معطيات االستثمار اإليجابي في المملك ذي يشجع القطاع الخاص         وبيئت ل أهم حوافز االستثمار ال مث

  . خاصًةقطاع السياحي من خالل المساهمة في تشغيل المنشآت والخدمات السياحية لى االستثمار في الإويدفع به 
  :إن تحقيق تحفيز االستثمار في مناطق الجذب السياحي يتطلب ابتداًء ما يلي

والتي   ،تحديد العوامل التي من المحتمل أن تحفز القطاع الخاص على المشارآة الفاعلة في المشروعات السياحية المقترحة   •
 .ملت فيها دراسات الجدوى االقتصاديةاآت

ات     (تحديد مجاالت االستثمار السياحي ذات الجذب السياحي  • موارد ثقافية وطبيعية، فنادق مطاعم سياحية، منتزهات ومنتجع
 . وخاصة االقتصادية منها ،والتي من المتوقع أن تعود بالمنافع المتعددة ،)سياحية

ات        ،خاص في االستثمار في المشروعات السياحية   تحديد المعوقات التي تواجه القطاع ال • ك المعوق ى معالجة تل مع العمل عل

 .وتذليلها
ذا و ياحي ه تثمار الس وافز االس مل ح ي يوص تش راءات الت ة ل ىاإلج ا الدول وم به ا تش أن تق ياحي، آم تثمار الس ًا تشجيع االس مل أيض

  ). 47: م2002يئة العليا للسياحة، اله( إزالة معوقات االستثمار السياحي اإلجراءات التي تهدف إلى

  :أما مجاالت حوافز االستثمار السياحي العملية فإنها تشمل المجاالت اآلتية

ا يضمن حقوق األطراف             • ة االستثمار، بم ات أنظم تحديث أنظمة سوق العمل لتتالءم مع احتياجات السوق السياحية ومتطلب

 .القطاع السياحيالمتعاقدة، مع العمل على تطوير سوق العمل في 

 .خاصًةواالستثمار السياحي  ،تقديم الدعم والتمويل لقطاع السياحة •

 .للمعلومات السياحية لخدمة المستثمرين) Data Base(إعداد قائمة بيانات  •

 .عن الفرص االستثمارية ذات الجدوى االقتصادية في مجال المشروعات السياحية جاإلعالم والتروي •

لضمان جذب السياح وتوفير األمان ) القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمواطنين(فة قطاعات الدولة الشراآة الفعالة بين آا •
 .بما يحقق أهداف السياحة  واالستثمار السياحي ؛لهم

حصول المستثمرين والسياح على تأشيرات الدخول إلى المملكة، لما لها من دور فاعل في جذبهم لالستثمار والسياحة  تسهيل •

 .لكةفي المم

 . ودعم ومشروعاته تمويل خطط االستثمار السياحي •

تثمار اإليجابي          و ة االس ين بقطاع السياحة، وبيئ ل المهتم ة مع آ دأ الشراآة الفعال د مب تثمار   ومناخه  يع ة، وتسهيالت االس ي المملك ف
في المملكة وتنميته ستثمار السياحي باإلضافة إلى المرئيات الخاصة بتطوير اال ،السياحي، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين

ا في القيام بدوره الفاعل في المساهمة في تطوير صناعة السياحة        وتسانده من أهم العوامل التي تدعم القطاع الخاص  من   ،وتنميته

  ).العال(خاصة في مناطق الجذب السياحي  ،خالل االستثمار في مجال المنشآت والخدمات السياحة
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  :الفصل الرابع

  
  :منطقة الدراسةفي الثروة السياحية  - 4
  
  :وجغرافيتها طبوغرافية منطقة الدراسة 4-1
  
  :الموقع الجغرافي 4-1-1
  
ة العال وما حولها من مواقع للتراث الثقافي والطبيعي اإلطار المكاني إلجراء الدراسة، وهي تقع في     ينـل محافظـة العـال عامة ومدتمث

ى خطي طول        ة السعودية عل ة العربي  ،29�   º   َ36 26ودائرتي العرض    ،58�   º   َ55 37الجزء الشمالي الغربي من المملك

ر الخط الجد  ) ًامترآيلو 320(وعبر الخط القديم، ) ًامترآيلو 400(المنورة، وتبعد عنها ة وترتبط إداريًا بالمدين د المباشر  عب د   ،ي وتبع
ل  ) مترًاآيلو 250(عن تبوك على خط سكة حديد الحجاز بنحو  و  416(إلى الجنوب، وتبعد عن حائ د      )مترًاآيل رب، وتبع اه الغ في اتج

وب الغربي   ) مترًاآيلو 160(إلى الشرق، وتبعد عن تيماء بنحو  )ًامترآيلو 240(الميناء البحري  الوجهعن  م  لوحة  ال(باتجاه الجن رق
  ).9 :هـ1414 ،يعل() 1

  .)وزارة المواصالت( خارطة المملكة العربية  السعودية وفيها موقع العال وما حولها من المدن) 1(لوحة رقم ال

  
دوره            ،ًاتقع العال وسط وادي يعرف بوادي القرى، المشهور تاريخي  ذي ب م يصب في وادي الحمض، ال ذي يصب في وادي الجزل ث ال

ال من الشرق    وتمتد طوًال من الشمال إلى الجنوب، وتحي ،)12 :هـ1423 ،األنصاري وأبو الحسن(يصب في البحر األحمر  ط بها الجب
ية ألن تكون ضمن الموارد الطبيعية السياح ، تصلحخالبة، وقد أثرت عوامل التعرية في هذه الجبال حتى اتخذت أشكاًال طبيعية والغرب

    .)40 :هـ1429 ،الزهراني(في المملكة العربية السعودية 
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ال إحدى        أدىو ل الع ي جع ًا ف ز دورًا جوهري ي المتمي ذا الموقع الجغراف ديم   ه الم الق اطق الحضارات في الع ز    ،من د آانت من المراآ فق

  . ر وبالد الشام والعراقصبمجنوبًا ري الذي يربط الجزيرة العربية لوقوعها على الطريق التجا ؛الحضارية والتجارية
ة  ذا        ،آما مثل وادي القرى المشهور على مدى العصور التاريخي ا ه ى يومن اة السكان حت ًا في حي وفرة مياهه      ،دورًا محوري ان ل د آ فق

 ،ي اقتصادها الزراعي واستقرارها االجتماعيعليه بصورة آبيرة فالحضارات حوله، التي اعتمدت في تمرآز  ئيسوعذوبتها الدور الر
ل وت  دد  تآما هو ماثل في حياة سكان المدينة اليوم، حيث تكثر أشجار النخي اط  ع ى خصوبة      توت ةالزراع أنم ادًا عل وع محاصيلها اعتم ن

ًا واقتص       فهنا ،ووفرة مياهه وعذوبتها ،واديأراضي ال رى، اجتماعي ين سكان العال ووادي الق اً  ك ارتباط وثيق ب  ،اديًا ووجدانيًا وثقافي
مات الجذب السياحي وآما أنه من ناحية سياحية يمثل أحد مق ،عراء بهآثير من الشتغنى و ،القصائد استلهامًا منه نم آثيرحيث ُنظمت 

  .تراث الطبيعي بالمنطقةفهو يمثل عبر التاريخ جزءًا مهمًا من عناصر ال ؛الطبيعي
ة التي        هي امتداٌدف ؛وتعد جبال العال تراثًا طبيعيًا ال الرملي ى شمالها، وخلف الجب لسلسلة جبال السروات الممتدة من جنوب المملكة إل

ة  ك طريق معبَّر، وهناعن سطح البحمتر  1000التي ترتفع ألآثر من  ،تحد العال من الجهة الغربية تقع حرة العويرض د يؤدي إلى قم
ة    منهذه الحرة  قف على سطححيث يتمكن الوابذه الحرة ه ة ثقافي  Cultural Land(مشاهدة العال وما يحيط بها من مناظر طبيعي

Scope (في مشهد طبيعي خالب وجذاب.  

  
  :الدراسة منطقة جيولوجية 4-1-2

  
و   ن تك ال م ة الع وجي لمحافظ اء الجيول دات البن ون وح اينينيتتك وجيين متب ث عوام  ،نين جيول ن حي أة وخصائص الصخور  م ل النش

ًا من صخور    حيث ي ،وأعمارها نتمي الجزء الغربي من أرض المحافظة إلى إقليم الدرع العربي، وهي آتلة قديمة متبلورة تتكون أساس
ون من           ،نارية ومتحولة رف العربي المتك يم ال تغطي أجزاء واسعة من المسكوبات البرآانية، بينما يدخل القسم الشرقي في نطاق إقل

  ).2لوحة رقم الانظر () 22 :هـ1426 ،يرالفق( لصخور الرملية المسامية الحديثةا

  

  
، يوضح تضاريس منطقة العال، وحرة العويرض في الغرب، وموقع دادان، والعال القديمة، وقرح "جوجل"منظر جوي، من ) 2(اللوحة رقم 

    .في الجنوب، ومدائن صالح في الشمال

  الحص مدائن

  ناداد

  البلدة القديمة
  قرح

  حرة العويرض

 مدائن صالح
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  : والمالمح الجيولوجية العامة في محافظة العال تتمثل في اآلتي

  .مصادر لثروات متعددة من المعادن ومواد البناء التي تعّد ،رسوبية والمتحولةالالتنوع الكبير في أنواع الصخور النارية و •

 .وجود تربة برآانية عالية الخصوبة يدعمها المخزون الكبير من المياه الجوفية •

 ).3رقم لوحة ال(لطبيعية الرائعة الجمال والجذابة السالسل المتنوعة من المشاهد ا •

  .سالسل الجبال المتنوعة والمشاهد الطبيعية الرائعة والجذابة) 3(رقم لوحة ال
  

  : ةقتضاريس المنط 4-1-3
  

ا     منطقة العال بشكل عام جبلية، وهي امتداٌدتضاريس  ًا م ًا مدهش لجبال الحجاز في الجنوب، وتتنوع مظاهر السطح في المحافظة تنوع
ة وال    مظاهر آبيرة آالجبال والكتل الهضبية واألراضي السهلية الفسيحة، و    مظاهربين  ة   أصغر آاألدوي ان الرملي ة والكثب  تالل المنعزل

  .)4رقم لوحة ال انظر( )27-26 :هـ1426الفقير، (

  .تنوع مظاهر السطح )4(لوحة رقم ال
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   :بإمكانيات سياحية جذابة تشمل سعن متحف تضاري عبارةومظاهر السطح في محافظة العال 

 .بأشكالها المتنوعة والمتعددة ،الجبال •

 ،ضرحرة العوي( :والهضاب البرآانية ،)هضبة حمر، هضبة أم غيطة( :الهضبات الصخرية، والتي تشمل الهضاب الرسوبية •

 ).حرة الزينو

  .)وغراب ،القليبوواسط، ومطران، والجزل، ( :حيث تتميز المحافظة بوجود الكثير من األودية ،ديةواأل •

ة ذات       ( :منها ،األشكال والهيئات بعضالكثبان الرملية، التي تتخذ  • ال الرملي ة، والعروق والجب ان المستعرضة، والطويل الكثب

 ).قمم العاليةال
 

  :المناخ 4-1-4
  

اع العال عن سطح        254، ويبلغ معدل األمطار السنوي  الحرارة صيفًا وإلى البرودة شتاًءيميل مناخ العال الجاف إلى  غ ارتف م، ويبل مل
  .)241 :هـ1416العنزي، ( ًامتر 825إلى  765البحر ما بين 
ات                  فالمناخ يعّد ة للمجتمع اة االقتصادية واالجتماعي ؤثرًا في الحي ًا م وردًا طبيعي ه م ى آون من أهم عوامل الجذب السياحي، إضافة إل

دار االستمتاع    : "التي تعرف بأنها ،وبناًء على نماذج الراحة الحرارية. اإلنسانية ة ومق حالة الرضا التي تعبر عن تحمل البيئة المناخي
ود في  إلى أن حالة الطقس المقبولة في محافظة العال تس    ) 40 :هـ1426 ،الفقير(يمكن القول آما أشار ه وعلي ،"الترويحي بالطقس

ر  سبعة أشهر، وحاالت الطقس   رودة وشهرين بسبب الحرارة               الغي ة أشهر بسبب الب ا ثالث ط، منه مريحة تسود في خمسة أشهر فق
  .بولة باستثمار المناطق المرتفعةيمكن تحويل طقسها إلى الدرجة المقالعالية، وهذه األخيرة 

  

  :الحياة النباتية والحيوانية 4-1-5
  

ا    ة،     ًاك تنوع من حيث الغطاء النباتي في المحافظة، يالحظ أن هن ات البري ام البيئي      في النبات راء النظ ى إث ل في    ،التي تعمل عل وتتمث
ات   األشجار والشجيرات و   ح، السلم  ( :المتسلقات والمعمرات والحولي ات الموسمية  ، )الطل ا عناصر  ). ، السعدان األقحوان ( :والنبات أم

دييات      ون من مجموعة الث ة، والثعالب   ( :الثروة الحيوانية البرية في محافظة العال حاليًا فهي تتك زالن  ،األرانب البري ومجموعة  ). الغ
ة )الثعابين، السحالي( :الزواحف اري   ( :، ومجموعة الطيور المقيم ي، القم ام الجبل ور الجوارح  وال ،)الحم صقر الشاهين، النسر    ( :طي
  .)44: هـ1426 ،الفقير( )البلشوف األبيض، السنونو( :ابرة، إضافة إلى مجموعة الطيور الع)األصلع
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  : النشاط االقتصادي 4-1-6
  

تمثل مرآزًا تجاريًا  -في ظل تاريخها الثقافي والحضاري  -منطقة العال  آانت فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي بمنطقة الدراسة، فتاريخيًا

زًا يق     يهمًا م ًا ممي ه للحجاج  دربط جنوب الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق، وفي فترة العهد اإلسالمي شكلت موقع ا   ،م خدمات أم
د صار    ًا فق ًا    حالي زًا زراعي ل مرآ اً ت تمث ـوب مع    بيشتهر ب  مهم ـاج الحب ـل وإنت ـاتين النخي كان، يشو(محـدودية النشـاط االقتصادي     س

  .ويمثل قطاع الخدمات أهم مصادر الدخل للسكان المحليين في الوقت الحالي .)2 :هـ1424
التي شهدتها غرب المملكة، وبعد النهضة والتطور وأعمال التنمية الحديثة  يإن طبيعة الموقع الجغرافي الحالي لمحافظة العال في شمال

في تشييد المرافق  ، والتزايد المطردق، والفناداإلقليميد المطار يرصف للطرق والعمل على تشي(التحتية من  البنى المحافظة في مجال
داني       ،)العامة اء المسح المي دانيًا أثن ا مي ة التي تم الوقوف عليه ا   ؛للمنطق ا  تزخ  أخرى  مع مقومات سياحية    ،عوامل تساعد  آله ر به
رؤوس أموال القطاع  مملكة، مما يشجع ويحفز على تدفقوواجهة سياحية رائدة لل متميزةعلى أن تكون منطقة جذب سياحي  ،المنطقة

  .هافيالخاص لالستثمار السياحي 

  

  :الثروة السياحية بمنطقة الدراسة 4-2
  

داني   ة       ،)Field Survey(اعتمد هذا الفصل بصورة رئيسية على المسح المي ذي اتخذ من محافظة العال عام ا    يومد ،ال ة العال وم ن
  .مكانًا إلجراء الدراسة ،حولها خاصة

ل في             ،تشكل الموارد السياحية عوامل جذب سياحي ا هو ماث دان، آم ة محددة في البل يم واحد أو منطق يمكن أن توجد مجتمعة في إقل
ة   آثيرمحافظة العال التي اجتمعت فيها  ة والطبيعي الثروة   ؛من الموارد الثقافي ل  ف د   السياحية تمث في صناعة السياحة     األساس والمعتم

  :السياحية من عنصريين أساسيين هماوتتكون الثروة  ،لمحرك الرئيسي لالستثمار السياحيوا

 .الموارد السياحية الثقافية  - 1

 .الموارد السياحية الطبيعية  - 2

 
  : أهداف المسح لموارد الثروة السياحية بمنطقة الدراسة 4-2-1
  

  : إلى تحقيق اآلتي) التراث الثقافي والطبيعي(يهدف المسح الميداني لموارد الثروة السياحية بمنطقة الدراسة 

ات   والمتمثلة في موارد التراث الثقافي والطبيعي، بغرض تكوين  ،وحصرهامسح موارد الجذب السياحي بالمنطقة  • قاعدة بيان
 .السياحية المقترحة لالستثمار السياحي مشروعاتمعلوماتية يستفاد منها في تحديد ال

د المخاطر والمهددات التي تواجه       ،)Tourism Attractions(تحليل معطيات الجذب السياحي والمغريات  • بغرض تحدي

 .المتاحة الضعف والقوة والفرص تحليل مواطن، ووموارده مواقع التراث الثقافي والطبيعي

 .ةّيتحليل اآلثار والمردودات البيئية الناتجة عن السياحة الثقافية والسياحة البيئ •

 .للوصول إلى خطة استثماريةوتطويرها؛  العمل على وضع خطة تنمية مناطق الجذب السياحي بالمنطقة •
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   :الموارد السياحية الثقافية بمنطقة الدراسة 4-2-2
  

ة   آثيرتبنت  ديرات    ،آإحدى عناصر سياستها السياحية    ) Cultural Tourism(من الحكومات في العالم السياحة الثقافي وتشير تق

ة    ياحة الدولي ة الس ى ) UNWTO، 2003(منظم ية    إل ورة أساس دة بص ة المعتم ياحة الثقافي افي    أن الس راث الثق وارد الت ى م عل
)Cultural Resource Hostage (  ل ة      ٪37 نحو تمث الي سوق السياحة الدولي وازي ثلث     ،من إجم ا ي الي النشاط   أي م إجم

افي     مما يؤآد الدور اإليجابي  في العام تقريبًا؛ ٪15وحسب التقديرات فإنها تنمو بمعدل  ،السياحي في العالم راث الثق وارد الت ارز لم الب
  .األآبر في سوق السياحة العالمية ونيلها النصيب

رويح   -فالدافع الرئيس للسياحة الثقافية  ى  هو التعرف   - باإلضافة إلى االستجمام والت ة    عل ة االجتماعي ات الثقافي والحصول   ،الموروث
بمنطقة الدراسة وموارده لذا فقد عملت خطة المسح الميداني لمواقع التراث الثقافي  ؛للسائح شخصية على تجارب اجتماعية ـ سياحية 

  :على تحقيق اآلتي

 .حصر الموارد الثقافية المتعددة والمتنوعة •

 .تحديد أهم المعالم والعناصر التاريخية، الثقافية والفنية آجواذب سياحية •

 .حصر المخاطر والمهددات البشرية والطبيعية التي تواجه الموارد الثقافية •

ا  بغرض حماية المواقع الثقافية ؛)Site Management Program(وضع خطة إدارة الموقع  • تطوير  و ،والحفاظ عليه

