


مستقبل�السياحة�في�العالم مقدمة

السياحة�العالمية  رقميًا 
الوجهات�السياحية�وانعكاسها 

الرقمي:
الحسابات�والمواقع�المواز�ة�للوجهات 

تســاعد�بشكل�واضح�في�تسهيل�عمليات... 

السياحــة�في  المملكــــة 
العر�ية�السعودية�الحاضر 

والمستقبل
الســياحة�في�المملكة�العر�ية�السعودية : 

امتالك�المملكة�إلرث�ســياحي�كب���مختلف�في 
خصائصه�بحســب  اهتمامات�الزائر�المتنوعة .

التسـويــق  الرقمــــي 
للوجهات�ومدى�نجاحه

المراجع
الدراســات�والمـراجــع�المستخدمــة  في

 إنشاء التقر�ر...

الفهرس

2020

تمثـل�السياحـة�أحد  أهـم�روافد 
تغذيـة�االقتصاد�في�العالم ...

تعتـ���السياحــة  أحـد�التوجهات 
المستقبلية�عالمـيًا  إلحاللهـا�ضمن 

منظومة...

تحول�تنافس�الوجهات�السياحية�من 
تم���الخدمــــات�الى�تمـ��  فـي  عرض

وتسويق�المدن�بشكل ... 



مقدمة
تمثل�السياحة�أحد�أهـــم�روافد�تغـذية  االقتصـاد�في�العالـم، 
وال���يعتمد�عليها�بشكل�رئيس�لتنمية�العـــديد�من  القطاعـات 

المختلفة�وتوليد�الوظائف. 
اختالف�الوجهات�وك��تها، نوع�الوجهة، المنـــاخ، الهدف؛  جميـع 
هذه�العوامـــل�تؤثر�بشكل�مبـاشر�ع���معدل�الجذب�السياحـي 
للمناطــق�حول�العالم، إضافة  للتطور�الكب���واالعتمادية�الك��ى 

ال���يشــهدها�القطاع�عالميًا�وتفضيل�وجهة�عن�أخرى .
ونتناول�في�هذا�التقر�ر�مستقبـــل�السياحة�العالمـي، السياحـة 
وتأث��هــــا�رقمـيًا، السيـاحة�في�الممـلكـة�العر�يـة�السعوديـة، 
انعكاس�الدول�والوجهـــات�وحساباتهـا�ع���شبكـات�التواصـل 

االجتماعي .



مستقبل�السياحة�في 
العالم

في�الوقت�الحالي؛ تمثل�السيـــاحة  أحد�أهـــم�الموارد  للدخـل  االقتصـادي 
القومي�في�معظم�الدول�في�عام 2018م، ويعد  أحد�اهم�مصادر  توليـــد 

الوظائف�المباشرة�وغ���المباشرة .
وتمثل�السياحـــة�أحد�أهـــم�عوامـل�ز�ـادة�الناتج  القومـي�في  العالـم  من 
%10.2 في 2018 إلى %11.7 بحلول�عام 2028 . وتهـــدف  بشكل  رئيســـي 
إلى�ز�ادة�معدل�السياح�العالمـــي�من 1.4 مليار�ســـائح�سنويًـا  ح��  2019، 

ليبلغ 1.8 مليار�سائح�بحلول 2030م.
الجدير�بالذكر؛ اختالف�المداخيل�للدول�نسبـــة�إلى�نوع  السياحـــة  المعتمد، 
فـــنوع�السياحـــة�التجار�ـة�في�الص���يختلـف�جذر�ًا  في�جـدواه  وأهدافـه 
االقتصاديـــة�المباشــرة�عن�السيـاحـة�العالجيـة�في�التشيــك  أو�السياحـة 

ال��فيهيــة�في�لوس�أنجلس – أم��كا .
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السياحة 
العالمية�رقميًا



الوجهات�السياحية 
وانعكاسها�الرقمي

يعد�التســويق�الرقمي�للوجهات�السياحية�حول�العالم�من�أهم 
وأحدث�الطرق�التســويقية�الجاذبة�ل��وار، حيث�يستعرض�فيها 

الحســاب�أو�الموقع�أبرز�األماكن�أو�األنشطة�ال���ت�م���بها�الوجهة، 
إضافة�إلى�المســاهمة�في�تحس���سمعة�البلد�أو�بشكل�مباشر 
في�الفضاء الرقمي�ومســاهمتها�بشكل�الكب���في�تنمية�القطاع 

