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المحتوى

SKIFT نبذة عن
("سكيفت" Skift) هي أكرب منصة لزتويد البيانات، 

األفكار، المعلومات والتسويق في قطاع السياحة. تعمل 
("سكيفت" Skift) من خالل جمع األخبار اليومية، األبحاث، 

نتائج المؤتمرات وخدمات التسويق عىل تحليل وتحديد 
االتجاهات اليت تهم الرؤساء والمديرين التنفيذيني في 

مجال السياحة.

SKIFTX نبذة عن
 .(Skift "سكيفت") هو استوديو المحتوى الخاص برشكة
وقامت رشكة "SkiftX" بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع 

مجموعة "سريا".

 أسماء اإلداريني

كاثرين تاونسيند  /SkiftX ،نائب الرئيس
سونايل سني  /SkiftX ،اسرتاتيجي متخصص

جرييمي كريسمان / SkiftX ،محرر أبحاث
 داون / SkiftX ،اسرتاتيجي متخصص في العالمات التجارية

رزيزنيكيويزس
جيانا جريكو / SkiftX ،مدير مشاريع

أندريا يانغ يانزي / SkiftX ،كبري المصممني
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 رسالة الرئيس التنفيذي

عبد هللا الداود 
"سريا" لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

 فلنحّلق مًعا إىل أبعد الحدود.

إنه لمن دواعي فخري أن أتحدث إليكم اليوم عن مسرية مجموعتنا 
نوعية  نقلة  تحقيق  خاللها  من  استطعنا  عاًما.   40 دامت  اليت 
أنفسنا  وتحّدي  أعمالنا  مجاالت  كافة  في  مسبوقة  غري  وإنجازات 
مجموعة  إىل  مجموعة "الطيار"  من  وتحّولنا  به.  نقوم  ما  كل  في 
"سريا" يعكس أهدافنا في فتح آفاق جديدة في مجال السفر من 

خالل بناء جسور من المعرفة والتواصل بني الثقافات.

لنا  توّجه  مرحلة  جديدة،  مرحلة  أعتاب  عىل  أننا  جميًعا  نعلم  نحن 
ُيرشق  ومستقبل  طموحة  خطط  نحو  السعودية  العربية  وللمملكة 
 2030 السعودية  برؤية  االلزتام  عىل  نحرص  الهائلة.  باإلمكانات 
تعزيز  عرب  السياحة  إطار  في  الحقيقية  المملكة  إمكانات  إلطالق 
تكون  سوف  وبالتايل  والخارجية،  الداخلية  السفر  خدمات  وتطوير 
في  الرائدة  السياحية  الوجهات  إحدى  السعودية  العربية  المملكة 

العالم.

بني  وصل  حلقة  بمثابة  لنكون  مسريتنا  خالل  أنفسنا  نتحدى 
أنحاء  مختلف  من  الجميع  اللتقاء  المشرتكة  األرض  الثقافات؛ 
من  عمالئنا  تمكني  عرب  وذلك  جديدة  آفاق  وفتح  التواصل  العالم، 
بكل  العالم  أنحاء  وإىل  السعودية  العربية  المملكة  داخل  السفر 
سهولة وراحة. وهذا نابع من حرصنا عىل تبّين أحدث ما توصلت إليه 
انطلقنا  اليت  اإللكرتونية  ومنصتنا  السفر،  مجال  في  التكنولوجيا 
المتمزية،  التجارية  العالمات  من  ومجموعة  جديدة  أعمال  إىل  بها 
في  تساهم  اليت  وتحليلها،  البيانات  إدارة  وحدة  إىل  باإلضافة  هذا 
مع  تتوافق  حلول  وابتكار  بالمجموعة  الخاصة  القرارات  اتخاذ  دعم 

عمالئنا. احتياجات 

وخرباتنا  المجموعة  بها  تحظى  اليت  الطيبة  السمعة  ساهمت  لقد 
اليوم  نحن  وها  نجاحنا،  معالم  رسم  في  السفر  عالم  في  وتجاربنا 
اعزتازنا  إن  مسريتنا.  خالل  حققناها  اليت  المتتالية  نجاحاتنا  ثمار  نجين 
لحجوزات  الرائدة  الرشكة  كوننا  عىل  يقترص  ال  قّدمناه  بما  وفخرنا 
السفر في الرشق األوسط، بل يتعداه إىل التنوع الثقافي في فريق 
منحكم  عىل  فيه  فرد  كل  يحرص  والذي  المجموعة،  داخل  العمل 

رحلة تفوق توقعاتكم ويلهمكم الكتشاف العالم من حولكم.

رشكة  مع  بالتعاون  ير،  التقر هذا  نرش  رسورنا  دواعي  من  وإنه 
السياحة  قطاع  عن  وممزية  جديدة  رؤية  فيها  لنقدم   ،"SkiftX"

والسفر في المملكة العربية السعودية.

آفاق  نحو  معنا  تحّلقوا  وأن  نجاحنا  من  جزًءا  تكونوا  ألن  ندعوكم 
من  العالم  فيها  نصل  آفاق  الجديدة،  السعودية  العربية  المملكة 

حولنا ونلهم عمالؤنا المسافرون بتجارب تفوق توقعاتهم.
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الرياض

جاذبية  األسواق  أكرث  إحدى  السعودية  العربية  المملكة  أصبحت 
إىل  ذلك  ويعود  السياحة،  قطاع  في  العالمية  التجارية  للعالمات 
من  المتكرر.  وسفرهم  القطاع  هذا  في  السعوديني  نفقات  ارتفاع 
السعودية  العربية  المملكة  عهد  ويل  إعالن  جاء  المنظور،  هذا 
صاحب السمو الملكي األمري محمد بن سلمان آل سعود في شهر 
التطوير  خطة  عن  بياًنا  فيها  استعرض  رؤية 2030،  عن  أبريل 2016 
السنوات  خالل  والثقافية  االقتصادية  االجتماعية،  األصعدة  عىل 
قامت  لذا   2030 رؤية  ركائز  أهم  من  السياحة  تعترب  القادمة. 
المملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات واضحة في مجال تنمية 
عىل  األوىل  للمرة  سياحية  تأشريات  إصدار  خالل  من  القطاع  هذا 
المملكة  في  السفر  قطاع  اليوم  ليصبح   ،2019 عام  في  اإلطالق 

العربية السعودية عىل أعتاب مرحلة من التغيري.

هذه ليست المرة األوىل اليت قامت بها إحدى دول الرشق األوسط 
تنميته.  عىل  العمل  أو  اقتصادها  بتطوير  شاملة  تنفيذ  خطة  اتبّاع 
عىل سبيل المثال أطلقت اإلمارات العربية المتحدة رؤية 2021 في 

عام 2010 كما أعلنت البحرين عن رؤية 2030 في عام 2008.

بشكل  الوجهات  بعض  عىل  اإلقبال  يزداد  معينة  أوقات  "في 
ملحوظ، ويحقق بذلك نتائج رائعة،" عّلق نائب رئيس قسم التسويق 
ما  تأمل  المثال  سبيل  "فعىل  ماكويل.  روس  "سريا"  لمجموعة 
شهدته مدينة مانهاتن في أوائل عام 1990، والتحول الذي شهدته 
برلني في التسعينات ودبي في عام 2000. أما اآلن فقد حان الوقت 
للمملكة العربية السعودية لخوض تجربة هذا التحول الغري مسبوق 
والسفر  السياحة  أن  وأعتقد  واالجتماعي.  االقتصادي  الصعيد  عىل 
أضاف  التغيري،"  هذا  من  الرئيسيني  والمستفيدين  المحركني  هما 

روس.  

مجموعة "سريا"  مع  بالتعاون  إعداده  تم  الذي  التقرير  هذا  يهدف 
الرائدة في قطاع السفر في المملكة العربية السعودية، إىل فهم 
للمملكة  السفر  قطاع  في  المستقبلية  واإلمكانيات  الحايل  الوضع 

العربية السعودية والمسافر السعودي. 

مجموع التعداد السكاني: 
34,218,169

السعوديون:  المواطنون 
20.7 مليون

العمر: متوسط 
29.9 سنة

العاصمة: 
 الرياض

المقدمة

المملكة العربية السعودية

CNN المصدر: حكومة المملكة العربية السعودية وشبكة
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في  الكيل  والسفر  السياحة  قطاع  مساهمة  معّدل  ازداد 
يقارب  بما  السعودية  العربية  للمملكة  المحيل  الناتج  إجمايل 
4.64 % (الذي يعادل 2.89 مليار دوالر) بني عامي 2009 و2018 

بينما بلغ 65.21 مليار دوالر في عام 2018.

ارتفعت نسبة اإلنفاق عىل السياحة الداخلية (الرحالت الرتفيهية 
بمعّدل  فيها)  المقيمني  قبل  من  المملكة  داخل  والتجارية 
عامي 2009  بني  دوالر)  مليون  حوايل 262  تبلغ  (واليت   %1.56

و2018 وقد وصلت في عام 2018 إىل 17 مليار دوالر.

(الرحالت  الرتفيهية  السياحة  عىل  اإلنفاق  نسبة  ارتفعت 
وخارجها)  فيها  المقيمني  قبل  من  المملكة  داخل  الرتفيهية 
عامي  بني  دوالر)  مليار  حوايل 2.9  تبلغ  (واليت  بمعّدل %12.55 
2009 و2018 وقد وصلت في عام 2018 إىل 26.4 مليار دوالر. 

بهدف  (الرحالت  األعمال  سياحة  عىل  اإلنفاق  نسبة  ارتفعت   
والضيوف  المقيمني  قبل  من  المملكة  داخل  األعمال  قضاء 
الدوليني) بمعّدل 35.8% (واليت تبلغ حوايل 1.2 مليار دوالر) بني 
عامي 2009 و2018 وقد وصلت في عام 2018 إىل 4.5 مليار 

دوالر.

من  (اإلنفاق  الخارجي  اإلنفاق  أو  الزائر  عائدات  نسبة  ارتفعت 
قبل السياح األجانب داخل المملكة) بمعّدل 38.4% (واليت تبلغ 
وصلت  وقد  و2018   2009 عامي  بني  دوالر)  مليار   3.8 حوايل 

في عام 2018 إىل 14.04 مليار دوالر. 

.1
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.5

 اإلنفاق عىل السياحة
الرتفيهية

اإلنفاق عىل سياحة
 األعمال

عائدات الزوار 
أو اإلنفاق الخارجي

إجمايل الناتج المحيل

اإلنفاق عىل السياحة 
الداخلية %1.56+

%4.64+

%12.55+

%35.8+

%38.4+

السياحة والسفر في المملكة العربية 
باألرقام السعودية 

خالل  السياحة  قطاع  شهد  فقد  السنوية،  التقلبات  من  وبالرغم   ،(WTTC) العالمي  والسفر  السياحة  مجلس  عن  الصادرة  البيانات  إىل  وفًقا 
العقد المايض في المملكة العربية السعودية نمًوا ملحوًظا. وقد قمنا بمراقبة "األسعار الحقيقية" اليت تحّدد مبالغ اإلنفاق الفعلية مع 

األخذ بعني االعتبار حاالت التضخم واالنكماش االقتصادي.

يستقطب  آخر  بلد  اليوجد  فإنه   ،(WTTC) والسفر  للسياحة  العالمي  المجلس  تقارير  عىل  وبناًء  السياق  هذا  في  المعلومات  بعض  وإلضافة 
إىل  الكويت  دولة  من:  لكل  عام 2018  في  الخارجي  اإلنفاق  وصل  المتحدة.  العربية  اإلمارات  باستثناء  اإلنفاق  مستوى  نفس  وعىل  السياح 
للسياحة  العالمي  المجلس  نرش  كما  دوالر.  مليار  إىل 12.96  وصل  فقد  قطر  في  أما  دوالر،  مليار   3.1 إىل  عمان  وسلطنة  دوالر،  مليار   0.75
إىل  عمان  سلطنة  وفي  دوالر،  مليون  إىل 5.39  الكويت  في  وصل  والذي  عام 2018  في  المحيل  اإلنفاق  نسبة  عن  تقارير   (WTTC) والسفر

2.38 مليار دوالر وفي قطر إىل 2.42 مليار دوالر. 
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عىل  طرق  بعدة  مبارش  وغري  مباًرشا  تأثًريا  لرؤية 2030  يكون  سوف 
قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية. كما حّددت 
عن  بعيدة  السياحة  لقطاع  أهداًفا  السعودية  العربية  الممكلة 
األهداف المذكورة في بيان رؤية 2030. وفيما ييل بعض األهداف 
والرتاث  للسياحة  العامة  والهيئة   2030 رؤية  بيان  في  الموضحة 
الوطين في السعودية اليت من شأنها إتاحة الفرصة لتنامي قطاع 

والسفر:  السياحة 

بهدف  السعودية  العربية  للمملكة  االستيعابية  الطاقة  زيادة 
عام  في  مليون   8 من  المعتمرين  الرحمن  ضيوف  استقبال 
2015 إىل 30 مليون حىت عام 2030 وبشكل سنوي. (العمرة 
لزيارة  السنة  مدار  عىل  المسلمون  بها  يقوم  دينية  رحلة  هي 

األماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة)

في  المسجلة  السعودية  األثرية  المواقع  عدد  مضاعفة 
والثقافة "اليونسكو"،  والعلم  للرتبية  المتحدة  األمم  منظمة 
تراثية  مواقع  أربع  السعودية  العربية  للمملكة  أصبح  وحالًيا 

مسجلة لدى منظمة "اليونسكو". 

مكتبة  عىل  يحتوي  العالم  في  إسالمي  متحف  أكرب  بناء 
ومركز لألبحاث.

داخل  والرتفيهية  الثقافية  النشاطات  عىل  األرس  إنفاق  زيادة 
الممكلة العربية السعودية من النسبة الحالية 2.9% إىل %6. 