 .بالمنطقةوتنميتها السياحة الثقافية 
 بعضيتكون من وموارده لى أن المنتج السياحي الثقافي المعتمد على مصادر التراث الثقافي إيشير المسح الميداني بمنطقة الدراسة و

  : المقومات السياحية الثقافية التي تم حصرها في اآلتي

 .المواقع األثرية •

 .التاريخيةالمباني  •

 .التراث العمراني التقليدي •

 ).المأثورات الشعبية(التراث الشعبي  •

ى      وتشير  ز عل افي الممي راث الثق نتائج المسح الميداني والمصادر والمراجع التي ُآتبت عن المنطقة إلى أن العال تشكل مخزونًا من الت
ة السعودية   ة العربي ة، والعمر   ،مستوى المملك ة التاريخي رز األهمي ةيب ة  ،اني ة، حيث    ،والفني ة لهذه المنطق ا إن والثقافي ر به من  ًاآثي

والصناعات الشعبية، باإلضافة إلى استمرارية  ،والحرف ،والتراث الشعبي ،ومعالم البيئة الثقافية ،والمباني التاريخية ،المواقع األثرية

  .الثقافيةصيل لهذه المعالم وفيما يلي تف. العمراني للمنطقة الشكل العام للنسيج
  

  :المواقع األثرية 1- 2- 2- 4
  

ي   ،للعهد اإلسالمي على السواء وآذلك  ،تتميز المنطقة بوجود آثير من المواقع األثرية التي تعود لفترة ما قبل اإلسالم ا يل رصد   وفيم
  .ة التي تم الوقوف عليها ميدانيًاألهم المواقع األثرية الجاذب
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  ):الخريبة(دان موقع دا 1-1- 2-2- 4
  

را   ـ  ءتشير ق ى خطي طول      ) GPS(ات ال ى أن الموقع يقع عل د    º 37 54ودائرتي عرضَ       º 26 39َ  إل ى بع ومترات   3وعل آيل
ة يشمال  ال القديم ة  . شرق الع د موقع الخريب ذ(ويع و االسم ال ع اآلن وه ى الموق ق عل ة دا) ي يطل انمملك و  ؛األنصاري( دان ولحي أب
  .)23: هـ1423 ،الحسن

  : بالموقع فتتمثل في اآلتيومقوماته أما أهم مكونات معالم الجذب السياحي 
  

 :العمارة الجنائزية المتمثلة في مقابر األسود •
فن العمارة الجنائزية المنحوتة داخل الجبل بعمق مترين تقريبًا وباتساع متر، وهو أسلوب معماري ) 5رقم لوحة ال(تمثل مقابر األسود 

ا توجد    ويعّد ،المقابرفريد في عمارة  ل     بعض معلمًا سياحيًا جاذبًا، آم ة داخل الجب ابر المنحوت ة       ،المق ى بعضها نقوش داداني التي عل
  .ية ومعينيةولحيان

  
  .مقابر األسود في الخريبة) 5(لوحة رقم ال
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 :)ةالناق محلب(الحوض  •

ري،   ه   ُقلَ ْطُي(يتوسط هذا الحوض الموقع األث ة        اسم علي ة يسمونه بالحلوي ان أهل المنطق ة، وآ ارة عن حوض     ) محلب الناق وهو عب

  .)6رقم لوحة ال(صخرية  نقوشمترًا وعليه  2،15مترًا وعمقه  3،75الصخر يبلغ قطره  فيمنحوت 
  

  
  .حوض في موقع الخريبةال )6(لوحة رقم ال

  
 :اللحياني المرآز الديني •

ز ديني  الكشف عن   عن  ،واآلثار بجامعة الملك سعودأسفرت حفريات قسم اآلثار، آلية السياحة  اني بجانب الحوض     مرآ لوحة  ال(لحي

   .مترًا2.40 نحو، إذ تبلغ عرض جدرانه )7رقم 
ارة الموقع   و وحظ  من خالل زي ة الموقع بسو      ُل الرغم من حماي ه ب ة         أن ل عوامل أنشطة طبيعي دهور بفع دمير والت ه يتعرض للت ر إال أن

اره لخطة إدارة الموقع    ،)القوارض(والحيوانات ) األمطار والرياح(وبشرية متمثلة في التعرية  ر   إحيث   ،إضافة إلى افتق ن الموقع غي
ب الوعي المعرفي بقيمه التاريخية والثقافية غيا إضافة إلى ،مما يعني تجميدًا لقوة اقتصادية سياحية آامنة ،مفتوح للمواطنين والسياح

  .والفنية

  
  .المرآز الديني اللحياني) 7(اللوحة رقم 
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  :جبل عكمة 1-2- 2-2- 4

ـ   ى خطي طولَ        ) GPS(تشير قراءات ال ى أن الموقع يقع عل ا مقومات    ،شمال العال   ،º 37 54ودائرتي عرضَ       º 26 41إل أم
  : )8 لوحة رقم ال( معالم الجذب السياحي به فتتمثل في اآلتي

 .ةانييحالل الفترةعود إلى الكتابات والنقوش الصخرية التي ت •

 . دمية وحيوانيةآرسوم ألشكال  •

 . )السمسمية(رسوم لبعض اآلالت الموسيقية  •

 
  .في جبل عكمة )السمسمية(وحيوانية وبعض اآلآلت الموسيقية دمية آالكتابات والنقوش الصخرية ورسوم ألشكال ) 8(لوحة رقم ال

  
تحيط  حيث   ،ويشكل الموقع بانوراما رائعة ،مفتوحًا يتحدث عن جزء من تاريخ مملكة لحيان وحضارتهاسياحيًا هذا الموقع متحفًا  يعّد

  .والكثبان الرملية المتحرآةويطل على غابات النخيل ووادي القرى  به الجبال
ا    زيارة الموقع   ى أن الموقع م ة        تشير إل دة من حيث الحماي ة جي ات والنقوش تعرضت      )السور (زال في حال ، ولكن يالحظ أن الكتاب

  .مما يدل على قلة الوعي بأهمية التراث الثقافي ؛للخراب بالكتابة عليها بفعل األنشطة البشرية

  

  :)مدائن صالح(الحجر  1-3- 2-2- 4
  

ى خط    )GPS(حسب قراءات الـ  د     ،º 37 57ودائرتي عرضَ       º 26 47طولَ    ييقع الموقع عل ى بع و  22ويقع عل ى  آيل مترًا إل
مدائن صالح آما يطلق (الحجر  ويعّد ،ن الثاني الميالديعنها في القر وقد نزحوا ،اطو العاصمة الثانية لمملكة األنبالشمال من العال، وه

ة السعودية   ة من أهم المواقع األثري    ) عليه اآلن ة العربي ًا صحراويًا جذاباً      بالمملك رًا طبيعي و  ،، حيث يشكل منظ ى مجموعة    ييحت عل
منطقة تراث ، وقد تم تسجيله آمتفردة من الصخور والنتوءات والجبال، باإلضافة إلى تميزه وتفرده بالتراث الثقافي على نطاق المملكة

د  . )Universal Cultural Heritage ( م2008عام في صيف ثقافي عالمي  ة ذات الجذب    من الم  ٍديتميز الموقع بع الم الثقافي ع
  :تشمل اآلتي ،السياحي

 .)11، 10، 9 ذات األرقام اللوحات نظرا( وقصر الفريد وقصر البنت وغيرها من المعالم التراثيةالديوان  •

 .اآلبار والقنوات المائية المحفورة •

 ).هافيلم تتم أعمال تنقيب آثيرة (المنطقة السكنية  •
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  قصر البنت) 11(اللوحة رقم   قصر الفريد)10(اللوحة رقم الديوان) 9(اللوحة رقم 

  
  
في معظمها في حالة هي التي  ،من معالم الجذب السياحي الثقافي آثيرهذا الموقع منطقة جذب سياحي متفرد، يحتوي على  سياحيًا يعّد

ى وضع خطة إدارة    و ،تشكل محور اهتمام السياحة الداخلية والخارجيةممتازة، فهي ذات مشاهد جمالية وفنية رائعة  الموقع يحتاج إل

ة       ،)Site Management Program(الموقع   ى معالجة العوامل الطبيعي ة (والعمل عل الم    (والبشرية  ) التعري ى مع ة عل الكتاب
  .التي تهدد الموقع) الموقع الثقافية

  

  :)المابيات(قرح  1-4- 2-2- 4
  

ى  ويقع    º 38 03 ودائرتي عرضَ     º 26 30تشير إلى أن الموقع يقع على خطي طولَ  ) GPS(قراءات الـ  د  عل م   18 نحو بع آ

ويعود تاريخه إلى ما قبل اإلسالم،  ).تعرف حاليًا بالمابيات(إلى الجنوب الغربي من العال، باتجاه المدينة المنورة، بالقرب من المغيراء 
وك      ،قرحمحمد صلى اهللا عليه وسلم صلى ب اإلسالمي، ويعتقد أن الرسولواشتهر في العصر  ى تب ه إل ال  ش وآ. وهو في طريق فت أعم

ار   راهيم (التنقيب التي قامت بها وآالة اآلث ك ). 123-113 :هـ 1405 ،وآخرون  ؛إب ك سعود       ا وتل ة المل ا جامع وم به ر (لتي تق  ،العمي
ة تشمل اآلتي       ، بأن أهم المعالم األثرية ال)252-217 :هـ1427 د مقومات سياحية جاذب وحتين رقم   ( تي تميز الموقع وتع  يانظر الل

12، 13(:  

 .سور المدينة المتعرج والخندق الذي حوله •

 .)قلعة(الحصن المنيع في أعلى الجبل  •

 . منشآت العمارة المدنية •

 ).المقبرة(العمارة الجنائزية  •
إال أنه يفتقر إلى خطة إدارة  ،)تسوير(ومن حيث الحماية فهو بحالة جيدة  ،بالمنطقةمن المواقع اإلسالمية المميزة سياحيًا الموقع  يعّد

الم الموقع أيضًا بعوامل                 الموقع، آما يعّد أثر مع ا تت ع، آم ر العشوائي للموق ى الموقع من خالل الحف لبيًا عل ؤثرًا س العامل البشري م
   .)األمطار(التعرية الطبيعية 
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  .يوضح المعالم الرئيسة بالموقع) المابيات(صورة جوية لموقع قرح ) 12(لوحة رقم ال
  
  

  
  .)تالمابيا(بعض مباني موقع قرح ) 13(لوحة رقم ال

   

السور 

مصانع الفخار 
  واآلجر

 )األفران(
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   :المباني التاريخية 2- 2- 2- 4
  

د الحجاز   سكك ياحي في منطقة الدراسة في  تتمثل المباني التاريخية ذات الجذب الس ة       ،حدي  ،والقالع اإلسالمية التي توجد في المنطق

  :وهي
  

  :)حديدالسكة المباني محطات (حديد الحجاز  سكة 2-1- 2-2- 4
  

ين دمشق   عبد الحميد الثاني  العثماني م بأمر من السلطان1907في مطلع القرن العشرين، في العام  ُأنشئتحديد الحجاز  ةكس ليربط ب
ى طول الطريق    رئيسة  وأنشئت محطات  ). 287 :هـ 1416 ،العنزي(بغرض تسهيل حرآة الحجاج والمدينة المنورة؛  ا  من ،عل في  (ه

وأهم معالم سكة حديد الحجاز في منطقة الدراسة تتمثل في مباني محطات . تبوك والحجر والمدينة المنورة :)المملكة العربية السعودية
   :حديد اآلتيةالالسكة 

 : لحمحطة سكة حديد مدائن صا •
ى الستراحات المسافرين؛     16من   تتكون المحطة ة     مبن ا محطة رئيسة في المنطق وظفين،        ،لكونه ى مساآن للم ا تشتمل أيضًا عل آم

   .)14رقم لوحة ال(ح محرآات القطارات ورشة إصالودورات مياه مستقلة، و

 .)15رقم لوحة ال(محطة العذيب بالقرب من العال  •

  .)16رقم لوحة ال() المابيات(محطة البديع بالقرب من قرح  •

 ). 17 رقملوحة ال(محطة العال، والتي بنيت على الطراز اإلسالمي وقد استخدمت مقرًا لإلمارة في عهد األمير أحمد السديري  •

 ،)صالحمحطة مدائن (أن معظم مبانيها في حالة ممتازة خاصة  ،تشكل هذه المحطات موردًا سياحيًا جذابًافسياحية الناحية المن و  
  ).فنادق تراثية(التي يمكن إعادة استخدامها في وظائف جديدة بعد تأهيلها خاصة في مجال الخدمات 

  

  
  .)مدائن صالح(سكة الحديد في موقع الحجر ال) 14(لوحة رقم ال
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  .حديد العذيبسكة  )15(لوحة رقم ال

  
  .سكة حديد البديع) 16(رقم  اللوحة

  
  .وقد استخدمت مقرًا لإلمارة في عهد األمير أحمد السديريمحطة العال، ) 17(م رق اللوحة
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  :القالع 2-2- 2-2- 4
  

وي   ة  تحت ى  المنطق ى       ،عدد من القالع   عل ود إل ك التي تع ل العهد  خاصة تل ة      اإلسالمي،  أوائ الم التاريخي لجذب ل ومن أشهر هذه المع
  :السياحي ما يلي

  
 :اإلسالمية بمدائن صالحالقلعة  - 1

اً       العباسية بنيت هذه القلعة ًا وإياب وفير الراحة للحجاج ذهاب ة طريق الحج     ،بغرض ت ذلك لحماي وردًا سياحيًا      . وآ ة م ل هذه القلع وتمث
ذي          حظ خالل المسح الميداني إجراء أعمالولوقد  ،مهمًاتاريخيًا  ار، األمر ال ة للسياحة واآلث ة العام ل الهيئ الترميم لهذه القلعة من قب

  .)18رقم  اللوحة() فندق تراثي(فيها في استخدامات جديدة ويحفزها الستثمار السياحي ا يشجع فرص

  .)مدائن صالح(اإلسالمية في الحجر القلعة ) 18(رقم  اللوحة
  
 :موسى بن نصيرقلعة  - 2

بان المسح الميداني العمل الدوؤب إحظ ولفي مدينة العال، وقد  ًاتمثل معلمًا سياحيًا تاريخيًا بارزتقع هذه القلعة فوق هضبة أم ناصر، و

ادة استخدامها في          بجعلها ؛الذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة واآلثار في مجال الترميم والصيانة ا يمكن إع ر جذبًا للسياحة، آم أآث
  .)19رقم  اللوحة( وأحيائها المدينة أرجاءحيث تطل القلعة على آل  ،)مطعم تراثي سياحي(وظائف جديدة 

  
  .ة موسى بن نصير فوق هضبة أم ناصرقلع )19(رقم  اللوحة
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  :التراث العمراني التقليدي 2-3- 2-2- 4
  

ة   اشزال  دًا للتراث اإلسالمي الذي ماالبلدة القديمة أنموذجًا فري تمثل ه التراثي ة ومباني الرغم من    ،خصًا في آثير من مكوناته العمراني ب
إن           ،)هـ1400(أنه قد تم هجرها في مطلع القرن الخامس عشر الهجري  راث العمراني ف ًا من الت ة تتضمن نسيجًا حي ا أن المنطق وبم

المي       افي الع راث الثق ة الت ة في قائم ه من أصالة       ؛ذلك يجعلها في دائرة الضوء عند تسجيل مواقع التراث الثقافي بالمنطق از ب ا تمت لم
ردة  وخصائص عم ى جذب السياح      ،)Out Standing Value(رانية وثقافية وتاريخية متف -37: هـ 1429 ،الزهراني (تعمل عل

58.(  
اظ        سياحيًا  جذبًا  يمثل التراث العمراني التقليدي و زة، واحتف ة المتمي ة بخصائصه العمراني دة القديم اني ب   في البل ر من المب ا  آثي هياآله

ال  ة            العمرانية بصورة جيدة، وآذلك أعم ة للسياحة واالستثمار السياحي بالمنطق ة العام ا الهيئ وم به رميم والصيانة التي تق ر   ،الت عب
ومن أهم االستخدامات والوظائف التراثية الجديدة في المجال السياحي لهذه  ،استخدامات سياحية جديدة لمباني التراث العمراني بالبلدة

اني   ا متحفًا مفهالمباني التراثية هو جعل البلدة آل بعض المب ة  (توحًا، مع استخدامات محددة ل ادق تراثي ة     ،)آفن وبعض الممرات واألزق
  ).20رقم  اللوحةانظر ) (المشروعات السياحية المقترحة( الخامسآما يتم معالجة ذلك في الفصل  ،)نيقرى للحرفي(

  
  .في العال راني التقليدي في البلدة القديمةللتراث العم منظر) 20(رقم  اللوحة

  
  :التراث الشعبي 2-4- 2-2- 4
  

  .من التراث المادي والتراث الشفاهي يتضمن آًال ،منطقة العال غنية جدًا بتراث شعبي ضخم

صناعات الغزل والنسيج والخوص، والتي تشمل الصناعات الخشبية،  ،)الحرف والصناعات التقليدية(التراث المادي  - 1
  .)لخإ... صناعة الطعام و ،صناعات الجلودو

 .)الحكايات والرقصات، وفنون األداء الشعبيوالشعر الشعبي، (التراث الشفاهي والمتمثل في  - 2

ا نادرة لتطوير نشاطات التراث الشعبي والفعاليات الثقافية  ًاالمنطقة ستوفر فرص إن التنمية السياحية المتوقعة في من خالل    ،وتنميته

ة  احات المفتوح وارع والمس ك  ،توظيف الش ا سيتضح ذل ة   آم ذه المنطق ي ه ة ف ة المقترح ياحية الثقافي ي المشروعات الس الفصل (ف
  ).الخامس
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  :الموارد السياحية الطبيعية بمنطقة الدراسة 4-2-3
  
ًا للعرض السياحي الطبيعي     تعّد ة       ،موارد التراث الطبيعي مقومًا وجاذبًا مهم ه السياحة البيئي د علي  Environmental(التي تعتم

Tourism(،      ّال وحر ة من جب ة آالمشاهد الطبيعي الل وصحارى       ،ات برآاني ان وت ار وودي ات صخرية، وأنه ة   ،ومنحوت اة فطري وحي
)Wildlife(.  

