المرجع االلكترونً لوحدة السٌاحة والضٌافة
تعرٌف السٌاحة والسائح
ٌمكن تعرٌف السٌاحة بؤنها  :نشاط السفر بهدف الترفٌه  ،وتوفٌر الخدمات المتعلقة لهذا
النشاط .والسائح هو ذلك الشخص الذي ٌقوم باإلنتقال لغرض السٌاحة لمسافة ثمانٌن كٌلومترا
على األقل من منزله .وذلك حسب تعرٌف منظمة السٌاحة العالمٌة (التابعة لهٌئة األمم
المتحدة) .ومن الجدٌر بالذكر أنه فً السابع والعشرٌن من شهر أٌلول عام  1971تم اإلعبلن
عن تؤسٌس منظمة السٌاحٌة العالمٌة)(wtoحٌث اختٌر هذا الٌوم كٌوم عالمً للسٌاحة بعد أن
وافقت الهٌئة العمومٌة لبلتحاد الدولً للمنظمات السٌاحٌة الرسمٌة المعروفة باسم
)االٌوتو)على النظام األساس للمنظم
لم تعد صناعة السٌاحة كما كانت منذ سنوات..تشعبت فروعها وتداخلت و أصبحت تدخل فً
معظم مجاالت الحٌاة الٌومٌة..لم تعد السٌاحة ذلك الشخص الذي ٌحمل حقٌبة صغٌرة وٌسافر
إلى بلد ما لٌقضً عدة لٌال فً أحد الفنادق وٌتجول بٌن معالم البلد األثرٌة..تغٌر الحال وتبدل
وتخطت السٌاحة تلك الحدود الضٌقة لتدخل بقوة إلى كل مكان لتإثر فٌه وتتؤثر به.
هذا التنوع هو نتاج تطور صناعة السٌاحة ونتاج زحفها إلى مقدمة القطاعات االقتصادٌة فً
العالم..فقد تمكنت السٌاحة من تجاوز كل األزمات وأثبتت التجارب أنها صناعة ال تنضب وال
تندثر بل تنمو عاما بعد عام رغم كل األحداث المإسفة التً قد تمر بها..فالسٌاحة هً صناعة
مرتبطة بالرغبة اإلنسانٌة فً المعرفة وتخطً الحدود..لقد توقع البعض منذ سنوات أن تقل
حركة السٌاحة مع تطور اإلعبلم وظهور شبكة اإلنترنت التً تعج بالمعلومات والصور
والبٌانات ..ولكن السنوات أثبتت أن السٌاحة ستظل أكثر الصناعات نموا وأكثرها
رسوخا..ورغم دخول دول كثٌرة فً الفترة األخٌرة إلى سوق السفر والسٌاحة إال أن السوق
ٌستطٌع استٌعاب العالم كله..فهً صناعة العالم من العالم والى العالم..واألكثر تطورا وتفهما
وتفتحا هو الذي ٌستطٌع أن ٌؤخذ منها قدر ما ٌرٌد.
مكونات السٌاحة:
1السائحون :وهى الطاقة البشرٌة التى تستوعبها الدولة المضٌفة صاحبة المعالم السٌاحٌةوفقا ً لمتطلبات كل سائح.
2المعرضون :وهى الدول التى تقدم خدمة السٌاحة لسائحٌها بعرض كل ما لدٌهم منإمكانات فى هذا المجال تتناسب مع طلبات السائحٌن من أجل خلق بٌئة سٌاحٌة ناجحة.
3الموارد الثقافٌة (المعالم السٌاحٌة) :باختبلف أنواعها والتى تتمثل فى أنواع السٌاحة وتقدٌم1

التعرٌفات المختلفة لها فنجد منها :السٌاحة البٌئٌة ،السٌاحة العبلجٌة ،السٌاحة الرٌاضٌة،
السٌاحة االجتماعٌة ،سٌاحة التسوق ،سٌاحة المغامرات ،سٌاحة الشواطىء ،السٌاحة الفضائٌة،
سٌاحة اآلثار  ...الخ.
باإلضافة إلى الثبلثة عناصر السابقة التى تتكون منها السٌاحة ،إال ان هناك نمطٌن أساسٌٌنمن األنماط السٌاحٌة:
السٌاحة الدولٌة ،وهو النشاط السٌاحى الذى ٌتم تبادله ما بٌن الدول والسفر من حدود دولةألخرى.
السٌاحة الداخلٌة ،وهو النشاط السٌاحى الذى ٌتم من مواطنى الدولة لمدنها المختلفة التىٌوجد بها جذب سٌاحى أو معالم سٌاحٌة تستحق الزٌارة  ..أى أن السٌاحة الداخلٌة هى صناعة
تكون داخل حدود الدولة وال تخرج عن نطاقها.
لكن هذا المفهوم (مفهوم السٌاحة الداخلٌة) ٌختلف عند بعض الدول ،فنجد أمرٌكا وكندا تعرف
السٌاحة الداخلٌة حسب مسافة الرحلة التى ٌقطعها المسافر فإذا كان كانت  100كم أو أكثر
بعٌداً عن مقر إقامته ٌعتبر سائحا ً داخلٌا ً أما فى بلغارٌا وألمانٌا فٌعرفون السائح الداخلى عل
أنه المواطن الذى ٌقضى خمسة أٌام بعٌداً عن محل إقامته  ..ونجد عند البلجٌك والبرٌطانٌٌن
لٌال أو أكثر بعٌداً عن سكنه لغٌر
ٌكون السائح الداخلى هو ذلك الشخص الذى ٌقضى أربع ٍ
أغراض العمل.
ونستخلص من ذلك التعرٌف العام للسٌاحة "الركوب براً وبحراً وجواً".

تعرٌفات السٌاحة المختلفة:
السٌاحة الدٌنٌة:
هو السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعٌنها لزٌارة األماكن المقدسة ألنها
سٌاحة تهتم بالجانب الروحى لئلنسان فهى مزٌج من التؤمل الدٌنى والثقافى ،أو السفر من أجل
الدعوة أو من أجل القٌام بعمل خٌرى.
مثال السٌاحة الدٌنٌة :سٌناء فى مصر  ،وهى أرض زاخرة بالمعالم الدٌنٌة الساحرة للدٌانة
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اإلسبلمٌة والمسٌحٌة وٌمكن ألى سائح زٌارة المواقع السٌاحٌة فى سانت كاترٌن ومنها:
جبل موسى ،توجد فى أعلى قمته كنٌسة صغٌرة وجامعٌ .قوم السائحون بتسلق الجبل ثم 750
درجا ً من الصخر بعد منتصف اللٌل لٌروا شروق الشمس.
زٌارة دٌر سانت كاترٌن ومكوناته السٌاحٌة الكنٌسة الكبرى والكنٌسة العلٌقة والمسجد
الفاطمى وكتبة الدٌر.
قبر النبى صال وهارون عند مدخل مدٌنة سانت كاترٌن .
دٌر البنات وٌقع فى وادى فٌران وقد بنى فى نفس توقٌت بناء دٌر سانت كاترٌن .
السٌاحة العبلجٌة:وٌتضح التعرٌف من اسم هذا النوع من السٌاحة ،فالسٌاحة العبلجٌة هى سٌاحة المتاع النفس
والجسد معا ً بالعبلج أو هى سٌاحة العبلج من أمراض الجسد مع التروٌح عن النفس وتنقسم
إلى قسمٌن::
وتعتمد السٌاحة العبلجٌة على استخدام المراكز والمستشفٌات الحدٌثة بمافٌها من تجهٌزات
طبٌة وكوادر بشرٌة لدٌها من الكفاءة تساهم فى عبلج األفراد الذٌن ٌلجؤون إلى هذه المراكز.
السٌاحة االستشفائٌة:
تعتمد السٌاحة االستشفائٌة على العناصر الطبٌعٌة فى عبلج المرضى وشفائهم مثل الٌنابٌع
المعدنٌة والكبرٌتٌة والرمال والشمس بغرض االستشفاء من بعض األمراض الجلدٌة
والروماتٌزمٌة ،وتطلق السٌاحة العبلجٌة على كبل النوعٌن.
أمثلة على السٌاحة العبلجٌة :تتضمن عناصر السٌاحة العبلجٌة على حمامات المٌاه المعدنٌة
ومٌاه البحر والمصحات العبلجٌة.
األردن :تعتبر األردن مشهورة بمناطق السٌاحة العبلجٌة واالستشفائٌة فمن مواقع العبلجالطبٌعى الذى ٌهم السواح أكثر من المستشفٌات والمراكز الصحٌة البحر المٌت وحمامات
عفرا.
حمامات عفرا ٌ:قع على بعد  26كم من مدٌنة الطفٌلة فى جنوب األردن وٌوجد فٌها أكثرمن خمسة عشر ٌنبوعاً .وتحتوى هذه الٌنابٌع على المعادن التى تساهم فى عبلج العقم
وتصلب الشراٌٌن وفقر الدم والروماتٌزم.
البحر المٌت :منطقة البحر المٌت مشمسة طوال العام لكن أشعة الشمس غٌر ضارة هناكوٌمتاز البحر المٌت بالطٌن األسود الغنى باألمبلح والمعادن.
لبنان :وهى من الدول المتقدمة فى المصحات العبلجٌة لمرضى التدرن الرئوى ومواقعها3

فى الجبال ومنها مصح بحنس ومصح حمانا حٌث ٌقطنها المرضى لفترات طوٌلة قد تصل
إلى العامٌن.
مصحات اإلدمان واألمراض النفسٌة فى إنجلترا" ، "Priory Hospitalلمعالجةاألمراض النفسٌة واإلدمان وٌوجد فٌها مرضى من جمٌع أنحاء العالم لقضاء فترات عبلجٌة
طوٌلة تمتد إلى أشهر.
دور العجزة والمسنٌن ،وهو متوافر فى نطاق واسع فى أوربا والذى أصبح ٌمثل جزءاً منالقطاع االقتصادى فى أوربا.
واحة سٌوة بمصر ،تتمٌز واحة سٌوة بمصر بمناخها الجاف طوال العام والرمال الساخنةوالتى تساعد فى عبلج آالم المفاصل والعمود الفقرى ،كما تتمٌز بكثرة عٌون المٌاه التى تندفع
من باطن األرض.
فعامل الطقس الجاف هناك ٌساهم فى االستشفاء من أمراض الجهاز التنفسى .الرمال الساخنة
الموجودة بجبل" الدكرور" بها إشعاعات تساعد فى عبلج الروماتٌزم وشلل األطفال والصدفٌة
والجهاز الهضمى ،أما استخدام المٌاه الساخنة فٌنقسم إلى قسمٌن مٌاه ساخنة عادٌة ومٌاه
ساخنة كبرٌتٌة حٌث ٌتم معالجة نوع خاص من الطٌن بهذه المٌاه وٌعالج كثٌر من األمراض
الجلدٌة ومشاكل البشرة باإلضافة إلى عبلج الجهاز التنفسى لكنه لم ٌستخدم حتى اآلن فى
مصر على الرغم من أنه متوافر فى كثٌر من البلدان األوربٌة.

السٌاحة االجتماعٌة:وٌطلق علٌها أٌضا ً السٌاحة الشعبٌة أو سٌاحة األجازات ،والسبب فى تواجد مثل هذا النوع أن
السٌاحة كانت مقتصرة فى القدم على الطبقات الثرٌة فقط وبما أن التطورات العالمٌة توجب
التغٌر فى كل ما ٌوجد من حولنا فكان البد من هذه التغٌرات أن تحدث أٌضا ً مع السٌاحة
لتواكب التطورات والمستحدثات العالمٌة لكى تضم السٌاحة أو تشرك معها الطبقات التى تمثل
الغالبٌة العظمى من المجتمعات ذوى اإلمكانٌات المحدودة بإعداد رحبلت سٌاحٌة لهذه
الطبقات غٌر الطبقات الثرٌة.
وكان أول ظهور للسٌاحة االجتماعٌة فى دول الكتلة الشرقٌة حٌث أعدت للعاملٌن معسكرات
فى مختلف المناطق السٌاحٌة لتجدٌد نشاطهم وقدراتهم النفسٌة والبدنٌة على العمل .وأصبحت
السٌاحة االجتماعٌة اآلن نشطة فى كثٌر من دول العالم حٌث ٌتم تنظٌم الرحبلت السٌاحٌة
الجماعٌة بؤسعار مخفضة وتسهٌبلت متعددة مثل توفٌر أماكن اإلقامة الرخٌصة مثل بٌوت
الشباب والفنادق ثبلثة نجوم أو األقل ،أو ما ٌوجد ماٌسمى بنظام السٌاحة بالتقسٌط الذى ٌتٌح
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الفرصة ألى فرد بالسفر فى أى وقت على أن ٌتم تسدٌد نفقات رحلته على عدة أقساط وهذا
متبع فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .كذلك نظام االدخار السٌاحى حٌث ٌتمكن المدخرون من
تخصٌص نسبة معٌنة من دخولهم وإٌداعها فى صندوق لبلدخار من أجل السٌاحة وتعتبر
سوٌسرا رائدة فى هذا النظام  ..وغٌرها من األنظمة األخرى.
سٌاحة السٌارات والدراجات:تندرج سٌاحة السٌارات والدراجات تحت األنماط السٌاحٌة الجدٌدة حٌث تخضع لظروف
ومتطلبات معٌنة غٌر موجودة إال فى عدد قلٌل من الدول مثل الطرق السرٌعة التى تربط بٌن
الدول وبعضها البعض ،ومدى توافر محطات الخدمة والصٌانة ومراكز النجدة واإلسعاف
واالستراحات على هذه الطرق.
وهذه السٌاحة منتشرة فى دول أوربا والمنطقة العربٌة.
سٌاحة المعارض:وهى سٌاحة تشمل جمٌع أنواع المعارض وأنشطتها المختلفة مثل المعارض الصناعٌة
والتجارٌة والفنٌة التشكٌلٌة ومعارض الكتاب .فمن خبللها ٌستطٌع الزائرون التعرف على
آخر اإلنجازات التكنولوجٌة والعلمٌة للبلدان المختلفة والتى تعتبر من عوامل الجذب السٌاحى
وتنشٌطه .وقد ارتبط هذا النوع من السٌاحة بالتطور الصناعى الكبٌر الذى حدث فى مختلف
بلدان العالم
ارتبط هذا النوع بالتطورات الكبٌرة فى العبلقات االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة
بٌن معظم دول العالم ونجدها ترتبط ارتباطا ً وثٌقا ً بسٌاحة المعارض .وٌعتمد النهوض
السٌاحى فى هذا القطاع على توافر عوامل عدة مثل اعتدال المناخ ،توافر المرافق ووسائل
االتصاالت ،وجود الفنادق ،القاعات المجهزة لعقد االجتماعات ،المطارات الدولٌة ،موقع
المدٌنة كمنتجع سٌاحى ٌوفر مناخا ً مبلئما ً لمثل هذه المإتمرات.
مثال :سٌاحة المإتمرات بمدٌنة شرم الشٌخ المصرٌة ومن أبرز المإتمرات التى عقدت هناك
المإتمر الدولى لصانعى السبلم الذى حضره  29من زعماء أكبر دول العالم فى  13مارس
عام . 1996
السٌاحة العلمٌة:أو السٌاحة البحثٌة وهى التى تشمل دراسات البٌئة النباتٌة والحٌوانٌة (الفلورا والفونا) وكذلك
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دراسة حركة الطٌور وهجراتها العالمٌة ،مثال على ذلك محافظة الفٌوم بمصر حٌث تتمٌز
محمٌات الفٌوم الطبٌعٌة فى بحٌرتى قارون ووادى الرٌان بوجود أنواع من الطٌور المهاجرة
خاصة خبلل فصل الشتاء وتتوافر آنذاك سٌاحة صٌد الطٌور .وأهم أنواع الطٌور المهاجرة
فى الفٌوم (الخضراوى  -الكوركى  -البجع  -الصقور النادرة  ...الخ).
سٌاحة السباقات والمهرجانات:وتنطبق على سباقات السٌارات والدراجات والمهرجانات السٌنمائٌة  ..باإلضافة إلى سباقات
الهجن حٌث تعتبر رٌاضة بدوٌة خالصة تشهد إقباالً هائبلً من المشاركٌن والسٌاح كما ٌرتبط
بها كرنفاالت واسعة لؤلزٌاء والفنون الشعبٌة مثال :السباق العالمى للهجن فى شمال سٌناء
بمصر وجنوبها خاصة فى فصل الربٌع.
سٌاحة السفارى والمغامرات:وهى تلك السٌاحة التى تتم عبر الصحارى وتتنوع أنواعها وأهدافها فبعضها ٌتجه إلى
السبلسل الجبلٌة ومغامرة تسلقها ،والبعض اآلخر ٌتجه إلى زٌارة الودٌان وعٌون الماء،
وآخرها تلك التى تكون من أجل الصٌد البرى فى المناطق المسموح فٌها بالصٌد.
السٌاحة الرٌاضٌة:وهو السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها من أجل المشاركة فى بعض الدورات
والبطوالت أو من أجل االستمتاع باألنشطة الرٌاضٌة المختلفة واالستمتاع بمشاهدتها .
وعن االستمتاع باألنشطة الرٌاضٌة المختلفة فنجدها متمثلة فى ممارسة رٌاضة الغوص
واالنزالق على الماء والصٌد ،وٌشترط فى ممارستها توافر المقومات الخاصة بها من
الشواطىء الساحرة ،باإلضافة إلى المبلعب والصاالت وحمامات السباحة إذا كان الغرض
إقامة الدورات والمسابقات الدولٌة.
سٌاحة التجوال:هى من أنواع السٌاحة المستحدثة وتتمثل فى القٌام بجوالت منظمة سٌراً على األقدام إلى
مناطق نائٌة تشتهر بجمال مناظرها الطبٌعٌة وتكون اإلقامة فى مخٌمات فى البر والتعاٌش مع
الطبٌعة.
سٌاحة التسوق:6