االقتصادي�والسياحي�للبلد .
وفيما�ي���نســتعرض�أك���الوجهات�ز�ارةً خالل�العام 2019 حسب 

صحيفة CNN ال���طانية، وحســاباتها�ع���منصّة�توي�� :

لندنبانكوكهونغ�كونغ

بار�سسنغافورةماكو

نيويوركدبي

كوااللمبور

اسطنبول



عدد�التغر�دات عدد�المتابع��سنة�التأسيسحساب�توي��
خالل 2019 
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الوجهات�السياحية 
وانعكاسها�الرقمي

Visit LondonBangkok PostHong Kong

ILOVE NEW YORKVisit DubaiParisVisitSingapore

Visit IstanbulKuala LumpurMacau

https://twitter.com/visitlondon
https://twitter.com/visitist
https://twitter.com/I_LOVE_NY
https://twitter.com/BangkokPostNews
https://twitter.com/visitklofficial?lang=en
https://twitter.com/visitdubai
https://twitter.com/discoverhk
https://twitter.com/MacaoChina
https://twitter.com/Paris
https://twitter.com/VisitSingapore


المواضيع�والكلمات�أك�� 
بحثًا

hotels

flights
travelocity airline tickets

vacation trip

plane tickets
travel agencyairlines

cheap airline tickets
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24،900،000

4٬090٬000 3،350،000
550٬000 450٬000 450٬000 368٬000 301٬000



السياحة�في�المملكة 
العر�يـة�السعوديـة؛ 
الحـاضـر�والمستقبـل



" أهً��بالعالم "
السياحة�في�المملكة�العر�ية 

السعودية

تعد�المملكــة�أحد�أهـم�الوجهــات 
الســياحية�في�العالم، لما�تمتلكه�من 
إرث�تار�خـــــي�كب���وتنــوع�كــب���في 

مناخها. األنشطة�واختالفها، 
التضار�س�وتفردها؛ كل�هذه�عوامل 
تساعد�بشكل�كب���في�ازدهار�القطاع 

بشكل�عام.
وتمثل�السياحة�حاليًا�من�واحـدة�من 
مصادر�تنويع�الدخل�المختلفة، وال�� 
تهدف�إلى�ز�ادة�مشاركتها�في�الناتج 
المح�ــ��من %3 في 2019 وتصل�إلى 

%10 بحلول 2030 .
وتهدف�المملكة�إلى�تنوع�المواقــع 
السياحيـــة�الحاليــة�والمستقبليــة 
والهدف�منها، كال��فيهية�والعالجية 
والتار�خية�واالستكشافية�وغ��هــا .
ومن�ضمن�النجاحـات�ال���حققتهــا 
المملكـــة�خـالل�إحـدى�عشـرة�سنةً 

ماضيةً؛ قامت�هيئة�السياحة�وال��اث 
الوط���ح���اآلن�بتسجيــل�خمســة 
مواقــع�في�مركــز�ال��اث�العالمـــي 

لمنظمة�اليونسكو:

١- الحجر- مدائن�صالح (2008)
٢- حـــي�الطر�ـف   –   الدرعيــة 

(2010)
٣- المنطقة�التار�خية –  مدينة 

جدة (2014)
٤- الفـنـــون�والمنـحــوتـــات 
الصخر�ـــة  –  منطقـة�حــائـــل 

(2015)
٥- واحة�األحســـــاء  –  مدينــة 

األحساء (2018)



" أهً��بالعالم "
في�السابـــع�والعشر�ـن�من�سبتم�� 2019، أطـلـق 
رئيس�مجلس�إدارة�هيئة�الســياحة�وال��اث�الوط�� 
معالي�األستاذ / أحمـــد�الخطيـب، تـزامنًا�مع�يــوم 
السياحة�العالمي�في�حفل�ضخـــم�ضم�العـديد�من 
المهتم���والمست�مر�ن�في�قطـــاع�السيـاحة�حـول 
العالــم. ويمثل�الحدث�أحد�خطوات�ز�ادة�الجدوى 
االقتصـــادية�في�الممـلـكـة�واالستفـادة�من�هـذه 
الخطوة�في�عمليات�التبـــادل�الثقافـي�واستضافـة 
العديد�من�الســياح�من�مختلف�الدول�حول  العالم 
ضمن�رؤية�المملكة 2030م، إلى�جانب�إعالنـــه  عن 
ضخ�واست�مار 115 مليار�ر�ال�في�القطـــاع�من  قبل 

المست�مر�ن�األجانب .
وتضمـــن�المؤتمـر�الكشـف�عن�العديــد�من�الرؤى 
الطموحة�والخطط�المســتقبلية�لتطوير�القطاع�خالل 

العقد�المقبل .