ة  ياحة الطبيعي رئيس للس دافع ال ة(فال ة ) البيئي ة الجميل اهد الطبيع ع بمش رويح والتمت تجمام والت و االس دن   ،ه دًا عن ضوضاء الم بعي
  :بمنطقة الدراسة على تحقيق اآلتيوموارده التراث الطبيعي طة المسح الميداني لمواقع لذا فقد عملت خ ؛وازدحامها وتلوثهاوصخبها 

 .وموارده حصر مواقع التراث الطبيعي - 1

 .آجواذب سياحية يجب العمل على تطويرها وتنميتها تحديد أهم المعالم الطبيعية - 2

 .حصر المخاطر والمهددات التي تواجه موارد التراث الطبيعي - 3

لمواآبة التنمية السياحية المتوقعة في  ؛بغرض حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها ؛وضع خطة إدارة مواقع التراث الطبيعي - 4
 .المنطقة

راث الطبيعي         إيشير المسح الميداني بمنطقة الدراسة  ى مصادر الت د عل المنتج السياحي الطبيعي المعتم ا ب وارده  لى ثرائها وتفرده ، م

  :التي تم حصرها في اآلتي ،مقومات السياحة الطبيعية عضبوالذي يشتمل على 

 .المواقع الطبوغرافية  - 1

 .مواقع البيئة الصناعية  - 2

ى قسمين رئيسين   ف ا  ،لقد حبا اهللا منطقة العال بموارد طبيعية ساحرة، فهي تتميز بتراث طبيعي غاية في الجاذبية يمكن تصنيفه إل  :هم
  .ناعيةالمواقع الطبوغرافية ومواقع البيئة الص
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  :المواقع الطبوغرافية 1- 3- 2- 4
  

  :فية ذات الطبيعة الساحرة، ويمكن حصر مكونات جذبها السياحي وعناصره فيما يليالمواقع الطبوغرا بعضتتفرد المنطقة بوجود 

 :الجبال والكتل الصخرية - 1
ة  تشكل الجبال والكتل الصخرية في منطقة الدراسة منظرًا طبيعيًا رائعًا يعد عامل   ،جذب سياحي مميز، يتمثل عامة في السالسل الجبلي

هو تكوين جيولوجي و) 21رقم  اللوحة(وخير شاهد لروعة هذه الجبال جبل الفيل  ،التي تحيط بالمنطقة مكونة محمية طبيعية للمنطقة

  . مدهش يقع إلى الشرق من مدائن صالح

  
  .جبل الفيل )21(رقم  اللوحة

  
 :في حرة العويرضالهضاب البرآانية ممثلة  - 2

 21 38( متر فوق سطح البحر 1000حيث يبلغ ارتفاعها  ،تشكل حرة العويرض محمية جبلية طبيعية، تمثل أعلى ارتفاع في المنطقة

º   َ،37 53ش º زه سياحي تراثي وطني         ،)ق ة مشروع منت وفر   )الخامس الفصل  (والتي يمكن استثمارها سياحيًا في إقام ، حيث ي
ويرض     )Land Scape(فرصة االستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة في المنطقة  وق حرة الع م   اللوحة ( من خالل اإلطاللة من ف رق

2(.  

 :األودية - 3
ومن أشهر األودية وأجملها وادي شرعان الذي يقع على بعد  !فال غرو بأن تسمى المنطقة واحة العال ؛د من األوديةبعدالمنطقة تزخر 

  .آلم شمال العال 60

 :الصحراء والكثبان الرملية والتالل - 4
ة   من من السياح  ًاالتي تجذب آثير ،أنموذجًا رائعًا لسياحة الصحراءبدورها تغطي أجزاء واسعة من المنطقة، تشكل  وهي داخل المملك

  ).22رقم  اللوحة نظرا(وخارجها 
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  .مظاهر سياحة الصحراء )22(اللوحة رقم 

 :الحياة الفطرية - 5
لموتت دي  ث ي الث ب،الغزالن( :اتيف ة   ،)األران ابرة والجارح ة والع ور المقيم ل ( :والطي ام الجبي اري، و ،الحم يض،  والقم وف األب البلش
  ). وصقر الشاهين ،النسر األصلعوالسنونو، و

ة    ة بالمنطق ة    فعناصر الحياة الفطري ات الطبيعي وفر شروط المحمي وفر فرص السياحة الخضراء       ،ت ة  (التي ت وسياحة  ) السياحة البيئي

  . المناطق المحمية
  

  :)Man Made(البشرية مواقع البيئة  2- 3- 2- 4
  

  :تتمثل في اآلتي ،من موارد مواقع البيئة الصناعية بكثيرتزخر المنطقة 

 .المزارع - 1

 .الحدائق - 2

 .اآلبار - 3

ى وي عل ة تحت ي    فالمنطق راث الطبيع ة خاصة للت ي تضفي جاذبي ل، الت زارع النخي ن م ر م دد آبي تثماره   ،ع ه واس ن توظيف ذي يمك ال

ي  ياحيًا ف تغالله س روعاتواس ة مش ي المنطق ياحية ف راث    ،س واذب للت زارع آج دائق والم ي الح ة ف ات ترفيهي اطات وفعالي ة نش بإقام
  .الطبيعي

ى وجود   ئالحظ مدى ثراُييعي بالمنطقة من خالل المسح الميداني لموارد التراث الطبو ها بهذه الموارد، إال أنها تفتقر بصورة رئيسة إل
ة  ا   ،إدارة للمناطق الصحراوية والجبلية والوديان، التي تشكل محميات طبيعي ا   ،يجب حمايته اظ عليه ا في    ؛والحف  مشروعات لتوظيفه

وهي آلها عوامل إذا  ؛لمحليالوعي بأهمية التراث الطبيعي لدى المجتمع االحظ أيضًا قلة ُيالتنمية السياحية الطبيعية في المنطقة، آما 

  .التي هي عماد الثروة السياحية البيئية ،بصورة علمية ومنهجية ستفضي إلى تدمير البيئة الطبيعية ْرلم ُتَد
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  :الدراسةبمنطقة ) ات السياحيةيروالمغ الجواذب(تحليل معطيات موارد التراث الثقافي والطبيعي  4-2-4
  

رة المسح    ،الطبيعية والثقافيةلبيانات المعلوماتية عن الموارد اعتمد هذا التحليل بصورة رئيسية على قاعدة ا التي تم حصرها أثناء فت

  :نقاط رئيسة، هي آما يلي وقد ترآزت نتائج التحليل على أربعالميداني بالمنطقة، 
  

  :وموارده مواقع التراث الثقافي 1- 4- 2- 4
  

بكثير من حضاريًا وثقافيًا لتالقي الحضارات الدادانية واللحيانية والنبطية والعربية اإلسالمية، فهي تزخر آانت مسرحًا بما أن المنطقة 

  .)1نظر الشكل رقم ا(وموارده مواقع التراث الثقافي 
  

   

   

معالم التراث الثقافي بالمنطقة) 1(الشكل رقم 

المواقع األثرية 

العمارة الجنائزية  -
المقابر المنحوتة على (

والكتابات ) الصخور
.والنقوش الصخرية

رسوم ألشكال آدمية  -
.وحيوانية

رسوم آلالت موسيقية  -
).السمسمية(

.الدواوين والمحاريب -
.اآلبار والقنوات المائية -

العمارة المدنية  -
).المساآن(
.المتاحف -

المباني التاريخية   

.القالع اإلسالمية
مباني محطات السكة  -

.  الحديد

التراث العمراني التقليدي 

العال (مباني تقليدية  -
).  القديمة

التراث الشعبي

الحرف (التراث المادي  -
).والصناعات التقليدية

رقصات، (التراث الشعبي  -
).  فنون األداء الشعبي
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م  ال(ومواقعه د من معالم التراث الثقافي فتفرد المنطقة بعد زة، تمكّ         ،)1شكل رق ة ممي ات سياحية ثقافي ل جواذب ومغري ن من  التي تمث

ة مستدامة يستفيد         ؛سياحية قابلة للتطبيق والتوظيف  مشروعاتتحويل هذه المواقع والمعالم الثقافية إلى  ى تنمي من أجل الوصول إل
  .منها المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا عبر االستثمار السياحي

  

  :وموارده مواقع التراث الطبيعي 2- 4- 2- 4
  

وارد ا   أشار  ى   حصر م ي إل راث الطبيع ة الدراسة تزخر    لت ددأن منطق راث       ومن مق  بع الم الت ى مع د عل ي تعتم ة الت مات السياحة البيئي
  ).2انظر الشكل رقم (وموارده الطبيعي 

  

  
  

األنشطة السياحية المتمثلة في سياحة  بعضتساعد على إقامة ) 2شكل رقمال(فالجواذب والمغريات السياحية الطبيعية بمنطقة الدراسة 
ات   . الساحرةومشاهدة الجبال والتالل والمناظر الطبيعية  ،والسياحة الطبيعية الجذابة ،الصحراء باإلضافة إلى إقامة النشاطات والفعالي

  .سياحي في هذه األنشطة السياحية الطبيعيةمن فرص االستثمار ال الكثيرمما يوفر  ؛الترفيهية في الحدائق والمزارع

   

معالم التراث الطبيعي وموارده بمنطقة الدراسة) 2(الشكل رقم 
موارد التراث الطبيعي

مواقع البيئة البشرية

).مزارع النخيل(المزارع 
الحدائق

العيون المائية

المواقع الطبوغرافية

)جبل الفيل(الجبال والكتل الصخرية 
)حرة العويرض(الهضاب البرآانية 

).   وادي شرعان(األودية 
.  الصحراء والكثبان والتالل الرملية

).                                          الغزالن، النسور، والطيور(الحياة الفطرية 
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  :بمنطقة الدراسةومهدداته مخاطر التراث الثقافي والطبيعي  3- 4- 2- 4
  

ه في هذه الموارد، إال أن هناك ئراثبالرغم من أن المسح الميداني وتحليل نتائجه فيما يتعلق بموارد التراث الثقافي والطبيعي تشير إلى 

  :تتمثل في اآلتي وهي ،لى تدهور هذه المواقع والموارداألنشطة البشرية والطبيعية التي تعمل ع بعض

ات    وتعرض   ،)موقع مدائن صالح (عليها  ا بالكتابةيبهخرالتراث الثقافي من خالل تطمس بعض معالم  • بعض النقوش والكتاب

 ).عكمةجبل (أيضًا عليها ب من خالل الكتابة تخريوالرسوم الصخرية لل

 .مبانيها بعضمما أدى إلى تدهور  ؛تعرض مباني التراث العمراني بالبلدة القديمة لعوامل الدمار الطبيعي •

  .)حماية الموارد الطبيعية(افتقار مناطق وموارد التراث الطبيعي إلى وجود إدارة للمناطق الصحراوية والجبلية والوديان  •

 .عدد منها؛ مما أدى إلى تدهور لدى المجتمعات المحليةموارده ي قلة الوعي بأهمية التراث الطبيعي والثقاف •

 .والحفاظ عليهالخطة إدارة المواقع التي تعمل على حماية مواقع التراث الطبيعي والثقافي  التراثية افتقار المواقع •

ة  حاجة بع • د والقالع  ال محطات السكك  (ض المواقع التاريخي رميم والصيانة     ،)حدي ال الت ى أعم ل وال ،إل ا بغرض حماي  ؛تأهي  ته

 .عليها والحفاظ
وتقلل من عوامل  ،وضع خطة تعمل على تنميتها وتطويرهامن أجل المحافظة على هذه الموارد الطبيعية والثقافية وحمايتها البد من و

وآذلك العمل على رفع الوعي بأهمية هذا التراث الثقافي  ،جميع األنشطة البشرية والطبيعية التي تتعرض لهاوتوقف  ،التدهورالدمار و

من أجل العمل على االستغالل األمثل لهذه الموارد ومعالمها المتعددة من خالل توظيفها  ،يته التاريخية والثقافية والفنيةألهم ؛والطبيعي
والتي تعود بالنفع والفائدة على الدولة  ،بيئية المتعددةفوائده االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجني  ؛في مجال االستثمار السياحي

  .والمجتمع المحلي

  :خطة التنمية السياحية بمنطقة الدراسة 4- 4- 2- 4
  

  :مفهوم التنمية السياحية 4-1- 2-4- 4
  

ة       ؛ع السياحة من خالل التنمية إال مؤخرًاولم يتناول الباحثون موض أثيرات السياحة االقتصادية واالجتماعي ة ت رزت أهمي فمع   ،حيث ب
ة               ه السياحة في تنمي ذي يمكن أن تسهم ب دور ال م طرح التساؤالت بخصوص ال دول ت االهتمام بدور السياحة في تنمية اقتصاديات ال

ة       ة والثقافي ا الطبيعي تغالل موارده الل اس ن خ دول م اديات ال ي    ؛اقتص اديًا ف اهمة اقتص ل  للمس رص العم وفير ف زان   ،ت دال مي واعت
  .لثقافيةالمدفوعات، وللفوائد االجتماعية وا

أثيرات              ام بالت رن الماضي، واالهتم ات الق دول في نهاي ين ال ة النشاط السياحي ب د حرآ ة ومع تزاي رة  اإليجابي أصبحت   ،للسياحة  الكثي
ة            ة الزراعي ة الصناعية أو التنمي ك شأن التنمي ومي الشامل، شأنها في ذل ا الق  ،التنمية السياحية إحدى أهم قطاعات التنمية بمفهومه

  . وغيرها
ففي الماضي اقتصر تعريف التنمية السياحية على مجرد   ،لقد تعددت التعريفات لمفهوم التنمية السياحية وتطورت عبر مراحل مختلفة

الحظ أن هذا المفهوم يعطي نظرة غير شاملة إال أنه ي ،ورغباتهم إلشباع احتياجات السياح ؛واالرتقاء بها ،فير التسهيالت والخدماتتو
  .)17: م1994عبد الوهاب، (وواسعة للتنمية السياحية، ويقصرها على تنمية العرض السياحي فقط 
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ياحية    ة الس وم التنمي د مفه د امت ذا فق ى ه اًء عل ع جوانب العرض والطلب  ؛وبن ياحية  ،ليشمل جمي ي للمقاصد الس ع الجغراف  ،والتوزي

ة وتأثيرات السياحة  ددة  اإليجابي ة السياحية        ،المتع د أدت هذه النظرة الشاملة للتنمي ا جاء في        ى ل إوق ر شموًال، آم ظهور تعريف أآث

الس  ف دوق ه) Douglas(تعري ًا      : بأن بيًال آمن ة س ادية واالجتماعي ة االقتص ه التنمي ن أوج ا م ع غيره ون م ة تك وغ غاي يلة لبل وس
  ).Douglas، 1993:38(والرخاء االقتصادي  ،االجتماعيومدروسًا لتحقيق االستقرار 

رام  و ادة     في الجانب اآلخر فإن مفهوم التنمية السياحية يعبر آذلك عن مختلف الب ى تحقيق الزي وارد    و ج التي تهدف إل التطور في الم
  ).30: م2000،الجالد(السياحية وترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي 

ة بعضها     من العن  ًاآثيره عملية مرآبة تضم أّنعلى بهذا المعنى فإن مفهوم التنمية السياحية يمكن النظر إليه  اصر المتصلة والمتداخل
ل لعناصر ا    مع بعض؛  ى االستغالل األمث اج السياحي  بغرض الوصول إل ة في  تالم ،إلنت روة   ،والتسهيالت السياحية   ،الخدمات  :مثل والث

دم العلمي والتقني       ات التق ى أهداف     ؛السياحية من موارد طبيعية وثقافية، باإلضافة إلى االستفادة من توظيف وسائل وآلي للوصول إل
  .الثقافية والبيئيةواالجتماعية، والتنمية السياحية المتمثلة في الجوانب االقتصادية، 

  

  :أهداف خطة التنمية السياحية بمنطقة الدراسة 4-2- 2-4- 4
  

  :تهدف خطة التنمية السياحية بمنطقة الدراسة إلى تحقيق اآلتي

مع العمل  ،والحفاظ على البيئة ،وتطويرهاوتنمية الخدمات السياحية ) بشريةالو ،ثقافيةالو ،طبيعيةال(تنمية الموارد السياحية  •
 .فيف النتائج السلبية الناتجة عن السياحة ألقصى حد ممكنعلى تخ

 ).ثقافيةالوجتماعية، االوقتصادية، اال(للتنمية السياحية  اإليجابيةالنتائج واآلثار  إبراز •

 .وشرآائها تحقيق التنسيق والتوافق بين مختلف قطاعات السياحة •

 .وتوسيع القاعدة االقتصادية للسكان المحليين ،الوطنيالمساهمة في زيادة الدخل  •
  :هداف ينبغي أن تراعي الخطة الموضوعة المبادئ واألسس التاليةتلك األمن أجل تحقيق و

 .اإلمكانات والمقومات السياحية في منطقة الدراسة - 1
ي    - 2 افي والطبيع راث الثق ع الت ى مواق ة عل وارده المحافظ ة وم ة الدراس ن    ؛بمنطق ودة م افع المنش د والمن ق الفوائ ة تحقي بغي

 .االستثمار السياحي وصناعة السياحة
افي              - 3 راث الثق ة مواقع الت دة حماي دات االقتصادية المكتسبة من المشروعات السياحية المقترحة لفائ استخدام نسبة من العائ

 .صيانة وترميمًا وإدارةوموارده؛ والطبيعي 
ذي ال يخرج     المحافظة على البيئة عند إنشاء  - 4 ى المحيط ال المشروعات السياحية المقترحة واالستثمار فيها، مع المحافظة عل

 .ير البيئة المحيطةيية عمليات تشييد جديدة قد تؤدي إلى تغأوتأآيد مراعاة عدم السماح بإجراء  ،عن النطاق
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  :عوامل نجاح خطة التنمية السياحية بمنطقة الدراسة 4-3- 2-4- 4
  

عى  ة تس ة    خط ي المنطق ا ف ياحة وتنميته ناعة الس اح ص ياحية إلنج ة الس وارد     ،التنمي ياحي للم تثمار الس تغالل واالس الل االس ن خ م
ولكي تدعم خطة التنمية السياحية نجاح المشروعات السياحية المقترحة لالستثمار السياحي في المنطقة  ،والمواضع الثقافية والطبيعية

  : من حيثة على المنافسة في السوق السياحي؛ احية قادريجب العمل على جعل المنطقة السي

 .بناًء على الجواذب السياحية المتوفرة فيها) Marketing(قابليتها للتسويق  •

 .القدرة على منافسة األماآن السياحية األخرى من حيث الموارد والخدمات •

 . عن بقية مناطق التنمية السياحية األخرى في المملكة تميزها وتفردها •

 .من حيث الفائدة االقتصادية بناًء على دراسة الجدوى االقتصادية ،على االستثمار هاعيشجت •

ة بمقومات صناعة السياحة واالستثمار                  ة الدقيق ى أساس المعرف ة عل ون مبني ة يجب أن تك ة السياحية فاعل ون خطة التنمي ولكي تك
ه      ). Tourism Data Base(ياحية والتي تعرف بقاعدة المعلومات الس ،بالمنطقةوإمكاناتها السياحي  م حصره ومعرفت ا ت ذا م وه

ذه الدراسة      ه ه ذي قامت علي داني ال ل المي ه من خالل العم ا يؤ ،وتوثيق ي    سس مم ة ف ؤطر لنجاح المشروعات السياحية المقترح وي
ة في مجال صناعة السياحة واالستثما       اد   ،ر السياحي المنطقة، حيث تم وضع خطط هذه المشروعات بناًء على اقتصاد المعرف باالعتم

  .على البحث العلمي في هذا المجال
  

  :االستثمار السياحي في الموارد الطبيعية والثقافية في منطقة الدراسة العوامل التي تحفز 4-3
  

من فرص االستثمار السياحي في هذه    آثيرًاأن منطقة الدراسة توفر إلى تشير نتائج المسح الميداني لموارد التراث الثقافي والطبيعي 
  :الموارد، ويتمثل ذلك في اآلتي