وهى سٌاحة حدٌثة أٌضا ً تكون بغرض التسوق وشراء منتجات بلد ما تسرى علٌها
التخفٌضات من أجل الجذب السٌاحى مثل مهرجان السٌاحة والتسوق بدبى من كل عام.
السٌاحة الترفٌهٌة:من أقدم األنماط السٌاحٌة وأكثرها انتشاراً ،حٌث وصلت نسبة السٌاحة الدولٌة إلى .%80
تعتبر دول حوض البحر األبٌض المتوسط من أكثر المناطق اجتذابا ً لحركة السٌاحة الترفٌهٌة
لما تتمتع به من مقومات كثٌرة كاعتدال المناخ باإلضافة إلى الشواطىء الخبلبة والتى تفرعت
منها األنواع األخرى كالسٌاحة الرٌاضٌة والعبلجٌة  ...وغٌرها .وتكون السٌاحة الترفٌهٌة
بغرض االستمتاع والترفٌه عن النفس ولٌس لغرض آخر وٌتم ممارسة األنواع األخرى من
السٌاحة معها وٌطلق علٌها هنا الهواٌات مثل صٌد السمك والغوص تحت الماء واالنزالق
والذهاب إلى المناطق الصحراوٌة والجبلٌة والزراعٌة.
السٌاحة الثقافٌة (السٌاحة األثرٌة والتارٌخٌة):ٌهتم بهذا النوع من السٌاحة شرٌحة معٌنة من السائحٌن على مستوٌات مختلفة من الثقافة
والتعلٌم حٌث ٌتم التركٌز على زٌارة الدول التى تتمتع بمقومات تارٌخٌة وحضارٌة كثٌرة.
وٌمثل هذا النوع نسبة  %10من حركة السٌاحة العالمٌة .ونجد هذا النوع من السٌاحة متمثل
فى االستمتاع بالحضارات القدٌمة وأشهرها الحضارة الفرعونٌة المصرٌة القدٌمة
والحضارات اإلغرٌقٌة والرومانٌة والحضارات اإلسبلمٌة والمسٌحٌة على مر التارٌخ
والعصور.
السٌاحة الشاطئٌة:تنتشر هذه السٌاحة فى البلدان التى تتوافر لها مناطق ساحلٌة جذابة وبها شواطىء رملٌة
ناعمة ومٌاه صافٌة خالٌة من الصخور .وتوجد فى الكثٌر من بلدان العالم مثل دول حوض
البحر المتوسط ودول البحر الكارٌبى.
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سٌاحة الغوص:وهى سٌاحة لها عبلقة مباشرة بالسٌاحة الشاطئٌة فى المناطق الساحلٌة ،وٌشترط قٌام مثل هذا
النوع من السٌاجة توافر كنوز رائعة بهذه المناطق الساحلٌة وتوافر مقومات الغوص بها مثل:
الشعب المرجانٌة ،األسماك الملونة ،المٌاه الدافئة طوال العامٌ ،ابس ساحر ،خلجان ٌنابٌع،
حٌوانات وطٌور ونباتات برٌة نادرة وطٌور أٌضا ً.
ٌمكن تعرٌف السٌاحة بؤنها  :نشاط السفر بهدف الترفٌه  ،وتوفٌر الخدمات المتعلقة لهذا
النشاط .والسائح هو ذلك الشخص الذي ٌقوم باإلنتقال لغرض السٌاحة
لم تعد صناعة السٌاحة كما كانت منذ سنوات..تشعبت فروعها وتداخلت و أصبحت تدخل فً
معظم مجاالت الحٌاة الٌومٌة..لم تعد السٌاحة ذلك الشخص الذي ٌحمل حقٌبة صغٌرة وٌسافر
إلى بلد ما لٌقضً عدة لٌال فً أحد الفنادق وٌتجول بٌن معالم البلد األثرٌة..تغٌر الحال وتبدل
وتخطت السٌاحة تلك الحدود الضٌقة لتدخل بقوة إلى كل مكان لتإثر فٌه وتتؤثر به.
هذا التنوع هو نتاج تطور صناعة السٌاحة ونتاج زحفها إلى مقدمة القطاعات االقتصادٌة فً
العالم..فقد تمكنت السٌاحة من تجاوز كل األزمات وأثبتت التجارب أنها صناعة ال تنضب وال
تندثر بل تنمو عاما بعد عام رغم كل األحداث المإسفة التً قد تمر بها..فالسٌاحة هً صناعة
مرتبطة بالرغبة اإلنسانٌة فً المعرفة وتخطً الحدود..لقد توقع البعض منذ سنوات أن تقل
حركة السٌاحة مع تطور اإلعبلم وظهور شبكة اإلنترنت التً تعج بالمعلومات والصور
والبٌانات ..ولكن السنوات أثبتت أن السٌاحة ستظل أكثر الصناعات نموا وأكثرها
رسوخا..ورغم دخول دول كثٌرة فً الفترة األخٌرة إلى سوق السفر والسٌاحة إال أن السوق
ٌستطٌع استٌعاب العالم كله..فهً صناعة العالم من العالم والى العالم..واألكثر تطورا وتفهما
وتفتحا هو الذي ٌستطٌع أن ٌؤخذ منها قدر ما ٌرٌد..
األهمٌة االقتصادٌة لقطاع السٌاحة
إن التوصل إلى وعً ودراٌة كافٌة بمدى األهمٌة االقتصادٌة لقطاع السٌاحة ٌتطلب معرفة
جٌدة بالمعنى الذي ٌتضمنه مفهوم السٌاحة وما ٌكتنفه هذا المفهوم من أبعاد ،حٌث تتعدد
تعرٌفات السٌاحة فً أدبٌات االقتصاد .فعلى سبٌل المثال ال الحصرٌ ،مكن تعرٌف السٌاحة
بؤنها "النشاط االقتصادي الذي ٌعمل على انتقال األفراد من مكان إلى آخر لفترة من الزمن ال
تقل عن  24ساعة وال تصل إلى اإلقامة الدائمة" .وهناك مفهوم آخر للسٌاحة من منظور
تسوٌقً ،ومفاده أن "السٌاحة هً العملٌة التً ٌتم بموجبها تحقٌق اإلشباع واالستمتاع لدى
السائح؛ بمعنى أن ٌتم تحقٌق المتعة المعنوٌة والرضا التام له ،ورغبته فً االستقرار والشعور
بالراحة واالبتعاد عن التوتر ،وتحقٌق أي أهداف أخرى جاء من أجل تحقٌقها"
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ولكننا نمٌل للتعرٌف األول ألنه عام ومقبول بالنسبة للسائح .كما أنه ٌنطبق على كل من
السائح المحلً والسائح األجنبً بغض النظر عن طبٌعة الزٌارة التً ٌقوم بها كل منهما.
ثان لتعرٌف السٌاحة وٌتعلق بالنشاط السٌاحً والذي ٌهدف إلى تحقٌق األهداف
وهناك بُعد ٍ
التً جاء من أجلها السائح مثل التمتع بالراحة واالستجمام واالبتعاد أو التخفٌف من التوتر
والقلق ،باإلضافة إلى تحقٌق األهداف العملٌة أو األساسٌة لغرضه من القٌام بالسٌاحة.
والنشاط السٌاحً هنا ٌشمل كافة أنواع األنشطة والعملٌات التً تعتبر من المهام الرئٌسٌة
للجهة المعنٌة بالقطاع السٌاحً فً الببلد وتقوم بتنفٌذها الوحدات والمنشآت االقتصادٌة ابتدا ًء
من وكاالت السفر والسٌاحة وشركات الطٌران والنقل والشركات السٌاحٌة والبنوك والفنادق
والشقق المفروشة والمطاعم ومراكز التسوق والمنتزهات والمنتجعات وغٌرها من الجهات
التً سٌتعامل معها السائح منذ بدء تفكٌره فً الرحلة أو الزٌارة وحتى عودته منها.
أسس تصنٌف السٌاحة
وهذا ٌقودنا لتسلٌط الضوء على بعد آخر للسٌاحة وهو ما ٌتعلق بالدوافع األساسٌة التً تجعل
السائح ٌفكر بالسٌاحة ،وبمعنى آخر األنواع المختلفة للسٌاحة .ولقد كانت هناك محاوالت
عدٌدة لتصنٌف أنواع السٌاحة وفقا ً ألسس عدٌدة من أهمها:
<= األساس األول :وٌكون وفقا ً لآلتً:
@ السٌاحة لغرض الترفٌه مثل قضاء اإلجازات والعطبلت الموسمٌة.
@ السٌاحة لغرض زٌارة المتاحف والمعالم األثرٌة واألماكن التارٌخٌة.
@ السٌاحة لغرض ممارسة أنواع الرٌاضة وتجدٌد الحٌوٌة.
@ السٌاحة لغرض الصحة والعبلج.
@ السٌاحة لغرض التعلٌم والتدرٌب.
@ السٌاحة لغرض حضور مهرجانات التسوق.
@ السٌاحة لغرض حضور مبارٌات الدورات الرٌاضٌة.
@ السٌاحة لغرض حضور المناسبات الثقافٌة مثل المإتمرات والندوات ومعارض الكتاب.
<= األساس الثانً :وٌعتمد على عدد األفراد الذٌن ٌقومون بالسٌاحة .وٌتضمن هذا األساس
األنواع التالٌة من السٌاحة وفقا ً لتحقٌق أي من أغراض السٌاحة:
@ السٌاحة الفردٌة ،وهً التً ٌقوم بها األفراد.
@ السٌاحة العائلٌة ،وهً التً ٌقوم بها األزواج إما بمفردهما أو بصحبة أبنائهما أو
أقربائهما.
@ السٌاحة الجماعٌة ،وهً التً ٌقوم بها مجموعات قد تنتمً إلى جمعٌات أو نوادي أو
وفود من خبلل الشركات السٌاحٌة.
<= األساس الثالث :وٌكون وفقا ً للفئة العمرٌة لؤلفراد الذٌن ٌقومون بالسٌاحة .وٌتضمن هذا
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األساس األنواع التالٌة من السٌاحة:
@ سٌاحة فئة الصغار ،وترتبط باألطفال حٌث ٌكتسبون من خبللها مجموعة مهارات
وسلوكٌات ومعارف الزمة لنضوجهم ،وتؤخذ شكل معسكرات صٌفٌة أو رحبلت التعرف على
الطبٌعة وزٌارة المدن أو األماكن التارٌخٌة ،وعادة ما تقوم بها المدارس.
@ سٌاحة فئة الشباب ،وتمتاز هذه النوعٌة من السٌاحة بالبحث عن اإلثارة والحٌاة
االجتماعٌة المتجددة وتكوٌن الصداقات ،وعادة تقوم بها الجامعات من خبلل الشركات
السٌاحٌة.
@ سٌاحة فئة الناضجٌن ،وتتمٌز بكونها سٌاحة االسترخاء من عناء العمل واإلرهاق طوال
العام ،وهً تركز على االستمتاع بالشواطئ الدافئة أو هدوء الصحاري أو حٌاة األرٌاف
والتعرف على التقالٌد القدٌمة.
@ سٌاحة فئة المتقاعدٌن ،وهً على نوعٌن أحدهما ٌقدم علٌه أفراد هذه الشرٌحة فور
تقاعدهم .وهو ٌتمٌز بالبحث عن االستجمام والراحة والهدوء ولذلك ٌتم اختٌار األماكن التً
تبعد عن المدن المزدحمة والحٌاة الصاخبة واألجواء التً تذكر السائح باالكتئاب ومتاعبه.
وثانٌهما ٌتمٌز بزٌارة األماكن التً كان ٌحلم بها السائح طٌلة حٌاته ولكنه لم ٌكن لدٌه الوقت
الكافً للقٌام بها قبل تقاعده ،وهذه الفئة من السٌاح غالبا ً ما تتكون من الزوج والزوجة
واألبناء.
<= األساس الرابع :وٌكون وفقا ً للمدة الزمنٌة التً تستغرقها السٌاحة ،وٌتضمن هذا األساس
األنواع التالٌة من السٌاحة:
@ السٌاحة لفترة قصٌرة ،وعادة تكون ألٌام محددة مسبقا ً وٌقضٌها السائح وفق إطار معٌن
ومنظم مثل مهرجانات السٌاحة والتسوق ،ومناسبات األعٌاد ،وحضور المإتمرات أو
المشاركة فٌها.
@ السٌاحة الموسمٌة ،وعادة ترتبط بموسم سٌاحً معٌن ال تتم فً غٌره ،مثل السٌاحة خبلل
موسم الصٌف لبلستمتاع بالشواطئ الدافئة ،أو خبلل موسم الشتاء للتزلج على الجلٌد.
@ السٌاحة العابرة ،وعادة ٌقوم بها السائح فجؤة ودون تخطٌط مسبق وبشكل عابر مثل
السماح لركاب الترانزٌت للقٌام برحلة سٌاحٌة أثناء عبورهم لدولة ما.
<= األساس الخامس :وٌكون وفقا ً للنطاق الجغرافً للسٌاحة ،وٌتضمن هذا األساس األنواع
التالٌة من السٌاحة:
@ السٌاحة الساحلٌة ،وتشمل االستمتاع بالشواطئ الرملٌة والمٌاه الدافئة وممارسة الرٌاضة
إما على الشاطئ أو التزلج على الماء أو الرحبلت البحرٌة القصٌرة.
@ السٌاحة التارٌخٌة ،وتشمل زٌارة المدن أو األماكن التً تتواجد فٌها المواقع األثرٌة.
@ السٌاحة الجبلٌة ،وتشمل زٌارة مواقع الجبال المرتفعة واالستمتاع إما بممارسة تسلق
الجبال أو ركوب التٌلٌفرٌك والتؤمل بمشاهدة المناظر الطبٌعٌة.
@ السٌاحة الصحراوٌة ،وتشمل الزٌارة للصحراء والواحات واالستمتاع بركوب الجمال أو
الخٌول.
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@ السٌاحة الرٌفٌة ،وتشمل زٌارة القرى واألرٌاف للتعرف عن كثب على العادات والتقالٌد
وأسلوب الحٌاة فٌها.
<= األساس السادس :وٌكون وفقا ً لكون السائح خارجٌا ً أو مواطنا ً أو مقٌماً ،وٌتضمن هذا
األساس األنواع التالٌة من السٌاحة:
@ السٌاحة الموجهة للسٌاح األجانب وتشمل جمٌع سٌاح العالم باستثناء مواطنً الدولة سوا ًء
كانوا مقٌمٌن فً الداخل أو ٌعملون فً الخارج .وٌركز هذا النوع على عناصر الجذب
السٌاحً التً جاء من أجلها السائح سوا ًء المواقع األثرٌة والتارٌخٌة أو الترفٌهٌة أو التسوٌقٌة
أو أماكن الراحة واالستجمام.
@ السٌاحة الموجهة للمواطنٌن غٌر المقٌمٌن ،مثل السعودٌٌن الذٌن ٌعملون فً الخارج لفترة
طوٌلة .وهذا النوع ٌرتكز على إشباع رغبتهم بزٌارة بٌت هللا الحرام ألداء مناسك العمرة
وزٌارة الحرم النبوي الشرٌف أو لزٌارة بعض المعالم السٌاحٌة الداخلٌة.
@ السٌاحة الموجهة للمواطنٌن والمقٌمٌن الذٌن ٌعملون فً الداخل .وهذا النوع ٌعتبر من أهم
أنواع السٌاحة ألنه ٌتعلق بمدى القدرة على جذب المواطن والمقٌم إلى االستمتاع بمقومات
السٌاحة الداخلٌة .وعادة ما ٌتطلع السٌاح فً هذا التصنٌف إلى قضاء الموسم السٌاحً فً
مدن أو مواقع غٌر التً ٌقٌمون فٌها طوال العام.
<= األساس السابع :وٌكون وفقا ً لجنسٌة السائح ،وٌتضمن هذا األساس األنواع التالٌة من
السٌاحة:
@ السائحٌن القادمٌن من الدول الخلٌجٌة والعربٌة واإلسبلمٌة .وهذا النوع ٌركز على زٌارة
األراضً المقدسة واألماكن الترفٌهٌة والتسوٌقٌة وغالبا ً ما ٌصطحبون عائبلتهم.
@ السائحٌن األجانب ،وهدف هذا النوع من السائحٌن ٌرتكز على أحد أو بعض البنود التً
وردت ضمن األساس األول وفقا ً للغرض من السٌاحة.

