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فر�صة للتوا�صل وتبادل ال�صفقات

بعد ت�أ�سي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف العام 1421هـ
ظهرت احلاجة لإيجاد ملتقى �شامل يجمع كافة املهتمني
بال�ش�أن ال�سياحي يف اململكة ،من �شركات وم�ستثمرين وجهات
عامة وخا�صة ،بهدف �إيجاد املكان الأمثل وتوفري املناخ الأف�ضل
للتوا�صل وتبادل املعلومات وال�صفقات التجارية التي ت�صب
مبجملها يف تنمية ال�سياحة املحلية وتطويرها ،وبنف�س الوقت
الرتويج مل�شاريع الهيئة وبراجمها ال�سياحية ،ون�شر التوعية
ب�أهمية القطاع يف دفع عجلة التنمية وحت�سني االقت�صاد ،ومن
هنا جاءت �أهمية �إطالق ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي
ال�سعودي ،والذي انطلقت دورته الأوىل يف العام (1429هـ ـ
2008م) ،فحقق جناح ًا الفت ًا ،وهو ما زاد من �أعداد زواره
وامل�شاركني فيه خالل دوراته التالية ،فر�سالة امللتقى ت�شتمل
على حتويل ال�سياحة يف اململكة �إىل قطاع اقت�صادي منتج
وفر�صة حقيقية للنمو واالزده��ار ،وكذلك ت�شجيع اال�ستثمار
ال�سياحي ،وتوفري الفر�ص الوظيفية مبا ي�ساهم يف �إحداث
نقلة نوعية يف �أداء قطاع ال�سياحة ب�شكل عام وي�ؤ�س�س لتنمية
�سياحية م�ستدامة.
�إذ ًا فامللتقى يعترب منا�سبة هامة خللق الفر�ص اال�ستثمارية
خا�صة و�أن
يف جمال ال�سياحة وي�ؤ�س�س لفر�ص �أخرى واعدةّ ،
معر�ض امللتقى ي�شكل بيئة ا�ستثنائية لاللتقاء ب�شريحة وا�سعة
من اجلمهور ال�سعودي الراغب يف االط�لاع على العرو�ض
ال�سياحية املقدمة من قبل �شركات ال�سياحة الوطنية ،من
ير�سخ لدى ال�سائح �أو
�سفر و�إقامة وترفيه ،فامللتقى بطبيعته ّ
الزائر انطباع ًا ايجابي ًا عا ّم ًا عن ال�سياحة الداخلية يف اململكة،
ّ
ويو�ضح �أ�شكالها وجماالتها ،فهو « ُيب�شر مبرحلة جديدة يف
تنمية ال�سياحة الوطنية ..هي مرحلة اال�ستثمار وجني الثمار»،
بح�سب كلمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
رئي�س الهيئة.

ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

منجم واحد ..و�رشكاء يف التنقيب
�إعداد :احمد الواكي

�إذا كنت من املن�شغلني ب�صناعة ال�سياحة يف اململكة ،وتطمح يف زيادة فر�صك اال�ستثمارية وحتقيق طموحاتك وزيادة عائداتك ،ف�أنت مدعو حتماً للم�شاركة يف
�أ�ضخم و�أهم جتمع اقت�صادي �سياحي على م�ستوى اململكة ..جتمع ي�ضم �أبرز �أقطاب �صناعة ال�سياحة الوطنية ورجاالت �أعمالها ،ي�ضم �أ�شهر ال�شركات ّ
املنظمة
ل�ش�ؤون ال�سياحة وفعالياتها ..جتم ٌع هو الأهم يف �صناعة ال�سياحة ال�سعودية والرحالت الرتفيهية الداخلية� ..أطلقته ـ بكفاءة ـ الهيئة العامة لل�سياحة والآثار،
لتجني ثماراً من التح�ضري والت�أ�سي�س واملثابرة ..هو التجمع ال�سنوي الذي تلتئم دورته الرابعة هذا العام ..هو ملتقى التنمية ال�سياحية والأعمال« ..ملتقى
ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي».
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�رشكاء وم�شاركون

ي�شارك يف �صناعة ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي جمموعة
من اجلهات العامة واخلا�صة� ،إذ يدخل القطاع العام �شريك ًا
قوي ًا ورئي�سي ًا يف تنظيم احلدث ،مثل وزارة الداخلية ،ووزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وزارة التجارة وال�صناعة ،وزارة
الثقافة والإعالم ،جامعة امللك �سعود ،الهيئة العامة لال�ستثمار،
الهيئة الوطنية حلماية البيئة الفطرية ،اللجنة الوطنية
لل�سياحة ،و�أخري ًا املنظمة العربية لل�سياحة.
�أما القطاع اخلا�ص في�شارك بفاعل ّية يف �أعمال امللتقى ،وذلك
من خالل الفنادق واملنتجعات وال�شقق املفرو�شة ،اال�سرتاحات
والنزل الريفية� ،شركات التطوير العقاري ،البنوك واخلدمات
املالية وامل�صرفية� ،شركات االت�صاالت� ،شركات تقنية املعلومات
ال�سياحية� ،شركات الطريان ومقدمي خدمات النقل ،منظمي
الرحالت ال�سياحية ،منظمي امل�ؤمترات واملعار�ض ،منظمي
الفعاليات الريا�ضية والثقافية واملغامرات ،املتاحف وحمال
التحف وال�صناعات احلرفية التقليدية ،جمال�س التنمية
ال�سياحية ،النوادي واملن�ش�آت الريا�ضية ومرافق اال�ستجمام،
نوادي اجلولف وخدماتها ،معاهد التدريب والكليات الأكادميية
يف جمال ال�سياحة.
�أجواء باهرة وفعاليات �ساحرة