افي    • ي والثق ياحي الطبيع ذب الس ات الج وع مقوم ددها؛ تن ه وتع ياحي  ومغريات ب الس عًا للطل اًال واس رص ومج وفر ف وق  ،ي والس

من السياح والزوار  الكثير منعلى استيعاب  والقادرة ،السياحي اعتمادًا على قدرة مواقعها ومواردها الثقافية والطبيعية المتميزة
 .وخارجها داخل المملكة

ل      (من مواقع التراث الثقافي والطبيعي بالمنطقة  يتميز آثير • ل الفي ة، جب دة القديم راث العمراني بالبل ة  ) مدائن صالح، الت بالجاذبي

ات وفالمقومات   ؛على االستثمار السياحيمما يشجع  ؛الزائر وإثارة اهتمامه إمتاعمن حيث قدرتها على  ،البصرية الفائقة  اإلمكان
ا     ة الدراسة تؤهله ة    ألالسياحية الجاذبة التي تتميز بها منطق ون وجهة سياحية للمملك ة      ،ن تك وسوقًا مستهدفًا للسياحة الداخلي

 .والخارجية
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وفر        و ،تحليل واقع موارد الجذب السياحي   • ى ت د عل ة الدراسة يؤآ افي والطبيعي بمنطق ر الثق من الفرص المتاحة لالستغالل      آثي

مع الوضع في االعتبار أن استغالل هذه الفرص وتحقيق نجاح االستثمار في       ،األمثل لهذه الموارد في مجال االستثمار السياحي
 :من العوامل، التي يمكن إجمالها في اآلتي عددالقطاع السياحي في منطقة الدراسة، يعتمد بصورة رئيسة على توفر 

 . سياسة الحماية والحفاظ على الموارد الثقافية والطبيعية انتهاج 

 .وموارده وتنميتها تطوير مواقع الجذب السياحي 

 .وضع خطة إدارة مواقع التراث الثقافي والطبيعي 

 . انتهاج سياسة الترويج والتسويق السياحي للمواقع من أجل التعريف بها والعمل على االستثمار فيها 

  

  :منطقة الدراسةفي الخدمات والتسهيالت السياحية  4-4
  

ة      ة الدراسة متجاورة ومتقارب ة بمنطق فقرب   ،يشكل موقع العال رآيزة أساسية للتنمية السياحية، فالمناطق السياحية الثقافية والطبيعي
ل المواقع     للسائح  دورًا فاعًال في زيادة التدفقات السياحية، مما يتيح الفرصة  يؤديالمسافة بين المناطق والمواقع السياحية  ارة آ لزي

ة ة والثقافي دة الطبيعي ارة واح ي زي ياحة  ف ناعة الس ات ص ن مقوم اني م رآن الث وفر ال ا ت هيالت  يأعن ،، خاصة إذا م دمات والتس الخ

ة السياحية   ت) Tourism infrastructure(فالبنى التحتية للسياحة  ؛السياحية  ،مثل الرآيزة األساسية في عملية التطوير والتنمي
فالمناطق السياحية الجاذبة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، آما أن صناعة السياحة الناجحة تتألف من تضافر آل من الموارد السياحية 

  .وتكاملها والخدمات والتسهيالت
 ،عملية السياحية، فالتسهيالت والخدمات السياحية تشمل خدمات اإلقامة واإلعاشة في ال األساستمثل الخدمات والتسهيالت السياحية و

ى خدمات األمن والسالمة      ،وخدمات االتصاالت   ،وخدمات النقل والمواصالت  ة    ،باإلضافة إل وفي الجانب    ،وبعض التسهيالت الثانوي
  ).بناء المؤسسات التحتية للسياحة(التجهيزات المصنوعة  اآلخر فإن أآبر المعوقات التي تعوق تطور االقتصاد السياحي االفتقار إلى

ى    لى رصد ما هو متوفر من الخدمات والتسهيالت السياحية، والتو ع ،عملت هذه الدراسة، من خالل المسح الميدانيو صية بالعمل عل
ى اقتصاد، إذ      ؛لنقص فيهاإآمال ا ل السياحة إل تج السياحي    إفالخدمات السياحية هي المحرك الرئيس لتحوي راث  (ن المعروض والمن ت

خدمات الثقافية والطبيعية واألمثل بتكامل مقومات السياحة الالبد من تحويلها واستغاللها االستغالل  ما هو إال مواد خام) ثقافي وطبيعي
  .سياحيةال

  .قصور وآيفية معالجتهال هوإبراز أوج ،مهيوفر من الخدمات السياحية بمنطقة الدراسة مع تقيتوفيما يلي رصد لما هو م

  
  :خدمات النقل 1- 4-4
  

راد من   ) بري، جوي، بحري(النقل ووسائله المختلفة  يعّد من أهم الخدمات المرتبطة بصناعة السياحة، فيما يتعلق بالسفر وحرآة األف
  :فخدمات النقل بمنطقة الدراسة تم حصرها في اآلتي ؛وإليهامناطق الجذب السياحي 
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  :البريالنقل  1- 1- 4- 4
  

بعض التي تربطها  الممهدة خاصة في مجال الطرق الداخلية المعبدة، والطرق البرية ،حظيت منطقة العال حديثًا بتنمية واسعة اطق   ب من

راء   / طريق وصلة خيبر(وخاصة المناطق المجاورة  ،المملكة / الوجه، وطريق العال   / وطريق العال   ،العال / العال، وطريق وصلة الجه
وخالل المسح الميداني في مجال خدمات النقل  ،حيث أصحبت مدينة العال مرآز انتقال محوري ،)تبوك/ وطريق العال  ،المدينة المنورة
  :تم رصد ما يلي

 . توفر خدمات النقل الجماعي بين محافظة العال والمناطق األخرى المجاورة •

ة سيارات ا   • أج  (ألجرة  توفر خدم ة العال   مكتب ت واطنين في الممل     ؛)ير سيارات بمدين ر من الم ة يفضلون اال  فكثي ل بواسطة  اق تنك

اآن ال يمكن   تآالقطارات والطائرات، آما  فمزايا هذا النوع من النقل هو عدم تقيده بمواعيد القيام ،السيارات مكن الوصول إلى أم
أجير السيارات   أنشئتولهذه المزايا  ،)الجبالسياحة الصحراء، وسياحة (لغيرها الوصول إليها   ًاوأصبحت تشكل رآن    ،شرآات ت

 .من أرآان صناعة السياحة، حيث يقدم بعضها خدماته من أماآن اإلقامة إلى المناطق السياحية ًاهمم
 

  :النقل الجوي 2- 1- 4- 4
  
  : وفي منطقة العال تم رصد ما يلي .بالسرعة والراحةلتميزه تي يستخدمها قطاع آبير من السياح؛ النقل الجوي من الوسائل ال يعّد

 .آلم جنوب العال 25وجود مهبط طائرات من الحصى على بعد  •

ى العال    • رًا إل والوصول في    ،خدمة حرآة السفر الجوية بطريقة غير مباشرة إلى مدينة العال عبر مطار مدينة الوجه، ثم التوجه ب
 ).لومترًاآي 250نحو (الساعتين  في حدودزمنية  مدة

ى العال في مسافة       ،خدمة السفر الجوي بطريقة غير مباشرة إلى مدينة العال عبر مطار المدينة المنورة • رًا إل د  ثم التوجه ب ال تزي
 .)آيلومترًا 320، والخط الجديد آيلومترًا 400(ساعات  عن ثالث

م  لوحة  ال نظر ا(ت األولى لتشييد مطار مدائن صالح ـ العال اإلقليمي    ازيحيث بدأت اآلن التجه :مطار مدائن صالح • ذي   ،)23رق ال

ورة    آيلومترًا  24يقع على بعد  ة المن ى طريق المدين راء    ،جنوب غرب العال، عل ل مدخل المغي ى      ؛ومقاب ًا عل ا سينعكس إيجاب مم
  .تنمية السياحة بالمنطقة
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  .العال –صالح صورة موقع مطار مدائن ) 23(لوحة رقم ال

  
فالنقل الجوي يتسم بتوفير الراحة  ؛وخاصة النقل الجوي في تنمية السياحة بالمنطقة ،يجب التأآيد على االهتمام بتطوير وسائل النقلو

وإيجاد فرص  ،وبالتالي تنمية االقتصاد المحلي ،والفعالية والسرعة، مما يعني ازدياد حرآة السياحة الخارجية والداخلية وتدفق السياح

ين   ي الخطة اال  ،عمل للسكان المحلي تراتيجيةوف دق عالمي      س ة إلنشاء فن اج المنطق دى تحت دة الم وم )5(بعي ة  ،نج  ؛بمواصفات عالي
  . لمواآبة التطور المرتقب في مجال تنمية السياحة بالمنطقة

  

  :خدمات االتصال 4-4-2
  

ى      ،لما تحمله من أهمية بارزة في هذا المجال ؛عملية السياحةوسائل االتصاالت المختلفة لها دور فعَّال في إنجاح  د أشار المسح إل وق
  :توفر خدمات االتصال التالية

 .مما سهل ربط العال بالعالم وأحداثه مباشرة توفر خدمات التقاط البث الفضائي؛ •

 .والمتنقلةة بتشبكة جيدة للهواتف الثاتوفر  •
اآن إ     ،احيةالسياح في المواقع السي  الخدمات تستخدم لمتابعة حرآة تجوال ف واقعهم داخل أم ة م امتهم ومعرف ا تساعد في إجراء      ،ق آم

  .ومعارفهم، أو لمتابعة سير أعمالهم في المناطق التي قدموا منهااالتصاالت للسياح مع ذويهم 
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 :خدمات اإلقامة 4-4-3
  

  :مجال اإلقامة تم رصد ما يليمن التسهيالت التي تقدمها الخدمات السياحية في منطقة الدراسة في 

  

  :الفنادق 1- 3- 4- 4
  

ة شهرة وأوسعها انتشاراً    أشكاخاصة للسياح األجانب، وهي أآثر  ،ةاإلقام خدماتتمثل الفنادق أهم  داني     ،ل اإلقام وأظهر المسح المي
  :توفر اآلتي

دائن صالح  • دق م دق    :فن ارة عن فن وم، ويضم  4وهو عب ة، بسعة   50نج ة خ 16سرير، و 132غرف دة و ،يم احة برك للسبع
 .وحدائق

ة  42ويضم   ،نجوم 4وهو عبارة عن فندق  :فندق أراك العال • وت الشعر     ًاسرير  92أجنحة بسعة    4و ،غرف ام وبي ز للخي ، ومرآ
 .الحدائقبعض و ،احةبوبرك للس

 .تحت اإلنشاء تم رصد بناء فندق ثالث بالمدينة •

 

  :الوحدات السكنية المفروشة 2- 3- 4- 4
  

ة، وهي      وحدة سكنية مفروشة12عدد وقد تم حصر  ،الشقق المجهزة لفترات إقامة أطولهي عبارة عن و ى أنحاء المدين ، موزعة عل
  .خاصة األسر ،عادة ما يفضلها المواطنون لإلقامة

ى وجود   و ع الخدمات السياحية              القرى يالحظ أن المنطقة تفتقر إل وفر جمي رى، ت ات سياحية آب ارة عن تجمع السياحية، التي هي عب
ة في        و ،وأحواض السباحة ،والنوادي الرياضية ،والمطاعم ،المطلوبة من مراآز التسوق ات في المنطق ل هذه المنتجع يمكن إنشاء مث

  .خطة التنمية السياحية بعيدة المدى
  

  ):المطاعم(خدمات اإلعاشة  4-4-4
  

  :تتمثل خدمات اإلعاشة في المدينة فيما يلي

 ).أراك العال، ومدائن صالح(خدمات المطاعم بالفنادق   •

 . تقدم وجبات متنوعة ومتعددة ،بالمدينة ًامطعم 17  •

 . منطقةعلى هيئة مطابخ تقدم األآالت الشعبية، وهي مناطق عادة ما يرتادها السياح لمعرفة الثقافة الغذائية السائدة بال ،مطاعم 7 •
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  :خدمات األمن والسالمة 4-4-5
  

ذي        استثناًء؛ تتتمتع المملكة باألمن واالستقرار السياسي، ومحافظة العال ليس وفر األمن، ال ى ت ة يشير إل فالمسح الميداني في المنطق

ياحي    اط الس اح النش ة لنج ة الداعم ات الرئيس د المقوم كل أح ان   ،يش كينة واألم ان والس ائح باالطمئن هفإحساس الس ًا  يمنح ًا قوي دافع
والتفكير دومًا بالعودة وتكرار الزيارة مرة أخرى، مما يبشر بمردود إيجابي لصناعة السياحة    ،ة السياحيةآالستمتاعه بالزيارة والحر

  .بالمنطقة
  

  :المتاحـف 4-4-6
  
المنطقة وتراثها الثقافي،  دورًا مهمًا في التعريف بحضارة تؤدي، فالمتاحف في آن واحد المتحف مؤسسة تعليمية، ثقافية، تربوية يعّد

  .من خالل العرض المتحفي وزيارة المتاحف
  

  :متحف العال لآلثار والتراث الشعبي 1- 6- 4- 4
  

رميم، (ويتكون من عدة أقسام . هـ1403في العام  وقد افتتحبالمحافظة،  الموجودهو المتحف الوحيد  باإلضافة   ،)الرسم، المساحة   الت
ى الساعة   صباحًا   7 :30الساعة   من ل الزواربويستق ،وسكن للضيافة ،إلى قاعة العرض المتحفي ى      2 :30حت مساًء من السبت إل

  . األربعاء
ة األسبوع          ه في عطل نهاي تح أبواب المتحف ال يف ون الوقت مناسباً    حيث  ،ويالحظ أن معظم زوار المتحف من األجانب، ف ائالت   يك للع

  .متاحف للتراث الشعبي الخاصة باألفراد أربعةآما توجد أيضًا  ،ألسر من السكان المحليين لزيارتهوا
  .وجد متاحف خاصة في مدينة العالآما ت

  

  :الخدمات المصرفية 4-4-7
  

  .ف اآللياإضافة إلى الخدمات المصرفية السياحية المتمثلة في نقاط الصر ،ةنة العال فروع إقليمية للخدمات المصرفييتوجد في مد
  

  :الطاقة والمياه والصرف الصحي 4-4-8
  

أمين        يشكل ع بت ة العال تتمت توفر خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي عامًال رئيسًا في نجاح المناطق والمواقع السياحية، فمدين
ة ا  ة  خدمات المرافق الحيوية والهام اه والصرف الصحي      لمتمثل ة والمي ة الكهربائي ة قطاع السياحة       و ،في الطاق التي تساعد في تنمي

  .بالمنطقةوتطويره 
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  :هيفنزهات وأماآن الترتالم 4-4-9
  

  .موزعة على مناطق المدينة هيفمنتزهات للتر أربعةتوجد 

  

  :األسواق التجارية 4-4-10
  

ة    آثيريوجد بالمنطقة  ز في وسط     ،من المحالت التجاري ا أصناف           التي تترآ اع فيه ة آالف محل، تب در عددها بنحو ثالث ة، ويق المدين
  .مختلفة من السلع والمواد الغذائية والكماليات المتنوعة

ار   و اجر التحف     يالحظ افتق ى مت ة الدراسة إل ى ال  ،منطق ادي       عل افي الم راث الثق وري والت التراث الفولكل ة ب ة غني  ؛رغم من أن المنطق
  .قامة متاجر التحف والحرف والصناعات التقليدية في مجال صناعة السياحةفالمستقبل واعد بإذن اهللا بإ

بأن منطقة العال  :من خالل حصر الخدمات والتسهيالت السياحية، وحصر موارد الجذب السياحي، الثقافي والطبيعي منها، يمكن القولو
ة  بدأت فعًال في الظهور آواجهة سياحية، ولكنها نقص في مجال الخدمات السياحية      تحتاج إلى تكمل اد  مع   ،ال اطق   إيج ى لمن إدارة مثل

لتنمية السياحية المستدامة في المنطقة عن طريق التخطيط السياحي، ووضع لبغرض الوصول  ومواقعه فيها؛ التراث الثقافي والطبيعي
من خالل وضع الخطط  ،س لهارئيى تحقيقه هذه الدراسة آهدف وهذا ما تسعى إل ،السياحية بها مشروعاتالخطط والسياسات إلقامة ال

روعاتل ياحية ُي مش ة  س ي المنطق اؤها ف رح إنش ادية       و ،قت افع اقتص ة ومن ى قيم ا إل ياحية وتحويله وارد الس ف الم ى توظي ل عل تعم
  .عبر االستثمار السياحيوتطويرها واجتماعية تسهم في تنمية المنطقة 

  

  :المنطقة من خالل معدل الزوار والنشاط السياحيجم الطلب السياحي في ح 4-5
  
اطق السياحية، تساعد في       والدراسات اإلحصائية عامًال مهمًا في تكوين قاعدة بيانات معلوماتية عن عدد السياح    تعّد زوار في المن ال

ة      ىمعرفة حجم الطلب السياحي، وبناًء على هذه اإلحصاءات تبن  ا  السياحة الخطط والدراسات المستقبلية لتنمي من خالل   و ،وتطويره

وتيالت   ،ات دقيقة عن أعداد السياح في منطقة العال، خاصة في الفنادقالحظ عدم توفر إحصاءيالمسح الميداني  الشقق  (آما تفتقر الم
ار   ثار مدائن صالح وفي متحف آنب اآلخر يتوفر تسجيل السياح في في الجاو. لتسجيل عدد السياح بصورة دقيقة) المفروشة العال لآلث

دير حجم   ؛ وعليه وفي ضوء المتاح من اإلحصاءوالتراث الشعبي ات المتوفرة في المنطقة عن معدل الزوار والنشاط السياحي يمكن تق
   :الطلب السياحي على النحو التالي
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  هـ428ـ  1419من ) األجانب(أعداد زوار مدائن صالح ) 3(الشكل رقم 

  
  عدد السياح العـام
  12,928 هـ1419
  16,456 هـ1420
  18,970 هـ1421
  19,440 هـ1422
  17,230 هـ1423
  14,592 هـ1424
  19,633 هـ1425
  16,516 هـ1426
  17,923 هـ1427

  15,267 هـ1428حتى جمادى اآلخرة
  
  

  هـ1428جمادى اآلخرة  – 1424من ) السعوديين(أعداد زوار مدائن صالح ) 4(الشكل رقم 
  

  عدد السياح العـام
  30.828 هـ1424
  28.431 هـ1425
  29.072 هـ1426
  29.607 هـ1427

  22.747 هـ1428حتى جمادى اآلخرة
  .بشكل شخصي من األستاذ مطلق المطلق نائب مدير المكتب اإلقليمي لقطاع اآلثار في العال: المصدر

  
  

 هـ1428جمادي اآلخر  - هـ 1419أعداد زوار  متحف العال من ) أ/ 5(الشكل الرقم 
  

  عدد السياح العـام
  1.921 هـ1419
  1.918 هـ1420
  1.514 هـ1421
  1.855 هـ1422
  1.731 هـ1423
  1.621 هـ1424
  1.934 هـ1425
  1.723 هـ1426
  1.872 هـ1427