األهمٌة االقتصادٌة للسٌاحة
أما بالنسبة لؤلهمٌة االقتصادٌة لقطاع السٌاحة ،فٌمكن رصدها من خبلل األرقام التً ٌعلنها
المجلس العالمً للسفر والسٌاحة .ففً عام 2000م ،على سبٌل المثال ،كانت األرقام التً
رصدها المجلس كالتالً:
@ أن عدد الزٌارات السٌاحٌة الدولٌة وصل إلى  698ملٌون زٌارة.
@ أن اإلنفاق السٌاحً الدولً بلغ  500ملٌار دوالر أمرٌكً.
@ أن قطاع السٌاحة َّ
وظف نحو  192ملٌون شخص على مستوى العالم ،كان منهم 72
ملٌون فً صناعة السٌاحة نفسها ،والباقً فً الصناعات المساندة والمكملة لها.
@ أن عائدات قطاع السٌاحة شكلت حوالً ثلث قٌمة قطاعات الخدمات فً التجارة
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الخارجٌة.
@ أن قطاع السٌاحة شكل تقرٌبا ً  %13من الناتج اإلجمالً العالمً مما ٌجعله أكبر صناعة
فً العالم.
@ أن التوقعات المستقبلٌة لعام 2010م تشٌر إلى أن اإلنفاق السٌاحً الدولً سٌصل إلى
حوالً  3،9ترٌلٌون دوالر أمرٌكً ،وأن االستثمارات فً قطاع السٌاحة قد تصل إلى ما
قٌمته  4،1ترٌلٌون دوالر أمرٌكً.
@ أن تتمتع الدولة بنعمة االستقرار على الصعٌدٌن السٌاسً واألمنً.
@ أن تشهد الدولة نمواً وتطوراً اقتصادٌا ً وحضارٌا ً ال مثٌل له بٌن العدٌد من الدول النامٌة.
@ أن مساحة شاسعة مما ٌجعلها متنوعة الطقس ومختلفة التضارٌس.
@احتضان األماكن وهما أطهر بقاع األرض ،هذا باإلضافة إلى مواقع تارٌخٌة آلثار
حضارات عربٌة قدٌمة وإسبلمٌة.
@ وجود سواحل بحرٌة و دفء درجة حرارة المٌاه ،وتنوع أجناس وألوان الكائنات البحرٌة
والشعاب المرجانٌة ،وهذا مما ٌجعل لممارسة الرٌاضات البحرٌة المتنوعة من سباحة وتزلج
وغوص وإبحار وصٌد.
@ وجود معالم سٌاحٌة تتمٌز بجمال التكوٌنات الطبٌعٌة وباعتدال الطقس فٌها على مدار
السنة.
@ توفر أنواع اإلقامة والسكن المختلفة التً تتناسب مع مٌزانٌة كافة الشرائح السٌاحٌة مثل
الفنادق بفئات نجومها المختلفة والشقق المفروشة فً معظم مناطق الجذب السٌاحً.
@ وجود نظام مصرفً متطور ٌإدي خدمات على أرقى المستوٌات ولدٌه اتصاالت
وعبلقات مباشرة مع جمٌع المصارف فً العالم أو غٌر مباشرة عن طرٌق مصارف أخرى،
وهذا ٌسهم إلى حد كبٌر فً توفٌر الراحة لدى السٌاح بالنسبة الحتٌاجاتهم المالٌة.
@ وجود شبكة اتصاالت حدٌثة تمكن السٌاح من التواصل مع ذوٌهم فً بلدانهم.
@ وجود خطوط الجوٌة واسطول طائرات ،وترتبط برحبلت طٌران مباشرة مع كبرى المدن
فً العالم ،كما أنها تربط مدن مما ٌسهل وصول وانتقال ومغادرة السٌاح من مدٌنة إلى
أخرى.
@ وجود العدٌد من الخدمات الترفٌهٌة فً مناطق مختلفة مثل المنتزهات العائلٌة ،ومبلهً
األطفال ،والمنتجعات الساحلٌة والجبلٌة.
@ انتشار المراكز التجارٌة الحدٌثة التً ٌجد فٌها السائح كافة أصناف السلع والمنتجات
ألفضل الماركات المحلٌة والعالمٌة.
@ توفر المرافق الطبٌة المجهزة بؤحدث التقنٌات وٌشرف علٌها أطباء مختصون وتقدم
عال من الكفاءة.
خدمات طبٌة على مستوى ٍ
ومن وجهة نظر "مفهوم التسوٌق" ،فإن هذه المقومات ،التً  ،تغطً وتلبً معظم االحتٌاجات
والرغبات المختلفة للسٌاح الذٌن ٌستهلكون خدمات القطاع السٌاحً.
وٌمكن تحدٌد مجموعة المقترحات التً ٌجب أن تكون من ضمن اهتمامات كل من الدولة
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والقطاع الخاص على النحو التالً:
<= أوالً :زٌادة دور القطاع الخاص زٌادة كبٌرة ،حٌث أن القطاع الخاص ٌمثل محور عملٌة
تنمٌة السٌاحة المستدامة لما ٌتمتع به من كفاءة إدارٌة ،وخبرة استثمارٌة ،وقدرة تنافسٌة تإدي
إلى توفٌر السلع والخدمات السٌاحٌة بؤسعار منافسة ،إضافة إلى ما ٌمتلكه من رأس مال حٌث
ارتفعت نسبة تكوٌن رأس المال الخاص إلى إجمالً تكوٌن رأس المال من  %9،53عام
1989م إلى  %64عام 1999م .وبالتالً فإن دور القطاع الخاص فً تطوٌر صناعة
السٌاحة وتنوٌع مصادر الدخل القومً ٌعد مكمبلً للدور الحكومً .وبالرغم من وجود
اإلمكانٌات والمقومات السٌاحٌة والفرص االستثمارٌة المتاحة فً قطاع السٌاحة ،إال أن نسبة
رأس المال المستثمر فً قطاع السٌاحة إلى إجمالً االستثمار الخاص تبلغ  %1،7فقط .هذه
نسبة متواضعة جداً مقارنة بما تحققه غالبٌة الدول التً تهتم بالقطاع السٌاحً .ولكن وبما أنه
تقع على القطاع الخاص مسإولٌة توفٌر البنٌة الفوقٌة لقطاع السٌاحة ،فإن دوره فً تنفٌذ خطة
التنمٌة المستدامة لقطاع السٌاحة ٌتطلب إدراك مفهوم التنمٌة المستدامة من جمٌع وحدات
القطاع الخاص ذات العبلقة بصناعة السٌاحة واإلسهام الفاعل فً تنفٌذ خطة تنمٌة السٌاحة
المستدامة فً المملكة العربٌة السعودٌة .وٌتحقق ذلك من خبلل التركٌز على البنود التالٌة:
@ تضمٌن مفاهٌم التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً أهداف اإلدارة وتوضٌح اآلثار اإلٌجابٌة
على الربحٌة وإنجاز العمل.
@ زٌادة القدرة التنافسٌة للمنشآت السٌاحٌة وزٌادة اإلنتاجٌة وذلك من خبلل العمل على
تطوٌر منتجات سٌاحٌة منافسة ومبلئمة لتنمٌة السٌاحة المستدامة.
@ االعتماد على العمالة الوطنٌة فً تطوٌر قطاع السٌاحة لضمان مشاركة المواطنٌن بشكل
أوسع فً تنمٌة القطاع ،ومن ثم فً تفاعلهم مع خطة تنمٌة السٌاحة المستدامة.
@ توزٌع االستثمارات السٌاحٌة بشكل ٌسهم فً تنمٌة المناطق المختلفة ،واالستفادة من
اإلمكانات والمقومات السٌاحٌة ومراعاة عدم التركٌز على المدن الرئٌسٌة فقط لما قد ٌمثله
ذلك من ضغط على البنٌة التحتٌة.
<= ثانٌاً :توسٌع دور الدولة فً دعم السٌاحة ،حٌث ٌتمثل دور الدولة فً مساندة الهٌئة العلٌا
للسٌاحة فً إعداد خطة تنمٌة السٌاحة المستدٌمة ،ضمن منظومة التخطٌط االقتصادي
الوطنً ،وكذلك توفٌر البنٌة التحتٌة البلزمة لتفعٌل صناعة السٌاحة .ومن ضمن المسإولٌات
التً تندرج تحت مهام الدولة:
@ دور كل من وزارة الخارجٌة والشركات السٌاحٌة فً جمع المعلومات الصحٌحة والدقٌقة
عن أهمٌة المقومات السٌاحٌة والمرافق المتاحة فً الدوله ،وذلك من خبلل التعاون مع الهٌئة
العلٌا للسٌاحة ،ونشرها بؤسلوب شٌق مدعم بالصور وطبعها فً كتٌبات وتوزٌعها عبر
قنصلٌات والسفارات فً جمٌع أنحاء العالم.
@ نظراً ألن المواسم السٌاحٌة ،فً كثٌر من المناطق ،تشهد نقصا ً أو عدم توفر كمٌات كافٌة
لبعض السلع والمنتجات االستهبلكٌة فإن دور الجهات المعنٌة فً وزارة التجارة والصناعة
هو التؤكد من توافرها وأنها تغطً الطلب المتزاٌد.
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@ تعانً المواسم السٌاحٌة فً بعض الدول من ظاهرة التضخم ،لذا ٌجب توخً الحذر من
ظهور آفة التضخم التً عادة ما تكون مصاحبة لوفرة السٌولة النقدٌة نتٌجة لبلستغبلل األمثل
لعناصر اإلنتاج ،وعلٌه سٌكون من مهام دور الجهات المالٌة المعنٌة مراقبة حركة أسعار
السلع والخدمات لمختلف القطاعات المساندة للسٌاحة.
@ خبلل المواسم السٌاحٌة قد ٌحدث أحٌانا ً شح أو انقطاع أو خلل فً خدمات المرافق
الحٌوٌة مثل الكهرباء والمٌاه ووسائل االتصاالت والمواصبلت ،لذا البد أن تتؤكد الجهات
المختصة المعنٌة بهذه الخدمات من توفرها وأنها تعمل بكفاءة عالٌة.
@ الموسم السٌاحً فً بعض دول العالم ٌعانً من ازدحام المرور ،فعلى الجهات المعنٌة أن
تتخذ اإلجراءات االحتٌاطٌة الكفٌلة لفك االزدحام كؤن تقوم بربط أحٌاء المدن بالكباري
المعلقة.
@ الموسم السٌاحً فى بعض الدول النامٌة قد ٌجلب معه بعض األمراض الوبائٌة ،فعلى
المسإولٌن فً الجهات الصحٌة التؤكد من أن السٌاح القادمٌن غٌر مصابٌن بؤي أمراض
وبائٌة ،وأٌضا ً التؤكد من وجود العدد الكافً من المستشفٌات والمستوصفات بكافة مستلزماتها
من أطباء وتجهٌزات وإمكانٌات ،وتوفر األدوٌة ،وغٌرها من خدمات الرعاٌة الصحٌة.
@ الموسم السٌاحً فً بعض دول العالم ٌعانً من ارتفاع معدل الجرٌمة مثل السرقات
والغش ،فعلى الجهات األمنٌة توخً الحذر الشدٌد للحد من حدوث مثل هذه الجرائم كؤن تقوم
بزٌادة عدد رجال الشرطة والمرور وتكلٌفهم بتولً مهامهم باستخدام سٌارات الجٌب وأٌضا ً
الدراجات النارٌة وانتشارهم فً معظم شوارع وأحٌاء المدن والمناطق السٌاحٌة.
@ إن موسم السٌاحة فً بعض من الدول ٌتسم بتهرٌب المخدرات ،فعلى الجهات األمنٌة فً
المطارات توخً الحذر الشدٌد بهذا الخصوص واتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد من ٌحوزها
وٌحاول تهرٌبها .إن تبنً خطة أمنٌة مثل هذه كفٌلة ببث الشعور باألمن واالطمئنان لدى
المواطنٌن والمقٌمٌن والمتنقلٌن والسٌاح.
والشًء المإمل هو أنه متى تم تبنً مثل هذه المقترحات ووضعها حٌز التنفٌذ ،سٌتمكن
المسإولون فً الهٌئة العلٌا للسٌاحة بالتعاون مع المسإولٌن فً الجهات المعنٌة فً القطاعٌن
العام والخاص ،من تحقٌق النجاح على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً للسٌاحة ،وسٌنتج عن
ذلك إضافة مورد جدٌد لبلقتصاد الوطنً قد ٌسهم بنسب فً الناتج القومً تكون أعلى من
مساهمات القطاعات االقتصادٌة األخرى،
وظائف العاملٌن فً مجال الضٌافة والسٌاحة
لضٌافة والترفٌهٌ .وفر العاملون فً مجال الضٌافة والترفٌه ،الخدمات التً تساعد الناس على
االستمتاع بؤوقات فراغهم .وتشمل وظائف الضٌافة ،السٌاحة وأنواع السفر األخرى لغرض
المتعة .و ُتعنى الوظائف المتوفرة فً مجال الترفٌه ،بتخطٌط ،وتنظٌم ،وإدارة األنشطة
الترفٌهٌة المختلفة ،وتتضمن أٌضًا توفٌر التسلٌة والمتعة للناس.
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وٌساعد العاملون فً مكاتب ووكاالت السفر والسٌاحة ،الناس على التخطٌط إلجازاتهم
ورحبلتهم .وتوفر مكاتب السفر المعلومات المتعلقة بالمدن والببلد والمناطق .بٌنما توفر
وكاالت السفر المعلومات المتعلقة بالمطاعم ،والمواصبلت ،والفنادق ،ووسائل التسلٌة
والتروٌح والراحة األخرى ،ومتطلبات وقواعد تنظٌم السفر .كما تقوم أٌضًا بعمل حجوزات
الرحبلت الجوٌة والفنادق وترتٌبات السفر األخرى.
وٌحاول المختصون فً إدارة الرحبلت ،مثل مدٌري الرحبلت والمرشدٌن السٌاحٌٌن توفٌر
الراحة للسٌاح أثناء سفرهم .كما ٌساعدون أٌضًا السٌاح فً التعرف على المناطق والمعالم
الجذابة التً ٌزورونها.
وتتضمن المهن المتوفرة فً مجال الترفٌه العام والصناعً والخاص ،ضروب الرٌاضة
والتسلٌة والتروٌح .وٌشمل العاملون فً هذا المجال ،معلمً الرٌاضة ،والرٌاضٌٌن
المحترفٌن ،ومدٌري الترفٌه ،والعاملون فً السٌرك والكرنفاالت ،وبعض المإدٌن
المسرحٌٌن .وٌقدم العدٌد من العاملٌن فً مجال الترفٌه ،خدمات تساعد الناس على االستمتاع
بالموارد الطبٌعٌة .وٌقوم بعض هإالء العاملٌن بإدارة وصٌانة مناطق االستجمام والترفٌه مثل
الشواطئ ،والغابات ،ومتنزهات الحٌاة الفطرٌة .وٌشمل العاملون اآلخرون ،عمال اإلنقاذ،
وحراس حدائق الحٌوانات ،ومرشدي صٌد الحٌوانات وصٌد األسماك .وٌدرج أٌضًا الناس
الذٌن ٌقومون بتخطٌط ،وتطوٌر ،أو بٌع مناطق ومعدات االستجمام والترفٌه ،ضمن هذه
المجموعة.
تتضمن معظم مهن الضٌافة والترفٌه ،التعامل مع الناس وتحتاج بعض المهن إلى قدرات
جسدٌة خاصة .وتتفاوت المتطلبات التعلٌمٌة البلزمة للمهن المختلفة داخل هذه المجموعة.
ولكن على أٌة حال ،أصبح الحصول على درجة علمٌة فً الترفٌه ،من إحدى الكلٌات ،أمرً ا
على درجة متزاٌدة من األهمٌة للناس الذٌن ٌعملون فً مجال االستجمام والترفٌه .تعتمد
فرص التوظٌف للعاملٌن فً مجال الضٌافة والترفٌه ،على الظروف االقتصادٌة.
التدرٌب القصٌر على رأس العملٌ .حتاج مشرفو مجازات لعبة البولٌنج ،ومبلعب الجولف،
ومٌادٌن التنس ،وحلبات التزلج ،ومراكز الترفٌه المماثلة األخرى ،إلى القلٌل ج ًدا من
التدرٌب .كما ٌحتاج أٌضًا المضٌفون والمضٌفات على ظهر السفن ،ومشغلو مصاعد التزلج،
وكتبة وكاالت السفر ،والمرشدون الذٌن ٌدلون النظارة إلى مقاعدهم فً المسرح ،إلى فترات
تدرٌب قصٌرة ألداء وظائفهم.
التدرٌب الطوٌل على رأس العملٌ .تعلم العدٌد من العاملٌن فً مجال الضٌافة والترفٌه
واجباتهم ،من خبلل التدرٌب المطول على رأس العمل أو الدراسة فً المدارس المهنٌة.
وٌشمل هإالء العاملون ،موظفً بطاقات السفر (التذاكر) فً القطارات ،ومدٌري الرحبلت،
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ووكبلء السفر .وٌحتاج أٌضًا معظم مدربً الحٌوانات ،ومرشدي صٌد الحٌوانات واألسماك،
وعمال اإلنقاذ ،وحراس حدائق الحٌوانات ،إلى دورات خاصة أو تدرٌب مطول على رأس
العمل .باإلضافة إلى ذلكٌ ،تعلم العدٌد من العاملٌن المحترفٌن فً مجال الترفٌه ،مثل العبً
السٌرك ،ومحركً الدمً ،والمتكلمٌن من بطونهم ،مهاراتهم من المإدٌن ذوي الخبرة فً
مجالهم.
مستوى االختصاصٌ .حتاج مدٌرو الترفٌه ،والمرشدون السٌاحٌون ،والعدٌد من الرٌاضٌٌن
المحترفٌن إلى حوالً سنتٌن من التدرٌب المتخصص بعد المرحلة الثانوٌة .كما ٌحصل العدٌد
من مستشاري المعسكرات ،ومدٌري مبلعب الجولف ،ومدٌري المسارح ،على مثل هذا
التدرٌب.
المستوى الجامعًٌ .كون العدٌد من المدراء والعاملٌن اآلخرٌن فً مجال الضٌافة والترفٌه من
الحاصلٌن على شهادة من إحدى الكلٌات .وٌشمل هإالء العاملون ،عد ًدا كبٌرً ا من المختصٌن
فً الدعاٌة واإلعبلن ،والمدٌرٌن والمدربٌن الرٌاضٌٌن ،ومدٌري المراكز الترفٌهٌة ،و ُكتاب
أدب الرحبلت .باإلضافة إلى ذلكٌ ،لتحق العدٌد من الرٌاضٌٌن المحترفٌن بالكلٌات وٌلعبون
فً فرقها قبل دخولهم إلى عالم االحتراف الرٌاضً.
االحتٌاجات االساسٌة للضٌوف وهى كالتالى:
1اقامة ذات اجراءات امنٌة مناسبة
2غرف نظٌفة ومرٌحة3خدمة ذات طابع احترافى مجامل ورقٌق4تسهٌبلت وتجهٌزات فندقٌة دائمة التجدٌد والتحدٌثنشؤة صناعة الفنادق وتطورها
نشؤة صناعة الفنادق وتطورها ،بدءا من الشرق القدٌم ،وخاصة عند المصرٌٌن والعرب
والٌهود ،وفً هذا ٌفرق بٌن الحان والخان ،حٌث نبلحظ أن الخان ٌقدم المؤوى ،بٌنما الحان ال
ٌقدم هذه الخدمة الفندقٌة (بالمصطلح الحدٌث ).الفندقة عند اإلغرٌق ومراحل تطورها من
الخدمة غٌر المدفوعة ،إلى الخدمة المدفوعة .فمنذ وقت مبكر اهتم اإلغرٌق بؤنواع الفندقة،
وعرفوا الفندقة الدٌنٌة (نزل سكنٌة تنشؤ بالقرب من المعابد واألماكن المقدسة حٌث كانت
تجرى االحتفاالت الدٌنٌة والمدنٌة) والفندقة العبلجٌة ،والفندقة التجارٌة أو السٌاحٌة ،ثم ٌذكر
المإلف أهم الفنادق وأشهرها عند اإلغرٌق مثل :فندق لٌونٌداٌون ،وفندق البلسٌدٌمون ،وفندق
أسكلبٌوا .أما الفندقة عند الرومان ،فهً وإن لم تؤت بجدٌد إال أنها صقلت الفندقة اإلغرٌقٌة
ونظمتها من الناحٌة الشكلٌة ،ومن الناحٌة القانونٌة .ومن العصر القدٌم إلى العصور الوسطى،
فٌحدثنا عن التشرٌعٌات الفندقٌة فً تلك العصور ،وٌتابع مسٌرة الخان والفندق فٌها ،وٌصفهما
لنا من خبلل طوابقهما ،وٌعطٌنا لمحة عن إدارة الخان وقوانٌنه وأمور الدعاٌة والمنافسة بٌن
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الخانات ،وٌبلحظ أن الخانات تختفً باختفاء المدن .أما فنادق العصور الوسطى ،مشهورة
بنائها وتجهٌزها وتحوٌلها إلى صناعة .وأن خان العصور الوسطى تطور بصورة ملموسة فً
الفترة الواقعة بٌن عهدي هنرى الرابع ،ولوٌس الثالث عشر .أما عن الفندقة فً الوقت
الحاضر ،فقد أصبحت علما مستقبل ،له قواعده وأسسه ونظرٌاته ،وارتبط هذا العلم بعلوم
أخرى مثل :االقتصاد واالجتماع وعلم النفس والتارٌخ والبٌئة والصحة المهنٌة ،وغٌر ذلك.
أنواع الفنادق
أنواع الفنادق والخدمات التً تقدمها ،فهناك فنادق :العبور (الترانزٌت) والفنادق الدائمة،
والفنادق المإقتة ،والفنادق الموسمٌة ،والفنادق الرٌاضٌة ،والفنادق العبلجٌة ،والفنادق
المتحركة ،وهناك تقسٌم آخر للفنادق ٌنبثق من التقسٌم السابق ،وعلى سبٌل المثال تنقسم فنادق
العبور إلى :فنادق المدن ،وفنادق المطارات ،وفنادق راكبً السٌارات ،وبٌوت الشباب،
واالستراحات السٌاحٌة ،وكل منها تقدم خدمة متمٌزة عن األخرى فً كثٌر من األحٌان ،فضبل
عن المقاهً ومحال بٌع الفطائر والسندوٌتشات ،التً تدخل أٌضا ضمن صناعة الضٌافة .
أما الفنادق المتحركة على سبٌل المثال ،فتنقسم إلى :الفنادق العائمة (مثل السفن العابرة
للمحٌطات ،أو البواخر النٌلٌة فً مصر) والفنادق البرٌة المتحركة (مثل السٌارات والقطارات
التً تجهز بحٌث تشمل أماكن إلقامة وإعاشة ونوم الركاب أثناء سفرهم من مكان إلى آخر)
والفنادق الطائرة.

