املقدمة

�سعت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار منذ ت�أ�سي�سها �إىل حتقيق تنمية �سياحية
قيمـة بيئي ًا وثقافي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،انطالق ًا من قيمها الإ�سالمية
وتراثها العريق وكرم �ضيافتها .كما حر�صت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
بالتعاون مع بع�ض اجلهات احلكومية واخلا�صة �إىل حتقيق منو اقت�صادي يف
الن�شاط ال�سياحي من خالل ت�شجيع اال�ستثمار وو�ضع �آلياته ،وقد �أعدت الهيئة
العامة لل�سياحة والآثار برامج متكاملة للتخطيط اال�سرتاتيجي مت عر�ضها
واعتمادها م�ؤخر ًا .وبد�أ العمل على تنفيذ ا�سرتاتيجيات طويلة املدى ومن
�ضمنها �إن�شاء وتفعيل الأجهزة ال�سياحية يف معظم مناطق اململكة .ولتحقيق
هذا الهدف �أقرت الهيئة �إن�شاء «مراكز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف املناطق»
لتوفري البيئة املنا�سبة واملي�رسة للتوا�صل مع امل�ستثمرين يف املجاالت ال�سياحية
املختلفة وتوفري اخلدمات التي ت�ساعد على تنمية امل�شاريع ال�سياحية.
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اخت�صا�صات ومهام مرك خدمات
اال�ستثمار يف املناطق :
تخت�ص مراكز خدمات الإ�ستثمار ال�سياحي ,بت�شجيع اال�ستثمار ال�سياحي ،و التوا�صل مع امل�ستثمرين ،وذلك بهدف حتقيق ر�ؤية ،و
مهمة ،الهيئة العامة لل�سياحة و الآثار ومن ذلك الأتي:
• ا�ستقبال ا�ستف�سارات وطلبات اال�ستثمار ال�سياحي يف املنطقة ،وتقييمها ب�صورة �أولية ،وتقدمي امل�شورة ،واقرتاح احللول بنا ًء
على التقييم الأويل ،و�أخري ًا حتويلها �إىل اجلهات املخت�صة يف الهيئة.
• توفري املعلومات عن ال�سوق واال�ستثمار ال�سياحي يف اململكة وترويج الفر�ص اال�ستثمارية ال�سياحية داخل اململكة.
• الت�أكد املبدئي من �أن طلب اال�ستثمار يتوافق مع ا�سرتاتيجيات ومعايري املنطقة ومقايي�سها ،خا�صة املعايري البيئية.
• توجيه اهتمام امل�ستثمرين يف املجال ال�سياحي نحو �أهمية تنمية امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
• التوا�صل امل�ستمر مع امل�ستثمرين من خالل تزويدهم ب�آخر امل�ستجدات واملتغريات يف الإجراءات والتنظيمات اخلا�صة ببيئة
اال�ستثمار ال�سياحي.
• ح�صر امل�ستثمرين اللذين تقع مركز ا�ستثماراتهم الرئي�سية يف منطقة املركز وتزويدهم بالكتيبات والن�شرات التي تعنى
باال�ستثمار ال�سياحي.
• تنظيم زيارات ميدانية للم�ستثمرين �إىل املواقع والوجهات املطروحة للتنمية واال�ستثمار ال�سياحي ،والذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد
امل�ستثمرين يف تعزيز درا�ساتهم التخاذ القرارات ال�صائبة.
• التعريف ب�إجراءات تراخي�ص وت�شغيل امل�شروعات ال�سياحية.
• تقدمي امل�ساعدة لإدارات الهيئة املختلفة التي تعنى بامل�شاريع واال�ستثمارات ال�سياحية.
• ا�ستقبال طلبات تطوير املنتجات القائمة وامل�شاركة يف الفعاليات بالتن�سيق بني املركز و�إدارة مراكز خدمات اال�ستثمار ،والتي
�ستتوىل بدورها التن�سيق مع الإدارة املعنية باملنتجات والفعاليات ال�سياحية (الإدارة العامة للربامج واملنتجات ال�سياحية).
• ا�ستقبال طلبات الدعم الفني يف درا�سات تطوير امل�شاريع ال�سياحية اجلديدة على امللكيات اخلا�صة التي تقع خارج الوجهات
واملواقع ال�سياحية � -أو درا�سات حت�سني املن�ش�آت ال�سياحية القائمة  -والتن�سيق مع الإدارات املعنية يف الهيئة لتقدمي الدعم
الفني الالزم لهذه امل�شاريع.
• امل�ساعدة يف تنظيم ور�ش العمل والندوات وامللتقيات اخلا�صة بامل�ستثمرين يف املجال ال�سياحي.
• تعريف امل�ستثمرين باملزايا واحلوافز املتاحة.
• م�ساعدة امل�ستثمرين يف احل�صول على التدريب املنا�سب لتلبية احتياجاتهم و�إطالعهم على الفر�ص التدريبية املتوفرة.
• تزويد امل�ستثمرين بالدرا�سات وامل�سوحات امليدانية التي تقوم بها كافة �إدارات الهيئة والتي تعنى بامل�شاريع واملواقع ال�سياحية
التي تقع يف منطقة املركز يف حال توفرها.
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مواقع مراكز خدمات اال�ستثمار
ال�سياحي يف اململكة