  1.216 هـ1428حتى جمادى اآلخرة
  . بشكل شخصي من األستاذ مطلق المطلق نائب مدير المكتب اإلقليمي لقطاع اآلثار في العال: المصدر
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  وهو من إعداد الباحثين. هـ1428جمادي اآلخر  - 1419أعداد زوار  متحف العال من ) ب/ 5(الشكل رقم 

  

  
  
  
  
  

  ).هـ1428جمادى اآلخرة  -1419(الفترة أعداد السياح األجانب في محافظة العال خالل ) أ/ 6(الشكل رقم 
  

  عدد السياح العـام
  12.918 هـ1419
  16.465 هـ1420
  18.970 هـ1421
  19.440 هـ1422
  17.250 هـ1423
  14.532 هـ1424
  19.633 هـ1425
  16.516 هـ1426
  17.913 هـ1427

  15.267 هـ1428حتى جمادى اآلخرة
  األستاذ مطلق المطلق نائب مدير المكتب اإلقليمي لقطاع اآلثار في العالبشكل شخصي من : المصدر
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والشكل من إعداد ). هـ1428جمادى اآلخرة  - 1419(أعداد السياح األجانب في محافظة العال خالل الفترة ) ب/ 6(الشكل رقم 

  الباحثين
  

   
  
  

فندق أراك : م  بالنسبة المئوية المصدر2007ديسمبر  - 2007للفترة يناير ) فندق أراك العال(جنسية الزوار ) 7(الشكل رقم 
  العال 
 

  الفترة  مواطنون  أجانب  المجموع
 م31/3/2007ـ  1/1/2007 22٪ 78٪ 100٪

 م30/6/2007 - 1/4/2007 53٪ 47٪ 100٪

 م30/9/2007 - 1/7/2007 85٪ 15٪ 100٪

 م31/12/2007 -1/10/2007 54٪ 46٪ 100٪

 
 

 م 2008مايو  - 2008النسبة المئوية لزوار فندق مدائن صالح للفترة يناير ) 8(الشكل رقم 
 

  الفترة  مواطنون  أجانب  المجموع
 م 2008يناير  19٪ 81٪ 100٪

 م2008فبراير  22٪ 78٪ 100٪

 م 2008مارس  21٪ 79٪ 100٪

 م 2008إبريل  31٪ 69٪ 100٪

  م 2008مايو  48٪ 42٪  100٪
  فندق مدائن صالح بالعال  :المصدر
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لحرآة السياح والنشاط السياحي بمنطقة  العال، يمكن النظر لعملية الطلب  ) 6-1 ذات األرقام األشكال(من خالل الدراسات اإلحصائية و

مدائن صالح ومتحف اآلثار والتراث الشعبي  (الثروة السياحية المتمثلة في المواقع األثرية  :هما ،السياحي من خالل محورين أساسين
   .)مدائن صالح وأراك العال(الفنادق و ،والخدمات السياحية ممثلة في خدمات اإلقامة ،بالعال
   :لى اآلتيإات السياحية في مجال الطلب السياحي في المنطقة ير نتائج اإلحصاءوتش

، أي )168955(ياح األجانب في العال إجماًال بلغ عدد الس )هـ1428 - 1419(الماضية من الفترة  العشر السنواتخالل  - 1

ويمكن مضاعفة هذا الرقم إلى ثالثة أضعاف إذا ما أضفنا عدد  ،)3 رقم شكلال(سائحًا ) 16895(بمتوسط سنوي قدره 
 )هـ1428 - 1424(الماضية  الخمس السنوات، حيث زار موقع مدائن صالح خالل )سياحة داخلية(السياح من السعوديين 

 .)4 رقم شكلال( ًاسعودي ًاسائح) 140685( ما يقرب من

ومتحف العال لآلثار  ،)مدائن صالح(في زيارة المواقع األثرية فرة ات المتوحسب اإلحصاءحرآة السياح األجانب ترآزت  - 2

ومتنوعة لمواقع التراث الطبيعي المنتشرة في  آثيرةمع التأآيد بأن هنالك زيارات  ،))أ6( ،3ن شكالال(والتراث الشعبي 
 .سابقة في هذا المجال بياناتلعدم توفر  المنطقة لم يتم تحديدها إحصائيًا؛

  .)4الشكل رقم (خاصة لمدائن صالح  ،زدياداحرآة السياحة الداخلية في المنطقة نشطة جدًا، وفي  - 3

ارتفاع  ،)8 ،7( ن رقماالشكال ،)الفنادق(فقد اتضح من خالل مسح اإليواء  تعاني المنطقة من حدة الموسمية؛ سياحيًا ال - 4

حيث تتدفق  ،زديادها في فترة الشتاء، خاصة السياحة الخارجيةمدار العام مع مالحظة ارتفاعها واشغال على معدالت اإل
 ين رقمينظر الشكـلا ،)يناير إلى إبريل(خالل الفترة من  ،األفواج السياحية على المنطقة بما ُيعرف بموسم الذروة السياحي

هنالك نسبة ) موسم الذروة السياحي(خالل هذه األشهر  .)7( رقم نظر الشكلا) أآتوبر إلى ديسمبر(والفترة من  ،)8 ،7(
وحسب إفادات موظفي  ،الفنادق ءمن حرآة نزال ٪78 -٪ 46 تتراوح ما بين ،األجانب في الفنادق مئوية عالية لعدد السياح

 . نالكنديين، اليابانيين والبريطانيي ،نالماليزيي ،نياألمريكان، الفرنسي :فإن ترآيبة العينة من السياح األجانب تضم الفنادق

حيث  ،م30/9/2007 - 1/7الفترة من  ،)7(رقم نظر الشكل ا. كل أغلبية السياح من السعوديينفي موسم الصيف يتش - 5

ذلك بشكل  اويعز من إجمالي نسبة جنسيات الزوار؛ ٪85ن في فندق أراك العال إلى يوصلت نسبة عدد النزالء السعودي
 .حيث اإلجازات الصيفية الطويلة ،رئيس لتوفر وقت الفراغ

   :تم الوصول إلى النتائج اآلتيةمن خالل ما تقدم من مسح الطلب السياحي بالمنطقة و

 . تكامل موسمية الطلب السياحي عبر الفصول المختلفة يضمن دائمًا تدفقًا سياحيًا على مدار العام في المنطقة  •

في االعتبار أهمية  أخذتت إذا ما تم االرتقاء بالوضع السياحي بالمنطقة، خاصة إذا ما اإمكانية مضاعفة عدد السياح مرات ومر  •

 .من خالل شهرتها وثرائها بالتراث الثقافي والطبيعي ،قة سياحيًاالمنط

 .بعض المعوقات التي تعوق حرآة االرتقاء بالوضع السياحي تذليلالمنطقة موعودة بمستقبل سياحي هائل إذا ما تم   •

  :مالحظات على الوضع السياحي للمنطقة من خالل المسح الميداني
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عدم تجاوب الفنادق في إعطاء بيانات سنوية دورية عن لويعود ذلك  ؛في الفنادقات عن أعداد السياح قلة اإلحصاء  - أ 

شير هنا إلى أنه توفرت لنا فقط إحصائيات مئوية عن العدد نو ،يذلك لسرية العمل الفندق اوربما يعز ،نزالء الفنادق
 . اإلجمالي للزوار في الفنادق

 .نقص الخدمات بالمناطق األثرية  -ب 

 .ومات السياحية عن المواقع السياحية الثقافية والطبيعيةنقص الخرائط والمعل  -ج 

 .وندرتها قلة خدمات النقل السياحي إلى المواقع السياحية  -د 

   :ب السياحي بالمنطقةلرتقاء بالوضع السياحي والطلال مقترحات

بغرض توجيه  خاصة في الفنادق؛ ،عن حجم الطلب السياحي في المنطقة) اتإحصاء(إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية   - أ 
 .مخططات األنشطة السياحية المستقبلية في المنطقة

 .ح ـ العالاإلسراع في إنشاء مطار مدائن صال  -ب 

على جمع البيانات  للعمل ،في الفنادق ومواقع التراث الثقافيوتأهيلهم ) الموظفين(العمل على تدريب الكوادر البشرية   -ج 
رافق واألنشطة التي يرغب الزوار والسياح في توفرها في الكمية من الزوار، بغرض توجيه االحتياجات في الم

 .المنطقة

 .معالجة النقص في مجال الخدمات والتسهيالت السياحية  -د 

 .السياحي للمنطقة جاالهتمام بالدعاية والتروي  -ه 

 

  : وتهيئتها تخطيط مواقع التراث الثقافي والطبيعي بالمنطقة 4-6
  

ربط التصورات وال   ؛من الحاجة العمليةيعد التخطيط جزءًا  ي؛    ل الواقع العمل ات ب اهيم والنظري د اعتمدت      مف ه ودوره الفاعل فق وألهميت

وارد  وتنميتها من دول العالم في تطوير منتجاتها السياحية آثيرعليه  ، وتطوير قطاع الخدمات والتجهيزات السياحية، ورفع قدرات الم
رز االتجاهات        ويمثل التخطيط السياحي ال ،وتأهيلهم وتدريبهم البشرية ه، أب ًا ل ة منهج شامل والمتكامل الذي يتخذ من االستدامة البيئي

وتطويرها من دول العالم قد استخدمت هذا المنهج في تنمية مواردها السياحية  فكثير ،وتنميتها الحديثة التي تعمل على تطوير السياحة
  . للبيئة السياحية) Carrying Capacity(واستغاللها االستغالل األمثل وفق القدرات التحملية 

ة التخطيط     ،ات أنشطتها ومؤشراتها المستقبلية   قراءة مستقبل صناعة السياحة وتوجه    :فمفهوم التخطيط السياحي يعني رز أهمي وتب
ة       ،التنمية الشاملةدوره في تحقيق  من خالل) المناطق(اإلقليمي  وازن والعدال ة تحقيق الت ى أهمي فالتخطيط السياحي اإلقليمي يؤآد عل

ة   في توزيع مكتسبات التنمية السياحية على جميع مناطق الدولة، وفق أوليات وطنية ي ات المحلي و  ( تم تحديدها مع المجتمع اش،  أب عي
  .)101: م2004
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  :وتهيئتهاأهداف تخطيط المواقع السياحية بمنطقة الدراسة ٭ 
  

  :يهدف التخطيط السياحي في منطقة الدراسة إلى تحقيق اآلتي

ياحية  .1 ة الس يم المنطق وارد الثقا  ،تقي ث الم ن حي ياحية؛  م دمات الس ة والخ ة والطبيعي ة  في اتلمعرف ات  اإلمكان والمقوم
 .ياحيةوقد تم ذلك في هذا الفصل في مجال الثروة السياحية والخدمات الس ،وفرص التنمية السياحية ،السياحية بها

الم والخطط والسياسات   وهذا يتطلب إعداد خطة تنموية سياحية  ،تطوير مناطق الجذب السياحي .2 ات   ،مدروسة المع وآلي
 .السياحية مشروعاتمن خالل إقامة ال ،بغرض تحسين المرافق والخدمات والتسهيالت ؛التنفيذ

ة   ،توسيع مساهمة المجتمعات المحلية في برامج التنمية السياحية .3 وتوسيع   ،من خالل زيادة إسهام المشارآة المجتمعي
 . دورها في عملية صنع القرار التنموي وإعداد الخطط التنموية السياحية وتنفيذها

ى         .4 ة عل ة، والمحافظ ة والطبيعي ياحية الثقافي روة الس وارد الث ل لم تغالل األمث الل االس ن خ ياحية م ة الس ق التنمي تحقي
 .البيئي آمدخل لتحقيق التنمية السياحية المستدامة يكلوجية والتوازنالخصائص األ

ة    الهدف الرئيس لهذه الدراسة ف   إن  ذا التخطيط التي ذآر      :هو  ي مجال التخطيط السياحي والتهيئ اً  ناتحقيق أهداف ه ا آنف بغرض   ؛ه
لسياحي وصناعة السياحة، من خالل وتهيئتها للجذب السياحي واالستثمار ا ،الحفاظ على الموارد والمواقع الثقافية والطبيعية بالمنطقة

  .والبيئية ،الثقافيةواالجتماعية، و ،بغرض تحقيق المنافع والفوائد االقتصادية ؛)الخامس الفصل(السياحية  مشروعاتإنشاء ال
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  الفصل الخامس
  

  مجاالت االستثمار السياحي في منطقة الدراسة
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  :الفصل الخامس

  
  :منطقة الدراسةمجاالت االستثمار السياحي في - 5
  

أحد أهم قطاعات السوق السياحي، أصبح توظيف الموارد الثقافية والطبيعية في المناطق روز السياحة الثقافية والطبيعية بوصفها مع ب
ا   ،وخاصة في مجال االستثمار السياحي   ،السياحية وتسويقها سياحيًا تحديًا أمام المخططين والمختصين في مجال صناعة السياحة وم

وفير فرص العمل        ي، وت ومي والمحل ى المستوى الق ورفع دخل    ،تحققه المشروعات السياحية في هذه المناطق من عائد اقتصادي عل
  .السكان المحليين

روة الس  و ة    (ياحية اعتمادًا على المعلومات والبيانات التي وفرها المسح الميداني في منطقة الدراسة في الث ة  والطبيعي وارد الثقافي الم
ى توظيف المقومات و          ،)والخدمات والتسهيالت السياحية ًا عل وم أساس ات فإن مجاالت االستثمار السياحي في هذه الدراسة تق  اإلمكان

ا        ؛السياحية مشروعاتبربطها بال ،بغرض تسويقها سياحيًا ،والموارد السياحية التي تم حصرها من أجل تحقيق األهداف المشار إليه
دفاً  عى إلى تحقيقه هذه الدراسة بوصفه ما تسوهذا  ،في هذا البحث ا  ًارئيس  ه رح    مشروعات من خالل وضع الخطط ل     ،له سياحية يقت

ة وثق     افع اقتصادية واجتماعي يم ومن ة تسهم في    إنشاؤها في المنطقة تعمل على توظيف الموارد الثقافية والطبيعية وتحويلها إلى ق افي
إضافة إلى مجال االستثمار في مشروعات التسهيالت  ،عبر ولوج عالم االستثمارات السياحي في هذه المواردوتطويرها تنمية المنطقة 

  .والخدمات السياحية
  

  :)المشروعات السياحية المقترحة(مجاالت االستثمار السياحي في منطقة الدراسة  5-1
  

ل                يهدف هذا الجانب من الدراسة ى الهيك اظ القاصر عل وم الحف ة ضمن مفه ة والتراثي اطق األثري للخروج من  إطار التفاعل مع المن
 ،واقتصادًا يعتمد عليه ،يتضمن مجتمعًا يعيش فيه ًاحي ًانسيج اإلى التعامل مع هذه المناطق بوصفه ،العمراني الثقافي واألماآن الطبيعية

ة     ة والطبيعي ة الفني ة والمعماري ة والثقافي يم التاريخي ال صناعة     ،من خالل توظيف الق ل والمرشد في مج تغالل األمث واستغاللها االس

وارد      ؛السياحة واالستثمار السياحي  ى المدى    واستخدام هذه المشروعات الس     ،بغرض ضمان استمرارية هذه الم ياحية المقترحة عل
  .السياحية المستدامة أسس التنميةالبعيد؛ لوضع 

  

  :المشروعات السياحية المقترحة لالستثمار السياحي في منطقة الدراسة 5-2
  

فقد ) الثروة السياحية والخدمات السياحية(والمقومات السياحية في منطقة الدراسة  اإلمكاناتبناء على قاعدة البيانات المعلوماتية عن 
ى          توضع وارد والخدمات السياحية إل ل هذه الم ى تحوي ا المجتمع     ،لالستثمار السياحي   مشروعات الخطط التي تعمل عل يستفيد منه

  .السياحية المقترحة مشروعاتباإلضافة إلى الفائدة االقتصادية للمستثمرين في هذه ال ،المحلي اقتصاديًا واجتماعيًا
   :ة لالستثمار السياحي في مجالمتنوع مشروعاتتقترح الدراسة إنشاء ثالثة و

 .الموارد الثقافية •

 .الموارد الطبيعية •

 .التسهيالت والخدمات السياحية •
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وارده  مشروع االستثمار في الموارد الثقافية في االستثمار في مواقع التراث العمرانييتمثل  ذا المجال      ،وم رح في ه  والمشروع المقت
 .في البلدة القديمة مشروع متحف التراث العمراني المفتوحوهو 

 .مشروع االستثمار في الموارد الطبيعة فيتمثل في مشروع منتزه التراث الوطني الترفيهي بحرة العويرضأما 
ة      ستأما فيما يختص باال اني التاريخي ثمار في مجال التسهيالت والخدمات السياحية فالدراسة تقترح إنشاء مشروع استثماري في المب

ان للسكن واإلعاشة       د آمك اني السكك الحدي ي مب دائن صالح ف ع م ي موق ة ف ادق (واألثري اعم+ فن دق : تحت مسمى مشروع ) مط فن
 ).مدائن صالح(ومطاعم التراث العالمي 

  :االستثمارية المقترح سترآز على اآلتي مشروعاتالعملية االستثمارية فإن دراسة وخطة وضع المن أجل إنجاح و

 .ار للمشروعيمعايير وأسس االخت •

 .مكامن القوة والضعف •

 .أهداف المشروع •

 .وآلياته المقترحة مشروعاتوسائل تنفيذ ال •
 

  :البلدة القديمة في العالمشروع متحف التراث العمراني المفتوح في  :)1(المشروع رقم  5-3
  
ة      كتسبت ة والتاريخي ة والوظيفي ة والمعماري يم الجمالي ى جانب    ،مناطق التراث العمراني أهميتها من خالل مجموعة متداخلة من الق إل

  .القيم االجتماعية واالقتصادية
ة في العال    المفتوح في امتحف التراث العمراني ) (1(تقترح الدراسة تنفيذ المشروع السياحي االستثماري رقم و دة القديم بوصفه  ) لبل

ذا     ًانموذجأ ون ه ة، ويك للتخطيط السياحي باستخدامات جديدة لموارده ومبانيه تخدم األهداف المرسومة لالستثمار السياحي في المنطق
  .قابًال للتطبيق والتوظيف في مناطق تراثية أخرى بالمملكة العربية السعودية األنموذج
ة اوترجع  ا،  أهمي ياحي به تثمار الس اء مشروع لالس ة بإنش دة القديم ي البل ياحي ف تثمار الس عالس ذا الموق ه ه ع ب ا يتمت يم من ال لم ق

ة  ى    فهو ، والموارد التراثية العمراني وي عل ر يحت ان   آثي ة ذات  الق يمن المب ردات  الديم ة  امعمالمف ادرة و الري ردة تمالن مستمدة من   ال ،ف

ان      اإلضافةبف ،ودقة صناعتهاأصالتها  ة للمك ى الشخصية الثقافي للقيم الجمالية والفنية لهذه الموارد فإنها أيضًا تمثل شاهدًا ورمزًا عل
ا تح       ى أنه ذا باإلضافة إل ي، ه راث العمران انٍ   واإلنسان الذي عاش فيها، وبذلك تمثل استمرارية للثقافة والت ى مب وي عل ل    ت ة تمث تراثي