اإلدارات الفندقٌة
missionمن خبللها ٌدار الفندق بكفاءة وفاعلٌة وٌسعى كافة العاملٌن لتحقٌق تلك المهمة من
خبلل فرٌق عمل  team workوالتى تكون فى اغلبها ان ٌتاكدوا من ان الضٌوف راضٌٌن
عن تجهٌزات الفندق وخدماتة وانهم سٌكررون الزٌارة وسٌكون لدٌهم الحماس الكافى لتزكٌة
الفندق لدى االخرٌن ولعل فكرة فرٌق العمل هى ما تدٌن بها كافة الحضارات التى اعقبت
الحضارةالفرعونٌة القدٌمة فقد كان القدماء المصرٌٌن ٌرون ان اى جماعة ذات تنسٌق ومهمة
معٌنة او الحكومة اوالحقات كما كانوا ٌسمونها او المراكز السامٌة والمراتب الرسمٌة
والوظائف العلٌا التى ٌسٌر بمقتضاها المجتمع االنسانى هى من نتاج فرٌق عمل لة مهمة ٌرٌد
تحقٌقها لذلك كانت الشئون العملٌة فى الحٌاة العامة والحرف الصناعٌة تسٌر وفقا لمبدا فرٌق
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العمل لدٌة سلسلة اوامر (افكار القلب ومخرجات اللسان )-اللسان هنا كان ٌرمز بة للعقل –
ولعل مجموعة العمائر المركبة فى الهرم والمعبد الجنائزى والطرٌق المسقوفة ومعبد الوادي
ألعظم دلٌل على فكرة فرٌق العمل فى هندسة البناء فى ذالك العصر المبكر.
لذا فاهمٌة فرٌق العمل فى صناعة الضٌافة ٌحعل كل العاملٌن فى الفندق ٌتحلون بروح
التعاون فٌما بٌنهم وكذلك بٌن االقسام واالدارات المختلفة وٌجعلهم جمٌعا ٌسعون نحو تحسٌن
الخدمة الفندقٌة المقدمة ولعل مركز الترحٌب هو احد اقسام الفندق الذى بدون روح التعاون
وفرٌق العمل لن ٌتمكن من اداء مهمتة فى التفاعل مع طلبات الضٌوف واالستجابة السئلتهم
واعطاإهم اختٌارات مختلفة وارضاإهم وهو من اهم العوامل لتحقٌق مهمة الفندق
إدارة مركز الترحٌب ( االستقبال)
مدٌر تنفٌذى غرف ترحٌب
ان قسم خدمة الغرف هو من اهم االقسام المساعدة والمساندة لمركز الترحٌب وفى معظم
الفنادق غالبا ما ٌقوم قسم خدمة الغرف باداء وظائفة بشكل مستقل اال ان االتصال الفعال بٌنة
وبٌن مركز الترحٌب ٌنعكس بشدة على درجة ارضاء الضٌوف وهذا ما جعلنا فى نظرٌتنا ان
نجعل ثبلث وظائف قسم خدمة الغرف وهى كما ٌوضحها النموذج وهى مدٌر تنفٌذى مركز
الترحٌب ومشرف غرف وخدمة غرف من ضمن اقسام مركز الترحٌب فى محاولة للتغلب
على بعض المشكبلت التى كثٌرا ما ٌواجها اعضاء مركز الترحٌب وخاصة فٌما ٌتعلق بحالة
الغرف  guestroom statusفمدٌر تنفٌذى غرف الترحٌب علٌة ان ٌعاٌن الغرف قبل ان
ٌجعلها متاحة للبٌع وان ٌتاكد انها خالٌة ونظٌفة وٌبلغ مركز الترحٌب بحاالت الغرفة المختلفة
حٌث ال ٌستطٌع تنفٌذى ترحٌب ان ٌسكن الغرفة للضٌف قبل ان ٌتاكد من انها نظٌفة وجاهزة
للبٌع وذاك خبلل تقرٌر تنفٌذى غرف ترحٌب بذلك
من المعروف ان قسم خدمة الغرف هو من اكبر االقسام الفندقٌة من حٌث عدد الموظفٌن
والعاملٌن وعادة ما ٌكون تنفٌذى خدمة غرف هو المسئول عن القسم باالضافة الى عدة
وظائف مثل –مساعدى خدمة غرف ومشرفى نظافة الغرف وعمال المغسلة وعادة ما ٌعتبر
مشرفى نظافة الغرف قسم مرتبط بمستوى الخدمة المقدمة وحجم وعدد الغرف ومستوى
النظافة المطلوبة اال ان عادة ما ٌكون متوسط عدد الغرف من  8الى18
غرفة فى الشٌفت الواحد وكذلك بالنسٌة للمغسلة فاذا كان الفندق ٌمتلك المغسلة ولٌست مإجرة
للغٌر فان مدٌر تنفٌذى غرف ترحٌب هو من ٌشرف علٌها وتستخدم اٌضا فى غسل الشراشف
الخاصة بالفندق  linensوكذلك الٌونٌفورم ومبلبس الضٌوف واٌضا علٌة ان ٌشرف على
المخزون الخاص بخدمة الغرف وهذا المخزون هو نوعٌن مخزون قلٌل االستهبلك مثل
الشراشف والٌونٌفورم وغٌرها ومخزون دائم االستهبلك وهو دائم االستهبلك مثل المنظفات
والشامبوهات وادوات النظافة وغٌرها من االشٌاء اروتٌنٌة االستخدام من قبل قسم خدمة
الغرف اال هنالك بعض تلك المخزونات تكون ذات اهمٌة قصوى لمركز الترحٌب حٌث ان
الضٌوف غالبا ما ٌتوجهون باحتٌاجاتهم منها الى مركز الترحٌب
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إدارة األغذٌة والمشروبات
إن قسم األغذٌة والمشروبات هو ثانً قسم تحقٌقا لئلرباح بعد قسم الغرف فهذا القسم ٌحقق
 %30.3من األرباح وهى كالتالً أغذٌة  %23.1ومشروبات % 7,2بٌنما قسم الغرف
ٌحقق كلٌا  %61.9ومعظم الفنادق لدٌها أكثر من مخرجات لؤلغذٌة والمشروبات وأٌضا
قدرا عالٌا من التنوع فً تلك المخرجات تختلف باختبلف الفنادق وتشمل األغذٌة السرٌعة
والمطاعم والكوفً شوب والبارات والصاالت والنوادي كما أن قسم األغذٌة والمشروبات
ٌدعم التشغٌل وٌساند أقسام أخرى مثل خدمة الغرف والحفبلت والكاترن catering
والبانكوت  banquetsوالفنادق التً ذات استعدادات خاصة للمإتمرات واالجتماعات ٌزداد
من خبللها اٌجاد فرص ربحٌة كثٌرة من خبلل قسم االغذٌة والمشروبات وكذلك انشطة
الكاترن المختلفة مثل حفبلت الزواج واالحتفاالت المختلفة تمثل عائدا لقسم االغذٌة
والمشروبات