عام 2030،  حلول  مع  ومحلية  عالمية  رحلة  مليون  بلوغ 100 
ليًال.  للمبيت  متضمنة 

اإلجمايل  المحيل  الناتج  في  السياحة  مساهمة  نسبة  زيادة 
للبالد إىل %10.
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تطوير إجراءات إصدار التأشريات للزوار.

إىل   19 المرتبة  من  وانتقاله  المملكة  اقتصاد  حجم  ارتفاع 
المرتبة الـ 15 األوىل عىل مستوى العالم

الناتج  إجمايل  من  المبارشة  األجنبية  االستثمارات  نسبة  رفع 
المحيل من 3.8% إىل المعدل العالمي %5.7.

دوالر  مليار  من 43.45  النفطية  غري  الحكومية  اإليرادات  زيادة 
إىل 266.6 مليار دوالر.

بينما كان لألهداف السبعة األوىل المدرجة أعاله تأثًريا مباًرشا عىل 
تنامي قطاع السياحة والسفر في البالد، فقد كانت لبقية األهداف 
ارتفاع  فإّن  المثال،  سبيل  عىل  القطاع.  هذا  عىل  آخر  ملحوًظا  تأثًريا 
فرص استثمار الرشكات من خارج المملكة العربية السعودية بشكل 
الداخلية  السفر  رحالت  تنامي  عىل  يساعد  قد  المملكة  في  مبارش 
رحالت  توفري  عىل  التحتية  البنية  استثمار  يسهل  وسوف  لألعمال. 

للزائرين داخل المملكة.

الهيئة  وقعت  فقد   ،2030 رؤية  وعود  تنفيذ  من  جانب  وعىل 
والهيئة   (SAGIA) السعودية العربية  المملكة  في  لالستثمار  العامة 
مذكرات  من  العديد   (SCTH) الوطين  والرتاث  للسياحة  السعودية 
التفاهم واالتفاقيات مع المستثمرين اإلقليميني والدوليني بحوايل 
مجموعة  الزتمت  فقد  هذا،  من  وانطالًقا  دوالر.  مليار   26.67
القطاع  تطوير  بهدف  دوالر  مليون  عن 266  يزيد  ما  باستثمار  "سريا" 
ترويج  إىل  إضافة  البرشي،  المال  رأس  تنمية  السعودي،  السياحي 

المملكة كإحدى الوجهات السياحية.

أهداف المملكة العربية لتنمية 
السياحة قطاع 

السعودية العربية  المملكة  الرياض، 
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إىل  تتطلع  أخرى  دولة  كأي  السعودية،  العربية  المملكة  تواجه 
التغلب  من  البد  واليت  التحديات  من  العديد  جديد،  طريق  تمهيد 
عليها. و لهذه التحديات فروًقا دقيقة تتبًعا للقسم الذي تتطلع إليه 
هذه  بتصنيف  قمنا  التقرير،  هذا  إعداد  وبهدف  السفر.  قطاع  في 

التحديات ضمن موضوعني رئيسيني هما: التصّور والبنية التحتية.  

له  السعودية  العربية  للمملكة  الدويل  المجتمع  تصور  إن  التصّور: 
المملكة  تواجه  واالجتماعية.  الجيوسياسية  المعطيات  من  العديد 
المتحدة  األمم  أثارتها  اليت  المخاوف  في  سواء  الكثري  السعودية 
القيود  اإلنسان،  لحقوق  االنتهاكات  عن  العالمية  اإلعالم  ووسائل 
عام  بشكل  الدولة  تسامح  عدم  أو  المرأة،  حقوق  عىل  المفروضة 

ألي مفهوم ال يتماىش مع "نظام القيم".

السعودية  العربية  المملكة  في  الضيافة  خرباء  فإن  ذلك،  ومع 
اليت  واألخرى  تطبيقها  تم  اليت  للتغيريات  اإليجابي  بالتأثري  ثقة  عىل 
خان،  كامران  ّرصح  وقد  الماضية.  السنوات  خالل  عنها  اإلعالن  تم 
والتسويق  لالستشارات   (AIM) إم  أي  آي  لرشكة  اإلداري  المدير 

تخطي جميع التحديات

المملكة  تخفيف  حول  اإلشاعات  من  العديد  "هناك  للمطاعم: 
ونمط  والقيود  القواعد  بعض  عىل  قبضتها  من  السعودية  العربية 
المعيشة هنا، ويمكن مالحظة هذا التغري من خالل انفتاح المملكة 
من  العديد  اتخاذ  تم  قائًال: "لقد  وأضاف  أكرب."  بشكل  السياحة  عىل 
بتنمية  القيادة  الزتام  تظهر  واليت  األخرية  الفرتة  خالل  اإلجراءات 

قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية." 

السابقة،  القليلة  السنوات  خالل  السعودية  العربية  المملكة  قامت 
بتقنني صالحيات هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البالد، 
والسماح للمرأة بالسياقة للمرة األوىل منذ عقود، كما خففت من 
دون  بالسفر  للمرأة  السماح  عرب  المرأة  عىل  الرجل  وصاية  قوانني 
إذن، إضافة إىل إتاحة الفرصة للمرأة بحضور المباريات في المالعب 
بما  اإلناث)  عن  الذكور  (فصل  الفصل  قوانني  وتسهيل  الرياضية 
عينت  عام 2019،  فرباير  وفي  الخاصة.  والمناسبات  الحفالت  يخص 
 Karv) كوميونيكيشزن  كارف  رشكة  السعودية  العربية  المملكة 
في  ومقّرها  واالتصاالت  العامة  للعالقات   (Communications

نيويورك للمساعدة في إعادة بناء صورة المملكة أمام العالم.

السعودية العربية  المملكة  صالح،  مدائن 
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جدة،  مثل  للسكان  الرئيسية  التجمعات  أن  حني  في  التحتية:  البنية 
البنية  وتحسينات  جيد،  بشكل  متصلة  المملكة  في  والدمام  الرياض 
المكرمة  مكة  مثل  المقدسة  المدن  في  مستمرة  مازالت  التحتية 
والمدينة المنورة، ولكن تبقى األقسام األخرى من المملكة بحاجة 

إىل بنية تحتية لدعم السياح.

السياحة  قطاع  تنامي  وجه  في  تقف  اليت  العوائق  أكرب  "أحد   
ومحدودة،"  جديدة  الواقع  أرض  عىل  التحتية  البنية  أن  هو  والسفر 
 Twenty31 رشكة  في  الرشيك  مارتن،  أوليفر  به  ّرصح  ما  هذا 
Consulting Inc الخاصة بتنمية الوجهات واالسرتاتيجية المستدامة. 
وأضاف "يتحدث معظم السعوديني اللغة العربية فقط، مما يجعل 
السعوديني  تحدي  هو  األجانب  العمالء  مع  فّعال  بشكل  التواصل 

الستقطاب المزيد من السياحة الغري دينية."

االستثمار  بزيادة  رؤية 2030،  بيان  في  موضح  هو  كما  الوعود  إن 
عىل  والعمل  األثرية،  المواقع  تهيئة  للمدن،  التحتية  البنية  لتحسني 
فتح المملكة لالستثمارات الخارجية قد يحث عىل خلق التنوع وتوفري 

بنية تحتية سياحية أفضل عىل المدى القصري والطويل.

للمملكة  المادية  التحتية  البنية  عىل  االستثمار  يقترص  لن  ولكن 
األموال  رؤوس  ليشمل  ذلك  سيتجاوز  بل  فقط  السعودية  العربية 
منظمة  أكاديمية  افتتاح  تم   ، عام 2019  أكتوبر  وفي  أيًضا.  البرشية 

الرياض،  في   (UNWTO) المتحدة  لألمم  التابعة  العالمية  التجارة 
عىل  أيام  أربعة  لمدة  تستمر  دورة  خالل  فيها  المشاركني  سيتعرف 
يتضمن  أن  بّد   "ال  السياحية.  والرتاثية  الثقافية  التوجهات  أحدث 
الكفاءات  أصحاب  للمملكة  والسفر  السياحة  قطاع  في  االستثمار 
المدربني،"  األشخاص  من  المزيد  عىل  فقط  يقترص  ال  وأن  المختلفة 
لحجز  وكالء  حالًيا  السعودية  المملكة  "تمتلك  ماكيويل:  وأضاف 
عىل  العمل  الجيد  من  ولكن  السفر،  مستشاري  من  أكرث  التذاكر 
في  الشواغر  لملء  السعوديني  المواطنني  من  عدد  أكرب  تدريب 

مجال الفندقة، السفر والسياحة.

عىل  الجديدة  والرياضية  الرتفيهية  الثقافية،  الوجهة  "القدية"،  تقع 
العامة  الهيئة  قامت  وقد  الرياض.  مدينة  عن  كيلومًرتا   40 بعد 
قدية  ورشكة   (GEA ) السعودية  العربية  المملكة  في  للرتفيه 
للمنح  برنامج  بإنشاء   2019 عام  يوليو  أوائل  في   (QIC) لالستثمار 
السعودية  العربية  المملكة  من  طالًبا   60 ابتعاث  بهدف  الدراسية 
فلوريدا"  بجامعة "سنرتال  الضيافة  إلدارة  كلية "روزن"  في  للدراسة 

في الواليات المتحدة األمريكية.

عملًيا  تدريًبا  تتضمن  واليت  التفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  تم  كما 
عىل  للحصول  تؤهلهم   (Six Flags) فالجز"   6" رشكة  لدى  للطالب 

وظائف في مرشوع "القدية".

السعودية العربية  المملكة  األحمر،  البحر 
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السري بخطى ثابتة نحو األمام
في حني أن هذه التحديات تشكل عقبات أمام الحكومة السعودية 
متفائلون  "سريا"  مجموعة  في  المسؤولني  أن  إال  لتخطيها، 
العربية  للمملكة  البداية  نقطة  هي  "هذه  المستقبلية.  بالتطلعات 
السعودية، مثلما كانت نقطة البداية لإلمارات العربية المتحدة في 
وأضاف: "إذا  ماكويل،  العرشين،"قال  القرن  من  األول  العقد  أوائل 
أمعنت التفكري ونظرت إىل صور دبي في أواخر التسعينات، فلن تكن 
قد  سنغافورة  وحىت  صحيح؟  هذا  أليس  اآلن.  عليه  هي  كما  آنذاك 
تعّرضت للتغيري بشكل كبري. هناك سجل حافل لهذه التحوالت لدول 
أخرى، احتضنت فيها معالم التغيري، وشهدت التحديث واالنفتاح عىل 
المملكة  وهاهي  التوقعات  جميع  تجاوزت  حيث  األخرى،  األسواق 

العربية السعودية اآلن تسري عىل نفس الطريق."

السفر  نحو  المملكة  توجه  مع  السعودية  الحكومة  قامت 
لتطوير  فردية  اسرتاتيجية  وحدات  وإعداد  نهج  برسم  والسياحة، 
نفس  عىل  تسري  كنت  "إذا   .2030 رؤية  خطة  من  مختلفة  أقسام 
فعليك  بها،  بالتحرك  السعودية  العربية  المملكة  ترغب  اليت  الرسعة 
للحكومة  العليا  المستويات  وإىل  من  يحدث  االنتقال  أن  من  التأكد 
وضع  تم  لذا،   " ماكويل:  وأضاف  متسارع."  بشكل  ذلك  ليحدث 
 (PIF) العامة  االستثمارات  صندوق  مشاركة  لضمان  االسرتاتيجية 
المراكز  هذه  وتطوير  كبري  بشكل  الحكوميني  المسؤولني  وكبار 
مع  يتماىش  بما  الهدف  تحقيق  ضمان  األسايس  شأنها  من  اليت 
هو   (PIF) العامة  االستثمارات  (صندوق  رؤية 2030."  ومعايري  وعد 

صندوق مايل تملكه حكومة المملكة العربية السعودية).

كما أحرزت المملكة تقدًما في توفري طرق دفع متنوعة للمسافرين. 
من  التالمس  عدم  بتقنية  أو  نقدية  الغري  اآلمنة  الدفع  وسائل  تعترب 
المتطلبات األساسية للحفاظ عىل العدد المزتايد من حجوزات السفر 
الدوليني  المسافرين  عىل  الداخلية  الرحالت  وتسهيل  اإلنرتنت  عرب 
الوافدين والمسافرين المحليني. أطلقت "مدى" الشبكة السعودية 
األول  الرقمي  تطبيقها  "فزيا"  رشكة  مع  وبالرشاكة  للمدفوعات 
لضمان  الخاصة  المعلومات  تشفري  بتقنية  يتمتع  الذي   "Pay مدى"
األصيل  البطاقة  رقم  من  بدًال  افرتايض  رقم  عرب  النقدية  التحويالت 
استخدام  سيتم  الدفع،  عملية  إتمام  وخالل  رقم.   16 من  المؤلف 

رقم البطاقة االفرتايض بدًال من رقمها األصيل.  

الوعد  تلت  اليت  واالستثمارات  القانونية  التغيريات  إىل  باإلضافة 
بإحداث تغيري في المملكة العربية السعودية، كان بيان األمري محمد 
سياحية،  كوجهة  المملكة  مستقبل  في  للثقة  ملهًما  سلمان  بن 
المعتدل".  "اإلسالم  إىل  العودة  في  المملكة  رغبة  عن  عّرب  حيث 
حوارية  جلسة  في  مشاركته  خالل  سلمان  بن  محمد  األمري  وقال 
الرياض:  تستضيفه  الذي  االستثمار»  مستقبل  منتدى «مبادرة  من 

المعتدل  الوسطي  اإلسالم  إىل  عليه،  كنا  ما  إىل  نعود  فقط  "نحن 
التقاليد  جميع  وعىل  األديان  جميع  وعىل  العالم  عىل  المنفتح 
أفكار  أي  مع  التعامل  في  حياتنا  من  سنة  نضيع 30  لن  والشعوب. 

مدّمرة، سندّمرها اليوم وفوًرا."