يغادر املكان الذي يزوره دون �أن يحمل معه تذكار ًا.
فالروابط وثيقة بني ال�سياحة واحلرف وال�صناعات اليدوية ،
�إذ �أ�صبحت احلرف عن�صر ًا فعا ًال يف جذب ال�سياح ،وبذلك
بد�أت ال�سياحة ت�ستفيد من جودة احلرف وتنوعها ،يف حني
�أن طلب ال�سياح من املنتجات احلرفية �أ�صبح من العوامل
الأ�سا�سية لتن�شيط احلرف وال�صناعات اليدوية.
وقد ُعرفت احلرف وال�صناعات اليدوية يف اململكة العربية
ال�سعودية منذ الع�صور الأوىل لإن�سان هذا البلد العريق
بتاريخه وح�ضارته ،فقد ظهر دور احلرف اليدوية يف اململكة
جلي َا يف جمال العمارة والعمران ،ومتثل يف فن البناء ابتدا ًء
من جتهيز وت�شكيل حجارة البناء مرور ًا ب�أعمال البناء و�أعمال
النجارة (امل�شربيات واملنمنمات والروا�شني والأب��واب)،
وانتهاء ب�أعمال التليي�س والزخرفة ،وعرف يف الأزياء ويف
�أدوات الأكل وال�شرب والزراعة واحل�صاد والن�سيج� ،إ�ضافة
�إىل �أدوات وو�سائل الكماليات بكافة �أ�شكالها و�أنواعها
املتعددة.

ينق�سم امللتقى �إىل م�ؤمتر

بح�ضور كوكبة من الباحثني والزوار وال�سياح �إىل مقر امللتقى
وور�ش عمل ي�شارك فيها كبار
�أ�صبح من ال�ضروري �إي�صال بع�ض الر�سائل الرتاثية اجلميلة،
العامة
املعربة عن �أ�صالة ال�شعب وتاريخ الأر�ض ،فحر�صت الهيئة
املتخ�ص�صني ،وفعاليات م�صاحبة
لل�سياحة والآثار على تلوين الر�سائل ب�أ�شكال متنوعة ،وم�ضامني
خمتلفة ،متحورت بتنظيمها عدد من الفعاليات والأن�شطة
حتتوي على �أن�شطة متنوعة
اخلفيفة التي �صاحبت �أعمال امللتقى ،والتي من �ش�أنها �إمتاع
احلا�ضرين ،ور�سم عالمات البهجة وال�سرور على وجوههم.
ومن �أب��رز الفعاليات املقامة خالل امللتقى عرو�ض الفنون
الفلكلورية ،خيمة البادية بعنا�صرها الرتاثية ،عرو�ض الأ�سر
املنتجة ،ع��رو���ض احل��رف وال�صناعات ال�ي��دوي��ة ،عرو�ض
عنا�رص تُغني امللتقى
امل�أكوالت ال�شعبية ،عرو�ض اخليل العربية الأ�صيلة ،بالإ�ضافة اخليول العربية الأ�صيلة
ينق�سم امللتقى بفعالياته �إىل عن�صرين :امل�ؤمتر واملعر�ض
حر�صت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار على �أن يكون للخيل
امل�صاحب له� ،أما امل�ؤمتر فهو الذي يناق�ش عرب جل�ساته وور�ش �إىل تنظيم عدد من الرحالت ال�سياحية املجانية.
العربية الأ�صيلة دور مهم يف ملتقى ال�سفر واال�ستثمار
عمله � ؤش�ون وق�ضايا ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي يف اململكة،
ال�سياحي ،وذلك بهدف �إمتاع احل�ضور بتج�سيد �أحد �أهم
احلرف وال�صناعات اليدوية
وي�سلط ال�ضوء على جمموعة الفر�ص اال�ستثمارية وا إلمكانات
تعد عرو�ض احلرف وال�صناعات اليدوية �أحد �أهم الفعاليات �أمناط الرتاث الوطني الالمادي ،واملعروف جي ًال بعد جيل
املتاحة يف ال�سوق ال�سياحي ال�سعودي وكيفية تطويره ،ويتناول
التي تُقدم خالل �أي��ام امللتقى ،حيث يتم تقدمي من��اذج من «بريا�ضة الفرو�سية» التي ا�شتهرت بها اململكة العربية ال�سعودية
كذلك ا�سرتاتيجيات التنمية ال�سياحية ذات العالقة بقطاع
احلرف وال�صناعات اليدوية التي متثل كافة مناطق اململكة ،على مر الع�صور ،حيث يتم خالل �أيام انعقاد امللتقى ا�ستعرا�ض
الأعمال ،بينما ير ّكز املعر�ض على عر�ض فر�ص اال�ستثمار
حيث تعمل الهيئة من خالل هذه العرو�ض على تو�ضيح الأهمية جمموعة من اخليول العربية الأ�صيلة ،فيمتطيها خيالوها
واملنتجات واخلدمات ال�سياحية ،ويوفر فر�ص ًا ق ّيمة لل�شركات
االجتماعية للحرف وال�صناعات اليدوية ،فمعظم الدول من الفر�سان ال�سعوديني ب�أزيائهم الرتاثية ،خا�صة �أن �أبناء
والعار�ضني للدخول يف �سوق ال�سفر وال�سياحة املحلية ،حيث
ال�صناعية والدول ال�سائرة يف طريق النمو ،تعرتف ب�أهمية اململكة كانوا وما زالوا يف طليعة الأمم وال�شعوب تباهي ًا وتفاخر ًا
يعترب اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية �أحد �أكرب اقت�صادات
ً احلرف اليدوية ،وقدرتها الهائلة على توفري التوازن يف التنمية بخيولهم ،حتى جعلوا لها �أن�ساب يرفعونها على �سائر �أنواع
منطقة ال�شرق الأو�سط ،وهو ما ي�ؤهلها لأن تكون مركز ًا جتاريا
الب�شرية والعالقات االجتماعية وخف�ض الهجرة من القرى �إىل اخليول يف كافة �أنحاء املعمورة ،فقد كان �أ�شراف العرب
مهم ًا لقطاع الأعمال ،وبالتايل ميكن ا�ستغالل امللتقى للتعريف
املدن الكربى ،عدا �أهميتها االقت�صادية ،حيث تولد احلرف �أنف�سهم يقومون على خدمة اخليل وتكرميها ،معتربين ذلك
مبجاالت اال�ستثمار ال�سياحي ،و�إبراز �أهميته و�أهمية �إ�سهاماته
وال�صناعات اليدوية قيمة م�ضافة يف الدخل الوطني ،وتوفر من الواجبات التي يعتزون بها.
يف ال��دورة االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل التعريف بدور الهيئة
فر�ص عمل لفئات املجتمع ذكور ًا و�إناث ًا ،وهي بذلك ت�ساهم يف كما تعترب فنون الفرو�سية النبيلة �سمة الرجولة احلقة ،فهي
العامة لل�سياحة والآث��ار يف دعم وعر�ض اخلدمات وامل�شاريع
الفنون التي و�ضع العرب لها �شروطها ،فال يكون الفار�س فار�س ًا
ال�سياحية الهادفة ،ون�شر التوعية على امل�ستوى االجتماعي ككل تنمية االقت�صاد وتن�شيط احلركة الإنتاجية والت�سويقية.
وق��د �أ�صبح من امل�س ّلم به على امل�ستوى العاملي �أن هناك �إال �إذا توافرت فيه خ�صال عدة من �أهمها التقوى ،ال�شجاعة،
من خالل حتقيق م�شاركة كاملة لأبناء املجتمع املحلي يف الأن�شطة
ارتباط ًا وثيق ًا بني قطاع احلرف وال�صناعات اليدوية وقطاع املهارة يف ركوب اخليل ،القدرة على ا�ستعمال ال�سيف ،وهكذا
ال�سياحية التي تقيمها الهيئة ،بهدف �صيانة الرتاث الوطني،
ال�سياحة ،ذلك �أن الزائر �أو ال�سائح ،كيفما كان نوع ال�سياحة توارث العرب تبجيل اخليل وحب الفرو�سية� ،إذ ال خيل بال خيال
وحتقيق اجلذب ال�سياحي املطلوب ،وتفعيل املنتجات الرتاثية
التي ميار�سها ـ و�سواء كانت �إقامته طويلة �أو حمدودة ـ قلما وال خيال من دون خيل ،وقد اهتمت اململكة العربية ال�سعودية
�سياحي ًا ،و�إيجاد فر�ص عمل لأ�صحاب احلرف اليدوية.
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يف امللتقى الأول..

