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القطاعات  بكافة  ال�سياحي  الن�ساط  وترية  ارتبطت 
االقت�سادية احليوية، وتاأثرت بها ب�سكل مبا�سر يف كافة 
املحلية  االقت�سادات  بها  مرت  التي  واملراحل  الظروف 
والعاملية، كما ارتبط القطاع ال�سياحي مبعاين الرفاهية 
واالرتباط  اخلدمات  وجودة  م�ستوى  ورفع  والتطور 
يف  تتخذ  والتي  احلديثة،  التقنية  الى  التحول  مبعايري 
كونها  لها،  انطالق  نقطة  ال�سياحي  القطاع  من  الغالب 
يف  معينة  اجتماعية  طبقات  ورغبات  اأذواق  حتاكي 

الـمــزايا: الــتـاأ�سـيـرات الــ�سـيـاحـيـة تــعـيد تــرتيب
الـــوجهات ال�سياحية من جديد جتاه اأ�سواق املنطقة

ل�سركة  االأ�سبوعي  العقاري  التقرير  واأكد  االأ�سا�س. 
اال�ستثمارية  التحركات  اإجمايل  اأن  القاب�سة  املزايا 
على  ال�سياحي  القطاع  لها  يخ�سع  التي  والتنموية؛ 
م�ستوى دول املنطقة؛ ت�سكل االأ�سا�س الذي تقوم عليه 
ياأتي  االقت�سادي،  والتحفيز  والتحول  التطور  خطط 
ذلك يف الوقت الذي ت�ستحوذ فيه االأن�سطة ال�سياحية 
على ن�سيب مت�ساعد من الناجت املحلي، اإ�سافة اإلى 
االأخرى  االقت�سادية  القطاعات  تطوير  يف  دورها 
والقوة  املرونة  من  املزيد  املحلية  االقت�سادات  ومنح 

ملواجهة التقلبات االقت�سادية. 
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الـمـــزايــا:
الــــــــــقطاع 
الـــــ�سياحي 
الـــ�سعودية 
يــــــــــت�سدر 
عـــــــــناوين 
الـــــــتطوير 
والــتن�سيط 
والــــتحفيز 
عـــــــــــــــــلى 
مــــــــــ�ستوى 
الـــــمنطقة

واأ�سار التقرير العقاري للمزايا القاب�سة اإلى اأن القطاع 
والتن�سيط  التطوير  عناوين  يت�سدر  ال�سعودية  ال�سياحي 
اهتمام  على  وي�ستحوذ  املنطقة،  م�ستوى  على  والتحفيز 
تت�ساعد  فيما  الفاعلة،  واجلهات  االأطراف  كافة 
التوقعات لالأداء اال�ستثنائي للقطاع على اقت�ساد اململكة 
البيانات  ت�سري  اإذ  بعهدها،  وما   2030 العام  حتى 
على  �سيعمل  ال�سياحي  القطاع  تطوير  اأن  اإلى  املتداولة 
ما  اإلى  واالأجانب  املواطنني  ال�سياحي من  االإنفاق  زيادة 
فيما   ،2020 العام  بحلول  مليار دوالر   46 يزيد عن 
اإلى  الرتفيه  على  اال�ستهالكي  االإنفاق  ي�سل  اأن  يتوقع 
36 مليار ريال بحلول العام 2030، وقدرات اإ�سافية 

لتوفري اأكرث من 114 األف وظيفة مبا�سرة.

وقال التقرير العقاري االأ�سبوعي اأن القطاع ال�سياحي 
يحظى باحل�سة االأكرب من اخلطط واال�سرتاتيجيات 
التي �ستعمل على رفع قيمة اال�ستثمارات يف القطاع، 
العام  بحلول  ريال  مليار   171 نحو  اإلى  لت�سل 
2020، مع توقعات بنمو ال�سياحة الداخلية بن�سبة 
40 يف املائة، فيما �ستوؤمن �سل�سة القرارات املتخذة؛ 
ال�سياحية؛  التاأ�سريات  اعتماد  اأخرها  كان  والتي 
اإلى  لت�سل  االإيرادات  ورفع  اال�ستثمارات  من  املزيد 
اإجمايل الدخل القومي من خالل  10 يف املائة من 
ا�ستقبال ما يزيد عن 100 مليون ريال زيارة بحلول 

العام 2030.

اخلطط  اأن  اإلى  القاب�سة  املزايا  تقرير  واأ�ساف 
واال�سرتاتيجيات ذات العالقة بتحفيز احلراك ال�سياحي 
مع  االقت�سادية  الظروف  كافة  يف  تتكامل  االإماراتي 
اال�ستثمارات  ت�ستحوذ  اإذ  اإيجابية،  اأداء  موؤ�سرات  توفر 
اإجمايل  من  املائة  يف   8.1 ن�سبة  الدولة  يف  ال�سياحية 
باجمالية   ،2018 العام  خالل  بالدولة  اال�ستثمارات 
تنمو  اأن  يتوقع  فيما  درهم،  مليار   26.4 اإلى  و�سل 
بحلول  درهم  مليار   61.2 اإلى  ال�سياحية  اال�ستثمارات 
اإجمايل  من   10.3% وبن�سبة   ،2029 العام 

اال�ستثمارات.