السفر  "سوق  في  كولريز  رشكة  بها  قامت  اليت  األبحاث  أظهرت 
العربي"، الحدث الرائد في قطاع السياحة والسفر الذي يعقد سنوًيا 
في   %8 بنسبة  المحلية  الرحالت  عدد  ارتفاع  األوسط،  الرشق  في 
عام 2019 بينما سريتفع عدد الرحالت الداخلية من قبل المسافرين 
لمجموعة  اإلداري  المدير  وّرصح  سنوًيا.   %5.6 بنسبة  الدوليني 
باسكال  وإفريقيا،  األوسط  الرشق  الهند،  في  إنرتكونتيننتال  فنادق 
العربية  المملكة  داخل  المحلية  الرحالت  شهدت  قائًال: "لقد  جوفني 
مما  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  ملحوًظا  ارتفاًعا  السعودية 
سيعزز من الفرص التجارية في قطاع الفندقة،" كما أضاف "نتوقع 
الموجة  هذه  عن  نتج  وقد  عديدة.  لسنوات  التوجه  هذا  يستمر  أن 
ذات  إقامة  أماكن  تأمني  عىل  والعمل  الطلب  زيادة  بني  فجوة 
معينة  فئات  تستهدف  واليت  عالية  وجودة  عالمية  تجارية  عالمات 
 14 اإلنرتكونتيننتال  فنادق  مجموعة  تمتلك  وحالًيا،  الضيوف."  من 
الجديدة  التجارية  العالمة   ،voco اسم تحت  التطوير  قيد  جديًدا  عقاًرا 

في المملكة العربية السعودية.

والمستثمرين  للسياح  الدويل  المجتمع  تفاؤل  مازال  ذلك،  ومع 
والممارسات  الثقافية  المحلية،  األعراف  معرفة  إىل  وبحاجة  حذًرا 
السعودية.  العربية  المملكة  في  التجارية  األعمال  إلدارة  العملية 
العهد  ويل  يرغب  اليت  التغيريات  بعض  تضفي  القوانني  أن  حني  في 
وقًتا  األمر  يستغرق  فسوف  المؤسيس،  الطابع  عىل  إحداثها  في 

أطول عىل أرض الواقع إلحداث التغيري.
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من  للسياح  أبوابها  السعودية  فتح 
خالل تسهيل عملية إصدار التأشريات

السعودية  العربية  المملكة  النفتاح  أهمية  األكرث  الخطوة  ولعّل 
الهيئة  إعالن  هو   ،2030 رؤية  وعود  وتنفيذ  السياح  استقبال  عىل 
إتاحة  عن  سبتمرب 2019  شهر  في  الوطين  والرتاث  للسياحة  العامة 
السعودية  العربية  المملكة  إىل  بالسفر  يرغب  شخص  ألي  الفرصة 
عن طريق تقديم طلب إلصدار التأشرية السياحية عرب اإلنرتنت أو في 
السفارة أو القنصلية السعودية. في السابق كان يقترص السفر إىل 
بغرض  والعمرة،  الحج  ألداء  كالسفر  معينة،  رشوط  عىل  المملكة 

العمل أو لزيارة العائلة واألصدقاء.

عمان  سلطنة  الكويت،  البحرين،  مملكة  من  المواطنون  يحتاج  ال 
العربية  المملكة  إىل  للسفر  تأشرية  إىل  المتحدة  العربية  واإلمارات 
السفر  دولة   49 لمواطين  السهل  من  أصبح  ولكن  السعودية. 
والتعرف عىل آفاق المملكة العربية السعودية، مع توّفر التأشريات 

السياحية اإللكرتونية أو التأشرية عند الوصول.

الزوار  جذب  في  والمسافرين  السياح  استقطاب  اسرتاتيجية  تتمثل 
 .2022 إىل   2019 عام  بني  السعودية"  "الكتشاف  األوىل  للمرة 
عىل  السياح  لتشجيع  من 2022  االسرتاتيجية  هذه  امتداد  وسيكون 

"استكشاف آفاق المملكة العربية السعودية".

الواليات المتحدة األمريكية
كندا

كازاخستان
سنغافورة

الجنوبية كوريا 
بلجيكا
قربص

إستونيا
ألمانيا
إيطاليا
ليتوانيا

موناكو
بوالندا
روسيا

سلوفينيا
سويرسا
أسرتاليا 

بلغاريا
التشيك جمهورية 

فنلندا
اليونان

 أيسلندا
التيفيا

لوكسمبورغ
مونتينيغرو

الربتغال
سان مارينو

نيوزيالند
إسبانيا
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السعودية العربية  المملكة  العال،  في  الطبيعة  منظر 
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والمستقبلية  الحالية  المشاريع 
لتطوير بنية السياحة التحتية

1,880غرفة  الفندقة  قسم  في  حالًيا  "سريا"  مجموعة  تمتلك   
 .2022 عام  بحلول  غرفة   6,000 وضم  للتوّسع  خطة  مع  فندقية، 
بالرغم  اقتصادية  فنادق  محفظتها  في  "سريا"  مجموعة  تضم 
الفخامة  محيب  لخدمة  العقارات  أفخر  من  الثنني  امتالكها  من 
احتياجات  لتلبية  الفنادق  بناء  في  االستمرار  هو  هدفها  والرفاهية. 
المسافرين المحليني، رجال األعمال، ورحالت الحج والعمرة القادمة 
بتوقيع  سريا"  وقامت "مجموعة  المملكة.  داخل  من  أو  الخارج  من 
وضع  إىل  إضافة  العالمية"،  تشويس  "فنادق  مع  رشاكة  اتفاقية 

خطط حالية لتطوير 7 فنادق في الرياض، جدة والطائف.

األحمر،  البحر  مرشوع  هو  السياحية  المشاريع  تعهدات  أكرب  ولعّل 
حيث سيتم تطوير المرشوع ليمتد إىل أكرث من 90 جزيرة عىل مساحة 
جمال  الكتشاف  المرشوع  يهدف  والبحر.  الرب  من  كيلومرت  ألف   28
ومن  المملكة  داخل  من  السياح  واستقطاب  بالمنطقة  الطبيعة 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  باغانو،  جون  وّرصح  العالم.  أنحاء  جميع 
البحر األحمر للتطوير "يزداد الطلب بشكل كبري عىل تجارب سفر تتّسم 
المرشوع  هذا  يجعل  ما  ولكن  السياحية،  رحالتهم  خالل  بالرفاهية 
والسعي  االستدامة،  مفهوم  عىل  تركزيه  هو  يًدا  وفر ممًزيا 

رحلتهم  خالل  فخمة  سياحية  خدمات  توفري  طريق  عن  الزوار  إلرضاء 
لألجيال  الطبيعي  المنطقة  جمال  عىل  الحفاظ  عىل  الحرص  مع 

المقبلة."
 

تمويل  يتم  واليت  التنفيذ،  قيد  األخرى  المحلية  المشاريع  ييل  وفيما 
:(PIF) معظمها أو بشكل جزئي من قبل صندوق االستثمارات العام

مرشوع "نيوم" لبناء مدينة ضخمة في قلب الصحراء عىل هيئة 
مائية. مدينة 

منزته  عىل  وسيحتوي  ترفيهي،  مركز  وهو  "القدية"،  مرشوع 
وفنادق "ستة فالجز القدية".

مع  الصحية  المرافق  أرقى  المنتجع  هذا  يوّفر  مرشوع "أماال"،   
المراكز  من  و200  فخمة،  فندقية  غرفة  به 2,500  خاص  مطار 

التجارية، باإلضافة إىل معارض فنية، مراٍس و700 فيال.

 منتجع "رشعان" في جبال العال، و سيرشف عىل تصميمه جون 
مواقع  وسيضم  أبوظيب،  في  اللوفر  متحف  مصمم  نوفل، 

فاخرة، مرافق صحية، ومكان إلقامة المناسبات.

السعودية العربية  المملكة  جدة،  شاطئ،  منتجع 
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الطاقة  لرفع  الحرام،  للمسجد  الثالثة  التوسعة  حالًيا  يجري 
االستيعابية لزوار بيت هللا الحرام خالل الحج والعمرة.

أعلنت "مشاريع الرتفيه السعودية" (SEVEN) مؤخرًا عن خطط 
كما  بحلول 2022.  شاشة  وتضم 450  جديدة  سينما  لفتح 50 
إىل  إضافة  فقط.   2019 عام  في  سينمات  سبع  لفتح  تخطط 

اإلعالن عن خطط لبناء 20 مركز ترفيهي.

من المتوقع أن يشمل كًال من "برج جدة" و"جبل عمر" وحدات 
فندقية. سكنية 

العربية  المملكة  في  آخر  ضخم  مرشوع  لبناء  التخطيط  اآلن  ويجري 
وعقارات  منتجعات  ثالث  لتطوير  "أمان"  منتجعات  هو  السعودية 
فندقية بالقرب من محافظة "العال". وّرصحت المجموعة الفندقية 
روح "أمان"  مع  ليرش" "تماشًيا  اند  جريدة "ترافيل  في  لها  بيان  في 
المملكة  في  لها  مثيل  ال  رؤية  الثالث  المنتجعات  ستوّفر  الرائدة، 
ومواقعها  الخالبة  الطبيعية  مناظرها  بفضل  السعودية  العربية 

األثرية اليت بقيت لفرتة طويلة غري مكتشفة."

وشواطئها جدة  مدينة  مناظر 

(التلفريك)،  المعّلقة  والعربات  أبها  جبال   
السعودية العربية  المملكة 

السعودية العربية  المملكة  ألمع،  رجال  محافظة 
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االستفادة من النشاطات الثقافية 
والرتفيهية لزيادة نسبة الرحالت 

والخارجية المحلية 
أخرى  مبادرة   2030 السعودية  العربية  المملكة  لرؤية  كان  كما 
تنظيم  في  تساعد  اليت   (GEA) للرتفيه  العامة  الهيئة  إنشاء  وهي 
المحليني  للمسافرين  أكرث  نشاطات  لتوفري  الرتفيهي  القسم  وتطوير 

والقادمني من الخارج. 

السعودية"  "المواسم  تأسيس  تم  الجهود،  هذه  نتائج  من  وكجزء 
ألهم  محّددة  فرتات  خالل  متنوعة  لمناسبات  تقويًما  تتضمن  واليت 
المحلية،  الفعاليات  الموسيقية،  الحفالت  ذلك  في  بما  الوجهات، 
مرسحية.  وأخرى  السريك  عروض  والثقافية،  الدينية  المناسبات 
إىل  يونيو  شهر  من  يقام  والذي  جدة  موسم  المثال،  سبيل  عىل 
الملك  كمرسحية  عديدة  فعاليات  ويشمل  يوليو 2019،  شهر  نهاية 
فنانني  يستضيف  الذي  الموسيقى  ومهرجان  السريك،  عروض  لري، 
و براون  كريس   ،Future ،50 Cent جاكسون،  جانيت  مثل  عالميني 
Tyga. وألول مرة في تاريخ المملكة لم يتم فصل النساء عن الرجال 

في قاعة االحتفاالت.

أهم  أحد   ،2020  –  2019 طنطورة  لشتاء  الثاني  الموسم  يعترب 
السعودية،  العربية  بالمملكة  السياحة  قطاع  في  الرئيسية  األحداث 
ديسمرب   19 من  الممتدة  الفرتة  في  الفعاليات  عقد  المقرر  ومن 

2019 إىل مارس 2020. 

عىل  عام 2018  في  األول  موسمه  خالل  المهرجان  استضاف  وقد 
مدى عرشة أسابيع 37,000 زائر. ويوّفر الموسم الثاني الممتد عىل 
مجموعة  زائر،   500 لـ  تتسع  موسيقية  حفالت  قاعة  أسبوًعا   12
إىل  إضافة  واألوركسرتا،  األوبرا،  باليه،  عروض  الفخمة،  الفلل  من 
أكرب  ثاني  سيقام  كما  ألسبوعني،  يستمر  الذي  المناطيد"  "مهرجان 
للزّوار  الفرصة  وستتيح  العالم.  مستوى  عىل  والتحمل  للقدرة  سباق 
بالتعرف عىل منطقة "العال" وممارسة مختلف النشاطات كالميش 
لمسافات طويلة، رحالت الرباكني، رحالت في منطاد الهواء الساخن، 
البحر  ورحالت  القديمة  المنطقة  معالم  لمشاهدة  جولة  عن  فضًال 
وفلل  فخمة،  منتجعات  إنشاء  يجري  وحالًيا  االستكشافية.  األحمر 
التأشريات  إصدار  عملية  تسهيل  تم  كما  واسعة  مساحات  عىل  تمتد 
هذا  يستقبل  أن  المتوقع  ومن  المهرجان.  هذا  بحضور  والمتعلقة 
الليل  (يقضون  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  زائر   10,000 المهرجان، 

هناك فقط) و30,000 زائر في المناسبات العامة.

الصحراء في  التقليدي  الطعام  مع  الثقافية  األمسية 

السعودية العربية  المملكة  جدة،  المدينة،  في   ليلة 

السعودية  العربية  المملكة  القدم،  لكرة  جّدة   ملعب 
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أخبار   المملكة العربية السعودية

تعيني مجموعة "سريا" كرشيك إلدارة 
الوجهات في موسم "شتاء طنطورة"

مجموعة  تعيني  عن  العال  لمحافظة  الملكية  الهيئة  أعلنت 
موسم  الكبري  الحدث  خالل  الوجهات  إلدارة  رئييس  كرشيك  "سريا" 
وحدات  بفضل  مجموعة "سريا"،  تتحمل  سوف  طنطورة".  "شتاء 
واليت  للزوار  السفر  خدمات  مختلف  تقديم  مسؤولية  أعمالها، 
منحهم  إىل  التذاكر  إصدار  من  رحلتهم  مراحل  جميع  تشمل 
التسويق  عىل  "سريا"  مجموعة  ستعمل  كما  التجارب.  مختلف 
عبدهللا  قال  جانبه،  من  االستثنائية.  الوجهة  بهذه  التوعية  وزيادة 
مجموعة  اختيار  "إّن  "سريا"  لمجموعة  التنفيذي  الداود،الرئيس 
'سريا' كرشيك إدارة الوجهات للحدث هو خري شهادة عىل إمكاناتنا 
ومتكاملة،  متخصصة  وخدمات  حلول  تقديم  مجال  في  الكبرية 
يشمل  وبما  والعالميني،  المحليني  الزّوار  وتطلعات  احتياجات  تليب 
ورشكائنا  مكاتبنا  مع  التعاون  عىل  وعالوة  رحلتهم.  مراحل  كافة 
العالميني، سنقوم بالرتويج لـ "شتاء طنطورة" وبيع باقات الرحالت 
لهذا المهرجان عرب اإلنرتنت من خالل مواقعنا اإللكرتونية وخدمة 

العمالء في مكاتبنا."