�صناع ال�سياحة يجتمعون
لأول مرة حتت �سقف واحد
يف يوم  15ربيع الأول 1429هـ املوافق  23مار�س 2008م يف فندق الفي�صلية
بالريا�ض ،احتد الزمان مع املكان ليعلنا معاً �إط�لاق �أك�بر حدث تنظمه
الهيئة العامة لل�سياحة والآث���ار يف �صناعة ال�سياحة ،وذل��ك برعاي ٍة من
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض،
ال�سياحة فر�صة للتنمية وال تقت�رص على
الرتفيه

و�شجعت على ريا�ضة الفرو�سية ا أل�صيلة ،امللتقى من التباين يف الناحية الفكرية ملنفذيها ،واالختالف
برتبية اخليل وت�أهيلها ّ
حيث �أن�ش�أت امليادين لريا�ضة اخليل ونوادي التعليم على ركوبها بالتقنية يف ا�ستخدام �أدوات و�أ�ساليب املعاجلة املختلفة ،هذا
خيمة البادية
يف جميع مناطق اململكة.
ف�ض ًال عن االختالف يف املدار�س الفنية.
تعد عنا�صر ال�صحراء واح��دة من �أهم مقومات ال�سياحية
الثقافية يف اململكة ،وانطالق ًا من ذلك تهتم الهيئة بالتوعية
حرف الأ�رس املنتجة
الفنون الت�شكيلية والفوتوغرافية
من �ضمن الأن�شطة الثقافية التي تقدمها الهيئة يف امللتقى تهتم الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بالأ�سر املنتجة يف كافة بهذه العنا�صر اجلذابة والتعريف بطرق وو�سائل ا�ستثمارها
عرو�ض الفنون الت�شكيلية والفوتوغرافية لأعمال جمموعة مناطق اململكة وتدعم كافة فعالياتها ،وخالل �أيام امللتقى تتيح يف املجال ال�سياحي ،ولعل خيمة البادية التي يتم عر�ضها يف
من الفنانني ال�سعوديني املعروفني بفنونهم الب�صرية التي الهيئة �أماكن خا�صة يف �أر�ض املعار�ض للأ�سر املنتجة ،حيث امللتقى تعد بحق �إحدى �أهم املقومات املميزة التي تعك�س بع�ض ًا
تركز على �إن�شاء الأعمال التي هي يف املقام الأول مرئية يف يقومون بعر�ض منتجاتهم يف امللتقى ،وذلك بهدف ت�شجيع من عنا�صر ال�صحراء ال�ساحرة ،حيث ي�شاهد زائر معر�ض
الطبيعة ،مثل اخلزف واملج�سمات والر�سم واخلط والطباعة العائالت وم�ساعدتهم يف تطوير قدراتهم ومنتجاتهم اليدوية ،امللتقى العديد من العنا�صر اجلاذبة التي تت�ألف منها خيمة
والت�صوير بكافة الطرق الفنية ،والهدف من ذلك ت�سويق �أحد واحل�صول على دخل �إ�ضايف من خالل بيع هذه املنتجات على البادية ومنها بيت ال�شعر امل�صنوع من �شعر املاعز و�صوف
�أهم �أمناط ال�سياحة املعروف على امل�ستوى الدويل «ب�سياحة زوار امللتقى ،علم ًا ب�أن الهيئة العامة والعديد من اجلهات الغنم ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض مكونات بيت ال�شعر نف�سه و�أق�سامه
الفنون اجلميلة» التي يتم ا�ستثمارها حالي ًا ب�شكل كبري يف كافة احلكومية واخلا�صة مثل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية تُعنى الداخلية ،ف�ض ًال عن متثيل بع�ض ال�شخ�صيات لأ�صحاب بيت
مب�شروع ت�أهيل الأ�سر املنتجة �ضمن خططها يف دمج الأ�سرة يف ال�شعر من رجال ون�ساء ،وت�سليط ال�ضوء على ما يقومون به من
الدول العربية والأجنبية.
إ
أ
وم��ن الناحية ال�سياحية تعد الفنون الب�صرية الت�شكيلية املجتمع ورفع م�ستواها ،وتفعيل دورها يف عملية التنمية ،وذلك �ن�شطة تعك�س للزائر احلياة اليومية لن�سان ال�صحراء ،حيث
والفوتوغرافية من الفنون املحببة ل��دى اجلمهور ،وذلك عرب توفري فر�ص التدريب على ال�صناعات املنزلية ،وت�أمني ي�شاهد زائر امللتقى يف بيت ال�شعر �صانع القهوة العربية ب�أدواته