ادارة التسوٌق والمبٌعات
تتنوع إدارة التسوٌق والمبٌعات من أفراد ٌعملون لبعض الوقت او قسم ٌعمل فٌة شخص واحد
الى قسما اخر ٌعمل فٌة افرادا عدٌدٌن كل الوقت ومسئولٌات قسم التسوٌق والمبٌعات ٌمكن
تقسٌمها الى اربعة وظائف رئٌسٌة وهى – البٌع للغرف واالغذٌة والمشروبات  -خدمات
المإتمرات – الدعاٌة واالعبلن –العبلقات العامة اال ان الهدف و الوظٌفة الرئٌسٌة هى حسن
ادارة بٌع الخدمات والمنتجات الفندقٌة لذا ٌجب على قسم التسوبق والمبٌعات ان ٌعمل بالقرب
من مركز الترحٌب كى ٌتمكن من معرفة االحتٌاجات الفعلٌة للضٌوف
فموظفى التسوٌق الفندقى ٌسعون الى اجتذاب الضٌوف الى الفندق لذا ٌحاولون من خبلل
ابحاثهم التسوٌقٌة فى دراسة السوق السٌاحى للمقصد الذى ٌوجد فٌة الفندق والفنادق المنافسة
واحتٌاجات الضٌوف وتوقعاتهم ودراسة الطلب المستقبلى على الفندق وبناءا على تلك
االبحاث ٌطورون البرامج المختلفة للدعاٌة واالعبلن والعبلقات العامة اما موظفى المبٌعات
فهم ٌسعون الى تولٌد االرباح من المنتج الفندقى عن طرٌق البٌع المباشر لبلفراد
والمحموعات وٌقوم اعضاء مركز الترحٌب بدورا بٌعٌا من خبلل الضٌوف العابرٌن
اإلدارة المالٌة -:
القسم المالى هو القسم المسئول عن األنشطة المالٌة للمنشؤة الفندقٌة ،بعض الفنادق قد ال تتبع
االنظمة المحاسبٌة المتعارف علٌها وفقا للقوانٌن المحلٌة للدولة الموجود فٌها الفندق وفى هذة
الحالة ٌقوم العاملٌن فى القسم المالى بتجمٌع القٌود والمعامبلت المالٌة وارسالها الى المركز
الرئٌسى لوضعها فى السٌاق المحاسبى المبلئم اما الفنادق التى ٌقوم فٌها القسم المالى باجراء
المعامبلت المالٌة بنفسة وفقا للنظم المحاسبٌة المتعارف علٌها فانة فى هذة الحالة ٌقوم بتعٌن
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عددا كبٌرا من المحاسبٌن على درجة عالٌة من تحمل المسئولٌة
واالنشطة المحاسبٌة تشمل المدفوعات والفواتٌر وتوزٌع بٌانات المستحقات والتحصٌل
المستحق للفندق وكذالك المدٌونات على الفندق وخطوات عملٌات المدفوعات وتبوٌب البٌانات
المحاسبٌة واعداد التقارٌر المحاسبٌة لبلدارة العلٌا والمبلك واٌضا ٌقوم اعضاء القسم المالى
باجراء االٌداعات البنكٌة والسٌولة النقدٌة واٌضا اتباع بعض اجراءات التحكم فى المعامبلت
المالٌة لكافة مرافق الفندق والتى تقررها االدارة العلٌا للفندق وٌعتبر المراجع اللٌلى للترحٌب
وكذلك مراجع المالى لقسم االغذٌة من اعضاء مركز الترحٌب
ان مما ال شك ان التنسٌق المشترك بٌن القسم المالى ومركز الترحٌب هو من االهم المحددات
لنجاح القسم المالى ،فامٌن صندوق الترحٌب والكاشٌر لدٌهم مسئولٌة استبلم المدفوعات
النقدٌة و تسوٌة وتفنٌد مفرادات حسابات الضٌوف التى تشمل النقدٌة ،والشٌكات ،وكروت
االعتماد والطرق االخرى البلزمة لتسوٌة حسابات الضٌوف كلها وظائف ٌقوم بها اعضاء
مركز الترحٌب
اإلدارة الهندسٌة والصٌانة -:
القسم الهندسى هو المسئول عن كافة المبانى واالجهزة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة للمنشؤة الفندقٌة
واٌضا تكون المرافق االستجمامٌة وحمامات السباحة والمبلعب وكافة المنشآت الفندقٌة من
مسئولٌات القسم الهندسً والصٌانة ونظرا لكثرة وصعوبة التعقٌدات الفنٌة للعدٌد من المرافق
الفندقٌة لذا لٌست كل تلك المرافق تتم صٌانتها من قبل اعضاء القسم الهندسى لكن فى الغالب
ٌتم صٌانتها من قبل مقاولٌن من الخارج فمثبل اجهزة الحرٌق ومعداتة من اجهزة انذار
وخبلفة وكذلك المعدات واالجهزة الخاصة بتنظٌف المطابخ وبعض التعقٌدات الكهربائٌة كل
ذلك ٌتم من خبلل مقاولٌن الخارج اما قسم الصٌانة للفندق ٌجب ان ٌكون غلى اتصال دائم مع
مركز الترحٌب فى تلقى شكاوى الضٌوف والعمل الفورى على تلبٌة طلباتهم وعلى اعضاء
مركز الترحٌب كتابة التقارٌر المختلفة عن االعطال المختلفة ورفعها فورا الى قسم الصٌانة
ومعرفة الجدول الزمنى البلزم لبلنتهاء من اصبلحها بما الٌإثر على رضاء الفندق وسمعتة
اإلدارة األمنٌة
هو من اهم االقسام حالٌا الى فندق وخاصة بعد 11سبتمبر وتعرض الكثٌر من المنشاءات
الفندقٌة لهجمات ارهابٌة فى انحاء متفرقة من العالم مما جعل الخبراء الفندقٌن ٌولون
موضوع االمن الفندقى مزٌدا من العناٌة لذا ٌجب ان ٌكون جمٌع موظفى الفندق بشكل او اخر
موظفى امن ان ٌشتركوا فى حماٌة وتامٌن الضٌوف والفندق وانفسهم وان التهاون فى ذالك
الموضوع ٌإدى الى نتائج كارثٌة وهذا ما دفع ببعض االدارات الفندقٌة ان تزٌد تعاقداتها مع
شركات امن ٌكون لدٌهم باالضافة الى موظفى امن بزى رسمى الى موظفٌن امن سرٌٌن
ٌستطٌعوا ان ٌكتشفوا الثغرات االمنٌة المختلفة والتى فى الغالب ٌحاول االرهابٌن استغبللها
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واٌضا تغٌٌر سٌاسة االستعانة بضباط شرطة متعاقدٌن ٌكونون بحكم السن موظفى عبلقات
عامة اكثر من رجال امن لدٌهم اللٌاقة البدنبة والذهنٌة للتعامل مع ما ٌهدد امن الفندق
وضٌوفة واٌضا توفٌر اجهزة الكترونٌة توضع فى مداخل الفنادق الكتشاف اى متفجرات او
اسلحة باالضافة الى كامٌرات مراقبة على مدار الساعة فى االماكن المختلفة للفندق باالضافة
الى زبادة الكفاءة االتصالٌة مع اجهزة االمن الرسمٌة لتبادل المعلومات واالستجابة السرٌعة
تجاة اى موقف وٌلعً مركز الترحٌب دورا رئٌسٌا فى المنظومة االمنٌة للفندق لذا فان
خصوعة لبرامح امنبة من وقت الخر من االشٌاء االساسٌة باالضافة للبرامج االمنٌة المعتادة
مثل االنشطة الفندقٌة التوجوسٌة  suspicious activitiesوعمل التقارٌر البلزمة ورفعها
الى مسئولى االمن

إدارات وأقسام أخرى -:
تختلف اقسام الفنادق باختبلف الخدمات التى ٌحتاجها الضٌوف المستهدفٌٌن للمنشاءة الفندقٌة
قسم مبٌعات التجزئة
هى محموعة المحبلت الخاصة بالهداٌا والجرائد واالنتٌكات المنتشرة داخل لوبى الفندق
واماكنة العامة البعض منها ٌكون عبارة عن مشاركة الفندق فى نسبة من المبٌعات والبعض
االخر ٌكون مقاٌل رسوم ٌحصلها الفندق مفابل المساحة المإجرة
اقسام االستجمام المتنوعة
تنتشر تلك النوعٌة من انشطة االستجمام بكثرة فى المنتجعات وهى بعض االنشطة
االستجمامٌة التى ٌإحرها قسم االستجمام الخرٌن وبنظم انشطتها من ضمن انشظة الفندق
مثل ركوب الخٌل على الشاطىء وبرامج االطفال المختلفة وركوب الدراجات واالبحار فى
رحبلت للجزروالغطس وغٌرها من االنشظة االستجمامٌة وٌحصل الفندق رسوم من القائمٌن
على تلك االنشطة
قسم الموارد البشرٌة -:
ان االستثمار الحقٌقى فى المجال السٌاحى بصفة عامة والفندقى بصفة خاصة هو االستثمار
فى العنصر البشرى فالصناعة الفندقٌة هى صناعة بشرٌة والخدمة دائما ما ترتٌط بمقدمها لذا
فان معظم مٌزانٌات الموارد البشرٌة فى ارتفاع مستمر وهذا ما دفع الكثٌرٌن ان ٌستعٌنوا
بمصطلح ادارة الموارد البشرٌة  human resources managementبدال من شئون
االفراد  personnel managementواذا كنت دائما من المفضلٌن ان ٌكون المدٌر العام
للفندق هو المشرف على قسم الموارد البشرٌة المكانٌة التوفٌق بٌن سٌاسات االدارة العلٌا
واالحتٌاحات البشرٌة المطلوبة وتدعٌم برامح التدرٌب بالشكل المباشر
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السٌاحة فً الكوٌت.