إّن اختيار مجموعة 'سريا' كرشيك إدارة الوجهات 
الكبرية  إمكاناتنا  عىل  شهادة  خري  هو  للحدث 
متخصصة  وخدمات  حلول  تقديم  مجال  في 
الزّوار  وتطلعات  احتياجات  تليب  ومتكاملة، 
المحليني والعالميني، وبما يشمل كافة مراحل 
مكاتبنا  مع  التعاون  عىل  وعالوة  رحلتهم. 
"شتاء  لـ  بالرتويج  سنقوم  العالميني،  ورشكائنا 
المهرجان  لهذا  الرحالت  باقات  وبيع  طنطورة" 
اإللكرتونية  مواقعنا  خالل  من  اإلنرتنت  عرب 

وخدمة العمالء في مكاتبنا.

عبد هللا الداود 
"سريا" مجموعة  التنفيذي  الرئيس 
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وّرصح  السنة.  خالل  مّرات  عدة  بالسفر  السعوديني  معظم  يقوم 
لقطاع  "سريا"  مجموعة  رئيس  نائب  العبيالن،  محمد  بن  فهد 

التجزئة 
يخطط  المملكة،  في  العطل  تنظيم  بها  يتم  اليت  للطريقة  "نظًرا 
عىل  طويلة  واحدة  سنوية  إجازة  في  للسفر  السعوديون  معظم 
نهاية  عطالت  خالل  قصرية  رحالت  تنظيم  إىل  باإلضافة  األقل، 

األسبوع أو العطل الدينية." 

السفر  لوحدة  البارزة  التجارية  (العالمة  "المسافر"  رشكة  وتحتل 
تجارية  عالمة  أفضل  "سريا")  مجموعة  في  بالعمالء  المختصة 
األخرى  التجارية  السفر  عالمات  من  مساعدة  أي  دون  للسياحة 

سلوكيات وأوليات المسافر
 السعودي 

"سريا"  مجموعة  أجرتها  اليت  الشهرية  لإلحصائيات  استناًدا  وذلك 
في أغسطس 2019 واليت شملت 300 مقيم في المملكة العربية 
الذي  األكيد  "اليشء  العبيالن  محمد  بن  فهد  وقال  السعودية. 
ندركه عن عمالئنا السعوديني هو حبهم وإخالصهم بقوة للعالمات 
السعودية".  الجوية  "الخطوط  أو  "المسافر"  مثل  المحلية  التجارية 
واألفضل  األول  الخيار  السعودية  التجارية  العالمات  تأتي  لذا 

للسعوديني." 
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الفئات األربعة للمسافرين السعوديني ضمن الرحالت الرتفيهية

أجرت مجموعة "سريا"، واليت تندرج تحت مظلتها وحدة أعمال سفر األفراد، بحًثا واسع النطاق شمل دراسات ميدانية، مراقبة خدمة عمالء 
وأكرث  الحجوزات  عمليات  ومراقبة  التطبيق،  تطوير  وفريق  البحث  في  المشاركني  العمالء  ومجموعات  المتاجر،  وموظفي  رشكة "المسافر" 

من ذلك. واستناًدا عىل هذا البحث، قامت مجموعة "سريا" بتصنيف المسافرين السعوديني إىل أربعة فئات:

عىل  واحدة  لمرة  عائلية  رحلة  تنظيم  السعوديون  المواطنون  يفّضل  العائيل:  السفر 
األقل سنوًيا إن لم يكن أكرث. وفي معظم األحيان ال تقترص الرحلة العائلية عىل األرسة 
وأنسباء  والخال  العم  أبناء  األجداد،  من  أجيال  عدة  لتشمل  تتعدى  بل  فقط،  الواحدة 
آخرين. وعىل الرغم من أن أغلب ما تتم الحجوزات لكل عائلة بشكل منفصل، إنّما في 
االعتبار  بعني  آخذين  سويًة،  ويقيمون  واحدة  وجهة  في  يجتمعون  المطاف  نهاية 
األهل  واستضافة  مًعا،  الوقت  قضاء  الحديث،  أطراف  لتبادل  مشرتك  مكان  وجود 
عامًال  المتصلة  األجنحة  و/أو  المجاورة  الغرف  وجود  يكون  ما  وغالًبا  واألصدقاء. 
أساسًيا في نوع أماكن اإلقامة اليت يرغب بحجزها المسافرين. إضافة إىل رغبتهم في 
الوصول بسهولة إىل مختلف األنشطة وعىل اختالف األعمار تبًعا الهتماماتهم فضًال 

عن توافر الكثري من نشاطات األطفال.

وعىل  الشباب،  من  هي  المسافرين  من  الفئة  هذه  بسهولة:  األمور  مع  التعامل 
غالًبا  أنهم  إال  العائلية،  الرحالت  من  أكرث  جديدة  وجهة  زيارة  يفضلون  أنهم  من  الرغم 
ما يبحثون عن وجهات للراحة واالسرتخاء. مثل: المنتجعات الشاطئية اليت تعترب وجهة 

رائجة لهذه الفئة من المسافرين. 

فئة  من  هي  المجموعة  هذه  فإن  السابقة،  الفئة  غرار  عىل  االستكشاف:  محيب 
يشء  و  جديدة  تجربة  عن  المغامرة،  عن  يبحثون  الفئة  تلك  بخالف  ولكن  الشباب 

وممزي.  مختلف 
  

شهر العسل: ُتليب رحالت شهر العسل في المملكة العربية السعودية نوًعا خاًصا من 
االحتياجات، فغالًبا ما تكون المرة األوىل للزوجني بالسفر مًعا. وهنا يكون هناك الكثري 
من القلق والحرص من المسافرين عىل أن يتم تنسيق كل يشء بعناية قبل وصولهم، 

كونهم يبحثون عن الراحة والطمأنينة خالل رحلتهم.

مجموعة  في  العامة  العالقات  أخصائية  الجربوع،  فاطمة  وّرصحت 
ضمن  النساء  رحالت  في  ارتفاع  حالًيا  نشهد  أن  المتوقع  "من  "سريا": 
أقّرتها  اليت  الجديدة  القانونية  التعديالت  بموجب  وذلك  مجموعات، 
بالسفر  للمرأة  سمح  والذي  أغسطس 2019،  في  السعودية  الحكومة 
دون محرم، وحصولها عىل وثائق سفر مثل جواز السفر دون الحاجة إىل 

موافقة ويل األمر."
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من  لرحالتهم  التخطيط  عند  السعوديون  المسافرون  يستلهم 
العالم،  حول  المسافرين  جميع  كحال  حالهم  للسفر،  الرائجة  األفكار 
هي  سفرهم  بخيارات  المتعلقة  الرئيسية  العوامل  تبقى  ولكن 
الحايل  العمر  متوسط  ويبلغ  الثقافات.  وتشابه  باألمان  الشعور 
االستكشاف  وحب  السعودية  العربية  المملكة  في  السفر  لعشاق 

وخوض تجارب جديدة حوايل 29.9 سنة.

أولويات وعادات السفر الرتفيهي للخارج

القنوات  وقسم  المنتجات  مديري  كبري  فارغزيي،  روني  وقال 
الرشق  في  األشخاص  من  كثري  "سريا":"  مجموعة  في  المتعددة 
األوسط والسيما في المملكة العربية السعودية يعشقون السفر، 
المسافرين  يمزي  ما  ولكن  العالم،  أنحاء  في  الجميع  كحال  حالهم 
السعوديني هو السفر بشكل متكرر والنفقات المرتفعة اليت ترتتّب 

عليها كل رحلة."

ير  تقر عنها  كشف  اليت  بالنتائج  مدعومة  نظره  وجهة  وجاءت 
في  نرش  والذي  األوسط"  الرشق  في  السفر  قطاع  "مستهلكي 
و"تجّول"  "أماديوس"  من  كل  إعداده  عىل  وأرشف   ،2018 مارس 
"جمريا"  ومجموعة  "سريا")  بمجموعة  التجارية  العالمات  (إحدى 
العربي،  الخليج  تعاون  مجلس  ودول  مرص  من  المسافرين  عىل 
واقتصادًيا  سياسًيا  اتحاًدا  شّكلت  اليت  اإلقليمية  المنطقة  وهي 
الكويت،  دولة  السعودية،  العربية  المملكة  من  والمؤلفة  موّحًدا 
وسلطنة  البحرين  مملكة  قطر،  دولة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
 %31 السنوية  اإلحصائية  نسبة  بلغت  التقرير،  عىل  واستناًدا  عمان. 
ثالث  يسافرون  لمن  و%44  األقل،  عىل  واحدة  لمّرة  يسافرون  ممن 

مرات أو أكرث.

أولويات السفر

 الشعور باألمان

سهولة الوصول إىل غرف الصالة 
و/أو الجوامع

الثقافية  بمعايريهم  االلزتام 
بشكل مريح

 توافر الطعام الحالل

31% خوض تجارب جديدة
يسافرون مّرة واحدة 

سنويًّا عىل األقل

%25
يسافرون سنويًّا مرتني

%41
سنويًّا  يسافرون 

ثالث مرات أو أكرث

يسافر السعوديون غالًبا للرتفيه.

المصدر: تقرير "مستهلكي قطاع السفر في الرشق األوسط" والذي نرش في مارس 
2018، وأرشف عىل إعداده كل من "أماديوس" و"تجّول" ومجموعة "جمريا".
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الوجهة اختيار 
السعودية،"  العربية  المملكة  في  إثارة  محط  الرتفيهي  السفر  "ُيعد 
األعمال  وحدة  في  التنفيذي  الرئيس  نائب  حسني،  مزمل  قال 
إىل  ذلك  األفراد."ويعود  لسفر  "سريا"  لمجموعة  التابعة  التجارية 
لذا  العالم،  كبقية  لالستكشاف  الناس  حب  زيادة  هو  األول  سببني: 
تبلييس،  باكو،  مثل  جديدة  وجهات  عىل  للتعرف  بالتخطيط  يقومون 
السعوديني  سفر  أن  فهو  اآلخر  السبب  أما  ودوبروفنيك.  كوااللمبور 
بما  اآلن  إىل  مستمّرًا  يزال  ال  ودبي  لندن  مثل  المدن  لبعض  المتكرر 
بشكل  لها  يسافرون  لذلك  راحة،  من  الوجهات  هذه  لهم  توفره 

دائم."  

وعىل  السعودي  المسافر  قيمة  أهمية  تدرك  األخرى  الدول  وباتت 
 2019 أغسطس  شهر  منذ  إفريقيا  جنوب  قامت  المثال،  سبيل 
المتحدة  العربية  اإلمارات  ومواطين  السعوديني  المواطنني  بإعفاء 
األعمال  لقضاء  أو  السياحة  بغرض  السفر  عند  الزيارة  تأشرية  من 
وتبلغ مدة اإلقامة المسموحة 90 يوًما أو أقل. كما اتبّعت جورجيا 
المملكة  تبقى  ذلك  ومع  الخطوة.  نفس   2016 نوفمرب  شهر  في 
اليت  لألرقام  وفًقا  للسفر.  األوىل  السعوديون  وجهة  المتحدة 
المسافرين  عدد  وصل  فقد   ،2018 في  بريتني"  "فزييت  نرشتها 

بلغ  بينما  شخًصا،   166,250 المتحدة  المملكة  إىل  السعوديني 
دوالر   3,109 و  ليلة   16.29 حوايل  اإلقامة  ليايل  عدد  متوسط 

متوسط اإلنفاق خالل اإلقامة.  

أولويات  من  واألمان  السالمة  الثقة،  عوامل  حسني: "تعترب  وأضاف 
"نبذل  السياق  هذا  في  وأضاف  السعودي"  المسافر  لدى  السفر 
عالقات  لدينا  المتطلبات.  هذه  من  قدر  أكرب  لتوفري  جهدنا  قصارى 
"ماريوت"،  مثل  الفنادق  ومجموعات  الفنادق  بعض  مع  مبارشة 
العالمي  التوزيع  نظم  مع  ونعمل  "أكور"  و  "إنرتكونتيننتال" 
الخيارات  من  ممكن  عدد  أكرب  توفري  من  يقني  عىل  لنكون   (GDS)

والمعلومات لمن يرغب بالحجز عرب منصاتنا."

يجعل  ما  هو  والثقة  السالمة  األمان،  عىل  البحث  أّن  إىل  إضافة 
التعاون  مجلس  دول  ضمن  وجهات  إىل  السفر  المحلية،  الرحالت 

الوجهات المفّضلة في جميع األوقات:
لندن، دبي، باريس، القاهرة، رشم الشيخ، جزر المالديف، 

بريوت، أبوظيب، بايل وجنيف

الوجهات الرائجة حالًيا:
باكو، تبلييس، كوااللمبور، دوبروفنيك، جاكرتا، جزر 

وسنغافورة سيشل 

كرواتيا دوبروفنيك، 
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يجعل  ما  هو  والثقة  السالمة  األمان،  عن  البحث  أّن  إىل  إضافة 
التعاون  مجلس  دول  ضمن  وجهات  إىل  السفر  المحلية،  الرحالت 
مجلس  خارج  مألوفة  وجهات  إىل  المتكرر  السفر  عن  فضًال  الخليجي 

التعاون الخليجي محط استقطاب المسافرين السعوديني. 