وو�سائله التقليدية الرتاثية ،وكذلك عازف الربابة وال�صقار،
ل�شمولها جوانب عديدة من حياة الإن�سان ،فالفنون الب�صرية اخلامات واملعدات الالزمة للإنتاج.
ال تخ�ص ذوي ال�ش�أن من الفنانني بل تتعدى ذلك �إىل كونها وتقوم الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ب�إ�شراك الأ�سر املنتجة كما ي�شاهد �صاحبة اخليمة وهي تندف جزات ال�صوف وبنتها
�أحد �أهم الفنون التي تعك�س تطور الفكر الإن�ساين يف الدرا�سات �ضمن فعاليات امللتقى لتوفر لهم فر�ص ًا �سانحة لت�سويق التي تغزل ال�صوف والأخرى التي تن�سج الب�سط وال�ساحات
الإنرثبولوجية احلديثة ،وتنبثق جمالية الأعمال امل�شاركة يف منتجاتهم اليدوية ،عن طريق بيعها للزوار وال�سياح القادمني واخلروج مبا يعرف بحرفة «ال�سدو».
مل�شاهدة �أن�شطة وفعاليات امللتقى.
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مل تعد ال�سياحة تقت�صر على الرتفيه والت�سلية وال�سفر ،بل
�أ�صبحت ترتبط ب�شكل كبري بالنمو االقت�صادي والأن�شطة
الثقافية واالجتماعية والبيئة ..بهذه العبارات ابتد�أ الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز كلمته يف حفل افتتاح امللتقى ،م�ضيف ًا
�أن «ال�سياحة هي الآن �إحدى الن�شاطات االقت�صادية املهمـة
للتنمية ال�شاملة ،وجذب اال�ستثمار يف م�شروعات اخلدمات
العامة والبنية التحتية ،وم�صـدر ًا لزيادة الدخل ،وتوفري فر�ص
التوظيف واال�ستثمار».
كما �أك��د �سمو الأم�ير حر�ص ال��دول��ة على النهو�ض بقطاع
ال�سياحة وتنميته وتطويره ،مبا يتنا�سب مع مكانة اململكة
و�سمعتها و�إمكاناتها ومقوماتها الكبرية ،ومبا يتوافق مع القيم
والتقاليد والرتاث ،التي متثل �أهم ركائز تنمية ال�سياحة يف
البالد ،مو�ضح ًا �أن ال�سياحة حتظى ب�أهمية بالغة يف خمتلف
دول العامل ،و�أنها يف اململكة ب��د�أ ُينظر لها كفر�صة للنمو
االقت�صادي ،وو�سيلة مهمة تُ�سهم يف تعريف املواطنني مبا
متتلكه وتزخر به بالدهم من مقومات و�إمكانات طبيعية
وح�ضارية وتراثية؛ ما يوثق تالحم املجتمع وترابط �أفراده،
ّ
ويوطد روح املواطنة ،وينمي االعتزاز بالثقافة.
أ
أ
من جهته ��شار �صاحب ال�سمو امللكي المري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآث��ار �إىل �أن
ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي «يب�شر مبرحلة جديدة من
تنمية ال�سياحة الوطنية ،وهي مرحلة اال�ستثمار وجني الثمار»،
الفت ًا �إىل �أن الهيئة عملت خالل املراحل ال�سابقة على جمع
�شتات وتنظيم هذا القطاع االقت�صادي الكبري ،واعتمدت يف
ذلك منهج ًا يتفق مع توجيهات القيادة الكرمية ،ونهج الدولة
يف التنمية ال�شاملة ،و�أكد �أنه مت �إجناز العديد من املبادرات

وح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة،
ا ّللذين افتتحا �أوىل دورات ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي،
حتت �شعار «ال�سياحة للجميع� ..شراكة لتنمية م�ستدامة» ،مب�شاركة كوكبة
من الأمراء وامل�س�ؤولني ،وعدد كبري من املواطنني.

وامل�شاريع الرئي�سة ال�لازم��ة لهيكلة وتنظيم ه��ذا القطاع
االقت�صادي اجلديد ،من خالل االعتماد على �أ�س�س ال�شراكة
والتكامل مع املناطق ،وم�ؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�ص
وجميع �شرائح املجتمع.
�أكرث من  25ورقة عمل خالل امل�ؤمتر