المعلومات األساسٌة عن الكوٌت
العاصمة :الكوٌت
المدٌنتان الرئٌسٌتان :الكوٌت واألحمدي
مطار الكوٌتٌ :بعد  16كم من وسط المدٌنة
الموانئ :مٌناء الشوٌخ (المٌناء التجاري الرئٌسً) وموانئ الشعٌبة والدوحة واألحمدي
وعبدهللا.
المساحة 17.818 :كم مربع.
عدد السكان :أكثر من ملٌونٌن و 484ألف نسمة (إحصاء .)2003
اللغة :العربٌة هً اللغة الرسمٌة ،واللغة اإلنجلٌزٌة واسعة االنتشار فً المعامبلت التجارٌة.
الرمز الكوديKU :
التقسٌم اإلداري :تنقسم الكوٌت الى ست محافظات ،محافظة الكوٌت ومحافظة حولً
ومحافظة األحمدي ومحافظة الجهراء ومحافظة الفروانٌة ومحافظة مبارك الكبٌر.
أهم الصناعات :البترول والبتروكٌماوٌات وتحلٌة المٌاه المالحة وصناعة األغذٌة وأعمال
التشٌٌد والبناء.
أهم الصادراتٌ :عتبر النفط المورد الرئٌسً القتصاد الكوٌت ،وقد اكتشف النفط فٌها عام
 ،1938بواسطة شركة نفط الكوٌت فً حقل برقان ،وتم تصدٌر أول شحنة منه عام
1946م.
االستٌراد :أهم السلع الواردة للكوٌت األغذٌة والمواد اإلنشائٌة والسٌارات وقطع الغٌار
والمبلبس.
ساعات العملٌ :بدأ أسبوع العمل فً الكوٌت ٌوم األحد وٌمتد إلى ٌوم ،الخمٌس فالجمعة
والسبت هما ٌوما العطلة األسبوعٌة فً الدوائر الحكومٌة والمدارس ،تبدأ ساعات العمل من
 7.30صباحا حتى الثانٌة بعد الظهر ،وتختلف فً القطاع الخاص من شركة إلى أخرى وإن
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كانت غالبٌة الشركات األهلٌة تعمل فترتٌن ،صباحٌة من الثامنة حتى الواحدة بعد الظهر،
ومسائٌة من الرابعة عصرا حتى السابعة مساء .أما المحبلت التجارٌة فتبدأ باستقبال زبائنها
من التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر ،ومن الرابعة عصرا حتى العاشرة والنصف لٌبل.
التؤشٌرات :ال ٌحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخلٌجً إلى تؤشٌرات لدخول الكوٌت ،ومنذ
مطلع العام  2004أصبح بوسع مواطنً  34دولة أجنبٌة الحصول على التؤشٌرة من المطار
ومنافذ الدخول األخرى ودون كفٌل.
العملة المتداولة :الدٌنار الكوٌتً هو العملة الرسمٌة لدولة الكوٌت.
المناخ :مناخ الكوٌت قاري متقلب ،وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا متباٌناٌ ،متد
الصٌف من ماٌو /أٌار حتى أكتوبر /تشرٌن األول ،وتشتد فٌه الحرارة نهارا لتصل إلى 50
درجة مئوٌة.
أما فصل الشتاء فٌمتد من دٌسمبر /كانون األول إلى فبراٌر /شباط حٌث تهبط أثناءه درجة
الحرارة لتصل أحٌانا إلى درجة التجمد ،وٌصل متوسط الحرارة إلى  15درجة مئوٌة نهارا،
وٌمتاز فصبل الربٌع والخرٌف بالدفء نهارا ،واالعتدال المائل للبرودة نسبٌا فً اللٌل
نبذة جغرافٌة
تشغل الكوٌت رقعة من السهول الرملٌة المنبسطة وتبلغ مساحتها اإلجمالٌة  17821كم مربعا
بما فٌها النصف الشمالً من المنطقة المحاٌدة ومساحته  2311كم مربع.
تقع الكوٌت بٌن خطً عرض  28و 31درجة شمال خط االستواء ،وخطً طول  46و48
شرق خط غرٌنتش ،أي فً أقصى الطرف الشمالً الغربً من الخلٌج العربً.
تحدها من الشمال والغرب أراضً جمهورٌة العراق بحدود ٌبلغ طولها  241كم ،ومن
الجنوب والجنوب الغربً تحدها أراضً المملكة العربٌة السعودٌة بحدود طولها  255كم،
وٌحدها الخلٌج العربً من الشرق بساحل طوله  291كم.
وتقدر مساحة المٌاه اإلقلٌمٌة بنحو  2211مٌل مربع ،وتضم الكوٌت تسع جزر هً :بوبٌان
وهً الكبرى مساحة إذ تبلغ  863كم مربعا وتقع فً الشمال الشرقً من الخلٌج العربً.
وفً العام  1983افتتح أول جسر حدٌدي ٌربطها بؤرض الكوٌت ،تلٌها فٌلكا وفٌها آثار تحكً
تراث الكوٌت وتارٌخها ،وٌبلغ طولها  12كم وعرضها  6كم ،وهً الجزٌرة الوحٌدة المؤهولة
بالسكان ،أما بقٌة الجزر فهً وربة وكبر وأم المرادم ومسكان وعوهة وأم النمل وقارورة.

23

نبذة تارٌخٌة
قبل نحو ثبلثة قرون كان موقع الكوٌت الحالً ٌدعى القرٌن وهو تصغٌر قرن حٌث إن خلٌج
الكوٌت ٌنحنً فً اتجاه دائري مكونا ما ٌشبه القرن ،وال تزال عدة مواقع فً جنوب الكوٌت
تحمل هذا االسم .وكلمة الكوٌت تصغٌر لكلمة الكوت التً تعنً البٌت الحصٌن الشبٌه بالقلعة
وما ٌحٌط به من بٌوت صغٌرة.
وتذكر بعض الرواٌات التارٌخٌة أنه فً مطلع القرن الثامن عشر دفع قحط طوٌل مجموعة
من القبائل إلى الهجرة من وسط نجد بحثا عن موطن أٌسر حٌاة إلى أن استقر بها فً الكوٌت،
وكان سكان الكوٌت ٌعملون آنذاك فً التجارة والرعً والغوص وصٌد اللإلإ والسمك إلى
جانب صناعة السفن.
فً مطلع العام  1899عقدت اتفاقات مع اإلنجلٌز سمٌت الكوٌت بموجبه محمٌة مستقلة فً
شإونها الداخلٌة ،إلى أن حصلت الكوٌت على استقبللها عام  1961بعد إلغاء االتفاقٌة
البرٌطانٌة-الكوٌتٌة ،وفً العشرٌن من ٌولٌو /تموز من نفس العام انضمت الكوٌت إلى جامعة
الدول العربٌة.
وفً أغسطس /آب  1991اجتاحت القوات العراقٌة الكوٌت إلى أن أخرجت فً فبراٌر /شباط
 1991واستعادت الكوٌت سٌادتها لتواصل مسٌرتها الحضارٌة.

.الكوٌت واحة بالصحراء تجمع التارٌخ والمعاصرة
إن سحر الكوٌت ٌغري الزائرٌن والمقٌمٌن على حد سواء لقضاء ساعات من الوقت الكتشاف
المواقع المهمة فً تارٌخها وثقافتها .وجمٌع هذه األماكن واقعة ضمن مسافات قصٌرة على
مقربة بعضها من بعض ،وكواحة فً الصحراء تظهر الكوٌت مزٌجا رائعا بٌن العالم العربً
القدٌم ومعلما بارزا لدولة خلٌجٌة حدٌثة.
وفً مطلع الثبلثٌنٌات تطورت الكوٌت شٌئا فشٌئا إلى مدٌنة شرق أوسطٌة مزدهرة ،ونظرا
للرخاء االقتصادي الذي تمتعت به الببلد قامت الدولة بتوسعة المركز التجاري للمدٌنة
(الصفاة) إلى شبكة من المجمعات السكنٌة والتجارٌة.
وتضمن وضع البنٌة التحتٌة إنشاء طرق رئٌسٌة متعددة الممرات وتوفٌر طرق نقل البضائع
والخدمات وترابط خطوط جوٌة عالمٌة ،وهذه كلها بدت للوجود متوازنة ومتزامنة مع ظهور
ناطحات السحاب وازدٌاد المساكن والسكان.
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وتسعى دولة الكوٌت -منذ سنوات -الستثمار مواردها السٌاحٌة ،وتنمٌة هذه الصناعة الحدٌثة
لتكون مصدرا إضافٌا إلى الثروات الطبٌعٌة التً أنعم بها هللا علٌها وفً مقدمتها النفط الذي
ٌشكل العمود الفقري القتصادٌات الكوٌت.
وقد استطاعت أن تبلور الكثٌر من األفكار إلى مشارٌع سٌاحٌة مرموقة ما برحت تحقق الكثٌر
من النجاح فً هذا المضمار.
وتم التركٌز على أساسٌات التطور السٌاحً التً ٌؤتً فً واجهتها الموقع الجغرافً المهم
وشبكة الطرق المتقدمة ،إضافة إلى البنٌة الثابتة المتمثلة فً الفنادق الحدٌثة والمواقع األثرٌة
والترفٌهٌة وكذلك تنوع األجواء البٌئٌة واستثمار كل ما من شؤنه تنمٌة هذا القطاع الحٌوي.
توجد فً الكوٌت العدٌد من اآلثار التارٌخٌة،
ٌضم قسما منها متحف الكوٌت الوطنً الذي ٌصور عادات وتقالٌد الشعب الكوٌتً ،وٌعتبر
المتحف مإسسة ثقافٌة تضم معرضا لآلثار القدٌمة والفنون التشكٌلٌة ،كما ٌضم القبة السماوٌة
التً توجد بها بعض األجهزة الفلكٌة والخرائط والمخطوطات.
وٌوجد مع المتحف دار اآلثار اإلسبلمٌة التً تعج بؤكثر من  21ألف قطعة أثرٌة إسبلمٌة
نادرة تعود إلى عهود إسبلمٌة مختلفة من مختلف بقاع العالم اإلسبلمً من األندلس إلى الهند،
وغدت دار اآلثار اإلسبلمٌة التً انطلقت عام  1983إحدى المفاخر التً تعتز بها الكوٌت.
وال ٌقتصر نشاط الدار على عرض التحف واآلثار اإلسبلمٌة فقط داخل الكوٌت وخارجها ،بل
إن الدار تحولت فعبل إلى مإسسة ثقافٌة تشمل األنشطة المصاحبة والمستمرة مثل عقد
الندوات وإلقاء المحاضرات وتقدٌم الدراسات واألبحاث المتخصصة.
ومن اآلثار البارزة فً الكوٌت بٌت البدر الذي ٌقع فً منطقة البدر ،وقد شٌد من الطٌن
والصخر الحجري وزٌن بالجص وسعف النخٌل المجدول حٌث ٌمثل الطراز المعماري القدٌم.
ٌقع البٌت فً منطقة القبلة وتبلغ مساحته  2825مترا مربعا ،وقد اتخذته إدارة اآلثار
والمتاحف رمزا للتراث المعماري الكوٌتً القدٌم .وبخبلف متحف الكوٌت الوطنً ٌوجد
المتحف العلمً الذي ٌستعمل مادة الفٌبر جبلس فً تحنٌط الطٌور والحٌوانات المختلفة،
وٌحتوي على كائنات بحرٌة وبرٌة نادرة وعلى أشكال عدٌدة من النباتات ونماذج علمٌة
ألحدث المخترعات.
ومن المتاحف التً أنشئت حدٌثا ً فً الكوٌت متحف الفن الحدٌث وكذلك متحف كً ال ننسى
الذي ٌشمل قاعات عدٌدة تحكً تارٌخ الكوٌت بالوثائق والصور واألفبلم والتسجٌبلت
والمجسمات منذ نشؤتها وحتى أٌامنا هذه.
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وٌتضمن المتحف العدٌد من الفعالٌات مثل صالة الهوٌة الكوٌتٌة والبانوراما الرئٌسٌة وصالة
السٌنما والبانوراما المرسومة وقاعة السبلم وقاعة الصور الفوتوغرافٌة والبانوراما المفتوحة.
ومن آثار الكوٌت الهامة القصر األحمر فً منطقة الجهراء وسمً بهذا االسم ألنه بنً من
الطٌن واللبن األحمر ومركز الفنون الشعبٌة الذي ٌعتبر معقبل مهما للحفاظ على الفنون
الشعبٌة الكوٌتٌة التراثٌة ،وبٌت السدو الذي ٌهتم بالحفاظ على التراث.
وٌعتبر السدو (حٌاكة الصوف) أحد أقدم الفنون والحرف التقلٌدٌة لدى أهل البادٌة فً الكوٌت
وشبه الجزٌرة العربٌة ،وألنه صناعة ٌدوٌة ذات طبٌعة نفعٌة تفٌد منه نساء البدو فً صنع
بٌت ال َّش َعر والسجاجٌد وأنواع أخرى من المفروشات.
وٌهدف البٌت إلى تطوٌر هذه الحرف التقلٌدٌة الشعبٌة وإنقاذها من االندثار ونشر الوعً
بؤهمٌتها وتسوٌق منتجاتها من خبلل إقامة المعارض داخل الكوٌت وخارجها .وهناك متحف
طارق رجب الذي ٌضم مصاحف نادرة وفخارٌات إسبلمٌة وأدوات موسٌقٌة ومجوهرات
ذهبٌة وفضٌة ومشغوالت معدنٌة ومطرزات وأزٌاء عربٌة قدٌمة.
كما أن بوابات سور الكوٌت القدٌم تركت على حالها كنصب تذكاري لماضً الكوٌت بعد هدم
تلك األسوار وقٌام الكوٌتٌٌن بتحوٌل أراضٌهم القاحلة إلى مدٌنة رائعة مفعمة بالنشاط
والحٌوٌة ،جدٌر بالتنوٌه أن أول سور حول مدٌنة الكوٌت بُنً عام 1716م من اللبن وبلغ
طوله  751مترا.