  .ن طريق إعادة تأهيلها وتوظيف مبانيها الستخدامات جديدة تخدم صناعة السياحة بالمنطقةموردًا حقيقيًا لالستثمار السياحي وذلك ع

  
  :في التراث العمرانيوأسسها معاير اختيار البلدة القديمة لالستثمار  5-3-1
  

راث              الكثيرهناك  ا إلنشاء مشروع متحف الت م اختياره ى ضوئها ت ة، وعل ا المنطق زت به من المعايير واألسس الموضوعية التي تمي
  :وهي ،العمراني المفتوح

 .عليه المحافظةيجب العمل على  ًامتفرد ًاعمراني ًاتمثل نظامأنها  •

 .سياحيةجواذب بوصفها ) فن العمارة(االستفادة من مواردها الثقافية العمرانية  •

 .وتعددها تمرآز الموارد الثقافية والطبيعية حولها •
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من خالل إجراء  ،لتي تبذلها الهيئة العامة للسياحة واآلثاربها، ممثلة في الجهود الكبيرة ا اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين •

 .منطقة جذب للسياحبوصفها  ،هالها وتهيئتيمما يساعد على تأه ؛وما زالت مستمرة ،عمليات الترميم والصيانة التي بدأت فيها

 . توفر الحرف والصناعات التقليدية الجاذبة للسياح في المنطقة •

ة      ،مواقع التراث العمراني تعد في حد ذاتها موارد جذب سياحيفمن المالحظ أن  اط والطرز المعماري دد األنم ويتمثل ذلك في تنوع وتع
راث           ز مواقع الت ة التي تمي ى الزخارف والنقوش الفني لهياآل المباني، والذي يظهر في التوزيعات الداخلية لهذه المباني، باإلضافة إل

  .داعات والتصاميم الجميلة ذات الجذب السياحيبالعمراني واإل
  

  :ةرتاخطقة الممكامن القوة في المن 5-3-2
 

 . تراثية مميزة وفريدة أصالة النسيج العمراني التراثي بالمنطقة ووجود مباٍن •

 .توفر الخدمات السياحية •

 .بعد تأهيلها وتهيئتها صيانة وترميمًا ،المباني القديمة بسبب استخدام ،ءات الجديدةتوفير تكاليف اإلنشا •

 .أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل لسكان المنطقة صناعات حرفية تقليدية جاذبة للسياحة في شكلوجود  •

 .خلق ارتباط قوي للسكان بالمنطقة من خالل أصالة القيم التراثية •

 

  :المشروع منطقةعف في مكامن الض 5-3-3
  

  :  ما يليوتتمثل في ،محدودة جدًا للمشروع قة المختارةطتجدر اإلشارة إلى أن مكامن الضعف في المن
  
 .التراثيةتدهور حالة المباني  •

 .عدد من المباني الحديثة حول الموقعالصورة البصرية من خالل إنشاء  ضعف •

 ).االفتقار حاليًا لمطار إقليمي وفندق خمسة نجوم بمواصفات عالمية(ضعف بعض مقومات البنية التحتية للسياحة  •

 .عدم توفر وسائل اإلرشاد إلى المنطقة أو معلومات داخل الموقع مثل اللوحات •

  

  :المفتوح متحف التراث العمرانيأهداف مشروع  5-3-4
  

ى      و ،يهدف هذا المشروع من خالل استغالل الموارد الثقافية والعمرانية به وح، إل ة آمتحف مفت اني التراثي توظيف إعادة استخدام المب

  :منها ،االجتماعيةوخاصة االقتصادية  ،األهداف بعضتحقيق 
 .وتاريخها وفنها المعماري المميزبإحياء تراثها  ،اليومية للمجتمع المحلي جعل المنطقة جزءًا من الحياة الترفيهية - 1
إحياء الموارد التراثية وإبراز قيمها التاريخية وأهميتها، من خالل توعية األجيال الحالية بأهمية ثقافتهم وموروثاتهم وأصالة  - 2

ويتهم  مما يزيد  ؛عندما يرون اهتمام السياح األجانب بها ،تقاليدهم وحضارتهم فخرهم بثقافتهم وتراثهم وتعاظم اإلحساس به

 .الوطنية واالنتماء الحضاري
   



  
  81  االستثمار السياحي في محافظة العال

 

  
info@mas.gov.sa  www.mas.gov.sa 

 

 
توظيف المباني التراثية والحفاظ عليها باستخدامات سياحية جديدة تعمل على توفير دخل مميز يمكن استغالله في ترميم هذه  - 3

اني  دمير وصيانتها المب دهور والت ا من الت داف المعا ،وحمايته يًا مع أه راث  تمش ى الت اظ عل ة للحف ق الدولي دات والمواثي ه

 .العمراني
ة   ) Sustainable Tourism(تبني مفهوم السياحة المستدامة  - 4 ة ا في هذه المنطق اء    بوصفها   ؛لتراثي ادة إحي وسيلة إلع

الوسائل والطرق تباع االقيم التاريخية والعمرانية والثقافية لهذا الموقع، عن طريق تهيئته وتأهيله آجاذب سياحي، من خالل 
 :التالية

  .ترميمه وصيانته والحفاظ عليه  - أ 
ًا       إعادة صياغة مخططاته العمرانية؛   -ب  ًا تراثي ة متحف ة التراثي ل من المنطق بتبني خطة هذا المشروع، الذي يجع

  .يعمل على إعادة توظيف مبانيها التراثية ،عمرانيًا مفتوحًا
صورة سياحية جاذبة  وإيجاد ،تبطة بهذه المنطقة التراثيةإعادة بناء الصورة الذهنية والبصرية التي آانت مر  -ج 

  .للسياح األجانب والمواطنين والسكان المحليين على السواء
ة واألطعمة             - 5 اج الحرف والصناعات اليدوي وفير سوق إلنت ك بت توفر فرص النتفاع النساء اقتصاديًا من قطاع السياحة، وذل

 . من سوق العائالت التي عادة ما تصطحب األطفال معها ًاواسع ًاآما أنها تجذب قطاع ،التقليدية لبيعها للسياح
 . الفوائد والمنافع االقتصادية للمستثمرين في المشروعتحقيق   - 6

  

  :تنفيذ مشروع متحف التراث العمراني المفتوح 5-3-5
  

د      ات جدواه آعمل رائ في   )Pioneer(من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع البد من استخدام آليات تنفيذ ذات آفاءة وقدرة عالية إلثب
   :ة الدراسة تتمثل فيقمجال االستثمار السياحي في منط

ان التراثي     - 1 ان         ،Heritage place marketingتبني سياسة تسويق المك وهي سياسة ال تعني فقط اإلعالم عن المك
والعمل على الحفاظ عليه،  ،وإنما تخطيطه سياحيًا اعتمادًا على قيمه التراثية والعمرانية والتاريخية المميزة ،للجذب السياحي

 .لمجتمع المحلي والمستثمرينبما يعود بالمنفعة االقتصادية على ا ،وفتح شوارعه وتراثه العمراني للزوار
ة   - 2 ياحية بالمنطق دمات س اد خ ة (إيج واق ومحالت للحرف والصناعات التقليدي ات واستعراضات   ،)أس ل مهرجان ذلك عم وآ

 .فلكلورية في المباني التراثية
ذا      - 3 ات ذات الصلة به ل الجه ع آ ام م ياحي، بالتنسيق الت روع الس ذا المش ذ خطط ه ات تنفي ي آلي ي ف إشراك المجتمع المحل

 .وخاصة الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،لعربية السعوديةالموضوع في المملكة ا
ان     استراتيجية وضع    - 4 ر   Tourism Marketing Strategyاالستثمار السياحي للمك ممكن من   عدد ، باستخدام أآب

 .الوسائل والوسائط اإلعالمية، والشفاهية، والبصرية والسمعية
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  :هيكلة مشروع متحف التراث العمراني المفتوح 5-3-6
  

دور فاعل في       وم ب ا تق تقوم المتاحف المفتوحة بدور مهم في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والتوعية بقيم هذا التراث، آما أنه

وقد بدأت حديثًا توظيف المتاحف المفتوحة في مجاالت التنمية السياحية واالستثمار  ،مجاالت التنمية االقتصادية والخدمات االجتماعية
  .السياحي

ه تخدم األهداف الرئيسة        وهيكلته إلىيهدف مخطط هذا المشروع  جعل آل المنطقة التراثية متحفًا مفتوحًا باستخدامات سياحية لمباني
  .المرسومة له

  :هي ،يتكون مخطط المشروع من ثالثة أقسامو
  

  :العرض 1- 6- 3- 5
  

  :مبانيه وشوارعه آصاالت عرض تحوي العروض التالية بعضباستخدام  ،جعل المنطقة التراثية آلها متحفًا مفتوحًا ومستديمًا

حيث تمثل المنطقة  ،عرض مقتنيات التراث الثقافي المختلفة في المنطقة بالترآيز على المقتنيات التي تعود للفترة اإلسالمية  - 1
 .للنمط المعماري التقليدي للمدينة اإلسالمية القديمة ،ومتميزًاأنموذجًا حيًا  االتراثية بكامله

 :يمكن تقسيم هذا العرض إلى األقسام التاليةو ،)العال القديمة(يمثل التراث المادي في المنطقة التراثية  ًاعرض  - 2

 ،وأقسامه المختلفة هيتم اختيار أحد البيوت المكتمل الهيكلة بغرف: البيت التقليدي في العال فيالحياة اليومية   - أ 

داخل هذا البيت عرض الحياة اليومية آما هي بأدواتها ونشاطاتها المختلفة، من أجل إحياء هذه ثم يتم 
  .المنازل واستمراريتها وربط األجيال بقيم تراثهم الحضاري المعماري

يشمل العرض  آما ،عليها وتنوعها الزراعة ومدى التغير الذي طرأوات يشمل أد :عرض خاص بالزراعة  -ب 
بدءًا بتسوية األرض وإعدادها، وبذر  ،نماذج من المحصول الزراعي ومراحل العمليات الزراعية المختلفة

   .البذور، وأساليب الري المختلفة

  .ومنها الجلدية ،الوترية األدوات الموسيقية ناهيك عن ،باألزياء الشعبية والحلي والزينة ًاخاص ًاعرض  -ج 

  ).الكتاتيب(والتنشئة، والتعليم التقليدي  ،األلعاب القديمةيشمل   :لألطفال ًاخاص ًاعرض  -د 
وسنة نبيه  بآيات من آتاب اهللا(يشمل تجبير الكسور، والرقية الشرعية    :بالتطبيب والتداوي ًاخاص ًاعرض  -ه 

  .والمعارف الشعبية في مجاالت التداوي والتطبيب األخرى ،)صلى اهللا عليه وسلم
عرضًا لعدد  مداخل البلدة القديمة، يسمى شارع الحرفيين، يقد ،يفرد شارع آامل  :بالحرفيين ًاخاص ًاعرض  - و 

والمادة  ،لفة في سياقها الطبيعي واالجتماعيتوهم يعملون في إنتاج منتجاتهم المخ ،من الحرفيين اليدويين
 : ستخدمة في ذلك، ومن أمثلتهاالخام الم
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 ).المباخر، والمناقل( :صناعة الفخار •

 .) لخإ ... النجارة ـ األبواب، المفاتيح، والصناديق والشبابيك( :الصناعات الخشبية •

 ).المهراس، الرحى( :الصناعات الحجرية •

 ).السعن، القربة، األحذية( :الصناعات الجلدية •

 ).األردية، الحوية، البشت( :صناعات الغزل والنسيج •

 ).السفر، الزنابيل، المراوح( :صناعات الخوص •

 

  ):Audio-Visual(األدوات السمعية والبصرية المستخدمة  2- 6- 3- 5
  

  :آاآلتي ،وتشمل تسجيالت في شكل أشرطة وأفالم ،أدوات خاصة بالعروض التوضيحية، وهي مكملة للعروض
 .األفالم الوثائقية الخاصة بالطقوس والمناسبات والعادات  - 1
 .مراحل عمليات الحرف والصناعات اليدوية  - 2
 .مراحل العمليات الزراعية  - 3

 .مراحل بناء العمارة الشعبية وزخارفها  - 4
 .وأنواعها األطعمة الشعبية طهيمراحل  - 5
 .األغاني الشعبية  - 6
 .الرقصات الشعبية  - 7

 .المواقع األثرية والرسوم الجدارية والنقوش والكتابات التي توجد في المنطقة  - 8
 .األلعاب والمهرجانات والفعاليات الشعبية  - 9

 

   :)مرآز المعلومات( األرشيف 3- 6- 3- 5
  

ز المعلومات  (لألرشيف  ًاستخدم قسمييتم اختيار منزل معين يرمم ويصان ويحافظ عليه و ة   ) مرآ ة التراثي فاألرشيف قسم    ،في المنطق
تم عرضها    م ي أيضًا   ،والدراسة للحفظ  حيث تحفظ    ،ضروري مهم، حيث تصنف فيه المادة التي تم جمعها من تراث مادي وشفاهي ول

رواة  ة والصوتية من قصص شعبية أو أحاٍجتحفظ في هذا القسم التسجيالت الكتابي ذا القسم     ،وأشعار وأنساب أو سير ذاتية ل ل ه ويمث
ي      ة ف ادة المحفوظ ى الم ادًا عل تقبل اعتم ي المس ل البحوث ف وم آ ة، وتق ي المنطق عبية ف اة  الش ات عن الحي ًا للمعلوم تودعًا مهم مس

ة  آما ،آذلك تتم مراقبة االستمرار والتغير الثقافي من خالل المادة المحفوظة  بهذا القسم. األرشيف وقاعة   ،يلحق بقسم األرشيف مكتب
  . وقاعة خاصة للعروض المؤقتة ،للمحاضرات
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  :)موقع مدائن صالح(فندق ومطاعم التراث العالمي  :)2(المشروع رقم  5-4
  

ا       ارزة في اقتصاديات عالمن ذي يتخذ من االستثمار      ،المعاصر تمثل فكرة مشروع استثمار المباني التاريخية واألثرية نقطة تحول ب ال

ة    راث     ،السياحي في مواقع المباني التاريخية واألثرية منهجًا علميًا حديثًا يعمل على توسيع القاعدة االقتصادية الوطني يم الت ل ق بتحوي
افي  ة(الثق ةو ،التاريخي ة ،الجمالي زات         ) والمعماري ا آتجهي تخدامها وتوظيفه ياحة باس ناعة الس ق ص ن طري ادية ع ة اقتص ى قيم إل

  ).فنادق ومطاعم(وتسهيالت سياحية 
 :منها ،آثيرةظاهرة عالمية اقتصادية ذات فوائد ومنافع بل أصبح  ،لم يعد االستثمار في المباني التاريخية واألثرية من الظواهر النادرة

 ،مع المحافظة على أصالتها التاريخية واألثرية ،مباني التاريخية واألثرية من خالل تأهيل هذه المباني ترميمًا وصيانةالمحافظة على ال
  .واالجتماعية والثقافية المتعددة المنافع والفوائد االقتصادية لتحقيقبغرض استثمارها سياحيًا  ؛من أجل توظيفها في استخدامات جديةو

المتمثلة في مباني محطة سكك حديد مدائن و ،استخدام المباني التاريخية بهاالستثمار السياحي في موقع مدائن صالح في إعادة يتمثل 
اني  ،)مبنى عبارة عن استراحات المسافرين 16(من المباني  عددًاالتي تحتوي  ،صالح ك  .مساآن الموظفين   إضافة إلى مب اني   تل المب

  .بعد تأهيلها وتهيئتها لهذا الغرض ،)فنادق ومطاعم(فها في استخدامات جديدة يمكن توظي التي التاريخية
  

 ،تسهيالت سياحية التجهيزات وآ ،لالستثمار السياحيوأسسها معايير اختيار محطة سكك حديد مدائن صالح  5-4-1
  :فيما يلي تتمثل :وهي

 

 .مبانيهازالت بحالة جيدة، إضافة إلى آثرة  هياآل مبانيها التاريخية ما •

 .الذي اآتسب شهرة عالمية بعد تسجيله في قائمة التراث العالمي ،وقوعها بالقرب من موقع مدائن صالح •

 .جواذب سياحية في حد ذاتهابوصفها  ،ة من قيمها التاريخية المعماريةاالستفاد •
 

  :مكامن القوة في المنطقة المختارة 5-4-2
 

ة  • ا المعماري ع هياآله ام جمي اني (اتس ةالمب دة) التاريخي ة الجي ذا  ؛بالحال ي  فهي تل ياحيًا ف ا س ل لتوظيفه ل من التأهي اج القلي حت

 .استخدامات جديدة

 .جديدة مما يوفر للمستثمرين قيمة اإلنشاءات باني القائمة بدًال من إنشاء مباٍنإقامة األنشطة االستثمارية في الم •

 .الثقافيةالبعد العالمي لموقع مدائن صالح في مجال السياحة  •

 

  :مكامن الضعف في المنطقة المختارة 5-4-3
  

  :تتمثل مكامن الضعف في المنطقة المختارة

المي    في المتوقعة في المنطقة بعد تسجيل موقع مدائن صالح  Mass-Tourismالسياحة الكثيفة  • راث الع ة الت من خالل    ،قائم
 .االستخدامات السياحية الجديدة للمباني التاريخيةاآلثار البيئية السالبة الناتجة عن مثل هذا التوظيف في 

 .قلة الدراسات الفنية واالقتصادية عن جدوى االستثمار في المباني التاريخية في المملكة •
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  :)موقع مدائن صالح(المي ـاعم التراث العـندق ومطـروع فـداف مشـأه 5-4-4
  

زات وتسهيالت سياحية        ة آتجهي اني التاريخي ادق ومطاعم  (يهدف هذا المشروع من خالل توظيف إعادة استخدام المب ى تحقيق   ) فن إل

  :األهداف التالية

رة توظيف   وضع نم • ة   وذج مثالي لتسويق فك اني التاريخي ادق ومطاعم  واستثمارها  المب ة      ،آفن ة خصوصية المملك تالءم وطبيع ت

  .السياحة األثريةمن حيث عاداتها وتقاليدها ومراعاة  ،العربية السعودية

هيالت           • زات والتس ي التجهي ل ف ياحي المتمث تثمار الس ي االس اص ف اع الخ ي دور القط ة ف ة المتمثل راآة الفعال ة الش راز أهمي إب
 .السياحية

واطنين  صورة سياحية  وإيجاد ،إعادة بناء الصورة الذهنية والبصرية التي آانت مرتبطة بهذا الموقع • جاذبة للسياح األجانب والم
 .من خالل اإلطاللة على موقع التراث العالمي بمدائن صالح

•  

  :)موقع مدائن صالح(وسـائل تنفـيذ مشروع فندق ومطاعم التراث العالمي  5-4-5
  

للتطبيق والتوظيف في المناطق المختلفة من المملكة في مجال إعادة توظيف المباني التاريخية آفنادق  يعد هذا المشروع أنموذجًا قابًال
ات اعم ومنتجع ذ   ؛ومط ات للتنفي ائل وآلي تخدام وس ان اس ن الضروري بمك ان م ذا آ رول اني   تظه ي المب ياحي ف تثمار الس دوى االس ج