"إن  "سريا":  مجموعة  في  المنتجات  تطوير  مدير  آرو،  روب  يقول 
دورية،"  عملية  هي  المسافرين  لدى  السفر  وجهات  اختيار  عملية 
وأضاف: "يسافر صغار السن مع عائالتهم إىل وجهات متكّررة. ولكن 
بتنظيم  يقوموا  أن  الشباب،  بعمر  يصبحون  عندما  هؤالء  يلبث  ما 
رحالت مع أصدقائهم والبحث عن المغامرة، وأماكن جديدة ومثرية 
للذهاب إليها. وعند الزواج وإنجابهم األطفال، تبدأ مرحلة االستقرار 

وتكرار زيارة نفس األماكن المتعارف عليها." 

في  رئيسًيا  ا  دوًر اإلقامة  أماكن  تلعب  األحيان،  معظم  وفي 
خالل  حجزها  في  السعوديني  المسافرين  يرغب  اليت  االختيار  عملية 
 2018 نوفمرب  شهر  في  نرشه  تم  تقرير  إىل  "واستناًدا  رحالتهم. 
عىل  الضوء  إللقاء  تقرير   " عنوان  تحت  "إبسوس"  رشكة  قبل  من 
يفضلون  المسافرين  من  بأن %69  يوضح  السعوديني"،  المسافرين 

الشقق أو البيوت المستأجرة عن الفنادق. وقد عّلق فارغزيي عىل 
عائالتهم  مع  لرحالتهم  السعوديون  المواطنون  قائًال: "يخّطط  ذلك 
نرى  لذا  ومجتمعي،  عائيل  منظور  ذات  الرحالت  وكون  وأصدقائهم. 
أّن هذه الرحالت تشّكل القسم األكرب من الحجوزات. وعند سفرهم، 
بل  وأصدقائهم  عائالتهم  مع  بوقتهم  لالستمتاع  فقط  يتطّلعون  ال 

أيًضا الستضافتهم كما لو أنهم في مزنلهم." 

المواطنني  بني  واسًعا  ا  انتشاًر الشاطئ  إىل  الرحالت  وتحظى 
األكرث  الوجهات  وموريشيوس،  المالديف  جزر  وتعترب  السعوديني 
انتشاًرا. وبينما توّفر جزر المالديف أجواًءا مألوفة كونها بلد إسالمي، 
تقّدم موريشيوس تجربة االستمتاع بمساحات خاصة من الشواطئ.     
ما،  نوعًا  متحفظني  السعوديون  المسافرون  زال  ما  أرو:"  وأوضح 
المفضلة  وجهتهم  إىل  بالسفر  لالستمتاع  الخصوصية  إىل  ويميلون 
ألقىص حد دون المساس بتعاليمهم الدينية ومبادئهم الثقافية. إذ 
توفر الفلل في المنتجعات الشاطئية ما يفّضله الكثري من العائالت 

من مسابح خاصة ودخول حرصي للشاطئ."

المتحدة المملكة  لندن،  الربج،  جرس 
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العوامل المؤثرة في صناعة 
قرار السفر

بأن  "سريا"  مجموعة  بها  قامت  اليت  األولية  األبحاث  أظهرت  لقد 
وجدت  ذلك،  ومع  الرجال.  قبل  من  تتم  السفر  حجوزات  معظم 
ورحلة  لتجربة  التقييم  من  بمزيد  قيامها  عند  "سريا"  مجموعة 
المستخدم، أن النساء هم من يقومون فعليّا باتخاذ القرار بينما يقع 

عىل الرجال مهمة الحجز النهائي والتأكد من صحته. 

المواطنني  يعتمد  للسفر  الملهمة  األماكن  عن  الحديث  وفي 
والعائلة،  األصدقاء  مصادر:  ثالث  عىل  اختياراتهم  في  السعوديني 
مجموعة  وكشفت  الرائجة.  والثقافة  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
قيام  المسافرين،  لفئات  تبًعا  المستخدم  سلوك  تحليل  خالل  "سريا" 
االنرتنت  عرب  اآلخرون  السعوديون  آراء  قراءة  عرب  بالحجز  المواطنني 
ُتقّدم  لم  حال  في  أو  األوىل  للمرة  معينة  لوجهة  السفر  عند  وذلك 
توصية من قبل العائلة أو أحد األصدقاء. ووفًقا لتقرير"مستهلكي 
المسافرين  من  فإّن %44  األوسط 2018"  الرشق  في  السفر  قطاع 
يفّضلون أخذ نصائح السفر من قبل العائلة واألصدقاء بينما يكتفي 

39% منهم بالبحث عرب المواقع اإللكرتونية عن ما هو جديد. 

ممن  السعوديني  المسافرين  من  الجديد  الجيل  الحتياجات  وتلبية 
مع  بالرشاكة  "المسافر"  رشكة  بدأت  جديدة،  أماكن  بزيارة  يرغبون 
سنغافورة،  أذربيجان،  المتحدة،  المملكة  مثل  بارزة  سياحية  وجهات 
الوجهة  حول  فيديو  و/أو  مكتوب  محتوى  بإنشاء  أخرى  ووجهات 
لتسليط الضوء عىل األشياء الرئيسية اليت يأخذها السعوديون بعني 
االعتبار خالل السفر. وقال مزّمل حسني: "قمنا في إندونيسيا، عىل 
عىل  الضوء  لتسليط  لدينا  المصورين  فريق  بإرسال  المثال،  سبيل 

الكثري من المعالم المجهولة فيها." 

األصدقاء  يسافر  حني  والسيّما  التأثر،  إىل  الشباب  جيل  ويميل 
التواصل  وسائل  عىل  المؤثرين  متابعة  طريق  عن  مجموعة،  ضمن 
"يجدون  أرو:  ويقول  اليوتيوب.  قناة  عىل  والمدونني  االجتماعي 
سناب  االنستغرام،  عىل  شيوًعا  األكرث  الوجهات  بمشاهدة  اإللهام 
بشيوع  "المسافر"  رشكة  بيانات  تظهر  كما  اليوتيوب."  وحىت  شات 

مهرجانات أزهار الكرز في اليابان وكوريا بني جيل الشباب. 

وبعيًدا عن وسائل التواصل االجتماعي، فإن لربامج التلفاز الشهرية 
واألفالم تأثًريا عىل اختيار الوجهات من قبل األزواج واألصدقاء ممن 
يسافرون حول العالم. فقد أصبحت كرواتيا وجهة شائعة بعد أن تم 
هناك،  السلطة"  عىل  "الرصاع  الشهري  التلفزيوني  المسلسل  تصوير 
فيلم  بعد  ونيوزيلندا  النجوم"،  فيلم "حرب  بعد  إيرلندا  شمال  وكذلك 
'سريا'  مجموعة  أرو: "تقوم  وّرصح  الكثري.  ذلك  وغري  الخواتم"،  "سيد 
قامت  اليت  الوجهات  أشهر  إىل  رحالت  وتوفري  بتنظيم  العمالء  آراء 

المسلسالت العربية المحلية بالتصوير فيها أيًضا."

أكرث المصادر الشائعة عن 
السياحة معلومات 

44% من العائلة واألصدقاء

16% من المدونني ومدّوني 
الفيديو

25% من مزودي معلومات السفر عىل 
وسائل التواصل االجتماعي

39% من المواقع اإللكرتونية للسفر
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أداء عملية الحجز
السعوديني  المواطنني  من   %61 ُيفّضل  "إبسوس"،  لتقرير  وفًقا 
بينما  السفر،  وكالء  إحدى  مع  رحالتهم  وخطط  حجوزاتهم  إجراء 
من  بدًال  منفصل  بشكل  الرحلة  من  أجزاء  لحجز  منهم   %75 يميل 
حجز باقة واحدة متكاملة. ومع ذلك، فال شك أن الحجز عرب اإلنرتنت 
في تزايد ملحوظ. وتقف كّال من منصات السفر اإللكرتونية التابعة 
واستناًدا  ذلك.  عىل  شاهًدا  و"تجّول"  لمجموعة "سريا"، "المسافر" 
ازداد  فقد   ،2019 لعام  الثاني  الربع  من  الصادرة  األرباح  بيانات  إىل 

عمالء السفر عرب اإلنرتنت بنسبة 70% بالمقارنة مع العام المايض.

من  عام 2018  في  مجموعة "سريا"  أظهرتها  اليت  للبيانات  ووفًقا 
بحجز  السعوديون  المسافرون  قام  فقد  أغسطس،  إىل  يونيو  شهر 
وخالل   2019 عام  في  بينما  يوًما،   26 قبل  البالد  خارج  إىل  رحالت 
الممتدة  الفرتة  في  الدولية  الرحالت  من  حجز %77  تم  الفرتة  نفس 

من 25 يوًما إىل ما قبل موعد الرحلة مبارشة.

"سريا"  مجموعة  أبحاث  فرق  توّصلت  المسافر،  رشكة  نمو  ومع 
رشاء  عند  فقط  بالراحة  يشعرون  السعوديني  المواطنني  أن  إىل 
منتجات السفر المتوافرة إلكرتونًيا مثل حجز رحلة الطريان األساسية 
إحدى  إىل  الذهاب  يفضلون  فهم  ذلك،  ومع  الفندقي.  الحجز  أو 
تعقيًدا  األكرث  بالحجوزات  األمر  يتعّلق  عندما  والتأكد  السفر  وكاالت 
متعّددة،  عائليّة  إجازات  توّقف،  محّطات  عّدة  تتخّللها  رحالت  مثل 
"سريا"  مجموعة  قامت  لذلك،  ونتيجًة  جديدة.  لوجهات  عطالت  أو 
بتطوير مفهوم رشكة "المسافر" ليصل للمسافر السعودي لتشمل 
إلكرتونية  حجوزات  للعمالء،  مراكز  خدمة  القنوات  متعدد  نهًجا 

تجزئة.  ومتاجر 

القنوات  اسرتاتيجية  باتباع  "المسافر"  لرشكة  مهمة  خطوة  كانت 
المتعددة (أومين تشانل) الجديدة لحظة إدراكها بعدم قدرتها عىل 
مساعدة العمالء في جميع أجزاء الرحلة. وتمتلك رشكة "المسافر" 
بحلول  وتخطط  وجدة،  الرياض  من  كل  في  منترشة  فروع  أربع  حاليًّا 
يتم  أن  المتوقع  ومن  آخًرا،  متجًرا  الفتتاح 20  من 2020  األول  الربع 
افتتاح 25 متجًرا مع نهاية عام 2019. عندما يقوم العميل بالتواصل 
مع رشكة "المسافر"  بشكل مبارش عرب زيارة أي متجر من متاجرنا، أو 
أي  أو  اإللكرتوني  الموقع  عرب  أو  العمالء،  خدمة  مركز  لدى  هاتفيًّا 
عىل  قادرة  رشكة "المسافر"  فإن  وبالتايل  القنوات،  هذه  من  مزيج 
فهم  من  يسّهل  مما  العمالء،  لرحلة  ومتكاملة  شاملة  رؤية  بناء 
نقاط  مختلف  من  شخصية  استشارات  وتقديم  العميل،  متطلبات 

التواصل.

المفضلة  العمالء  طريقة  أن  لالهتمام،  المثري  فارغزيي: "من  وقال 
للتواصل هي تطبيق "واتساب"، فحىت حني قدوم العمالء إىل أحد 
نفس  مع  بالتواصل  رغبة  لديهم  تبقى  الحجوزات،  إلتمام  متاجرنا 
وكيل السفر عرب تطبيق الـ"واتساب" ألي استفسارات مستقبلية. إن 

بناء الثقة والحفاظ عىل العالقات هو أمر مهم للغاية."
 

لثالثة  السفر  حجوزات  إلتمام  الطريقة  اختيار  قرار  يعود  ما  وغالًبا 
المحلية،  الدفع  طرق  والمناسب،  الدقيق  المحتوى  عوامل: 
المواطنون  "مازال  فارغزيي:  وأضاف  العربية.  اللغة  إىل  والرتجمة 
السعوديون يقومون بعملية التحويل المرصفي أو استخدام خدمة 
المملكة  في  المبارشة  للمدفوعات  متنامية  شبكة  أرسع  "مدى"، 
كان  إذا  ما  ومعرفة  الكربى  الرشاء  لعمليات  السعودية،  العربية 

فندقهم سيوافق عىل طريقة الدفع المفضلة لديهم أم ال."
 

ُيفّضل%61
 من المواطنني السعوديني إجراء 

حجوزاتهم وخطط رحالتهم 
مع إحدى وكالء السفر

إبسوس المصدر: 
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أخبار   المملكة العربية السعودية

القنوات  نهج  التخاذ  المستمرة  مجموعة "سريا"  جهود  جانب  إىل 
المعلومات  بمختلف  السعوديني  المسافرين  ولزتويد  المتعددة 
المسافر"  "أكاديمية  بإطالق  "سريا"  مجموعة  قامت  الرضورية، 
في شهر سبتمرب 2019. كان الهدف من األكاديمية هو استبدال 
القدرة  لديهم  ممن  مدربني  سفر  بمستشاري  السفر  وكالء 
خارج  سفرهم  عند  الالزم  الضمان  من  نوع  المسافرين  منح  عىل 

السعودية. العربية  المملكة 
 

من  محوري  جزء  المسافر"هي  "أكاديمية  "إّن  العبيالن:  وقال 
من  نعمل  واليت  التجزئة،  قطاع  في  عالمتنا  تشهده  الذي  التحول 
من  المتعددة  بمواهبه  السعودي  الشباب  تمكني  عىل  خاللها 
الالزمة  والمهارات  المعرفة  لهم  يوفر  مكثّف  تدريب  عىل  الحصول 
لمساعدة العمالء عىل اتخاذ القرارات الصحيحة لحجوزات السفر. إن 
العملية  تشمل  بل  فقط،  الحجوزات  عىل  يقترص  ال  للسفر  التخطيط 
مرحلة  يجعل  مما  جديدة  بأفكارٍ  وتزويدهم  العمالء  إلهام  أيًضا 

التخطيط مليئة بالمتعة والتشويق كباقي مراحل السفر". 