لز�ارة�الموقع�اإللك��وني�للمشروع: 
Visitsaudi.com

@VisitSaudiNow 
@VisitSaudiar

توي��:

https://www.visitsaudi.com/
https://twitter.com/VisitSaudiNow
https://twitter.com/VisitSaudiar


أتيحـــت�فرص�إصـــدار�التأش��ات�السياحيـة�ألك���من 49 دولـة�حــول�العـالـم، 
ووصول�عدد�التأشــ��ات�المصدرة�إلى 77 ألف�تأشــ��ة�بنهاية�شهر�أكتوبر�لعام 

* 2019
وفيما�ي���ذكر�الدول�ال���بإمكانها�الحصول�ع���التأشــ��ة�الســياحية�السعودية :
النمسا، بلجيكا، جمهور�ة�التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلنـــدا، فرنسـا، ألمانيـا، 
اليونـان، المجـــر، أيسلندا، إيطاليـا، التفيـا، ليختنشتـاين، ليتوانيـا، لوكسمبـورغ، 
مالطا، هولندا، ال��ويج، بولندا، ال��تغال، ســلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، 
سويسرا، إيرلنـــدا، موناكـو، أندورا، روسيـا ، مونتينغـرو، سان�مار�نـو، أوكرانيـا، 
إنجل��ا، بلغار�ا، رومانيا، كرواتيـــا، ق��ص، سلطنـة�بروناى، اليابـان، سنغافـورة، 
مال���ا، كور�ا�الجنوبية، كازاخستـــان، الص��، الواليـات�المتحـدة، كنـدا، مملكـة 

أس��اليا، نيوزلندا .**

*حسب�إحصاءات�وزارة�الخارجية 2019 .
** حســب�تصر�حات�الهيئة�العامة�للسياحة�وال��اث�الوط��
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أصداء الحدث�في 
العالم�الرقمي

بلغ�زخم�الحديث�حول�الحدث�وإطالقه�قرابة 250 ألف�منـــشور، تـــركزت�نسبـة 
%2 منها�قبل�اإلطلـــاق، و%98 مابعـد�إطالق�التأشـ��ة�وحسابـات�التـواصـل 
االجتماعي�الخاصة�بالحدث. فع���منصّات�توي��، انستقرام�وفيسبـــوك�أُنشـئ 
حســابات�زوروا�السعودية�باللغت���العر�ية�واإلنجل���ة؛ كأحد�أوجه�التسويق 

للسياحة�في�المملكة�وفعاليتها .

معدل�النشر�المرتبط�بحدث #أهً�_بالعالم
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أصداء الحدث�في�العالم�الرقمي

وفي�جـــغرافية�النـــشر؛ شـارك�عـدد�كب���من�الدول�في�النـشر�حول�الـحدث�ع��� 
نطاق�واســع، تمحور�في�الغالب�حول�مباركة�هذه�الخطوة�ال���تمكنهم�من�تجر�ة 

الســياحة�الفر�دة�في�المملكة�وتنوع�األنشطة�الحالية�والمستقبلية�فيها .
أما�في�أبرز�الوســوم�المستخدمة�فيأتي�في�مقدمتها�وسم #أهً�_بالعالم، #

التأش��ة_السياحية، #WelcomeToArabia، #زوروا_السعودية .