المهرجانات واألعٌاد والتراث
فً األعٌاد الوطنٌة والمناسبات القومٌة ٌتجسد عبق الماضً فً تراث الكوٌت الشعبً بنكهته
الخاصة ،ومن هذا التراث الفلكلور الغنائً واألسبوع البحري والمناسبات التراثٌة وغٌرها من
ألوان الفن المعبر ..فمدٌنة الكوٌت تشتهر باإلبداع فً عرض فن التراث الشعبً.
ٌعتبر مهرجان (هبل فبراٌر) أكبر تجمع عائلً وتسوٌقً فً الكوٌت ،وهو منذ انطبلقه عام
ٌ 1998حقق نجاحات متتالٌة لتضمٌنه أنشطة مختلفة رٌاضٌة وثقافٌة وترفٌهٌة وتسوٌقٌة،
تجذب كل العائبلت من جمٌع ببلد العالم لٌعٌشوا معها تلك األجواء الكرنفالٌة الرائعة.
وٌتمتع الزائرون بالتسهٌبلت التسوٌقٌة على مختلف السلع والمنتجات والخدمات بؤسعار
مخفضة إضافة إلى دخول السحوبات الضخمة على آالف الجوائز القٌمة ،كل ذلك وسط
العروض الفرٌدة لؤللعاب النارٌة التً تضًء سماء الكوٌت باأللوان الجمٌلة البدٌعة ،وكذلك
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عروض الشخصٌات الكرتونٌة المحببة لدى األطفال ،واألنشطة الشٌقة والمثٌرة مثل ألعاب
المهرجٌن فً الشوارع والمراكز التجارٌة والعروض الفلكلورٌة الشعبٌة والموسٌقٌة وغٌرها.
وٌتمتع الزوار من العائبلت بخصومات سخٌة على تذاكر الطٌران ،واإلقامة فً الفنادق
واإلفادة من التنزٌبلت والعروض التروٌجٌة الخاصة والهداٌا القٌمة ،ودخول السحب على
الجوائز الضخمة خبلل فترة المهرجان فً فبراٌر /شباط من كل عام.
وٌستطٌع الزائرون إلى الكوٌت حتى ولو كانت فترة إقامتهم محدودة أن ٌجدوا من الخٌارات
التً ٌحبونها ما ٌناسبهم منها سواء كانوا من هواة الرٌاضة أم من هواة حضور الحفبلت
الغنائٌة والموسٌقٌة أو الندوات الثقافٌة واألمسٌات الشعرٌة.
وتقام فً الكوٌت عدة مهرجانات دورٌة سنوٌة تتضمن فعالٌات فنٌة وتراثٌة وثقافٌة وذلك
بمشاركات خارجٌة كثٌفة ،ومن هذه المهرجانات مهرجان الكوٌت المسرحً ومهرجان القرٌن
الثقافً ومهرجانات ثقافة الطفل وغٌرها
مرافق سٌاحٌة فً الكوٌت
منتزه الخٌران
ٌقع جنوب العاصمة وعلى البحر مباشرة وٌحمل بٌن أحضانه جمٌع وسائل الراحة من
مبلعب وشواطئ رملٌة نظٌفة وشالٌهات ومطاعم ووسائل للرٌاضات المختلفة بجانب وسائل
ترفٌه األطفال.
االستراحات
توفر الراحة التً ٌبحث عنها المرء بعد عناء السفر الطوٌل ،وهناك ثبلث استراحات تتحدى
رمال الصحراء ،وقد أقٌمت على الطرق السرٌعة لتستقبل الوافدٌن وتودع المسافرٌن ،وتقع
هذه االستراحات الثبلث فً أقصى حدود الكوٌت ،جنوبا فً النوٌصٌب وغربا فً السالمً
وشماال فً العبدلً ،وتشتمل كل استراحة على سوق مركزي ومطعم وموقف للسٌارات
ومتجر كبٌر.
مجمع أحواض السباحة
تجري فٌه مسابقات مائٌة للمحترفٌن والهواة ،وٌإمه كثٌر من محبً الرٌاضات البحرٌة.
وتبلغ مساحته  9472مترا وٌشتمل أٌضا على قاعة رٌاضٌة أللعاب البلٌاردو والسنوكر.
الشواطئ
شواطئ الكوٌت فً مجملها رملٌة نظٌفة منها المسٌلة والعقٌلة ،وتقام على مسارحها المفتوحة
األمسٌات والحفبلت الموسٌقٌة والغنائٌة وٌتمتع روادها بالسباحة وممارسة مختلف أنواع
الرٌاضات فً ظل رقابة دائمة تقوم على أمن وراحة المرتادٌن.
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المطاعم
أعداد هائلة من المطاعم تغطً كل مناطق الكوٌت وتلبً رغبات كل المواطنٌن والمقٌمٌن،
لذلك فزائر الكوٌت ٌجد فٌها أصنافا ال حصر لها من األطعمة ،وتنقسم المطاعم إلى خمسة
أصناف هً:
مطاعم الفنادق :تقدم الطعام من مختلف المطابخ العالمٌة ،فً ظل أجواء سارة
-1
وخدمة راقٌة ،وعادة ما تقدم بوفٌهات مفتوحة.
مطاعم متخصصة :تلتزم هذه النوعٌة من المطاعم بمطبخ واحد ،كؤن تقدم
-2
المؤكوالت الهندٌة مثبل أو اإلٌطالٌة أو الصٌنٌة أو الفلبٌنٌة أو اإلٌرانٌة ..إلخ.
مطاعم الوجبات السرٌعة :هً فً معظمها أجزاء من سبلسل المطاعم العالمٌة
-3
المنتشرة فً مختلف دول العالم ،كما أنها على استعداد دائم لتوصٌل الطلبات إلى
المنازل.
مطاعم صغٌرة :وهً تلك المطاعم التً تعتمد اعتمادا كلٌا على توصٌل الطلبات
-4
إلى المنازل.
مطاعم عامة :هً المطاعم العادٌة التً تستقبل زبائنها وتقدم لهم األطباق
-5
المتعارف علٌها فً معظم الدول العربٌة.
الفنادق
قبل العام  2003كان ٌوجد فً الكوٌت  29فندقا سعتها  3958غرفة توفر معظمها أرقى
خدمات اإلقامة للسٌاح والزوار ،وٌضاف إلٌها  1692غرفة فً الشقق الفندقٌة و1352
غرفة فً المنتجعات ،إال أن زٌادة وتٌرة الزوار إلى الببلد دفعت المستثمرٌن إلى اإلقبال
الكثٌف على بناء الفنادق بحٌث تم الترخٌص فً بداٌة العام  2004لـ 20فندقا جدٌدا.
المقاهً الشعبٌة
نتشر المقاهً الشعبٌة فً معظم مناطق الكوٌت ،ومن أشهرها قهوة قبلة وقهوة شرق وقهوة
السالمٌة وقهوة أبو خلٌفة وقهوة الصلٌبخات وقهوة ٌوم البحار ،وتوفر هذه المقاهً لمرتادٌها
وسائل تسلٌة وترفٌه وأكبلت شعبٌة بؤسعار زهٌدة.
المسارح ودور السٌنما
ٌشكل المسرح فً دولة الكوٌت رافدا أساسٌا من الروافد الثقافٌة فً البناء االجتماعً ،وتعمل
فً الكوٌت مجموعة من الفرق والمإسسات المسرحٌة األهلٌة والخاصة ،وتوجد فً الكوٌت
كذلك  13دارا للسٌنما تدٌرها شركة السٌنما الكوٌتٌة وتعرض فٌها أفبلم عربٌة وأجنبٌة.
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المطا ر
ٌعتبر مطار الكوٌت الدولً أحد المعالم الهامة ،وٌبعد حوالً  20دقٌقة عن المدٌنة ،والمطار
ٌستقبل جمٌع أنواع الطائرات ،وهو مجهز بجمٌع الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة.
وتضطلع الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة بمهمة أساسٌة فً خدمة المسافرٌن على متنها ،وهً منذ
إنشائها عام  1954ملتزمة بتقدٌم أكبر قسط ممكن من الرعاٌة لزبائنها ،وٌساعد وجود شبكة
واسعة من مكاتب وشركات السفر والسٌاحة (عددها اإلجمالً  )165على توفٌر كل
التسهٌبلت للمسافرٌن.
أبراج الكوٌت الثبلثة
وهً من أهم المعالم الحضارٌة السٌاحٌة والترفٌهٌة البارزة فً الكوٌت ،وٌمكن للمرء تناول
الطعام والشراب فً أعلى البرج الرئٌسً ،جدٌر بالذكر أن األبراج افتتحت رسمٌا عام
.1979
وٌصل ارتفاع البرج الرئٌسً إلى  187مترا ،وٌتكون من كرة علٌا وهً الكرة الكاشفة
وتدور دورة كاملة حول نفسها كل نصف ساعة مطلعة الزوار على مناظر الكوٌت ،كما
ٌحتوي البرج على مصعدٌن سرٌعٌن لنقل الزوار من األرض إلى الكرة الكاشفة على ارتفاع
 133مترا فً  35ثانٌة.
أما البرج األوسط فعبارة عن خزان للمٌاه ٌبلغ ارتفاعه  147مترا وٌتسع لملٌون غالون
مكعب ،والبرج األصغر مخصص للتحكم بكهرباء الكوٌت وضواحٌها وٌبلغ ارتفاعه 113
مترا.
برج التحرٌر
افتتح رسمٌا عام  1996وسط مدٌنة الكوٌت ،وٌشغل مساحة تبلغ ( )21ألف متر مربع وهو
برج االتصاالت ،وٌرتفع ( )372مترا عن سطح األرض وٌعد بذلك رابع أعلى برج فً
العالم.
األسواق والمجمعات
ٌوجد فً مدٌنة الكوٌت وحدها  23مجمعا عصرٌا ضخما تشكل مع األسواق المفتوحة عامل
جذب ٌشد الزائرٌن دائما.
وفً الكوٌت ٌمكن القٌام بجوالت متؤنٌة فً األسواق القدٌمة بمنطقة الصفاة كسوق الحرٌم
الذي تتولى فٌه النساء عملٌة بٌع أصناف مختلفة من المبلبس والمشغوالت الٌدوٌة التقلٌدٌة
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وبعض أدوات الزٌنة وسوق واقف واألسواق الحدٌثة المنتشرة بشارع فهد السالم الذي ٌعتبر
قلب الحركة التجارٌة والمالٌة بالكوٌت.
سوق المباركٌة
وهو من أهم األسواق وٌعتبر فً حد ذاته تحفة معمارٌة بؤروقته الرائعة وأزقته العابقة بعبٌر
التراث والتارٌخ ،لٌشكل قبلة للمتسوقٌن من المقٌمٌن والزائرٌن.
فهذا السوق ٌزخر بؤنواع وفٌرة من اللحوم واألسماك والمواد الغذائٌة واالستهبلكٌة والحلوٌات
والتمور والعسل ومحبلت العطارة والملبوسات الرجالٌة والنسائٌة والوالدٌة ..إضافة إلى
مجموعة ممتعة من محبلت اإلكسسوارات والسلع التراثٌة والتحف والخزفٌات والتذكارات
وكلها بؤسعار مناسبة لجمٌع المستوٌات.
كما توجد داخل سوق المباركٌة أعداد ال بؤس بها من المقاهً واالستراحات المتمٌزة
والمطاعم التً تقدم المشروبات والمؤكوالت المفضلة لدى الزائرٌن ومن ضمنها األطباق
الخلٌجٌة والهندٌة واالٌرانٌة.
وباستطاعة الزائر وهو ٌتجول فً أروقة سوق المباركٌة أن ٌعٌش أجواء أسواق الكوٌت
القدٌمة ،فاألسقف تبدو وكؤنها من خشب الجندل المغطى بسعف النخٌل.
والسوق مغطى بالكامل وال ٌتؤثر بتقلبات الطقس بالخارج ،وٌخدم السوق موقف فسٌح
للسٌارات ٌقع تحت السوق مباشرة ،وٌرتبط بالسوق من خبلل مجموعة من المصاعد
الكهربائٌة والسبللم المنتشرة فً جمٌع الزواٌا.
أما بالنسبة لؤلسواق العصرٌة فالكوٌت تغص بمجمعات تجارٌة كثٌرة تتبارى محبلتها فً
اجتذاب الزبائن من خبلل المنافسة فً التصامٌم واألنواع والجودة واألسعار.
سوق شرق
وتتركز أشهر هذه المجمعات فً منطقة السالمٌة وحولً والفروانٌة والفحٌحٌل ،ومن أشهر
هذه األسواق سوق شرق الذي ٌعتبر جوهرة عمرانٌة جدٌدة تضاف الى الواجهة البحرٌة،
أقٌمت على مساحات واسعة محاذٌة للشاطئ بتكلفة إجمالٌة قدرها  35ملٌون دٌنار كوٌتً.
ٌضم الدور األرضً محبلت ومعارض تجارٌة ،بٌنما ٌضم الدور الثانً إضافة إلى المحبلت
التجارٌة مطاعم ومقاهً تطل على المدٌنة وعلى المرٌنا البحرٌة ،إضافة إلى ذلك ٌحوي
السوق ثبلث دور للعروض السٌنمائٌة ومحبلت للترفٌه عن الصغار والكبار ومسرحا
خارجٌا ،وقد شٌد فً الجهة الغربٌة من السوق ناد صحً واتحاد للصٌادٌن وحدٌقة أطلق
علٌها اسم حدٌقة الشهداء وبٌت ٌمثل البٌئة الكوٌتٌة وقهوة شعبٌة.
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السٌاحة الترفٌهٌة فً الكوٌت
مدٌنة الكوٌت هً مدٌنة السٌاحة الترفٌهٌة ،حٌث توفر لزائرٌها الخدمات الترفٌهٌة المختلفة
التً تدٌر غالبٌتها وتنظمها شركة المشروعات السٌاحٌة بالتعاون مع الشركات المحلٌة.وتبرز
المدٌنة الترفٌهٌة فً المقدمة فهً أكبر المرافق الترفٌهٌة فً الكوٌت وإحدى أهم المدن
الترفٌهٌة فً الشرق األوسط ،وتقع المدٌنة فً منطقة الدوحة وتبلغ مساحتها ملٌون متر مربع،
وتضم فً أقسامها المتنوعة أحدث وسائل وأشكال الترفٌه فً العالم ،وتشرع أبوابها لمختلف
الشرائح العمرٌة .ولعل أهم ما ٌلفت نظر السٌاح منطقة الواجهة البحرٌة بما تضمه من
إمكانٌات سٌاحٌة كبٌرة ومتنزهات ونوافٌر وأندٌة ومسارح ومطاعم ومتحف للمراكب
ومعرض لؤلحٌاء المائٌة ،بجانب ما توفره من فنون الفلكلور الشعبً والمقاهً التً تجسد
الحنٌن إلى الماضً وتراث اآلباء واألجداد .وٌمتد مشروع الواجهة البحرٌة مسافة  21كم
وٌشتمل على  12مركزا للخدمة وٌضم أبراج الكوٌت والجزٌرة الخضراء ومجمع أحواض
السباحة ونادي الشعب البحري ونادي رأس األرض ونادي الٌخوت.
وتتمثل المواقع السٌاحٌة والترفٌهٌة فً العناصر التالٌة:
األندٌة البحرٌة :فالبحر بشواطئه الرملٌة الناعمة ٌعتبر المركز األول للتروٌح والترفٌه ،لذلك
تجد األندٌة البحرٌة منتشرة على شواطئ الكوٌت وتوفر لمرتادٌها القوارب ومراسً الٌخوت
وحمامات السباحة وقاعات الرٌاضات المختلفة.
وفً الكوٌت أربعة أندٌة هً :نادي رأس األرض ونادي الشعب البحري ونادي الفحٌحٌل
البحري ونادي الٌخوت ،ولهذه األندٌة شواطئ رملٌة بمختلف المرافق والخدمات الصحٌة
والرٌاضٌة والترفٌهٌة.
حدٌقة الحٌوان :تقع على طرٌق المطار ،وتضم أغلب أنواع الحٌوانات فً العالم ،وهً
مجهزة بمسرح لؤلطفال إضافة إلى قطار ٌطوف أرجاء الحدٌقة.
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الحدائق :وهً منتشرة فً أرجاء الكوٌت وأهمها حدٌقة الشعب وحدٌقة الصباحٌة وحدٌقة
جلٌب الشٌوخ ،وتضم هذه الحدائق أشجارا ومسطحات ونوافٌر مائٌة وألعابا كهربائٌة
وأحواضا للزهور.
مدٌنة األلعاب المائٌة (األكوابارك) :صرح ترفٌهً سٌاحً هام أقٌم على مساحة  74ألف متر
مربع بمحاذاة البحر ،وخصص لؤللعاب المائٌة المتنوعة ،حٌث المنحدرات المائٌة السرٌعة
وأحواض الكٌمكازي واألمواج االصطناعٌة وغٌرها.
النافورة الموسٌقٌة :تعتبر الرابعة من نوعها فً العالم من حٌث الضخامة وتعدد األحواض
والنوافٌر ،وتقع قرب صالة التزلج وتضم ثبلثة أحواض متدرجة تشمل  220نافورة تتٌح
التمتع بمشاهدة المٌاه الملونة الراقصة على أنغام موسٌقٌة ممتعة ،حٌث ترقص مٌاهها
باأللوان الزاهٌة على األلحان الموسٌقٌة.
نادي الٌخوتٌ :وفر لرواده متعة حقٌقٌة لراكبً الٌخوت فهو ٌحوي حوضا كبٌرا للرسو صمم
بطرٌقة هندسٌة فرٌدة لصد الرٌاح العاتٌة وٌتسع لرسو نحو  300قارب.
صالة التزلج :لهواة التزلج واالستمتاع بمبارٌات هوكً الجلٌد وتصل الحرارة فٌها إلى تسع
درجات تحت الصفر خبلل أشهر الصٌف ،كما تتٌح لروادها مشاهدة الفرق االستعراضٌة
على الجلٌد.وتعتبر هذه الصالة إلى صالتٌن ،الصالة األولمبٌة وهً الكبرى وصالة النساء
واألطفال ،والصالة مجهزة بجمٌع الخدمات الصحٌة والتدرٌبٌة واألمنٌة وبجمٌع مستلزمات
التزلج.
الجزٌرة الخضراء :وهذه الجزٌرة تزحف بالكوٌت داخل البحر حٌث توجد فٌها بحٌرة
مخصصة للسباحة وألعاب متنوعة ،والجزٌرة اصطنعتها شركة المشروعات السٌاحٌة قرب
أبراج الكوٌت على مساحة بحرٌة تبلغ  750ألف متر مربع ،بقطر نصف كٌلومتر وٌربطها
بالبر ممر طوله  134مترا.
وتشتمل الجزٌرة على جمٌع الخدمات الترفٌهٌة لمختلف األعمار ،وتضم برجا سٌاحٌا ارتفاعه
 35مترا وقلعة تروٌحٌة لؤلطفال مجهزة بخنادق وشبلالت مائٌة والملف الحلزونً الذي
ٌخترقه طرٌق لولبً.
المحمٌات الطبٌعٌة :تنعم الكوٌت بثروة بٌنٌة نادرة أخذت تنال اهتماما متزاٌدا فً السنوات
األخٌرة تزامنا مع اهتمامها فً السٌاحة ،وذلك من خبلل إقامة  19محمٌة طبٌعٌة بعضها
خاص بالشعب المرجانٌة مثل محمٌات سمو الشٌخ جابر األحمد الجابر الصباح أمٌر دولة
الكوٌت ،ومحمٌة الشٌخ صباح األحمد الجابر الطبٌعٌة فً شمال الكوٌت واللتً تبلغ مساحتها
 321كٌلو متراً مربعا.
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صناعة السٌاحة فً الكوٌت
أن بإمكان صناعة السٌاحة فً الكوٌت ان تلعب دورا رائدا فً حل العدٌد من المشاكل التً
تواجه الببلد.
كما ان السٌاحة قادرة على تنوٌع االقتصاد وتنمٌة االستثمارات المحلٌة والدولٌة.
وان مخرجات التنمٌة البشرٌة فً القطاع السٌاحً دعت الى تقلٌل اعتماد صناعة السٌاحة
على العمالة الخارجٌة وزٌادة نسبة العاملٌن الكوٌتٌٌن فً هذا القطاع.
ولدى القطاع السٌاحً فرصا هائلة للتوظٌف وٌعد توفٌر الوظائف للكوٌتٌٌن داخل القطاع
السٌاحً عمبل اساسٌا لتنمٌة هذا القطاع مضٌفا ان هناك دراسة تهدف الى اٌجاد سبعة االف
وظٌفة خبلل السنوات الخمس االولى من عملٌة تطوٌر السٌاحة.
ان تعزٌز دور السٌاحة ٌاتً فً صلب عملٌة تطوٌر االقتصاد والتجارة وان جمٌع المإشرات
والدراسات تبشر بمستقبل واعد للسٌاحة فً جمٌع دول المنطقة موضحا ان منظمة السٌاحة
العالمٌة تتوقع ان تكون منطقة الخلٌج ثانً اقالٌم العالم فً نمو السٌاحة بعد شرق اسٌا.
واكد تطلع الكوٌت الى تطوٌر السٌاحة والضٌافة و ان هناك خطوات تعنى بالنهوض بالسٌاحة
وابرزها انجاز االستراتٌجٌة الوطنٌة للسٌاحة للسنوات العشرٌن المقبلة.وتم الحاق قطاع
السٌاحة بوزارة التجارة والصناعة ضمن رإٌة جدٌدة لتؤسٌس قفزة نوعٌة للسٌاحة فً الكوٌت
حتى تكون احد مصادر إستراتٌجٌة تنوٌع الدخل الوطنً.
إن السٌاحة أصبحت من أهم مصادر الدخل فً كثٌر من الدول فضبل عن كونها من اهم
مصادر الثقافة والتعارف والقرب بٌن الشعوب و أن السٌاحة الكوٌتٌة تشهد توسعا سٌاحٌا ٌفتح
األمل وفرص العمل وٌحتم تؤهٌل الكوادر ذات الكفاءة من شباب الوطن لٌملئوا المجال
وٌقدموا صورة حضارٌة لوطنهم فالكوٌت بحاجة شدٌدة إلى امتبلك رإٌة سٌاحٌة نقٌة
وواضحة تجمع شتات العمل السٌاحً فً بلدنا وتكون منظومة منسقة تتنافس دون ان تتقاطع
وترسخ فً أذهان الجمٌع أن السٌاحة هً نشاط ثقافً واقتصادي وترفٌهً.
وألن السٌاحة ٌعكس توجه الدولة نحو تحقٌق نهضة سٌاحٌة كوٌتٌة تبدأ بطرح األفكار وتبادل
اآلراء حول مستقبل السٌاحة فً الكوٌت.
ولبناء العناصر الوطنٌة القادرة على القٌام بمهام مختلفة فً هذا المجال الحٌوي الجدٌد و
السٌاحٌة العالمٌة تهدف إلى تبادل األفكار الخبلقة للتعرف إلى األسلوب األمثل للمضً قدما
من اجل نهضة سٌاحٌة قادرة على أن تإمن للسٌاحة فً الكوٌت موقعا متمٌزا بٌن دول العال
نظرة مستقبلٌة للسٌاحة فً الكوٌت
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منذ استحداث قطاع السٌاحة فً وزارة اإلعبلم فً العام 2002م تتوالى الخطوات فً الكوٌت
نحو نهضة سٌاحٌة مستقبلٌة ،وذلك فً إطار خطة إصبلح اقتصادي عامة ولوضع الببلد على
الخرٌطة السٌاحٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة وتنوٌع مصادر الدخل الوطنً وإٌجاد فرص عمل جاذبة
للشباب الكوٌتً.
وفً هذا السبٌل استعادت الكوٌت عضوٌتها فً المنظمة العالمٌة للسٌاحة عام  2003وأعدت
خطة إستراتٌجٌة للسٌاحة للـ 20عاما المقبلة.
وأعلنت عدة جهات فً القطاعٌن العام والخاص عن مشارٌع سٌاحٌة ضخمة حٌث ٌمكن
إحصاء  37مشروعا قٌد اإلنشاء تتنوع بٌن مشارٌع ترفٌهٌة ومجمعات ومتنزهات ومشارٌع
ألماكن اإلقامة السٌاحٌة،
هذا إلى جانب مشارٌع كبرى مثل تحوٌل كامل جزٌرة فٌلكا التً تقع على بعد  20كلم شرقً
العاصمة وهً ثانٌة كبرى الجزر الكوٌتٌة ،إلى قرى ومنشآت سٌاحٌة ترفٌهٌة ومشارٌع
مستقبلٌة كبرى على شواطئ الكوٌت وفً الجزر األخرى مثل جزٌرة بوبٌان.
وتهدف الكوٌت إلى تنشٌط السٌاحة فٌها عبر عدة محاور أبرزها:
 -1السٌاحة العائلٌة لمواطنً ومقٌمً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة :تم تسجٌل
 225ألف زٌارة من مواطنً المملكة العربٌة السعودٌة وحدها إلى الكوٌت عام 2002
وكان معظمها لقضاء العطبلت.
 -2سٌاحة األعمال والتسوق لمختلف شرائح الزوار -3.سٌاحة المإتمرات.
 -4السٌاحة البٌنٌة.
 -5سٌاحة الرٌاضات البحرٌة
إضافة إلى تنشٌط السٌاحة المحلٌة وغٌرها