اإمارة دبي  اإن  اإلى  االأ�سبوعي  العقاري  التقرير  ولفت 
بكل اإمكانياتها ال�سياحية توا�سل جهودها الرتويجية 
والتحفيزية لت�ستهدف جذب 25 مليون زائر بحلول 
ذات  القرارات  اآخرها  كان  والتي   ،2025 العام 
والذي  لالأجانب؛  ال�سياحية  بالتاأ�سريات  العالقة 
حركة  واإنعا�س  العائلية  الزيارات  تعزيز  ت�ستهدف 
ال�سفر، اإ�سافة اإلى اجلهود املتوا�سلة لتنويع عرو�س 
بدبي  للو�سول  ال�سياحية  الوجهات  وت�سويق  املنتجات 
كخيار اأول للم�سافر الدويل �سواء كان بغر�س الرتفيه 

اأو االأعمال.
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الــمــزايــا: 
االأ�ســـــــواق 
الـــ�سياحية 
لــــــدى دول 
الـــــمنطقة 
تــــــــــــتمتع 
بـــــالكفاءة 
والـــــــــتنوع

االأ�سواق  العديد من  اأن  اإلى  القاب�سة  املزايا  تقرير  ونوه 
بالكفاءة  تتمتع  اأ�سبحت  املنطقة؛  دول  لدى  ال�سياحية 
وتوؤثر  االقت�سادية،  االأن�سطة  باقي  مع  والتكامل  والتنوع 
فيها، فيما تتمتع دول املنطقة مبقومات �سياحية عديدة 
توؤهلها لتعظيم اال�ستفادة منها، ذلك اأن عنا�سر احلداثة 
من  القطاع  مكنت  اجلغرايف،  واملوقع  الت�ساري�س  وتنوع 
املالية  الظروف  كافة  يف  والنمو  والتكييف  التما�سك 

واالقت�سادية.
اإلى  يحتاج  ال�سياحي  القطاع  اأن  العقاري  التقرير  وقال 
الر�سمية  اجلهات  قبل  من  متوا�سلة  وتوجهات  قرارات 
اال�ستثمار  وحتفيز  احلراك  لتن�سيط  العالقة؛  وذات 
واالأ�سغال ب�سكل دائم ودون توقف، هذا وتاأتي التوجهات 
على  امل�سجل  والتطور  املرونة  م�ستوى  على  اجلديدة 
للقطاع  جديد  من  الن�ساط  لتعيد  ال�سياحية  التاأ�سريات 

ال�سياحي بكافة مكوناته ومقوماته القوية.

َ التقرير العقاري اإلى اأن موؤ�سرات تن�سيط ال�سياحة  وَبنيَّ
ال�سياحي  القطاع  متكني  على  وقادرة  مب�سرة  الداخلية 
الت�سغيل  م�ستوى  اأعلى  وعند  ن�ساطه؛  يف  اال�ستمرار  من 
على  ت�ساعد  يف  املناف�سة  موؤ�سرات  اأن  اإذ  واالإ�سغال، 
تهيئة  من  بد  ال  وبالتايل  والعاملي،  االإقليمي  امل�ستوى 
مت�ساعدة  ح�س�س  على  لال�ستحواذ  املنا�سبة  املناخات 
من حركة ال�سياحة العاملية باجتاه اأ�سواق املنطقة، ذلك 
على  تعتمد  باتت  ال�سياحية؛  الوجهات  ترتيب  اأدوات  اأن 
مفاهيم املالذات ال�سياحية االآمنة على امل�ستوى الداخلي 

واخلارجي.

القرارات  انعكا�س  القاب�سة  املزايا  تقرير  توقع  كما 
القطاع  نحو  اال�ستثمارات  توجيه  اإعادة  يف  االأخرية 
وقيم  جاذبية  على  احلفاظ  اإلى  اإ�سافة  ال�سياحي، 
القطاع  تطوير  اأهمية  اإلى  م�سريًا  للقطاع،  االأ�سول 
والرعاية  اال�ستثمارية  الزخم  من  املزيد  ومنحه 
البيانات  اأ�سارت  اإذ  موحد،  منظور  وفق  احلكومية؛ 
ما  على  ال�سياحي  القطاع  ا�ستحواذ  اإلى  املتداولة 
ن�سبته 12 يف املائة من اإجمايل الوظائف على م�ستوى 
اال�ستثمارات  تنمو  اأن  يتوقع  فيما  العربية،  الدول 
لت�سل اإلى 323 مليار دوالر بحلول العام 2020، 
اإلى  القادمني  ال�سياح  لعدد  امل�ستهدف  اإلى  والو�سول 
املوؤ�سرات،  هذه  اإلى  وبالنظر  �سائح،  مليون   195
اأ�سحت احلاجة اإلى تطوير اأدوات التحفيز واملناف�سة 
لدى القطاع يف املنطقة، ملزيد من القرارات النوعية 
القطاع  ومقومات  يتنا�سب  مبا  واملدرو�سة  املركزة 

احلالية واملخطط لها.

االإقليمية  ال�سياحية  املقا�سد  خريطة  اأن  يذكر 
اأ�سرع  ب�سكل  باتت متغرية  ال�سياح،  والعاملية؛ وحركة 
املنطقة  اأ�سواق  من  يتطلب  ما  التوقعات،  كافة  من 
تطوير اأدوات الرتويج والتحفيز واملناف�سة ب�سكل دائم 
واالأن�سطة  القطاعات  تطوير  اأن  كما  توقف،  ودون 
املنطقة،  دول  القت�سادات  �سرورة  بات  ال�سياحية 
العاملي  احلراك  من  اال�ستفادة  اإلى  �سعيها  اإطار  يف 
وقدرات  مقدرات  من  لديها  مبا  معتمدة  امل�سجل، 

وعوامل جناح ا�ستثنائي.