تناول كبار املتخ�ص�صني يف قطاع ال�سياحة واال�ستثمار ال�سياحي
على م��دار �ست جل�سات من امللتقى الأول لل�سفر واال�ستثمار
ال�سياحي عناوين عديدة ،وبحثوا �أكرث من  25ورقة عمل خالل
امل�ؤمتر� ،إ�ضافة �إىل تنظيم �أربع ور�ش عمل خالل اليومني الأول
والثاين من �أيام امللتقى ،حيث �شارك يف اجلل�سات والور�ش نخبة
من املتخ�ص�صني واملتحدثني ال�سعوديني والعرب والدوليني ،وذلك
بهدف التعريف بحيوية القطاع ال�سياحي وفر�ص اال�ستثمار فيه،
و�إتاحة املجال �أمام حتقيق �شراكات على هذا ال�صعيد.
ور ّك��ز برنامج امل��ؤمت��ر على الق�ضايا التي ت�ؤثر يف �صناعة
ال�سياحة ال�سعودية والتجارب ال�سابقة لبع�ض الدول املتقدمة
يف هذا املجال واملبادرات والربامج ذات ال�صلة ،كما بحث
امل�ؤمتر يف جل�ساته حماور رئي�سية متعلقة بفر�ص اال�ستثمار
ال�سياحي ،ومقومات اململكة ال�سياحية كوجهة �سياحية مناف�سة
يف اخلليج والعامل العربي ،واملنتجات ال�سياحية القائمة،
واملعلومات واملوارد الب�شرية ال�سياحية ،والت�سويق ال�سياحي
وغريها من املو�ضوعات.
و�شهدت اجلل�سات العلمية ح�ضور ًا مكثف ًا من قبل املهتمني
واملخت�صني وامل�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي والإعالمي،
فيما �شهد اجلانب الن�سائي العديد من املهتمات وامل�ستثمرات
يف هذا اجلانب من �سيدات الأعمال.
فعاليات متنوعة وم�شاركة مكثفة

�شهدت الفعاليات امل�صاحبة للملتقى الأول لل�سفر واال�ستثمار

ال�سياحي ال�سعودي ح�ضور ًا مكثف ًا من قبل الزوار ،حيث توافد
�آالف ال��زوار �إىل فندق الفي�صلية ومركز امللك عبدالعزيز
التاريخي ملتابعة عرو�ض الفنون ال�شعبية واحلرف وال�صناعات
التقليدية ،وم�شاهدة امل�سريات الكرنفالية التي حتييها عدد
من الفرق ال�شعبية ،يف حني حظي املعر�ض امل�صاحب للملتقى
ب�إقبال وا�سع من قبل ال��زوار واملهتمني ،ال��ذي �شارك فيه
العديد من من اجلهات وال�شركات اال�ستثمارية املتخ�ص�صة
يف ال�سياحة.
فقد قامت فرق الفنون ال�شعبية من مناطق حائل والق�صيم
وج��ازان وال�شرقية وحمافظة الدرعية بتقدمي العديد من
الألوان ال�شعبية خالل �أيام امللتقى ،كما �شاركت م�سرية الهجانة
الرتاثية يف ا�ستعرا�ض الأدوات والألب�سة اخلا�صة بالهجن كقطع
ال�سدو وال�سفايف و�أ�شده وهوادج الهجن.
كما تنوعت احلرف اليدوية امل�شاركة يف املعر�ض مثل حرف
�صناعة الفخار والنعال وال�سبح و�شك اخلرز وال�سرياميك
واملنحوتات اخل�شبية ،حيث قدّرت �إيرادات احلرف اليدوية يف
املعر�ض بحدود � 139ألف ريال وذلك خالل فرتة �أربعة �أيام.
و�سيرّ ت اللجنة املنظمة للملتقى بالتعاون مع �أحد منظمي
الرحالت ال�سياحية املعتمدين عدد ًا من الرحالت ال�سياحية
داخل منطقة الريا�ض ووفرت حافلتني لكل رحلة وعدد ًا من
املر�شدين ال�سياحيني املرخ�ص لهم ،ومت��ت طباعة كتيب
تعريفي بالرحالت باللغتني العربية والإجنليزية يبني مواعيد
الرحالت واملواقع املراد زيارتها ،ومت توزيعها على امل�شاركني
والزوار ،وقد ا�ستهدفت الرحالت عدد ًا من املناطق كالدرعية
القدمية ،ح�صن امل�صمك� ،سوق الزل ،مركز امللك عبدالعزيز
التاريخي ،املتحف الوطني ،دارة امللك عبدالعزيز ،زيارة املطل
بربج اململكة ،متحف �صقر اجلزيرة للطريان ،بالإ�ضافة �إىل
تنظيم جولة �سياحية حرة يف مدينة الريا�ض.
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و�سط متابعة وح�ضور مكثًّف..

�سمو الأمري �سطام يفتتح
امللتقى الثاين
ويف بادرة �إيجابية من جامعة امللك �سعود �شارك عدد من طالب وطالبات اجلامعة
يف كلية ال�سياحة والآثار يف اللجان التنظيمية للملتقى الأول لل�سفر واال�ستثمار
ال�سياحي ،حيث بلغ جمموع الطالب امل�شاركني يف تنظيم �أعمال امللتقى  45طالباً
متدرباً و  17طالبة متدربة.
ومت ّثلت م�شاركة الطالب بان�ضمامهم �إىل جلنة حفل االفتتاح ،وجلنة
العالقات العامة ،واللجنة العلمية ،وجلنة الت�سجيل وال��دع��وات ،حيث
يف ال��دورة الثانية من ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي
(2009م1430-هـ) افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام
بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض بالنيابة فعاليات امللتقى،
�ضمن قاعة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفي�صلية
بالريا�ض ،و�سط ح�ضور مم ّيز من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل
الأم��راء وامل�س�ؤولني ،بالإ�ضافة �إىل ح�شد كبري من املهتمني
وامل�ستثمرين يف قطاع ال�سفر وال�سياحة من داخ��ل البالد
وخارجها.
أ
وبعد االفتتاح جت ّول �سمو المري �سطام ب�صحبة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة
�ضم �أجنحة للعديد من
والآثار يف املعر�ض امل�صاحب ،الذي ّ
ال�شركات العاملة يف املجال ال�سياحي بالإ�ضافة �إىل �أجنحة
ملجال�س التنمية ال�سياحية يف املناطق وجناح الهيئة العامة
لل�سياحة والآثار.
وقال الأم�ير �سطام خالل كلمته يف امللتقى« :ي�سرين نيابة
عن راعي احلفل الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض �أن �أفتتح ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي
الذي تنظمه الهيئة للعام الثاين على التوايل بالتعاون مع
�شركائها� ،إذ ي�أتي هذا امللتقى ،يف ظل ما حتققه اململكة من
منو اقت�صادي كبري ،وهو ما ي�ؤكد اهتمام الدولة وحر�صها
على تنمية �صناعة ال�سياحة وتطويرها لتكون �إحدى دعائم
م�سرية التنمية ال�شاملة يف تنويع م�صادر الدخل ورفع معدالت
النمو ،وزيادة فر�ص العمل للمواطنني وفتح جماالت جديدة
لال�ستثمار».
ب��دوره عبرّ رئي�س الهيئة �سمو الأم�ير �سلطان عن �شكره
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�أع��رب نائب رئي�س الهيئة للت�سويق والإع�ل�ام الأ�ستاذ عبداهلل اجلهني،
رئي�س اللجنة التوجيهية للملتقى عن �شكره وتقديره جلامعة امللك �سعود
والقائمني عليها ،مو�ضحاً �أن هذه املبادرة ت�أتي يف �إط��ار التعاون الوثيق
بني الهيئة واجلامعة ،كما �أنها ت�أتي امتداداً مل�شاركات طلبة الكلية يف عدد
من املنا�سبات التي تنظمها الهيئة ،وهو ما يزيد من خرباتهم يف تنظيم
املنا�سبات وامل�شاركة يف التح�ضري للفعاليات.