ميكن احل�صول على مزيد من املعلومات عن طريق االت�صال بالهيئة العامة لل�سياحة و الآثار من مقرها بالأمانة العامة �أومراكز
خلدمة اال�ستثمار ال�سياحي يف املناطق وفقا للعناوين التالية:
الأمانة العامة
الريا�ض هاتف 8808855
فاك�س8808844
�ص ب  66680الريا�ض 11586
�أو على املوقع االلكرتوين http://www.scta.gov.sa
مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة الريا�ض
الريا�ض  -حي ال�سفارات  -مبنى الأمانة العامة للهيئة العامة لل�سياحة و الآثار
هاتف 8808428
فاك�س 8808625
امل�سئول� /أحمد املطريي

investmentcenter@scta.gov.sa

مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة مكة املكرمة
جدة  -حي النعيم � -شارع االمري �سلطان
هاتف 4203355
فاك�س 4203344
امل�سئول� /سعيد القرين
investmentcenter@scta.gov.sa

مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة املدينة املنورة
املدينة املنورة  -حي الفي�صلية � -شارع ابو بكر ال�صديق
هاتف 8470120
فاك�س 8470383
امل�سئول /عبد املجيد بن خالد العنزي .
investmentcenter@scta.gov.sa
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مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف املنطقة ال�شرقية
الدمام – حي ال�شاطئ� -شارع اخلليج العربي
هاتف 8096065
فاك�س 8094084
امل�سئول /م .نادر ال�سيا�سب
investmentcenter@scta.gov.sa

مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة الق�صيم
الق�صيم  -بريدة  -الغرفة التجارية  -الدور اخلام�س
هاتف 3824878
فاك�س 3824171
امل�سئول /من�صور احلربي
investmentcenter@scta.gov.sa

مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة حائل
حائل  -املجمع احلكومي  -طريق املطار
هاتف 5338855
فاك�س 5348860
امل�سئول� /إبراهيم فهد الفريح.
investmentcenter@scta.gov.sa

مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة ع�سري
�أبها  -حي املفتاحة  -بجوار �سوق الثالثاء ال�شعبي
هاتف 2311505
فاك�س 2311504
امل�سئول� /أحمد معلوي
investmentcenter@scta.gov.sa
مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة الباحة
هاتف 7273855
فاك�س 7273855
امل�سئول عبداهلل الغامدي