أبرز�الوسوم
 استخدامًا

اخرى

#زورواـالسعودية

WelomeToArabia#

#التأش��ةـالسياحية

#أهً�ـبالعالم
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أبرز�الدول�نشرًا

المملكة�العر�ية 
السعودية

42%

الواليات�المتحدة 
األمر�كية

8%

اإلمارات�العر�ية
 المتحدة

7% 

 المملكة 
المتحدة

7%

دولة�الكويت
7%

اليابان
6%

أخرى
23%



في�إطار�السباق�الزم���لتطوير�القطاع؛ قامـــــت 
المملكة�بتدشـــ���عدة�مشـار�ع�ضخمـــة�وذات 
أهداف�متعــــددة�والبـدء بتنـفيذها�كـجزء مـن 
القيم�المضافـــة�ال���تدخل�المـملكـة�فـي�طـور 
اكتسابها�لجـــذب�ماليـ���السيـاح�بحلول�العــام 
2030، وتنويع�الوجهات�السياحية�إلرضاء جمـــيع 

الشرائح�واألذواق .
ويعت���تفعيل�برنامج�مواســم�السعودية  والذي 
يضـــم�أحد�عشـر�موسمًا�حول  المملكة�باختـالف 
أنشطتهـــا�الثقافية�وال��فيهية�ضمن�أحد  برامـج 
رؤيـــة�المملكــــة 2030 هو�أحـد�فـروع  تفعيـل 

السياحة�الداخلية�والعالمية .

مستقبل 
السياحة 

في�المملكة



أبرز�المشار�ع�المستقبلية

ــن  ــوم" ع ــروع "ني ــرج�مشـ خـ
ــع�السياحيـة  ــاق�المشار�ـ نطـ
مســاحة  إلــى� االعتياديــــة�
ــروعات�النادرة�والحالمة  المش
ضمن�المشـــار�ع�المستقبليـة 
ــروع  ــو�مش ــة؛ فه ــي�المملك ف
عديــدة  أبعــاد� ذو� ســياحي�
التقنيــات  أفــكار� ت�ضمنهــا�
الحلــول  الحديثــة،  الحيويــة�
الطاقــة  الجديــدة،  التقنيّــة�
البديلة، الروبوتـــات، ســيارات 
األجــــرة�الطــائـرة،األقمــــار 
االصــطناعيـــــة�المــــضيئة، 

وغ��ها.
ودشــن�المشــروع�ســمو�ولــي 
العهد�األم���محمد�بن�ســلمان 

 مشروع "نيوم" :

لز�ارة�الموقع�اإللك��وني�للمشروع :
 Neom.com

توي��
 @Neom 

حفظــه�هللا�فــي�العــام 2017، 
كأحد�المشــار�ع�الرائــدة�حول 
العالم�وال���تهدف�إلى�تغي�� 
قواميــس�الســياحة�العالمية، 
وجعــل�المملكــة�كأحــد�نقــاط 
الجــذب�الســياحي�الك�ــ�ى�في 

الشرق�األوسط�والعالم.
مدينــــة  مســـاحة� وتبلــــغ�
ــن  ــ��م ــة�أك� ــوم" العمالق "ني
مر�عًــا،  م�ــ�ًا� كيلــو�  26,000
وت�بوأ�موقعًا�اســ��اتيجيًا�يقع 
تحديــدًا�ع�ــ��ســاحل�المملكــة 
ــرب�من  الشمالي�الغر�ي�بالقـ
مدينـــة�تبـــوك. ويقـــدر�حجم 
المشـــروع�أك�ــ��بـــ 33 مــرة�من 

مدينة "نيويورك" األمر�كية.

https://www.neom.com/ar-ar/
https://twitter.com/NEOM


لز�ارة�الموقع�اإللك��وني�للمشروع :
Theredsea.sa

توي��
@TheRedSeaSA 

ــع�تجــارب ــى�تنوي  يهــدف�المشــروع�إل
 الســياح�القادم�ــ��للمملكــة، ورفــع
 معاي���الضيافـة�في�المنطقـة، إضافـة
 إلــى�تأهيـــل�الجزر�البكـــر�فــي�المنطقة
 وال�ــ��تقدر�بـ 90 جز�رة�تقر�بًا، والذي
 يقــع�ب�ــ��محافظ�ــ��الوجــه�وأملج�في

منطقة�تبوك
 يهتــمّ المشــروع�بشــكل�كب�ــ��بالعديــد
 مــن�األهداف�ال���تع�ــ��بالحفاظ�ع��
مقاي�ــس رفــع� الطبيعيــة،   الحيــاة�
 الســياحة�فــي�المنطقة�والعالم، نشــر
العر�يـــــة والهويـــــة�  الثقافــــة�
 والسعـــودية�ب�ــ��السيـــاح�القادم�ــ�

 والمهتم���بالمشروع
 ويتوقع�أن�ينجز�المشـــروع�ويستقبـــل
 أول�المسافر�ـــن�بحلـــول�عــام 2022،
 ويولد�حوالــي�المليــون�وظيفة�بحلول