وامتنانه للأمري �سطام لت�شريفه و�إطالق فعاليات امللتقى،
م�شري ًا �إىل �أن هذه الرعاية ت�أتي يف �إطار الدعم واالهتمام بالقرب من قاعات امل�ؤمتر وجل�ساته الغنية كان الزوار والأهايل
الذي توليه القيادة للهيئة العامة لل�سياحة والآث��ار وكافة يتفاعلون مع الفعاليات والأن�شطة ال�سياحية والرتاثية املقامة
�أن�شطتها الهادفة �إىل االرت�ق��اء بالتنمية ال�سياحية يف يف موقع املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر ،الذي امتاز يف دورته
اململكة.
الثانية مب�شاركة �ضخمة لكربيات ال�شركات واجلهات العاملة
يف جماالت ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي حيث مت ت�سجيل �أكرث
 36متحدثا ً خمت�صا ً يحيون �أعمال امل�ؤمتر
من  40م�شاركة من قبل ال�شركات اخلا�صة �ضمن �أجنحة
مو�سعة من جانب جمال�س
امتازت اجلل�سات وور�ش العمل يف الن�سخة الثانية من امللتقى املناطق ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة ّ
بالغنى والتنوع يف املوا�ضيع ،فقد �شارك يف �أعمال امل�ؤمتر  36التنمية ال�سياحية يف املناطق.
متحدث ًا خمت�ص ًا ( 17دوليني� 14 ،سعوديني ،وخم�سة من دول كما �أحيت �أكرث من ع�شر فرق �شعبية ليايل امللتقى ،والتي
عربية) ،حيث ر ّكزت جممل العناوين على الق�ضايا التي ت�ؤثر لفتت �أنظار متابعيها بفقراتها الرتاثية اجلميلة ،يف حني
يف �صناعة ال�سياحة ال�سعودية والتجارب ال�سياحية الناجحة �شهدت عرو�ض احل��رف وال�صناعات التقليدية ،وال�سوق
لبع�ض ال��دول املتقدمة يف هذا املجال ،وتناولت املبادرات ال�شعبي املقام على �أر�ض املعر�ض ح�ضورا مكثف ًا من املواطنني
وال�برام��ج ذات ال�صلة باال�ستثمار يف قطاعي ال�سياحة واملقيمني الراغبني يف التعرف على الهوية املحلية ملناطق
وال�سفر.
اململكة.
الفي�صلية
بفندق
عقدت
التي
العمل
جل�سات
ناق�شت
كما
وق��د ب��رز يف املعر�ض جناح الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
العديد من املحاور الأخ��رى يف جم��ايل ال�سياحة والآثار والأجنحة اخلا�صة ب�أجهزة التنمية ال�سياحية يف املناطق،
ومنها ال�صناعات الفندقية يف اململكة ،وتناف�س الوجهات التي قامت بعر�ض �أبرز مقوماتها ووجهاتها ال�سياحية داخل
ال�سياحية ،و�صناعة ال�سفر وال�سياحة� ،إ�ضافة �إىل �سياحة مناطقها ،وامل�شاريع اال�ستثمارية اخلا�صة بتنمية ال�سياحية،
امل ��ؤمت��رات وامل�ع��ار���ض ،فيما عقدت على هام�ش امللتقى بالإ�ضافة �إىل توزيع �آالف املطويات والهدايا ل�ل��زوار من
ور�ش عمل حول الإعالم ال�سياحي وبداية الطريق ،وتنمية املنتجات ال�شعبية.
ال�سياحية امل�ستدامة ،والإر�شاد ال�سياحي يف عامل مت�سارع ،يذكر �أن م�ساحة املعر�ض الإجمالية بلغت يف الدورة الثانية
وكذلك تنظيم و�إدارة االجتماعات واملنا�سبات ،وور�شة للملتقى ( )4400مرت مربع ،بزيادة امل�ساحات ال�صافية
عمل حول التجارب الناجحة يف امل�شاريع التكاملية التنموية لأجنحة املعر�ض عن ال��دورة الأوىل مبقدار  ،% 74وعدد
ال�سياحية.
العار�ضيني والرعاة مبقدار .% 95
فنون وفعاليات جتذب الزوار

يف الدورة الثالثة..

امللتقى يت�ألّق مب�شاركة
وا�سعة ترجمت جناحه
بعد النجاح الالفت الذي حققه يف الدورتني ال�سابقتني وت�أكيداً على �أهمية
�صناعة ال�سياحة وال�سفر كرافد حيوي للنهو�ض باالقت�صاد الوطني رعى �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض حفل افتتاح
ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي الثالث (2010م1431-ه��ـ) ،حتت

�شعار (ال�سياحة وتوفري فر�ص العمل) ،الذي ّ
نظمته الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار لأول مرة يف مركز معار�ض الريا�ض الدويل ،نتيج ًة ل�ضخامة احلدث
وات�ساع �شعبيته ،وارت��ف��اع �أع���داد اجل��ه��ات امل�شاركة فيه م��ن �شركات ومن�ش�آت
وقطاعات عامة وخا�صة ليبلغ تعدادهم �أكرث من � 114شركة.