تابع النظرة المستقبلٌة فً صناعة الساحة فً الكوٌت

وتستعد الكوٌت اآلن لوضع خطة حكٌمة لتطوٌر صناعة السٌاحة الداخلٌة ،وذلك انطبلقا من
أهمٌة السٌاحة كقطاع مالً ووظٌفً للمستقبل ٌإثر فً الشعوب ،وٌإثر فً اقتصادٌات الدول.
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وبدأت الكوٌت بشكل جدي ،باستعادة عضوٌتها فً منظمة السٌاحة العالمٌة بعد فترة انقطاع
استمرت خمس سنوات ،حٌث إن الكوٌت كانت سباقة فً مشاركتها فً العضوٌة منذ عام
 ،1973ولكن للظروف التً مرت بها الكوٌت فً النواحً السٌاسٌة واألمنٌة خبلل العقدٌن
الماضٌٌن أصبح االهتمام بهذا الجانب السٌاحً نوعا ما متوقفا ،أما األن فالدولة تضع فً
خطتها القادمة مجال السٌاحة فً مقدمة متطلبات الفترة القادمة لما لهذا الجانب االقتصادي
والثقافً واالجتماعً من أهمٌة بالغة.
وتسعى الكوٌت اآلن لدراسة ووضع استراتٌجٌة وخطة فً مجال السٌاحة للسنوات العشرٌن
القادمة ،وال شك أنها مرحلة جدٌدة ،والمرحلة الحالٌة التً تمر بها المنطقة والظروف
المتؤزمة تعتبر مرحلة انتظار وعمل ،حٌث ٌتم العمل استعدادا للمرحلة القادمة التً تعطً
مإشرات متفائلة ،ألن الكوٌت أصبحت بلدا سٌاحٌا معروفا عالمٌا.
وتتطلع الكوٌت عبر خططها المستقبلٌة إلى االستفادة فً مٌدان القطاع السٌاحً من االستقرار
فً المنطقة ،وهذا سٌكوّ ن فً ٌوم من األٌام سوقا للسٌاحة فً الكوٌت ،كما تؤمل أن تتعاٌش
مع كافة شعوب دول الجوار فً ٌوم انتهاء النظام العراقً وعودة الحٌاة الطبٌعٌة إلى العراق،
حٌث من المقرر أن ٌكون هناك اتصال سٌاحً سواء من الكوٌت إلى العراق أو من العراق
إلى الكوٌت" .
وٌولً قطاع السٌاحة اهتماما بارزا بتطوٌر البرامج السٌاحٌة وزٌادة عناصر الجذب للسٌاح
والزوار وإقامة المهرجانات المنوعة وتقدٌم أسعار تشجٌعٌة لزٌارة الكوٌت بالتعاون مع شركة
الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة والفنادق التً تدٌرها أبرز الشركات العالمٌة ،إضافة إلى المرافق
والمإسسات القائمة التً تلبً مختلف األذواق.
وبوسع الزائر للكوٌت أن ٌلمس حالٌا حركة كثٌفة إلقامة مشارٌع متعددة تعزز البنٌة السٌاحٌة
التحتٌة ،من فنادق ومنتجعات سٌاحٌة ومنتزهات ترفٌهٌة ومجمعات تجارٌة ،كما تمت مإخرا
توسعة مطار الكوٌت الدولً بحٌث ٌستوعب الزٌادة المنتظرة فً عدد السٌاح والزوار
للسنوات المقبلة.
وهذا كله ٌدل على مدى التفاإل بالمستقبل الواعد للسٌاحة فً الكوٌت التً تتمتع بؤجواء
انفتاح فرٌد وعمران مزدهر ٌتكئ على بحر رائع وشعب مضٌاف ومثقف
moe.edu.kw/pages/sectors/07/03/010/last.../stdwww.ref%5Ctravil.doc
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