العام 2030

مشروع "البحر�األحمر"  :

أبرز�المشار�ع�المستقبلية

https://www.theredsea.sa/ar
https://twitter.com/TheRedSeaSA


أبرز�المشار�ع�المستقبلية

لز�ارة�الموقع�اإللك��وني�للمشروع :
amaala.com

توي��
@WelcomeToAmaala 

مشروع "أماال"  :

ــوع�أهداف�المشار�ـع�المقامـة  تنـ
 واختالفها�يهـــدف�إلى�جذب�أغلـب
العالــم؛ حــول� الســياح�  شــرائح�
إلــى يســعى� "أمــاال"   فمشــروع 
 خلــق�العديد�من�األفكار�الرائد�ال��
والثقافــة، الفــن،  ب�ــ��  تجمــع�
ــة، ــة�والعالجي ــة�الصحيـ  والسياحـ
 واالســتجمام، ونــوادي�اليخــوت
 وغ��ها، ع���مساحة�تقرب�من 3,800

 كم�مر�ع
رفــع إلــى� المشـــروع�  ويسعـــى�
 مقاي�ـس�السياحـة�والرفاهيـة�إلى
 أع���مســتوياته، وجعلهـــا�الوجهة
 األولــى�لالســتجمام�العـــالجي�فــي

 الشـرق�األوسط�والعالم

ــت�مارات ــدوق�االس ــ��صن  وأع�
 العامــة�إطالقــه�للمشــروع�فــي
 عــام 2018، ليســتقبل�أول�زواره
 فــي�النهاية�العـــام 2020 ضمن
 المرحلـــة�األولـــى، إلــى�اكتمــال

المرحلة�األخ��ة�منه�في 2028

https://www.amaala.com/ar
https://twitter.com/WelcomeToAmaala


لز�ارة�الموقع�اإللك��وني�للمشروع :
Qiddiya.com

توي��
@Qiddiya 

مشروع "القدية"  :

 التنــوع�الكب�ــ��في�مشــار�ع�المملكـــة
 وال���تؤدي�بدورهــــا�الكب���إلى�رفع
 مقاي�ــس�ســقف�الســياحة�العالمــي
 وال���تلقي�بظاللها�المباشـر�ع���رفع
 جــودة�الحيــــاة�ضمــن�خطــط�وبرامج
ــمشروع ــة 2030، فـ ــة�لرؤيــ  المملكـ
ــن ــد�م ــم�بالعديـ ــة" يهتـ  "القـديـــ
 المجــــاالت�وتطويرهـــا�واست�مارها
الوطـــن، شبـــاب� فــي�  مســتقبليًا�
 وقُسمـــت�المدينـــــة�إلــى�خمســــة
 مناطــــق�تحتـــوي�العديــــد�مــن
 النشاطـــات�واالهتمـامــات�مختلفة؛
ــة ــه، ومنطق ــع�ال��فيـ ــة�منتج  منطق
 مركــز�المدينـــة، ومنطقــــة�الطبيعة،
والتشــويق الحركــة�  ومنطقــة�

أبرز�المشار�ع�المستقبلية

والجولف، والمنطقة�السكنية
ــام 2017، ــي�العـ ــروع�ف ــق�المش  أُطل
 لتدعيــم�المشار�ـــع�األخــرى�ودعـــم
قطــــاع يخـــدم� الــذي�  التنــــوع�
 السياحــــة�بشكـــل�مباشـــر، وتنفيـــذ
 45 مشروعًا�تضم 300 نشاط�مختلـف
ــة ــل�القديـ ــروع، مايجعــ ــي�المشـ  ف
 والمشار�ـع�اآلنف�ذكرهـا�من�النقـاط
 ال���تسهـــم�بشكــــل�في�رفـع�فرص

جذب�السياح
 ويتوقـــع�بــدء المرحلــــة�التجر�يــــة
 بحلــــول�عــام 2021 إلــى�االفت�ـــــاح
 الرئيســي�في�عام 2023، ويســهم�في
 خلـق�حوالـي 25 ألف�وظيفــة�بحلول

عام 2030

https://qiddiya.com/
https://twitter.com/qiddiya


التسويـق�الرقمـي 
للوجهات�السياحية 

ومــدى�نجـاحـــه



التسويق�الرقمي�للوجهات 
السياحية�ومدى�نجاحه

 (International Travel & Tourism Awards)   بحســب   موقع 
   (About World Travel Market)وهــو�أحد�مبادرات   