ال�سياحة ،والت�أهيل والتدريب يف القطاع ال�سياحي ،و�آليات التمويل،
فر�ص العمل ..ق�ضية الهيئة الأ�سا�سية
ر ّكز امللتقى يف دورته ال�سنة املا�ضية على مو�ضوع التوظيف ور�ؤية القطاع اخلا�ص ملنظور التوظيف يف هذا القطاع.
وتوفري فر�ص العمل بالقطاع ال�سياحي وا�سرتاتيجياته �ضمن
الدور االقت�صادي ل�صناعة ال�سياحة ،وجاء هذا الرتكيز كون عرو�ض و�أن�شطة غري م�سبوقة
«فر�ص العمل ت�شكل ق�ضية �أ�سا�سية يف فكر الهيئة ،خا�صة �أن حمل برنامج ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي 2010م يف
القطاع ال�سياحي له ثقله االقت�صادي ويعد من �أهم القطاعات جعبته العديد من الأن�شطة والفعاليات املتنوعة التي �شدّت
املولدة للفر�ص الوظيفية» ،وذلك بح�سب نائب رئي�س الهيئة �إليها �أنظار الزوار واحلا�ضرين بقوة ،و�أرغمتهم على امل�شاركة
للت�سويق والإعالم عبداهلل اجلهني ،الذي �أ�شار �إىل �أن الهيئة فيها بفعالية وحما�س ،فمن عرو�ض للفرق ال�شعبية و�أنا�شيدها
تعمل على م�سارات عدة يف هذا الإطار كامل�شروع الوطني لتنمية الرتاثية التي �صدحت يف �سماء امللتقى يومي ًا� ،إىل تنظيم
املوارد الب�شرية ال�سياحية (تكامل) ،بهدف توطني الوظائف يف امل�سابقات واجلوائز وتوزيع الهدايا على الكبار وال�صغار� ،إىل
قطاع ال�سفر وال�سياحة ،بالإ�ضافة �إىل برامج ت�أهيل ال�سعوديني �إطالق جمموعة من العرو�ض والرحالت ال�سياحية ،بالإ�ضافة
�إىل العديد العديد من الفعاليات الرتاثية اجلميلة الأخرى.
للعمل يف قطاعات الإيواء.
كما �أو�ضح اجلهني �أن امللتقى يعد �إحدى مبادرات الهيئة لدعم فقد ا�شتملت الفعاليات الرتاثية على العرو�ض الأدائية املتنوعة
وتعزيز العمل ال�سياحي ومي ّثل منا�سبة مهمة لطرح وتعزيز الفر�ص الأل��وان من الفنون ال�شعبية ،وعرو�ض احلرف وال�صناعات
اال�ستثمارية ال�سياحية يف اململكة ،معترب ًا �أن امللتقى بات �أحد اليدوية ،وعرو�ض اخليول العربية الأ�صيلة ،بالإ�ضافة �إىل خيمة
�أهم امللتقيات واملعار�ض ال�سياحية يف املنطقة ،الهادفة �إىل تنمية البادية ،وعرو�ض للوحات الت�شكيلية� ،إىل جانب تنظيم رحالت
�صناعة ال�سياحة واال�ستثمار ال�سياحي وتداول الآراء واملناق�شات �سياحية للم�شاركني يف امللتقى والزوار لأهم املواقع ال�سياحية يف
مدينة الريا�ض وخارجها� ،إذ مت تنظيم �ست رحالت �سياحية،
حول �أبرز الق�ضايا التي تهم قطاعات ال�سياحة وال�سفر.
وتناول امللتقى العام املا�ضي تنظيم ( )4جل�سات علمية و( )8ثالث منها داخل الريا�ض ،وواحدة ملواقع �سياحية خارجها،
ور�ش عمل تتعلق بالتوظيف يف القطاع ال�سياحي� ،شارك فيها وواحدة يف عمق ال�صحراء «رحلة �سفاري» ،و�أخرى �إىل جدة
 21متحدث ًا� ،شملت حماورها املنظور اال�سرتاتيجي للتوظيف يف ومكة املكرمة.

كما �أعدّت ال�شركات واجلهات امل�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب
للملتقى عرو�ض ًا ترويجية وتعريفية ،وهدايا ومطبوعات للرتويج
للمواقع وامل�شاريع والرحالت ال�سياحية داخل اململكة.
وق��د بلغت م�ساحة املعر�ض الإجمالية  6896م  2بزيادة
امل�ساحات ال�صافية لأجنحة املعر�ض مبقدار  ، ٪ 37وارتفاع
�أعداد العار�ضني والرعاة مبقدار  ،٪ 52ومت �أي�ض ًا تخ�صي�ص
م�ساحات �أكرب لأجنحة املناطق يف اململكة ،وذلك بهدف �إيجاد
نوع من التناف�سية فيما بينها للعمل على جذب ال�سياح �إىل
مواقعها ووجهاتها ال�سياحية.
 50مليون ريال ..قيمة العقود املربمة