  . التاريخية
  :وهذه الوسائل يمكن إجمالها فيما يلي

ة   تبن • اني التاريخي ويق المب ة تس تثمارها ي سياس ة     واس ة العربي ية المملك ة خصوص تالءم وطبيع ات ت اعم ومنتجع ادق ومط آفن

 . السعودية

 .والتسويق السياحي باالستفادة من نظم التقنية الحديثة في مجال المعلومات جبرامج التروي •

 .المباني التاريخية سياحيًاتحفيز القطاع الخاص وتأآيد دوره الفعال في االستثمار في  •

 .في مجال توطين صناعة الفندقة والمطاعم السياحيةوتدريبها تأهيل الكوادر البشرية الوطنية  •

 
  :منتزه التراث الوطني الترفيهي بحرة العويرض) 3(المشروع رقم  5-5
  

راث       يمثل هذا المشروع استثمارًا في الموارد الطبيعية في منطقة الدراسة، حيث يشير المس     وارد الت ة بم راء المنطق ى ث داني إل ح المي
ة   يفض المتمثلة في مزارع النخيل التي ت  ،الطبيعي ى  جاذبي ة    عل ة العال القديم العال       ،ودادانمدين ة المحيطة ب ى أن المنطق باإلضافة إل

دورها منتج     ،)التالل والصحارى، ووادي شرعان وجبل الفيل، (من موارد التراث الطبيعي الجاذبة  الكثيرتحتوي على   ًاوالتي تشكل ب
  .وخاصة االستثمار السياحي ،لالستغالل والتوظيف السياحي وصناعة السياحة في المنطقة قابًال ًاطبيعي ًاسياحي

واالستجمام للسكان المحليين  هيففي هذا اإلطار فإن مشروع منتزه التراث الوطني الترفيهي بحرة العويرض يهدف بصورة رئيسة للتر
  .تجربة سياحية خالل العطالت يمنحهممما  ؛يد منتجعات ليلية في شكل خيام لألسريباإلضافة إلى تش ، في الموارد الطبيعيةار العالووز
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  :مكامن القوة في الموقع المختار 5-5-1
 

ة     فوقمن  ةتشكل اإلطالل • ا طبيعي ويرض بانورام الحرة          ،حرة الع ة المحيطة ب ة والثقافي اظر الطبيعي ى المن  ،من خالل اإلطالل عل

 .والتي تمثل موارد للجذب السياحي

 .ثراء المنطقة حول حرة العويرض بموارد التراث الثقافي والطبيعي المتنوعة والمتعددة •

ى    ،والمقيمين نية أن تصبح حرة العويرض واحدة  من الواجهات الرئيسة للعطالت القصيرة للمواطنيناإمك • ة عل من خالل اإلطالل

 .يهيفالمنتزه التراثي الوطني التر

 .الحرة أعلىي إلى وجود طريق معبد يؤد •
 

  :مكامن الضعف 5-5-2
  
  :مكامن الضعف التي يمكن العمل على معالجتها إلنجاح هذا المشروع، وتتمثل فيما يلي بعضك هنا

 .الحرة أعلىوالذي يتضح من خالل سلوك الكثيرين في إلقاء المخلفات على  ،عدم احترام البيئة الطبيعية •

  .بالمنطقةوموارده غياب التسويق والترويج لمواقع التراث الطبيعي  •

راث الطبيعي        • ة مواقع الت ل االستثماري لحماي راث الطبيعي        ،نقص مصادر التموي امج إدارة مواقع الت ار لبرن ال،  (مع االفتق الجب

 ).الوديان والصحاري،و

 
 :أهداف مشروع منتزه التراث الوطني بحرة العويرض 5-5-3
  

راث الطبيعي          يهدف هذا المشروع إلى تحقيق عد وارد الت ويرض  (د من األهداف من خالل االستثمار في م ل في   التي   ،)حرة الع تتمث
  :اآلتي

 .من خالل اإلطاللة على الحرة ،)األسر واألطفال( :الترفيه للسكان المحليين •

 .من خالل وضع خطة لحماية محيط موقع التراث الطبيعي بالحرة ،الحفاظ على الموارد الطبيعية •

 .وظائف للسكان المحليين من خالل التوظيف في أعمال منتزه التراث الوطني والخدمات المصاحبة إيجاد •

  .طقةمن خالل إضافة عنصر جذب سياحي طبيعي في المن ،دعم موقع التراث العالمي بمدائن صالح •

 .الفوائد والعائد االقتصادي اإليجابي للمستثمرين في مجال التراث الطبيعي •
 

  :وسائل تنفيذ مشروع منتزه التراث الوطني الترفيهي بحرة العويرض 5-5-4
  

 ،هذا النوع من االستثمار فيي اآلثار السلبية الناتجة م تفادحتى يت ؛االستثمار في موارد التراث الطبيعي إلى وضع خطة مناسبةيحتاج 
راث وطني ترفيهي    ( مشروعات وفي هذا اإلطار فإن تنفيذ مثل هذه ال ،حتى ال يؤدي ذلك إلى تدمير البيئة الطبيعية ومواردها زه ت ) منت

واالستمتاع بالموارد الطبيعية والفوائد االقتصادية  ،الة حتى يتم التوازن بين تحقيق الترفيه واالستجمام للمواطنينفّعيحتاج إلى وسائل 
  :وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي ،الحفاظ على البيئة الطبيعية ومواردها من جانب آخرو ،للمستثمرين من جانب
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  .توعية المجتمع المحلي والزوار بالحفاظ على البيئة الطبيعية في منطقة المنتزه ومحيطها •

 .من خالل استثمار الموارد الطبيعية آمنتزهات ترفيهيةتحفيز القطاع الخاص  •

 . حمايته والحفاظ عليهضع خطة فعالة إلدارة الموقع؛ لو •

ة    (إيجاد الخدمات السياحية بالموقع  • ات واالستعراضات       ،)محالت للحرف والصناعات التقليدي ات والمهرجان ة الفعالي ذلك إقام وآ

 .الفولكلورية الترفيهية
وبناًء على الموارد الثقافية والطبيعية التي تم حصرها من أجل  ،الدراسة الخاصة باالستثمار السياحي في محافظة العالمن خالل هذه و

  : خلص إلى اآلتين ،في مجال مشروعات االستثمار السياحي بمنطقة الدراسةاستغاللها وتوظيفها لتحقيق أهداف هذه الدراسة خاصة 

د     ،وقصور االستثمار والتوظيف ،روة السياحية التي  تتمتع بها منطقة الدراسةالحظ مدى التناقض بين ثراء الثي • ا يعني تجمي مم

 .تنمية مستدامة في المنطقة إيجادوتعطيل قوة اقتصادية آامنة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في 

فنادق (التي يمكن إعادة استخدامها وتوظيفها في استخدامات سياحية جديدة  ،من المباني التاريخية والتراثية بكثيرثراء المنطقة  •

ة       ؛التنمية السياحية بالمملكة استراتيجيةتعمل على تحقيق  ،)ومطاعم ة والثقافي د االقتصادية واالجتماعي افع والفوائ لتوسيع المن
 .ين السياحة في المملكةوإبراز المنطقة آواجهة سياحية تعمل على توط ،على النطاق المحلي والقومي

 .من الخدمات السياحية بالمنطقة آثيرلتوفر  ؛ نظرًا)الموارد الطبيعية والثقافية(إمكانية االستثمار في الثروة السياحية   •

  
    



  
  88  االستثمار السياحي في محافظة العال

 

  
info@mas.gov.sa  www.mas.gov.sa 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  الخاتمة
  

  ونتائج الدراسة وتوصياتها 
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   :الخاتمـــة

  
ر ، حيث تعاقبت على أرضها  القدمتتمتع المملكة العربية السعودية بعمقها الحضاري والثقافي الضارب بجذوره في  من الحضارات    آثي

من جبال وشواطئ  ،وتتعددمنذ العصور الحجرية وعصور ما قبل اإلسالم والعصر اإلسالمي، آما تتنوع بيئاتها الجيولوجية والجغرافية 
ن تكون مصدرًا ألنشطة سياحية متعددة في مجال السياحة وصناعة السياحة واالستثمار السياحي أللذي يؤهلها ، األمر اوصحاري جزر

  .في موارد الثروة السياحية
تاريخية،  مواقع أثرية، مباٍن: (فهي تتميز وتتفرد بالمعطيات الحضارية الثقافية المتعددة والمتنوعة) محافظة العال(أما منطقة الدراسة 

راث  راث   وت دي، وت ي تقلي ة    ،)شعبيعمران الموارد الطبيعي ا ب ز بثرائه ذلك تتمي ل الصخرية،  (وآ ال والكت ة، والجب الصحارى واألودي
ى وجود الخدمات والتسهيالت السياحية      الحياة الفطريةولكثبان الرملية، وا ل،   (، باإلضافة إل خدمات  وخدمات االتصال،   وخدمات النق

ا        ) األمن والسالمة  اإلقامة واإلعاشة، وخدمات   نقص في بعض جوانبه ال ال ى إآم اج إل ا تشكل    ،والتي تحت وارد     آم ل من الم تكامل آ
السياحية والخدمات والتسهيالت السياحية وخدمات األمن والسالمة إمكانات ومقومات هائلة لصناعة السياحة واالستثمار السياحي في 

دائن صالح في     ) م2008عام (رًا اآتسبت مؤخ والتي ،د الثروة السياحية بالمنطقةموار شهرة عالمية جديدة من خالل تسجيل موقع م
ة اليونسكو    دى منظم ة     ؛قائمة سجل التراث الثقافي العالمي ل ة االستثنائية العالمي  Out standing universal( الستيفائه القيم

value(،  رد الة والتف درة واألص ة الن ي قيم ة ف اعد ؛المتمثل ا يس راز محاف مم ى إب ال عل ة الع ي  ظ زة ف ردة ومتمي ياحية متف ة س واجه
  :وفي ضوء ما تقدم في متن هذا البحث تبلورت النتائج والتوصيات التالية ،المملكة

  

   :النتائج
  

   :التالية ينماعدد من النتائج والتي يمكن إجمالها في النقاط الثخلصت الدراسة إلى 
  
ة الدراسة      عملت الدراسة بصورة رئيس 1 ة على بناء اقتصاد المعرفة في مجال صناعة السياحة واالستثمار السياحي في منطق

ذي     )محافظة العال( داني ال ِريَ ، والذي يتخذ من البحث العلمي منهاجًا له، من خالل المسح المي ة   ُأْج ذي عمل    ،في المنطق وال

ات    دة بيان اء قاع ى بن وارد       (Data Base)عل ر الم ملت حص ياحية، ش روة الس ن الث ة ع ة  (معلوماتي ياحية الطبيعي الس
ووضع المرئيات والموجهات  ،الموجود منهابإبراز  ،)ات والتسهيالت السياحيةالتجهيز(، وحصر الخدمات السياحية )والثقافية

وف   ي ت ياحية الت ات الس دة البيان تكمال قاع ا، بغرض اس نقص فيه ال ال ى إآم ل عل ي تعم ذب الت ات الج ات عن إمكان ر المعلوم
  .خاصة من قبل القطاع الخاص ،لمنطقةفي اويحفزه بالمنطقة، األمر الذي يشجع آثيرًا االستثمار السياحي ومقوماته السياحي 

 ،بثروة سياحية هائلة في مجال الموارد السياحية تتمتعأن منطقة الدراسة إلى تشير نتائج المسح الميداني وتحليل المعلومات  2
من  السياحي في المملكة، حيث توفر الكثيرة في مجال صناعة السياحة واالستثمار دائرن تكون الواجهة السياحية الألتؤهلها 

  ).الفصل الثالث(فرص االستثمار السياحي في مشروعات سياحية متميزة ومتنوعة 
في المملكة مقومًا رئيسًا وحافزًا قويًا لولوج مجال االستثمار السياحي في    إجماًالوبيئته  توفر مناخ االستثمار اإليجابييشكل  3

د االقتصادية،      ،السياحية المقترحة بمنطقة الدراسة مشروعاتصناعة السياحة في ال افع والفوائ ود بالمن ة  ووالتي تع  -الثقافي
السياحية في    ب السياحي والخدمات والتسهيالت   شك فيه أن االستثمار السياحي في موارد الجذ  فمما ال ،االجتماعية والبيئية

 .دورًا فاعًال ومؤثرًا في تحقيق األهداف المنشودة من هذا البحث منطقة الدراسة سيؤدي
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ة   ،في المنطقةوفرصه تعدد مجاالت االستثمار السياحي  4 وارد الثقافي  االستثمار ( :والتي تتمثل في االستثمار في مشروعات الم

العال   ومبانيه موارد التراث العمراني  في ة ب دة القديم  في االستثمار في مشروعات التسهيالت والخدمات السياحية       (، و)بالبل

التي تم اختيارها الستخدام  ،فالمواقع األثرية والتراثية والتاريخية ،)مشروع فندق ومطاعم التراث العالمي بموقع مدائن صالح
د اعم و ينوتوظيف جدي ادق ومط ياحية   آفن تخدامات الس ذه االس ف به ق والتوظي ة التطبي ا قابلي ياحي، له ات وجذب س منتزه

ى األصالة، مع      ،الجديدة، مع الوضع في االعتبار خطة التأهيل والتهيئة لهذه المواقع المختارة قبل التنفيذ اظ عل من أجل الحف
  .اإلعاشةمراعاة التحديث والمعاصرة في مجال الخدمات والمرافق وخدمات اإلقامة و

ام والخاص في إنجاح المشروعات السياحية المقترحة في           5 تشير نتائج البحث أيضًا إلى دور تكامل جهود آل من القطاع الع
المنطقة، مع الترآيز على الدور الفاعل للقطاع الخاص الذي يشكل حجر الزاوية في صناعة السياحة واالستثمار السياحي، إذا 

  .مشاآل التي تواجههما تمت معالجة المعوقات وال
ة  ل 6 ة الدراسة (لشراآة المجتمعي ياحة  ) سكان منطق وير الس ال في تط ا  دور فع ةوتنميته ي المنطق اح صناعة   ،ف الي إنج وبالت

  .السياحة ومشروعات االستثمار السياحي المقترحة
ار االقتصادية،     7 ق باآلث ة   وفيما يتعل ة، واالجتماعي ى أن           –البيئي ة تشير الدراسة إل ي في المنطق ى المجتمع المحل ة عل الثقافي

ز    ة يتمي ي المنطق ع ف ياحي المتوق تثمار الس ياحي واالس رالنشاط الس أثيرات  بكثي ةمن الت لبية  اإليجابي أثيرات الس وبعض الت
ة  واالقتصادية،   وفي هذا اإلطار فإن انتهاج سياسة إدارة التأثيرات). الثانيالفصل ( ة، واالجتماعي ة   - البيئي شكل أداة  يالثقافي

  .مما يعمل على تحقيق األهداف المنشودة من الدراسة ؛فاعلة لتجنب اآلثار السلبية أو التخفيف منها على األقل
االستثمارية المقترحة  مشروعاتمن المأمول أن تحقق صناعة السياحة واالستثمار السياحي المتوقع في منطقة الدراسة في ال 8

ًا،   ،من األهداف المرسومة للدراسة، آتنمية المنطقة اجتماعية واقتصاديًا الكثير ل ووالحفاظ عليها بيئي ى     تقلي ا إل الهجرة منه
ال القطاع    وتطويرها المدن الكبيرة، وتنمية البنى التحتية ، مما يترك األثر الكبير في تحسين مستويات المعيشة وانتعاش أعم

ة          يقوماص الذي من المتوقع أن الخ ع بفرص تنموي ة التي تتمت بدور أساسي وفعال في مجال االستثمارات السياحية بالمنطق

ة      ة والثقافي ادية واالجتماعي ة االقتص ى البيئ ة عل الغ األهمي أثير ب ه ت ون ل تثمارها أن يك أن اس ي من ش رة، والت ياحية آبي س
 .رد الثقافية والطبيعية، باإلضافة إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل القوميوالحفاظ على الموا ،سكانهاوعلى  ،بالمنطقة

  

   :التوصيات
  

دورها الفاعل في تنمية المحافظة والمجتمع  ي في محافظة العال أن تتحقق وتؤدييمكن لآلمال الكبيرة المعقودة على االستثمار السياح
ا المحلي  ة السعودية    ومساندة مسيرة النهضة السياحية     ،وتطويرهم ة العربي داخل الرئيسة       ؛للمملك ل الم ذها  من خالل تفعي في  وتنفي

   :المجاالت التالية
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    :في مجال التنمية السياحية بالمنطقة، التوصية بعمل اآلتي – 1
 

 .وحمايتها والحفاظ عليهاوتطويرها تنمية الموارد الثقافية والطبيعية  •

 .تواجه الموارد الثقافية والطبيعيةالتي آافة معالجة المخاطر والتهديدات  •

 .إآمال النقص في مجال التسهيالت والتجهيزات السياحية •

 .(Site Management Program) دارة المواقع الثقافية والطبيعيةإلمج وضع خطة وبرنا •

ة   • ي المنطق اد السياحي ف ام باإلرش داد ال   ؛االهتم دري  من خالل اإلسراع بإع وطنيين وت أهيلهمبمرشدين السياحيين ال ع  ؛هم وت لرف
التي  ،من خالل المعلومات التاريخية والجغرافية والحضارية ،سياحيًاوتطويرها مستواهم المهني في المساهمة في تنمية المنطقة 

 .يتم تقديمها وفق منهجية علمية تعمل على التعريف بالمنطقة حضاريًا، وتبرز الجوانب والمشوقات السياحية المتعددة والمتنوعة
 

  : بعمل اآلتي المشروعات السياحية المقترحة، توصي الدراسة في مجال االستثمار السياحي في – 2
 

ة     • ة السياحية المستدامة      ،االستغالل األمثل والمرشد للموارد السياحية المتاحة في المنطق ة التنمي ى     ،وفق منهجي التي تعمل عل
 .لي وحماية البيئةحماية الموارد السياحية والمحافظة على قيم المجتمع المح

 .المقترحة مشروعاتإعداد دراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار السياحي في ال •

 .معوقات االستثماروتذليل  ،ر السياحي من خالل تقديم الحوافزاستقطاب القطاع الخاص في مجال االستثما •

من خالل تعزيز دوره في  ،ومشروعاتهفي برامج االستثمار السياحي ) الشراآة المجتمعية(توسيع مساهمة مجتمع محافظة العال  •
 .عملية صنع القرار التنموي السياحي

 
   :في مجال الترويج واإلعالم – 3

 

وارد     (Tourism Information System)تفعيل دور اإلعالم السياحي بإدخال نظم المعلومات السياحية     • في استغالل الم
 .وإدارة المنشآت السياحية في المنطقة ،وتوظيفهاالسياحية 