investmentcenter@scta.gov.sa

مركز خدمات اال�ستثمار ال�سياحي يف حمافظة الطائف
هاتف 7364060
فاك�س 7364060
امل�سئول خالد ابو ع�صية ،خالد بن معمر
investmentcenter@scta.gov.sa
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Fax: 8094084
investment center @scta.gov.sa
Official: Nader Al-Seasb
Qaseem Province TISC
Buraidah – Chamber of Commerce – 5th Floor
Tel: 3824878
Fax: 3824171
investment center @scta.gov.sa
Official: Mansour Al-Harby
Hail Province TISC
Hail – Public Compound – Airport Street
Tel: 5338855
Fax: 5348860
investment center @scta.gov.sa
Official: Ibrahim Fahad Al-Freeh
Aseer Province TISC
Abha – Al-Meftaha Quarter – adjacent to Tuesday Traditional
Market
Tel: 2311505
Fax: 2311504
investment center @scta.gov.sa
Official: Ahmed Malawy
Baha Province TISC
Tel: 7273855
Fax: 7273855
investment center @scta.gov.sa
Official: Abdullah Al-Ghamdi
Taif Province TISC
Tel: 7364060
Fax: 7364060
investment center @scta.gov.sa
Official: Khaled Abuasea - Khaled BenMoamar
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Location of PTISCs:
For further information on TISC, please contact the GCTA at the
General Secretariat or at PTISC on the following addresses:
General Secretariat
Riyadh
Tel: 8808855
Fax: 8808844
P.O. Box 66680 Riyadh 11586
http://www.scta.gov
Riyadh Province TISC
Riyadh – Diplomatic Quarter – the General Secretariat of GCTA
Tel: 88088428
Fax: 8808625
investment center @scta.gov.sa
Official: Ahmed al Mutari
Makkah Province TISC
Jeddah – Al-Naeem Quarter – Prince Sultan Street
Tel: 4203355
Fax: 4203344
investment center @scta.gov.sa
Official: Saeed Algrne
Maddinah Province TISC
Maddinah – Al-Faysaliah Quarter – Abu Bakr Al-Sedeek Street
Tel: 8470120
Fax: 8470383
investment center @scta.gov.sa
Official: Abdulmajeed Khalid Al-Unezy
Eastern Province TISC
Dammam – Al-Shatee Quarter – Arab Gulf Street
Tel: 8096065
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Jurisdictions and Tasks of TISCs:
Tourism Investment Service Centers shall undertake the following tasks
and jurisdictions:

• Receiving tourism investment inquiries and applications, conducting
preliminary assessment, providing consultancy services and submitting
forms and applications to relevant GCTA’s departments.

• Providing information on tourism travel and investment market in Saudi
Arabia and promoting local tourism investment opportunities.

• Conducting preliminary assessment on whether the investment

application conforms with the province’s criteria and standards,
especially environmental criteria.

• Directing tourism investors towards the development of SME’s.
• Updating investors with the latest information on the rules and regulations
of the tourism investment sector.

• Developing databases for local investors in each province and providing
them with relative tourism investment pamphlets and brochures.

• Organizing field trips to sites and destination proposed for tourism
investment and development.

• Introducing license issuance and operation procedures for tourism
projects.

• Providing assistance to relative tourism investments and projects
departments of the GCTA.

• Receiving applications for the development of current products and
participating in events upon coordination between the PTISC and
the Department of Tourism Investment Service Centers, which will
coordinate with the relevant department (General Department for
Tourism Programs and Products).

• Receiving requests for technical support in the development of new

tourism projects on private assets located outside tourism sites or areas,
or in the renovation of standing tourism establishments in coordination
with the relevant departments of the GCTA.

• Providing assistance in organizing relevant investment workshops,
seminars and meetings.

• Introducing the facilities and incentives provided to the investors.
• Providing training assistance and guidance to tourism investors.
• Providing tourism investors with field surveys and researches conducted
by the relevant departments of the GCTA if available.
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Introduction
Since the establishment of the General Commission for
Tourism & Antiquities (GCTA) it was keen on achieving
sustainable tourism development with positive cultural,
environmental, economical and social impacts; based
on its Islamic values, respectful heritage, and genuine
hospitality.
The GCTA, in cooperation with its stakeholders from
both the private and public sectors, was also keen on
promoting tourism investments through the development
of comprehensive programs for strategic planning
and facilitations. Hence, the GCTA has started the
implementation of long-term strategies, including but not
limited to, establishing and operating Provincial Tourism
Organizations and approving the establishment of Tourism
Investment Service Center (TISC) with the aim of providing
essential services and facilities for a convenient investment
environment.
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