أسابيع،  لـ10  يمتد  والذي  المكثف  التدرييب  الربنامج  من  وكجزء 
اليت  الوجهات  أهم  بزيارة  المسافر"  "أكاديمية  متدربّي  سيقوم 
دورة  في  والمشاركة  السعوديني  المواطنني  باهتمام  تحظى 
تدريبية مخّصصة للوجهات والمقّدمة من مختلف مجالس السياحة 
هيئة  دبي،  في  السياحة  هيئة  بريتني"،  "فزييت  مثل  السفر  وخرباء 
هيئة  أذربيجان،  في  السياحة  هيئة  السياحي،  للرتويج  موريشيوس 
البحرين للسياحة والمعارض، و"تجارب ياس" Experience Hub، الذراع 

التجاري والرتويجي لجزيرة ياس في أبوظيب.

الزتام مجموعة "سريا" بوعدها لتنمية رأس 
المال البرشي بالتعاون مع أكاديمية "المسافر"
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عادات اإلنفاق

وفًقا لتقرير إبسوس فإّن 56% من المشاركني ينفقون بإرساف في 
وجاءت  محدودة.  مزيانية  ضمن  منهم   %44 يسافر  بينما  رحالتهم 

هذه النتائج مدعومة بشكل كبري بتقرير البيانات لمجموعة "سريا".

تقرير  كشف  السفر،  خالل  المفرط  اإلنفاق  عادات  عن  بالحديث 
أكرث  أّن  أغسطس 2019)  إىل  يونيو  (من  لمجموعة "سريا"  البيانات 
رشكات  عرب  السفر  يفّضلون  السعوديني  المواطنني  من   %80 من 
دوليًّا.  أو  محليًّا  يسافرون  كانوا  إذا  عّما  النظر  بغّض  الكربى  الطريان 
فئة  من  إقامة  أماكن  بحجز  يقومون  إىل %86  تصل  هائلة  ونسبة 
بليك،  لويز  ّرصحت  وقد  الدولية.  رحالتهم  خالل  نجوم  خمس  أو  أربع 
البيانات  أظهرت  "لقد  "سريا":  لمجموعة  البيانات  قسم  رئيس  نائبة 
أو  أربع  فئة  من  فندق  في  واحدة  لليلة  اإلنفاق  متوسط  أّن  لدينا 
هناك  ولكن  دوالر،   180 هو  الدولية  الرحالت  خالل  نجوم  خمس 
هذا  عن  يزيد  ما  بإنفاق  يقومون  السعوديني  المسافرين  من   %67
المعّدل"، كما كشفت بيانات مجموعة "سريا" أيًضا عن نسبة تتجاوز 
45% من المسافرين الدوليني الذين يقومون بالسفر لتسعة أيّام أو 

أكرث. 

مسبًقا،  معروفة  الرحلة  وجهة  تكون  ال  "عندما  آرو:  روب  وقال 
فغالًبا ما يتم تحديد مزيانية معينة لإلنفاق خالل العديد من الرحالت، 
تزداد  معّني،  مكان  في  االستقرار  يتم  أن  ما  أنّه  المالحظ  من  ولكن 
الجنسيات  من  جنسية  أي  لتضاهي  الواقع  عىل  اإلنفاق  نسبة 
األخرى." وأضاف أرو "بشكل عام، فهم متسّوقون ذو قيمة عالية، 
حيث  يحرصون عىل أن ال يتم خداعهم وعىل التأّكد من قيمة المنتج 
سيقومون  التجربة،  حب  من  كنوع  ولكن  رشائه.  عند  المستحقة 
بدفع أضعاًفا مضاعفة في حال كان المنتج ممزي ومختلف إىل حدٍّ 

ما."

لقد أظهرت مجموعة البيانات لدينا أّن متوسط 
اإلنفاق لليلة واحدة في فندق من فئة أربع 

أو خمس نجوم خالل الرحالت الدولية هو 
180 دوالر، ولكن هناك 67% من المسافرين 

السعوديني الذي يقومون بإنفاق ما يزيد عن 
هذا المعّدل.

لويس باليك
نائبة رئيس البيانات، مجموعة "سريا"

"سريا"  مجموعة  المصدر: 

من المواطنني السعوديني يقومون بحجز 
أماكن إقامة من فئة أربع أو خمس نجوم 

خالل رحالتهم الدولية.

من المسافرين الدوليني يقومون بالسفر 
لتسعة أيّام أو أكرث. 

HOTEL

BOOK NOW
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00:00
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العربية  المملكة  في  ملحوًظا  ا  ازدياًد المحيل  السفر  يشهد 
"بفضل  السياق:  هذا  في  حسني  مزّمل  وعّلق  السعودية. 
العربية  للمملكة  التحتية  البنية  تشهدها  اليت  المتنوعة  االستثمارات 
وأضاف:  المملكة،"  داخل  جديدة  وجهات  مؤّخًرا  ظهرت  السعودية، 
"لم تعد السفرات المحلية تقترص فقط عىل زيارة العائلة واألصدقاء، 

بل الستكشاف وجهات جديدة وتجربة أشياء مختلفة."

 %79 إىل  تصل  حجوزات  نسبة  "سريا"عن  مجموعة  بيانات  وكشفت 
رحالت  خالل  نجوم  أربع  أو  نجوم  خمس  فئة  من  اإلقامة  ألماكن 
المسافرين  عدد  من  عن %41  يزيد  وما  المملكة  داخل  السعوديني 

المحليني ممن يقوموا برحالت لمّدة ثالثة أيّام أو أكرث.

سلوكيات السفر المحيل
يوًما  قبل 12  المحلية  رحالتهم  بحجز  السعوديون  المسافرون  يقوم 
"سريا"  مجموعة  لبيانات  وفًقا  المتوسط،  في  رحالتهم  موعد  من 
بينما  أغسطس).  إىل  يونيو  من  الممتدة  الفرتة  (في   2018 في 
إىل  لتصل  المدة،  نفس  وفي   2019 عام  في  األيام  عدد  تناقصت 
الرئيسية  األسباب  وتتمثّل  المحلية.  الرحلة  حجز  موعد  من  أيام   9
لهذه الرحالت المحلية، في زيارة العائلة واألصدقاء، تأدية المناسك 
داخل  جديدة  أماكن  وجود  ومع  حاليًّا  أّما  األعمال.  بغرض  أو  الدينية 
التغّريات،  بعض  تطرأ  أن  المتوقع  فمن  السعودية،  العربية  المملكة 
مشابهة  فيها  ممتعة  تجارب  وخوض  األماكن  هذه  زيارة  بهدف 

للوجهات العالمية اليت يسافرون لها بشكل متكّرر. 

السعودية العربية  المملكة   ، العال 
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العربية  المملكة  في  األعمال  بغرض  الخارجي  السفر  سوق  إن 
يشهد  إنّما  الرتفيهي،  الخارجي  السفر  سوق  من  أصغر  السعودية 
ا ملحوًظا بشكل سنوي في هذا المجال. وفًقا لتقارير "إيالء"،  نموًّ
التابعة  الحكومي  والقطاع  الرشكات  لخدمة  األعمال  سفر  وحدة 
بني  األعمال  بغرض  الرحالت  معدل  ارتفع  فقد  "سريا"،  لمجموعة 
إىل  في 2018  من 684,657  بنسبة %38،  وأغسطس  يونيو  شهري 
1,107,921 في 2019. كما تستحوذ "إيالء" اآلن عىل نسبة 25% من 
الحكومي  والقطاع  الرشكات  لخدمة  األعمال  بغرض  الرحالت  قسم 

في المملكة العربية السعودية.

عىل  السفر  حجم  إجمايل  "يشكل  بليك:  أضافت  السياق  هذا  وفي 
الخاصة  بالرحالت  المتعّلقة  النسبة  وهي   %90 نسبة  "إيالء"  منصة 
السفر  رحالت  من   %50 يقارب  ما  حجز  يتم  كما  الحكومي  بالقطاع 

توجهات قطاع السفر لألعمال

وفي  الرحلة."  موعد  من  أقل  أو  أيام  سبعة  خالل  األعمال  بغرض 
إىل  المحلية  األعمال  رجال  رحالت  نسبة  تصل  األحيان  معظم 
(72.73%)، منها 3.5% إىل أفريقيا. وتعترب مرص، الهند والسودان أكرث 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  خارج  شيوًعا  األعمال  رحالت  وجهات 
منصة "إيالء"  عرب  مجموعات  ضمن  األعمال  رحالت  تكون  ما  وغالًبا 
و يكون العدد في المتوسط للمسافرين ضمن المجموعة الواحدة 
واستئجار  السياحية  الجوالت  حجز  ويعترب  أشخاص.  ثالثة  عن  يزيد  ما 
السيارات هي أكرث الخدمات اليت يتم إضافتها ضمن رحالت األعمال 

متكّرر. بشكل 

الحال  هو  كما  الرقمي  العالم  نهج  اتخاذ  إىل  العمل  رحالت  وتتجه 
في الرحالت الرتفيهية. وقد ّرصح عبد الرحمن بن مطرب، نائب الرئيس 
التنفيذي لتقنية المعلومات في مجموعة "سريا"، عند إعالن "إيالء" 
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حريصون  اإللكرتونية "رحليت": "نحن  السفر  طلبات  منصة  إطالق  عن 
ونلزتم  الرقمي،  العالم  في  التطورات  أحدث  وتطبيق  مواكبة  عىل 
من  جديدة  آفاق  نحو  العمالء  خدمة  بمعايري  االرتقاء  عىل  بالعمل 
السفر.  قطاع  منظومة  لتطوير  الحديثة  التكنولوجيا  واعتماد  التمّزي، 
للرشكات  السفر  إدارة  لخدمات  الرائد  المزّود  بصفتها  تواصل "إيالء" 
والمنطقة،  السعودية  العربية  المملكة  في  الحكومي  والقطاع 
احتياجات  تلبية  في  تساهم  اليت  المتطّورة  التقنيّات  في  االستثمار 

السفر الخاصة بعمالئنا ومتطلباتهم بسالسة فائقة."

ألف   300 من  أكرث  احتياجات  تلبية  عىل  "رحليت"  منصة  وتعمل 
النظام  عرب  مبارشة  الموافقات  توفري  مع  حكومي  موظف 
قوانني  أية  تفعيل  يتم  كما  حجوزاتهم.  منّصات  ضمن  اإللكرتوني 
وتخزين  فوري  بشكل  النظام  عىل  بالسفر  متعّلقة  جديدة  حكومية 
كافة بيانات الحجوزات لتحليلها وإمكانية تتبعها من قبل الموظفني 

بسهولة.

رؤية  ضمن  الحكومة  لخطة  تبًعا  األسواق  انفتاح  مع  المتوّقع  من 
استثمارات  وزيادة  خاصة  اقتصادية  مناطق  خلق  بهدف   2030
هذا  في  أكرب  ونمو  الدويل  التجاري  التعاون  ازدياد  الخاص،  القطاع 
رجال  من  المسافرين  فإن  "إيالء"،  بيانات  إىل  واستناًدا  القطاع. 
األعمال ينفقون أكرث من المسافرين في الرحالت الرتفيهية بحوايل 

الضعف في الليلة الواحدة.

نسبة النمو السنوي لرحالت السفر بغرض األعمال 
بني شهري يونيو وأغسطس

وجهات الرحالت بغرض األعمال

داخل المملكة العربية السعودية: %72.73

أفريقيا: %3.56

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى: %2.23

بقية مناطق الرشق األوسط: %7.72

بقية الدول اآلسيوية: %10.39

أوروبا: %2.13

الواليات المتحدة األمريكية: %1   

%38+
2018

684,657
2019

1,107,921
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الحج  مناسك  تأدية  بهدف  المملكة  إىل  المسافرون  حاليًّا  يشّكل 
ذلك،  ومع  للمملكة.  الرئييسّ  الداخيل  االقتصاد  دعامة  والعمرة 
قبل  من  السعودية  الحكومة  تديرها  اليت  االستثمارات  تتجّىل 
صندوق االستثمارات العامة (PIF) في رغبة المملكة بتنويع أسباب 
والعمرة.  الحج  رحالت  عىل  فقط  تقترص  ال  بحيث  الداخلية  الرحالت 
تركزي  و"نيوم"،  و"العال"  األحمر،  البحر  في  المشاريع  تعهدات  وُتظهر 
الخارج  من  للقادمني  الداخلية  الرحالت  تنمية  عىل  األكرب  المملكة 
تحقيق  عىل  العمل  وإّن  للمسافرين.  الرفاهية  أنواع  أفضل  وتوفري 

هذا التنوع هو من أحد األهداف الرئيسية لرؤية 2030.
 