�أكرث من � 114شركة ومن�ش�أة عاملة يف قطاعات ال�سفر وال�سياحية
وجهات �أخرى مثل الغرف التجارية واجلامعات وال�شركات
الإعالمية �شاركوا يف امللتقى العام املا�ضي ،فاملعر�ض بالن�سبة
�إليهم فر�صة ا�ستثنائية لطرح العرو�ض واخلدمات ال�سياحية
التي يقدمونها ،خا�صة مع ما ي�شهده املعر�ض من ارتفاع متزايد
لأعداد الزوار؛ ولذلك مل يكن من امل�ستغرب �أن يقدّر عدد من
املتخ�ص�صني والعاملني يف قطاع ال�سفر وال�سياحة �أن قيمة
ال�صفقات التي وقعت بني ال�شركات ال�سياحية والفنادق خالل
م�شاركتها يف امللتقى حملت �أكرث من  50مليون ريال �سعودي،
تركز معظمها يف م�شاريع الرتفيه وتنظيم الرحالت ال�سياحية
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والإي��واء ال�سياحي والت�سويق ال�سياحي؛ وهو ما �أدى �إىل منو
حجم اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي يف الآونة الأخرية ،ال �سيما
مع دخول �شركات عاملية �إىل ال�سوق ال�سعودية للم�شاركة يف
�صناعة الفندقة واال�ستثمار ال�سياحي ،كما �أ�شار املتخ�ص�صون
�إىل �أن �أهمية عقود اخلدمات ال�سياحية التي �أبرمتها ال�شركات
واجلهات امل�شاركة باملعر�ض تكمن يف تقدمي خدمات �سياحية
متكاملة موجهة لل�سائح املحلي الذي ا�ستهدفه هذا امللتقى
ب�شكل خا�ص.

اجلديدة للم�صورين.
وتنق�سم اجلائزة �إىل ثالث فئات ،جائزة كل فئة خم�سون �ألف
ريال ،حيث ت�شتمل الفئة الأوىل على ال�صورة ال�سياحية ،والفئة
الثانية على �صورة الرتاث العمراين� ،أما الفئة الثالثة فهي
�صورة الآث��ار ،كما يجب �أن تكون جميع ال�صور امل�شاركة يف
امل�سابقة عن اململكة العربية ال�سعودية.

�إطالق فعاليات جديدة �ضمن امللتقى الثالث

�أ�صبحت �أجواء امللتقى ــ بح�ضور ال�شركاء من خمتلف املواقع
ــ مواتية لكثري من الأعمال والأن�شطة ،و�ضمن فعاليات ملتقى
ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي  2010الذي �أقيم يف
مركز الريا�ض ال��دويل للمعار�ض ،د�شن �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة
العامة لل�سياحة عدد ًا من اجلوائز والفعاليات التي ت�صب
مبجملها يف خدمة ال�سياحة واحلفاظ على الرتاث ومن هذه
الفعاليات:

�أكرث من � 114رشكة ومن�ش�أة عاملة
يف قطاعات ال�سفر وال�سياحة
�شاركت يف امللتقى الثالث

جائزة العد�سة الذهبية للت�صوير ال�سياحي:

فقد د�شن �سمو الأم�ير �سلطان جائزة العد�سة الذهبية
بهدف ت�شجيع هواية الت�صوير الفوتوغرايف يف املواقع
ال�سياحية والأثرية ،و�إبراز املقومات ال�سياحية يف اململكة،
وامل�ساهمة بالدور الإعالمي لعك�س ما و�صلت �إليه اململكة
من نه�ضة ح�ضارية ،وتوثيق ومتابعة تطور اململكة من خالل
تنظيم اجلائزة ب�شكل دوري ،وتكوين قاعدة معلومات
م�صورة عن اململكة لال�ستفادة منها فيما ي�صدر من مواد
�إعالمية ،ودعم فن الت�صوير الفوتوغرايف و�إبراز القدرات
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جائزة �سوق عكاظ للحرف وال�صناعات اليدوية

كما �أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان خالل امللتقى
عن �إطالق جائزة �سوق عكاظ للحرف وال�صناعات اليدوية.
وبني �سموه يف م�ؤمتر �صحفي عقده على هام�ش امللتقى� ،أن
اللجنة العليا ملهرجان �سوق عكاظ بالطائف قررت املوافقة
على �إط�ل�اق ج��ائ��زة �سوق عكاظ للحرف وال�صناعات
اليدوية التي تتبناها الهيئة ،والتي يتم منحها للفائزين

من احلرفيني واحلرفيات �ضمن فعاليات مهرجان �سوق
عكاظ.
إ
وت�أتي اجلائزة يف �طار دعم الدولة للحرفيني وحتفيزهم على
اال�ستمرار يف عطائهم والتميز يف عملهم ،وت�شجيعهم على
الإبداع وتنمية مهاراتهم ،وخلق فر�ص التعاون وتبادل اخلربات
فيما بينهم ،وتبلغ قيمة اجلائزة � 132ألف ريال ،متنح وفق
معاينة املعايري التي مت حتديدها من قبل اللجنة الثقافية ل�سوق
عكاظ ،ومن هذه املعايري التفوق والتميز ،والفكرة املبتكرة،
الت�صميم واالبتكار يف املنتج ،الدقة يف العمل.
تد�شني املوقع الإلكرتوين لدليل اخلدمات
ال�سياحية

ود�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز أ�مري
منطقة الريا�ض املوقع الإلكرتوين لدليل اخلدمات ال�سياحية
مبركز املعلومات والأبحاث ال�سياحية (ما�س) التابع للهيئة
العامة لل�سياحة والآث��ار ،وذل��ك على هام�ش ملتقى ال�سفر
واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي 2010م ،وذلك بح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة.
ويعد املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بدليل اخلدمات ال�سياحية
()http://WWW.SAUSITSD.COM
نتاج م�شروع �ضخم ي�ضم �أدلة وخرائط مقدمي اخلدمات
ال�سياحية يف خمتلف مناطق اململكة ،وي�أتي ليكون �أحد
القوالب املعلوماتية التي ت�سهل لل�سائح احل�صول على
اخلدمة التي يريدها بكل ي�سر و�سهولة ،حيث ي�سهل املوقع
عملية توا�صل مقدمي اخل��دم��ات ال�سياحية م��ع ال�سياح
والهيئة ،وحتديث بياناتهم وتقدمي عرو�ضهم و�إعالناتهم التي
ت�ستهدف جميع فئات املجتمع التي من خاللها يتم التوا�صل
امل�ستمر وحتقيق النجاح.