 .)Place Marketing Strategy(تسويق المنطقة سياحيًا بانتهاج سياسة تسويق المكان  •

ى شبكة ا    ومعالمه إنشاء قاعدة معلومات سياحية عن مواقع التراث الثقافي والطبيعي  • ا عل ة، وتوفيره ة   بالمنطق لمعلومات الدولي

 .يحمل اسم المنطقة) Web Site( بعمل )اإلنترنت(

الي   ،إطالق منافسات دولية تشكل • د الم رة، بحيث تجع      ،باإلضافة للعائ ة آبي دة إعالمي الم     فائ ة محط أنظار الع ا  أل ،ل من المنطق نه

 ،والدراجات البخارية ،ورالي السيارات ،إقامة منافسات للطيران الدولي :واجهة سياحية رائدة ومشوقة وجاذبة في المملكة، مثل
 .تحمل هذه المسابقات اسم موقع التراث العالمي بمدائن صالح ويجب أن ،وسباق الهجن
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   :في مجال تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في القطاع السياحي – 4
 

ة السياحية   • ل ال  ،تحفيز االستثمارات السياحية من خالل إنشاء صندوق للتنمي ة      مشروعات لتموي السياحية بقروض ميسرة طويل

 .األمد

ال      • ة الع ي محافظ ة ف ياحية المقترح روعات الس ي المش تثمرين ف زة للمس هيالت الممي وافز والتس ن الح د م اء المزي ة (إعط منطق

ية أخرى  سياحية في مناطق سياحالحتى تكون حافزًا لالستثمارات و ،بغرض إنجاح هذه المشروعات تطبيقيًا وتوظيفيًا ؛)الدراسة
 .في المملكة

 

   :في مجال األمن السياحي – 5
 

 .إنشاء وحدات أمنية ذات آوادر وطنية مدربة لحماية الوفود السياحية في المواقع السياحية وأماآن اإلقامة •

 .ومراقبة ذلك التطبيق باستمرار ،للمحافظة على أرواح السياح ،تطبيق معايير األمن والسالمة المتبعة دوليًا •
 

  :ية على المنطقة والسكان المحليينالثقافية، والبيئواالجتماعية، وفي مجال إدارة التأثيرات االقتصادية،  – 6
 

 .االجتماعية والثقافية والبيئيةووضع خطة وبرامج إدارة التأثيرات االقتصادية،  •

ا وبالسلبيات المتوقعة للمساهمة في   ،يجابيات المتعددة لالستثمار السياحيتوعية المجتمع المحلي بالفوائد واإل •  خفيف والت تالفيه

 .منها
 

  :الستثمار السياحي بمنطقة الدراسةفي مجال خطة التنفيذ والتطبيق والتوظيف إلنجاح التجربة في مجال ا – 7
  

د بصورة رئيس     البد من وضع خطة التنفيذ ،من أجل إنجاح تجربة االستثمار السياحي في المنطقة ى الوسائل   والتطبيق التي تعتم ة عل
  :من خالل ،بصورة فاعلة في تحقيق هذا الهدف التي تساهم ،واآلليات والبرامج والسياسات

 .والتسويق السياحي واالستثماري جبرامج التروي •

 .تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في المشروعات السياحية المقدمة •

مع الترآيز على منطقة الدراسة آواجهة  ،بالمملكةوتوطينها في مجال صناعة السياحة  ،وتدريبهاطنية تأهيل الكوادر البشرية الو •

 .سياحية للمملكة

 .بالمنطقةوتطويرها إعداد خطة تنمية موارد الجذب السياحي  •

 .إعداد خطة إدارة مواقع التراث الثقافي والطبيعي •

 .يمنطقة الدراسة والمجتمع المحلالبيئية ل -الثقافية و، جتماعيةوضع خطة إدارة التأثيرات االقتصادية، اال •
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ى نهضة وتطوير          انتقلتتخلص الدراسة إلى أنه إذا  ك إل ؤدي ذل دًا أن ي أمول ج في  هذه التوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، فمن الم

ر ، وآذلك إلى تحقيق )محافظة العال(منطقة الدراسة  داني      يمكن و. المنشودة من هذه الدراسة     من األهداف   آثي من خالل المسح المي

ين   ةالحظمالتي تم جمعها وحصرها ودراستها، وتحليل المعلومات  و التناقض ب ة الدراسة         فرت ا منطق ع به روة السياحية التي تتمت الث
. تنمية مستدامة في المنطقة إيجادفي وقصور االستثمار والتوظيف، ما يعني تجميد قوة اقتصادية آامنة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة 

في مجال الجذب السياحي واالستثمار  رائدًةواستثمارها؛ حتى تصبح المنطقة  هذه الثروة السياحية لتوظيفما يدعو إلى تكريس الجهد 
  .السياحي، ونموذجًا يحتذى به تطبيقًا وتوظيفًا في المناطق السياحية األخرى في المملكة العربية السعودية

    



  
  94  االستثمار السياحي في محافظة العال

 

  
info@mas.gov.sa  www.mas.gov.sa 

 

  
  :المراجع

  
  :المراجع العربية -أ

  

ة في     . هـ1405 اهللا؛ جيلمور، مايكل؛ مرسي، جمالإبراهيم، محمد؛ الطلحي، ضيف  3 تقرير مبدئي عن نتائج االستكشافات األثري
  .123-113 ،)9(عدد  ،األطالل. هـ1404موقع المابيات اإلسالمي الموسم األول 

دائن صالح    . هـ1423 حسين بن علياألنصاري، عبد الرحمن الطيب، وأبو الحسن،  4 دينتين  (العال وم ل  ). حضارة م  –دار القواف
 .الرياض

 .جمهورية مصر العربية. جامعة المنوفية .اقتصاديات السياحة ووقت الفراغ م1998البنا، محمد  5
أرآان . تطالعية ميدانيةدراسة اس: السلوك واألنماط –السياحة في المملكة العربية السعودية  .هـ1417الثقفي، سلطان بن أحمد  6

 .الخليج والمنتدى العربي للدراسات والنشر، الرياض
 .مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة. جغرافية السياحة والترويح. م2004جابر، محمد مدحت  7

  .القاهرة. عالم الكتب. التنمية واإلعالم السياحي المستدام. م2004الجالد، أحمد  8
 .األردن. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. اقتصاديات السفر والسياحة. م2000يد إسماعيل الحوري، مثنى طه؛ الدباغ، الس 9

 .عّمان األردن .دار الحامد. إدارة القرى السياحية. م2000الدباس، نزيه  10
 .ةاإلسكندري. المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع. صناعة السياحة من منظور اجتماعي. م1995دندراوي، علي عباس  11

  .ترجمة دار المريخ. إدارة الموارد البشرية .م2002جاري  ،ديسلر 12
اتو . التراث العمراني في البلدة القديمة في بمدينة العال والحفاظ عليه .هـ1429 هراني، عبد الناصر بن عبد الرحمنالز 13 ع  ،أدوم

 .58-37ص  ،هـ1429 المحرم 17
 ،مجلة جامعة الملك سعود. العال أنموذجًا: التخطيط  السياحي للمناطق التراثية. هـ1430 الزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمن 14

  .، الرياض100-73، ص )1(السياحة واآلثار  ،21
 .اإلسكندرية. دار المعرفة الجامعية .صناعة السياحة. م1998الزوآة، محمد خميس  15
اعوري، حسن  16 ل . م2002الس اديات حوض الني ل . اقتص ات حوض الني ة دراس دد  ،مجل ة  ) 4(الع ودان للعمل ابع الس رآة مط ش

 .37-33ص . المحدودة
 .الرياض. العال مهد الحضارات والتاريخ القديم. هـ1424 شويكان، سالم محمد 17

 .دار زهران، عمان، األردن. إدارة الموارد البشرية في صناعة الضيافة .م2000الطائي، حميد  18
 .األردن. نشر والتوزيعالوراق لل. التسويق السياحي. م2004الطائي، حميد  19
 .دار الزهراء للنشر، مصر. صناعة السياحة. م2005عبد العزيز، ماهر  20
 .عّمان، األردن. ة للنشر والتوزيعيدار آنوز المعرفة العلم. االستثمار والتسويق السياحي. م2008العاني، رعد مجيد  21

 .ياحية، القاهرةالتنمية السياحية، مجلة البحوث الس. م1994عبد الوهاب، صالح الدين  22
ين الماضي والحاضر    .هـ1414 علي، عبد الكريم أحمد عبد اهللا أحمد 23 ري     . (هذه هي العال ب د سعد الحجي ة وإخراج محم ) مراجع

 . الجمعية التعاونية المتعددة األغراض بالعال، الرياض
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ام  ) المابيات(تقرير حفرية مدينة قرح  .هـ1427 العمير، عبد اهللا بن إبراهيم؛ وآخرون 24 اإلسالمية بمحافظة العال الموسم األول لع

 .252-217ص  ،19العدد  ،أطالل. هـ1425

 .معجم وتاريخ القرى في وادي القرى، الرياض .هـ1416العنزي، زبن معزي صالح  25
 .عّمان، األردن. شر والتوزيعالوراق للن. مدخل على السياحة في األردن. م2007أبو عياش، عبد اإلله؛ وآخرون  26
 .األردن. عمان. الوراق للنشر والتوزيع. التخطيط السياحي. م2004أبو عياش، عبد اهللا؛ الطائي، حميد  27
ة    : السياحة في محافظة العال   . هـ1426الفقير، بدر بن عادل  28 ات التنمي وارد الجذب ومعوق ا السياحية    . (م  .)دراسة في الجغرافي

  .الرياض ،، جامعة الملك سعودالنشر العلمي والمطابع
ة في    . االستثمار في السياحة البيئية بالمملكة العربية السعودية. م2002القحطاني، سالم بن سعيد  29 الندوة الدولية للسياحة البيئي

 .الرياض. هـ1423/ 15/1-10المملكة العربية السعودية في الفترة من 
ة       السياح. هـ1417القحطاني، محمد بن مفرح وآخرون  30 ة العربي ة عسير بالمملك ى منطق ة عل ة، األسس والمفاهيم دراسة تطبيقي

 .جدة) دار العلم(مؤسسة المدينة للصحافة  .السعودية
. دار النيل للنشر والطبع والتوزيع. ثار البيئةالتخطيط السياحي للمناطق التراثية باستخدام تقييم اآل. م2007لحام، نسرين رفاق  31

 .القاهرة
 .الرياض. المملكة العربية السعودية. م2006اإلحصاءات السياحية . هـ1429) ماس(المعلومات واألبحاث السياحية مرآز  32

 .اإلسكندرية. مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع. المدخل للقوانين السياحية. م2001مسعد، محيي محمد  33
 ).هـ1441-1422(األمانة العامة، خطة السياحة الوطنية للمملكة العربية السعودية  .هـ1422. الهيئة العليا للسياحة 34
ة السعودية     . م2002الهيئة العليا للسياحة  35 ة العربي ع   . حوافز االستثمار السياحي بالمملك دى السياحي الراب ة   . المنت ة الفني األمان

 .القاهرة –العربية تحرير تجارة الخدمات السياحية . للمجلس الوزاري العربي للسياحة
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  :قائمة المصطلحات العلمية الواردة في الدراسة

  
 )Tourism Planning(  التخطيط السياحي

 )Cultural and Natural Resources(  الموارد الثقافية والطبيعية
 )Tourism Infrastructure Facilities(  التجهيزات والتسهيالت السياحية

 )"Cultural Resource Management "CRM(  إدارة التراث الثقافي
 )Site Management Program(  برنامج إدارة مواقع التراث

 )Tourism Investment(  االستثمار السياحي
 )Data Base(  قاعدة بيانات معلوماتية
 )Integrated Protection Policy(  سياسة الحماية المتكاملة
 )Place Marketing Strategy(  سياسة تسويق المكان

 )Tourism Industry(  صناعة السياحة
 )Tourism Attraction(  ةالجذب السياح
 )Tourism Infrastructure(  البنية التحتية
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  :العامة للسياحة واآلثار رؤية الهيئة

  

تسعى الهيئة العامة للسياحة واآلثار إلى احتالل مرآز متقدم في صناعة السياحة بالتعاون مع الشرآاء الرئيسين لتحقيق مهمة ورؤية 

تتوافق مع قيم المملكة  السياحة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى تقديم آافة التسهيالت لتحقيق تنمية سياحية مستدامة
  .االجتماعية، والثقافية، والبيئية

  

  :الهيئة العامة للسياحة واآلثار مهمة
  

تقديم آافة التسهيالت لتحقيق تنمية مستدامة والعمل على إنجاح صناعة السياحة في المملكة من خالل اإلرشاد والتوجيه، والتعاون مع 
  .ة محفزة يمكن من خاللها تحقيق االآتفاء الذاتيرواد الصناعة والشرآاء الرئيسين لتهيئة بيئ

  

  :أهداف الهيئة العامة للسياحة واآلثارمن 
 

 .حفز القطاع السياحي وزيادة إسهامه في الدخل الوطني، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ورفع إيرادات التحويالت األجنبية •

 .نمية المناطقتسخير صناعة السياحة آعامل مساعد في التنويع االقتصادي وت •

، وخاصة السياحة الداخلية، وذلك بغرض تحقيق التوازن بين المالئمالسعي إلى تحقيق النمو المتوازن ألنماط النشاط السياحي  •
 .المنافع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

 .تعليم والتدريب والتأهيل المناسبةوتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتأسيس برامج الإيجاد فرص عمل في صناعة السياحة،  •

 .توفير التسهيالت الالزمة لتنمية مستديمة لقطاع السياحة بالمملكة •

 .العمل على زيادة حجم السوق السياحية على المستويين المحلي والعالمي من خالل تبني برامج تسويقية مناسبة •

سياحة وعلى وجه الخصوص ممارسة مجاالت الفنون والمتوسطة العاملة في صناعة ال تشجيع وتنمية المؤسسات الصغيرة •

 .والحرف اليدوية والصناعات الريفية

 .تطوير مرافق سياحية ذات جودة على مدار العام لمقابلة احتياجات مختلف الشرائح •

 .تأآيد شعور االعتزاز الوطني وتنمية اإللمام بقيمة عوامل الجذب السياحي في المملكة •

عناية خاصة  إلىوالتجارب السياحية للمجموعات المحلية وخاصة العائالت والشباب ومن هم في حاجة تعزيز األنشطة الترفيهية  •

 .بما يسهم في رفاهية الفرد والمجتمع
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  )ماس(نبذة عن مرآز المعلومات واألبحاث السياحية 
  

  )ماس(مرآز المعلومات واألبحاث السياحية 
  

إقامة مرآز ( نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على " هيئة العامة للسياحة واآلثارال"بصدور األمر السامي القاضي بإنشاء 
  .ليكون مرجعًا رسميًا للمعلومات واألبحاث السياحية. م2002هـ الموافق 1423وقد أنشئ المرآز في عام ) معلومات شامل

  

  معنى آلمة ماس 
  

المرآز المتخصص عن جمع المعلومات والبيانات السياحية والقيام هي اختصار لمعلومات وأبحاث سياحية، وهو ) ماس(آلمة 
  .باألبحاث والدراسات المتعلقة بالسياحة في المملكة

  
  

  الرؤية
  

المملكة لتقديم مساهمة  إيجاد مرآز علمي متخصص للمعلومات، واألبحاث، والدراسات، واإلحصاءات المتعلقة بصناعة السياحة في
  .لسياحة في المملكةفعالة وإيجابية تحقق نمو ا

  

  المهمة
  

جمع وإدارة ونشر المعلومات، واإلحصاءات، وإعداد األبحاث والدراسات السياحية التي تمكن الهيئة العامة للسياحة واآلثار، 
  . والمهتمين بقطاع السياحة في المملكة، والسياح أنفسهم من تحقيق أهدافهم بفعالية

  

  األهداف
 

تلبية احتياجات الهيئة من المعلومات، واإلحصاءات، واألبحاث، والدراسات السياحية، وإدارة وأرشفة بيانات الهيئة، وقواعد  
  .المعلومات السياحية

يالت        ات، واإلحصاءات، والتحل ذلك السياح بالمعلوم تزويد الشرآاء ومقدمي الخدمات السياحة من المستثمرين والعاملين وآ
  .الموثقة

  .م اآلثار االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والبيئية للسياحةتقوي 
 . تطوير برنامج المنح البحثية في مجال السياحة 

 

 مهام المرآز
  

تتمثل مهام المرآز في إعداد الخطط وتطوير السياسات، والقواعد، واإلجراءات المتعلقة بالعمل في المرآز، واإلشراف المباشر على 

في ذلك التوجيه والمتابعة اإلدارية والمالية والتقويم وبذلك يتم تنفيذ جميع المشاريع دون تأخير، باإلضافة إلى ذلك  أنشطة المرآز بما
يقوم المرآز بالتدقيق اللغوي وترجمة األبحاث والدراسات والتقارير لنشرها وربط المرآز بالمراآز الدولية ذات التخصص والتنسيق 

  . العالميةوالتواصل مع منظمة السياحة 
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  أقسام المرآز

  
 ).توفير البيانات واإلحصاءات الدقيقة والشاملة( إدارة المعلومات واإلحصاءات 

 ).إعداد وتشجيع األبحاث السياحية الجادة واألصيلة(إدارة األبحاث والدراسات  

 ).إلكترونية أو مطبوعة تقديم المعلومات ونتائج األبحاث بشكل سهل وميسر آمواد( وحدة النشر والتزويد بالمعلومات 

ة  ات الجغرافي م المعلوم دة نظ تجهيــز البنيــة التحتيــة والعناصــر الضــرورية لــدمج المعلومــات الجغرافيــة مــع قاعــدة البيانــات   ( وح

 )السياحية

 .)المواد المطبوعة أو اإللكترونيةمكتبة متخصصة في السياحة تحتوي على أحدث ( مكتبة الهيئة 
 

  األعمال الرئيسة في المرآز
 

  .اإلحصاءات السياحية إصدار سنوي 
  .حساب السياحة الفرعي إصدار سنوي 
  .إحصاءات قطاع اإليواء إصدار سنوي 

  .مسح المؤسسات السياحية إصدار سنوي 
  .مسح مقدمي الخدمات السياحية إصدار سنوي 
  .نشرة اإلحصاءات السياحية إصدار نصف سنوي 
  .دليل الخدمات السياحية إصدار سنوي 

  .، ونشر تقارير المرآز على الموقع) www.mas.gov.sa( الموقع اإللكتروني  إدارة وتطوير 
  .مسوحات المهرجانات والفعاليات 
 .إصدار تقارير ربع سنوية لإلحصاءات السياحية تشمل جميع األنشطة والخدمات السياحية 
 .الكتب ذات العالقة بصناعة السياحة المكتبة السياحية والتي تقوم بتزويد وإعارة 

  

  وسائل االتصال بمرآز ماس
  

  المملكة العربية السعودية
  الهيئة العامة للسياحة واآلثار

 11586الرياض  66680: ب.ص
  4444مرآز ماس  – 9661 8808855: سنترال الهيئة 

  9661880 8450فاآس المرآز+ 9661 8808844: فاآس الهيئة
  info@mas.gov.sa: البريد اإللكتروني www.mas.gov.sa: الموقع اإللكتروني

 
  