"نتوّقع  األحمر:  البحر  مرشوع  تطوير  عن  الحديث  في  باغانو  وقال 
العالم،  أنحاء  جميع  من  المسافرين  المنطقة  هذه  تستقطب  أن 
الوجهة  لهذه  الوصول  العالم  حول  البلدان  من   %85 يستطيع  إذ 
التعاون  مجلس  دول  أسواق  "تعد  وأضاف:  ساعات،"  ثماني  خالل 
االقتصاد  ذات  اآلسيوية  األسواق  مثل  المصدر  مهمة  الخليجي 
اليت  أوروبا  غرب  وجهات  من  السيّاح  نجذب  أن  ونتمىن  النمو.  رسيع 
تعترب أكرب سوق خارجي في العالم للسياحة الفاخرة. كما نأمل أن ال 
تقترص عروضنا عىل استقطاب المسافرين من دول مجلس التعاون 
الدوليني  المسافرين  إىل  تصل  أن  بل  فحسب  أوروبا  وغرب  الخليجي 
ويهدف  والثقافات."  العقائد  الجنسيات،  مختلف  من  المتمزيين 
مختلف  تقديم  للغاية،  فخمة  تجربة  توفري  جانب  إىل  المرشوع 
الوعرة،  الجبال  عرب  طويلة  لمسافات  الميش  رياضة  مثل  النشاطات 
عن  فضًال  المحمية،  المرجانية  الشعاب  لرؤية  الغطس  أو  التجديف 

االستمتاع بمشاهدة الرباكني الخامدة. 

بالنظر  أنه  إىل   Twenty31 Consulting Inc رشكة  من  مارتن  ويشري 
لتجاوزها،  السعودية  العربية  المملكة  تسعى  اليت  التحديات  إىل 
إثماًرا  األكرث  سيكون  المحيل  السفر  سوق  تنمية  عىل  العمل  فإن 
األخرى  السفر  قطاعات  بعض  ويحّدد  الحايل.  الوقت  في  للمملكة 

اليت ستعود عىل المملكة بربح وافر عىل المدى القصري والبعيد.
 

واليت  القادمة  المرحلة  في  مستهدفة  فئة  "أكرث  مارتن:  وعّلق 
األشخاص  فئة  هي  السعودي  السفر  قطاع  عىل  بفائدة  ستعود 

فهم واضح للرحالت 
الداخلية إىل 

العربية  المملكة 
السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى واألجانب الذي 
يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي:

الكويت

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين

ُعمان

البلدان اآلسيوية ذات االقتصاد رسيع النمو وتعداد كبري 
من السكان المسلمني:

إندونيسيا

مالزييا

باكستان

الهند

األثرياء والمغرتبني السعوديني ممن استقروا في 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية:

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة

ألمانيا

فرنسا

أفضل األسواق الرئيسية للرحالت الداخلية في 
المستقبل:
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المثقفني الذين جالوا العالم، ويتطّلعون اآلن لتجربة جديدة تخطف 
األنفاس،" وأضاف: "لقد قاموا بزيارة األردن وأبوظيب ويبحثون اآلن 
عن تجربة أخرى ال يمكن العثور عليها في أي مكان آخر. وقد سنحت 
لهم الفرصة بالذهاب إىل "العال"، واليت تندرج ضمن قائمة المواقع 
الساحرة  البكر  الطبيعة  لمشاهدة  أو  اليونسكو  منظمة  في  األثرية 

في منطقة البحر األحمر."

الداخلية  الرحالت  لزيادة  استقطابها  يجب  اليت  بالدول  يتعّلق  وفيما 
الخليجي  التعاون  مجلس  مواطين  مارتن: "إّن  قال  المستقبل،  في 
هم الهدف الرئييس، فهم يتشابهون في الثقافة العربية، الهياكل 

السياسية والعادات وغري ذلك." 

اآلسيوية  البلدان  من  القادمة  الرحالت  لزيادة  كثرية  جهوًدا  وتبذل 
اليت يشّكل المسلمون أغلبية سكانها أو العدد األكرب منهم. وتعترب 
الجالية  نسبة  وصلت  فقد  مربح.  سوقي  مصدر  خاص  بشكل  الهند 
 1.54 إىل   2018 عام  السعودية  العربية  المملكة  في  الهندية 
في  كبري  بشكل  والعائلة  األصدقاء  زيارة  وتساهم  شخًصا  مليون 
يوميّا  رحلتني  من  أكرث  هناك  يكون  ما  وعادة  الواردة.  الرحالت  نمو 
و10  ساعات   4 الرحلة  مدة  تستغرق  حيث  مومباي،  إىل  الرياض  من 

دقائق فقط.

وقال مارتن بالحديث عن البلدان األخرى ذات الغالبية المسلمة مثل 
لهذه  الخارجي  السفر  سوق  حجم  صغر  "رغم  وإندونيسيا:  مالزييا 
والمرشوبات  الحالل  األطعمة  بتوافر  واضًحا  إدراًكا  فهناك  البلدان، 
الرغبة  المسافرين  "لدى  مارتني:  وأضاف  بالمملكة،"  الكحولية  غري 
تأديتها  من  بالفعل  انتهوا  قد  أو  والعمرة،  الحج  مناسك  أداء  في 
وهذا  لالستمتاع،  ترفيهية  رحلة  في  ذلك  بعد  الذهاب  ويوّدون 

االحتمال هو خيار قابل للتنفيذ."

المعتمرين  أو  الحجاج  المسافرين  أنظار  لفت  أهمية  إىل  أرو  وأشار 
إىل خيار تمديد رحالتهم والذي يعترب أحد أكرث الخطوات االسرتاتيجية 
العروض  نرش  عن  فضًال  الواردة  الرحالت  نمو  زيادة  في  للمساعدة 
اليت تقدمها المملكة العربية السعودية في مجال السفر. وأضاف: 
بموقع  المنّورة  والمدينة  المكّرمة  مكة  تتمتّع  الحظ،  "ولحسن 
في  التاريخية  المواقع  أجمل  بعض  من  مقربة  عىل  اسرتاتيجي 
من  المملكة  توفره  ما  بعض  عىل  للتعّرف  فرصة  وهي  المملكة. 

رحالت إىل جانب رحالت الحج والعمرة."

شهر  في  واإللكرتونية  السياحية  التأشريات  عن  اإلعالن  وخالل 
مجلس  رئيس  الخطيب،  أحمد  األستاذ  معايل  قام   ،2019 سبتمرب 
السماح  عن  باإلعالن  الوطين،  والرتاث  للسياحة  العامة  الهيئة  إدارة 
االلزتام  رضورة  مع  "العباءة"  ارتداء  دون  بالتنقل  األجنبيات  للنساء 

بارتداء "المالبس المحتشمة".

للمملكة  الواردة  للرحالت  الدوليني  المسافرين  استقطاب  ويعترب 
عليهم  ينبغي  حيث  سهل،  غري  أمًرا  التجارية  السفر  عالمات  قبل  من 
وتوقعات  متطلبات  بني  التوازن  لتحقيق  طريقة  عىل  العثور  اآلن 
المحلية.  الثقافية  والمعايري  المبادئ  بني  و  الدوليني  المسافرين 
األول  فندقها   (IHG) إنرتكونتيننتال  فنادق  مجموعة  افتتحت  فقد 
الرغم  وعىل  الوقت  نفس  وفي  ولكن   ،1975 عام  المملكة  في 
من وجود 5,700 فندق حول العالم إّال أنهم يدركون تماًما مايبحث 
عن  (الممثل  جوافني  وأّكد  المملكة.  في  الدوليني  المسافرين  عنه 
الخدمات  معايري  الزتام  رضورة  عىل  إنرتكونتيننتال)  فنادق  مجموعة 
المملكة  أن  "رغم  وأضاف،  سوق،  لكل  الثقافي  باإلطار  العالمية 
الدوليني،  المسافرين  من  للكثري  معروفة  وجهة  السعودية  العربية 
إال أنها أيًضا وجهة سياحية غري مكتشفة. يتطّلع العديد من السيّاح 
الطبيعية،  مناظرها  تراثها،  عروضها،  واكتشاف  المملكة  لزيارة 
تقاليدها ومأكوالتها باإلضافة إىل الوجهات السياحية الجديدة اليت 
وتقدير  احرتام  عىل  المحافظة  مع  تطويرها  عىل  الحكومة  تعمل 

الثقافية." بيئتها 

باكستان الهور، 
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تدرك المملكة رضورة التخفيف من القيود لكي تكون خيار حقيقي 
تنفيذ  "سيتم  باغانو:  قال  ذلك  وفي  الدوليني.  السيّاح  لدى  متوافر 
تنظيمية  بيئة  مع  خاصة  اقتصادية  منطقة  في  األحمر  البحر  مرشوع 
ومخّصصة  مريحة  اجتماعية  معايري  عىل  ومبنية  المستوى  عالمية 
المثال،  سبيل  فعىل  سواء.  حدٍّ  عىل  والمستثمرين  الزوار  الستقبال 

ستكون أعراف وقواعد اللباس الغربي مقبولة فيها."
 

والمجموعة  للمملكة  الواردة  الرحالت  "ستشّكل  حسني:  وأضاف 
عمًال مختلًفا وجديًدا، يتطّلب الكثري من االستثمار في البنية التحتية، 
بالربح  ستعود  واليت  اآلن،  الخطوات  هذه  تتّخذ  المملكة  وهاهي 

للمملكة العربية السعودية عىل المدى الطويل." 

انطالًقا  أيًضا،  المجال  هذا  في  لالستثمار  مجموعة "سريا"  وتتطّلع 
الداود:  عبدهللا  وّرصح  الواردة،  الرحالت  سوق  إلمكانات  إدراكها  من 
المملكة،  داخل  إيل  الرحالت  عىل  كبري  بشكل  اهتمامنا  نرّكز  "إننا 
خالل  من  الهدف  هذا  تحقيق  نحو  تسعى  رشكاء  قاعدة  ولدينا 
وأضاف:  األسواق."  مختلف  في  المسافرين  احتياجات  عىل  الرتكزي 
"كما نسعى إىل تحديد نوع المنتجات المطلوبة لتقديم باقات سفر 
منصة  إنشاء  عىل  أيًضا  نعمل  كما  المسافرين،  احتياجات  تناسب 
ووكاالت  السياحيّة  الرحالت  منظمي  من  العديد  تمّكن  إلكرتونية 

السفر حول العالم من الوصول إىل المحتوى السعودي." 

السعودية العربية  المملكة  ألمع،  رجال  محافظة 
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قطاع سفر الحج 
والعمرة

يرشف  الذي  الحارس  هي  السعودية  العربية  المملكة 
الحرام  والمسجد  المقّدستني  المدينتني  حماية  عىل 
يسافر  المنّورة.  والمدينة  المكرمة  مّكة  من  كلٍّ  في 
لقضاء  إّما  المقّدسة  األماكن  هذه  لزيارة  المسلمون 
السنة  في  وقت  أي  خالل  تأديتها  يمكن  واليت  العمرة، 
وواجب  الخمسة،  اإلسالم  أركان  من  ركن  وهو  للحّج،  أو 
واحدة  مرة  تأديته  المسلمني  عىل  يتعني  إلزامي  ديين 

عىل األقل في حياتهم.

العالم  أنحاء  مختلف  من  المسلمني  زيارة  تقترص  كانت 
إىل مّكة المكرمة أو المدينة المنّورة ألداء العمرة خالل 
فرتة محدودة ال تتعّدى شهرين أو ثالثة خالل السنة حىت 
بضعة أعوام سابقة. بينما اآلن وبعد اإلعالن عن التأشرية 
السياحية في شهر سبتمرب 2019، أصبحت الفرصة متاحة 
للزّوار ألداء العمرة في أي وقت من السنة دون الحاجة 
لحاميل  السماح  إىل  إضافًة  بالعمرة،  خاصة  تأشرية  إىل 
التأشرية السياحية أيًضا بأداء مناسك العمرة. وتعترب فئة 
المسافرين ألداء مناسك الحج والعمرة من أهم الفئات 
السعودية،  العربية  للمملكة  الواردة  الرحالت  صعيد  عىل 
ووفًقا  ملحوًظا.  تصاعًدا  القطاع  هذا  سنوًيا  ويشهد 
لوثيقة رؤية السعودية 2030، فقد نتج عن التوّسع الذي 
شهدته األماكن المقّدسة في مكة المكّرمة والمدينة 
عام  إىل   2005 عام  من  المايض  العقد  خالل  المنورة 
المعتمرين  الزّوار  عدد  مّرات  ثالث  تضاعف  إىل   2015
 8 إىل   2015 عام  في  وصل  حيث  الخارج  من  القادمني 
ألداء  القادمني  الزّوار  عدد  تجاوز  بينما  معتمر.  مليون 
 2.4 إىل   2019 أغسطس  شهر  في  العمرة  مناسك 
مليون. وقد شهد موسم الّحج عام 2019 ما يزيد عن 1.8 

مليون حاج لزيارة األرايض المقّدسة.

لمجموعة  التابعة  التجارية  العالمة  "مواسم"،  وتوّفر 
عديدة  باقات  والعمرة،  الحج  برحالت  المتخصصة  "سريا" 
وتعترب  الرئيسية.  األسواق  في  الرحالت  هذه  لمنظمي 
مع  بالعمل  لها  المّرصح  القليلة  الوكاالت  من  "مواسم" 
لرحالت  المناسبة  التأشريات  الستصدار  الحكومي  القطاع 
ألداء  للمسافرين  متاحة  الفرصة  أصبحت  وبينما  الحج. 
عنها  اإلعالن  بعد  السياحية  التأشرية  خالل  من  العمرة 
متوفرة  الحج  تأشريات  أّن  إّال   ،2019 سبتمرب  شهر  في 

Makkah, Saudi Arabia
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ضمن عدد محدود لكل بلد، وليس من السهولة الحصول عليها.
للمملكة،  القادمني  والمعتمرين  الحجاج  أعداد  باستمرار  "يزتايد 
جميع  توفري  عرب  للسفر  التخطيط  عملية  تسهيل  إىل  ونهدف 
طارق  به   ّرصح  ما  هذا  عمالئنا،"  تهم  اليت  والباقات  المنتجات 
وأضاف،  "سريا".  بمجموعة  التمّزي  لمركز  الرئيس  نائب  خاطري، 
باقات  من  مختلفة  عنارص  برشاء  السفر  وكالء  يقوم  ما  "وغالًبا 
وكالة  عىل  ذلك  في  معتمدين  منفصل،  بشكل  والعمرة  الحج 
سفر للحصول عىل التأشرية، وأخرى الستصدار تذاكر الطريان، وثالثة 
أراد  حال  في  الوكالء،  عدد  زيادة  يمكن  كما  لإلقامة  أماكن  لحجز 
أحدهم تمديد مدة الرحلة، مما يؤدي إيل تباين في مستوى تقديم 

المختلفة." الخدمات 

السياحية  والباقات  المتطّلبات  لتوفري  بياناتها  "مواسم"  تستخدم 
الرحالت  بتنظيم  خاصة  لرشكات  خيارات  وتقدم  لعمالئها.  المناسبة 
ما  بحسب  والتنوع  االهتمام  الرفاهية،  من  مختلفة  درجات  وعىل 
باقة  برشاء  المثال،  سبيل  عىل  عمالئنا،  أحد  قيام  "عند  يفضلون. 
لحظة   BMW سيارة بانتظاره  تكون  فسوف  لدينا  الشخصيات'  'كبار 
في  حجز  لديهم  وسيكون  الفندق،  إىل  لنقلهم  جّدة  إىل  وصوله 
فندق من فئة خمس نجوم قد تم مسبًقا تسجيل الوصول إليه، ثم 
يتوجه مبارشة إىل غرفته. وإذا كانت لديه الرغبة بالتعرف عىل جّدة 
ومن  خاطري.  أضاف  خاصة،"  سياحية  جوالت  تنظيم  أيًضا  فيمكننا 
والمدينة،  مكة  إىل  االنتقال  رحالت  أيًضا  الرفاهية  رحالت  ممزيات 
خطوة  بكل  االعتناء  يتم  حيث  ذلك،  وغري  للمساجد،  رسيع  دخول 

يخطوها المسافر خالل رحلته.

 
خاطري:  أشار  كما  عشوائي  بشكل  الباقات  هذه  تنسيق  يتم  وال 
األولويات  بتقييم  متكاملة،  باقة  تشكيل  قبل  وعناية  بحرص  "نقوم 
يفّضل  المثال،  سبيل  وعىل  لدينا.  المسافرين  لفئات  والسلوكيات 
القادمون من مرص قضاء أيام محّددة في فندق متوسط بالمدينة 
عن  هذا  ويختلف  المكّرمة،  مكة  في  أخرى  أيام  وبضعة  المنورة 
عدد األيام الذي يفّضل قضاؤه الحجاج القادمني من الهند، لذا فإّن 
جانب  وإىل  والتوقعات."   المتطلبات  جميع  لتالئم  مصّممة  باقاتنا 
مصادر  'مواسم'  "ستخدم  خاطري،  إىل  ووفًقا  التسهيالت  هذه 
المملكة  داخل  والعمرة  الحج  لرحالت  الرئيسية  الدولية  األسواق 
الجزائر،  مرص،  األردن،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  الكويت،  وتشمل، 
عىل  ستعمل  كما  والعراق،  مالزييا،  إندونيسيا،  الباكستان،  الهند، 
األفراد،  من:  المختلفة  األربعة  المسافرين  فئات  متطلبات  تلبية 

األزواج، العائالت، والمجموعات." 

تعمل الحكومة عىل االستثمار بشكل مبارش أو عرب تقديم تسهيالت 
المزتايد  المسافرين  عدد  الحتياجات  تلبية  الخاص،  للقطاع  االستثمار 
من الحجاج والمعتمرين، وعّلق خاطري: "تتم حاليًّا توسعة المسجد 
العديد  وجود  إىل  باإلضافة  اإلسالم،  مساجد  أهم  يعّد  الذي  الحرام 
من الفنادق الجديدة قيد اإلنشاء وأخرى جديدة يتم افتتاحها." كما 
المكّرمة  مكة  جدة،  بني  ورسيعة  جديدة  قطار  خطوط  إنشاء  تم 

والمدينة المنّورة لتسهيل الوصول إىل األرايض المقّدسة.
قدرة  حاليًّا  الطلب  يفوق  التطورات،  هذه  كل  من  الرغم  وعىل 

السعودية العربية  المملكة  المكرمة،  مكة  الحرام،  المسجد 
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المملكة العربية السعودية عىل تنمية البنية التحتية وترسيع عملية 
هو  التنمية  في  االستمرار  ولكن  تأشريات،  عىل  الحصول  طلبات 

المفتاح لالستفادة من معّدل الطلب.

وبناًء عىل نتائج أبحاث "مواسم"، فإّن أّول ما يبحث عنه المعتمرين 
والحّجاج في المرتبة األوىل هو أماكن اإلقامة القريبة من المسجد 
ومع  بالمزيانية،  النهاية  في  األمر  "يتعّلق  خاطري:  ويقول  الحرام، 
ذلك فالبقاء بالقرب من المسجد الحرام  بال شك هو الخيار المفّضل. 
استطاعوا  المكي،  للحرم  أقرب  المسافة  كانت  كلما  وبالتايل 
هي  المّرشفة"  و"الكعبة  المّرشفة."  للكعبة  وتكراًرا  مراًرا  الذهاب 

البناء الذي يتوّسط المسجد الحرام.
 

يفّضل العديد من المسافرين بعد االنتهاء من أداء مناسك الحج
والقيام  عليها  للتعرف  جدة  في  الوقت  لبعض  بالبقاء  والعمرة 

العربية  للمملكة  "مواسم".  بحث  لنتائج  وفًقا  التسّوق،  ببعض 
المسجد  أن  حني  ففي  اإلسالم،  نشأة  في  عظيم  دوّر  السعودية 
أهم  هما  المنّورة  والمدينة  المكّرمة  مّكة  من  كل  في  الحرام 
وتاريخيّة  دينيّة  أخرى  مواقع  تضم  مكانتها  فإن  الدينية،  المعالم 
بزيارتها  الناس  يرغب  واليت  المقدّسة  األماكن  هذه  من  بالقرب 

واإلقامة فيها. 

تعود  لن  الداخلية  والعمرة  الحج  رحالت  زيادة  فإّن  ذلك،  ومع 
"لقد  خاطري،  قال  حيث  السياحية،  القطاعات  عىل  فقط  بالفائدة 
يقومون  األعمال  رجال  من  المسافرين  من  الكثري  بالفعل  شاهدنا 
نسبة  تزداد  أن  ونتوقع  العمرة،  مناسك  ألداء  إقامتهم  فرتة  بتمديد 

المعتمرين مع زيادة معّدل سفر رجال األعمال."  

السعودية العربية  المملكة   ، المنورة  المدينة 
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تمتلك المملكة العربية السعودية مساحات واسعة، لذا تبذل جهوًدا 
الرحالت  والعمرة،  الحج  رحالت  المحلية،  الرحالت  تنمية  بهدف  كبرية 
القادمني  الدوليني  المسافرين  ورحالت  األعمال  بسفر  الخاصة 
واليت  السفر  مجال  في  التجارية  العالمات  آراء  تعترب  و  للمملكة. 
بمستقبل  يتعّلق  فيما  السعودية  العربية  المملكة  في  حضور  لها 
بعد  السيّما  الحدود،  أبعد  إىل  إيجابية  المملكة  إىل  الدويل  السفر 
عىل  جوافني  ويؤكد  اإللكرتونية.  التأشريات  عن  األخرية  الترصيحات 
من  جديد  لعرص  السعودية  العربية  المملكة  "تستعد  قائًال:  ذلك 
تجعلها  والتحّول  النمو  من  تاريخية  مرحلة  البالد  تشهد  حيث  السفر 
والعمرة  الحج  رحالت  تبقى  وأضاف: "بينما  للسياح،"  استقطاًبا  أكرث 
األهم في هذا القطاع، نتوقع أن نشهد ارتفاًعا ملحوًظا في رحالت 
السياحة الرتفيهية والخاصة باألعمال." وستكون األهداف، المعايري 
السعودية  رؤية  في  عليها  الضوء  تسليط  تم  اليت  األخرى  والربامج 

2030 الدافع الرئييس لهذه الزيادة الكبرية.
 

العربية  المملكة  خطاها  عىل  تسري  اليت  التحول  رحلة  خالل  ويتضح 
اللغة  إىل  بحاجة  العالمية  التجارية  السفر  عالمات  أّن  السعودية 
السعوديني  المسافرين  رؤية  لفهم  سعيها  في  المحلية  والثقافة 
أو الدخول إىل السوق السعودي. كما يتضح أّن المتطلبات الرئيسية 
اليت  األمور  من  هي  واألمان  الصالة،  غرف  الحالل،  الطعام  مثل 
ناتج  النهائي  الحجز  قرار  يكون  بينما  للمسافرين،  باالهتمام  تحظى 
ومراحل  أهدافه  سلوكياته،  المسافر،  ألولويات  دّقة  أكرث  فهم  عن 

حياته.

المملكة  في  والعمرة  الحج  ورحالت  الخارجية  السياحية  الرحالت  إن 
ومع  والنمو.  التطّور  من  العديد  شهدت  قد  السعودية  العربية 
األعمال  بسفر  والخاصة  الواردة  المحلية،  السفر  رحالت  فإّن  ذلك، 
المسافرون  "يبحث  للنمو.  األكرب  اإلمكانيات  فيها  تكمن  اليت  هي 
الدوليون اآلن عن تجارب جديدة،" أضاف ماكويل، "فهم ال يفّضلون 
أو  الباص،  في  تعريفية  جولة  أو  سفينة  منت  عىل  رحلة  في  الذهاب 
شخص   50,000 بها  سار  اليت  الرحلة  مسار  نفس  لديهم  يكون  أن 
آخر، بل يرغبون عند العودة إىل منازلهم بالحديث عن وجهة جديدة، 
األكرب  المتعة  تكمن  وهنا  األوىل،  للمرة  خاضوها  قد  تجربة  عن 
السياحة  مستقبل  أري  الرحلة.  نهاية  في  عليه  يحصلون  وما  لهم 
هو  الزمن  هذا  المجال.  هذا  في  السعودية  العربية  المملكة  في 

للمستكشفني، لألشخاص الذين يحبون التعّرف كل ما هو جديد."

الجهات  مختلف  تقوم  التقرير،  في  مسبًقا  إليه  اإلشارة  تم  وكما 
مبارشة  باستثمارات  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  داخل 
الحايل  النهج  ويتمثل  الخاص.  القطاع  رشكات  مع  بالتعاون  وأخرى 

الخاتمة

للسياحة  ليكون  اإلمكان  قدر  ومتنّوعة  شاملة  االستثمارات  بجعل 
دوًرا مستداًما وطويل األجل في المستقبل االقتصادي للمملكة. 

وعند فتح أي مدينة أبوابها الستقبال السيّاح، فال بّد من إجراء بعض 
يتم  "ال  سياحية.  وجهة  اعتبارها  بأسباب  للتوعية  اإلعالنية  الحمالت 
بالكثري  وجهة  أي  تحظى  وال  وضحاها،  ليلة  في  وجهات  أي  إنشاء 
من الشعبية إّال بعد فرتة من الزمن،" يقول خاطري. وهو ما يلّخص 
فهي  السعودية.  العربية  المملكة  في  السفر  قطاع  حال  فعليًّا 
مراقبة  تقترص  وال  األوىل.  للمّرة  للسياح  أبوابها  تفتح  جديدة،  وجهة 
وأيًضا  التحرير"هذه  كل "جهود  تقود  أين  لمعرفة  الدويل  المجتمع 

الكتشاف ما إذا كانت ستصبح وجهة جديدة لمسافري العالم.

السعودية العربية  المملكة  دادان،  مملكة 
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SKIFT نبذة عن مجموعة نبذة عن
"سريا"

األفكار  البيانات،  لزتويد  منصة  أكرب  هي   (Skift ("سكيفت" 
("سكيفت"  تعمل  السياحة.  قطاع  في  والتسويق  والمعلومات 
(البث  البودكاست  األبحاث،  اليومية،  األخبار  جمع  خالل  من   (Skift
وتحديد  تحليل  عىل  التسويق  وخدمات  المؤتمرات  نتائج  الصوتي)، 
والفنيني  االسرتاتيجيني  الخرباء  المسّوقني،  تهم  اليت  االتجاهات 

المسؤولني في مجال السياحة.

SkiftX نبذة عن
وتعمل   .(Skift ("سكيفت"  برشكة  الخاص  المحتوى  استوديو  هو 
و   Lyft و  Hyatt و  Airbnb و  Adobe مثل  رشكاء  مع  بالتعاون 
إرشاك  بهدف  مخّصصة  مشاريع  في  الكثري  وغريهم   ،  Mastercard

أكرب جمهور عالمي من مؤثري السفر وصنّاع القرار.

إرسال  أو   skiftx.com اإللكرتوني الموقع  بزيارة  قم  المزيد  لمعرفة 
skiftx@skift.com بريد إلكرتوني إىل

"مجموعة  باسم  سابقًا  (المعروفة  القابضة"  سريا  "مجموعة  تعد 
السفر  لخدمات  وتنوعًا  وتطورًا  خربة  األكرث  المزّود  للسفر")  الطيار 
محفظة  وساهمت  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  في 
مجاالت   6 في  تعمل  اليت  التجارية  العالمات  من  المتوازنة  "سريا" 
كمساهم  حضورها  تعزيز  في  والسفر  السياحة  قطاع  ضمن  رئيسية 
المحلية  المستويات  عىل  السياحية  االقتصادات  نمو  في  أسايس 
ترسيخ  عن  فضًال  السعودية،  العربية  للمملكة  والخارجية  والداخلية 
داخل  الفرص  توليد  في  المستوى  رفيع  تجاري  كرشيك  دورها 
المنطقة. ومن خالل تقديم خدمات السفر القائمة عىل التكنولوجيا 
إىل العمالء والرشكات والرشكاء الحكوميني والحّجاج، توفر "سريا" 
فرصًا غري مسبوقة في مجال السفر داخل المملكة وعىل مستوى 

وخارجها. المنطقة 

 "سريا" – تخيل أين يمكن أن تحملنا أجنحة السفر. 