 والذي�يقيم�بشكل�سنوي�مسابقة�لتكر�م�المنشئـــات�و�المشار�ـع
 ال���تختص�بمجال�السفـــر�و�السياحـة�و�قدمــت�حمــالت�إعالنيــة
 ناجحـــة�إلبراز�منتجاتهـا�وفـق�معاي���معينــة�مثل: نظرة�عامــة�عن
 الخدمة�و�تُقدم�بشكل�و�اضح، الجمهـــور�المستهــدف،  الم��انيــة،
 المشاكل�ال���واجهت�الحملة�اإلعالنية�و�كيف�تم�ح�ّهـــا�و�غ��ها�من
 المعاي���األخرى�المُعتمدة، فيما�ي���أبرز  الحمالت�اإلعالنيـــة�و  ال��

تــم�تكر�م�القائم���عليها�خالل�عام 2019

https://awards.wtm.com/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-digital-campaign-in-tourism/
https://www.wtm.com/about/


أفضل�حملة�إعالنية�للسياحة�الوطنية
 GetNZontheMap by Tourism New Zealand

أفضل�حملة�إعالنية�في�اســتخدام�التكنولوجيا
Mare the Witch - Get to know Svetvincenat by Delta 

Reality & Tumpic Prenc

 أفضل�حملة�إعالنية�لوكالة�تسويق
Recovery for ReDiscovery - Resilience for Dominica by 

Brighter Group, a Finn Partners Company

أفضل�حملة�إعالنية�لمدينة
Vilnius - The g-spot of Europe by Go Vilnius

أفضل�حملة�إعالنية�لدولة
 #CoverTheProgress by KETCHUM INC

أفضل�حملة�إعالنية�للعالقات�العامة
 We've Come a Long Way by Jago and Tourism NI

أفضل�حملة�إعالنية�للسياحة
 Discover Your South Africa by Ginger Juice

https://www.youtube.com/watch?v=1DVyfkeSY9M
https://www.youtube.com/watch?v=Ma2sV79uqZs
https://www.youtube.com/watch?v=Ma2sV79uqZs
https://awards.wtm.com/en/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-agency-for-tourism-marketing/
https://awards.wtm.com/en/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-agency-for-tourism-marketing/
https://awards.wtm.com/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-city/
https://awards.wtm.com/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-country/
https://awards.wtm.com/en/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-pr-campaign/
https://awards.wtm.com/en/international-travel-and-tourism-awards/shortlist/best-digital-campaign-in-tourism/


تعد�المملكــة�أحد�أهـم�الوجهــات 
الســياحية�في�العالم، لما�تمتلكه�من 
إرث�تار�خـــــي�كب���وتنــوع�كــب���في 

مناخها. األنشطة�واختالفها، 
التضار�س�وتفردها؛ كل�هذه�عوامل 
تساعد�بشكل�كب���في�ازدهار�القطاع 

بشكل�عام.
وتمثل�السياحة�حاليًا�من�واحـدة�من 
مصادر�تنويع�الدخل�المختلفة، وال�� 
تهدف�إلى�ز�ادة�مشاركتها�في�الناتج 
المح�ــ��من %3 في 2019 وتصل�إلى 

%10 بحلول 2030 .
وتهدف�المملكة�إلى�تنوع�المواقــع 
السياحيـــة�الحاليــة�والمستقبليــة 
والهدف�منها، كال��فيهية�والعالجية 
والتار�خية�واالستكشافية�وغ��هــا .
ومن�ضمن�النجاحـات�ال���حققتهــا 
المملكـــة�خـالل�إحـدى�عشـرة�سنةً 

ماضيةً؛ قامت�هيئة�السياحة�وال��اث 
الوط���ح���اآلن�بتسجيــل�خمســة 
مواقــع�في�مركــز�ال��اث�العالمـــي 

لمنظمة�اليونسكو:

المراجع
GLOBAL AND REGIONAL TOURISM PERFORMANCE
Tourism Towards 2030 Global Overview
What Will the Tourist Be Doing in 2030?
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019
Global travel and tourism industry - Statistics & Facts - 
Statista
Direct and total contribution of travel and tourism to the 
global economy from 2006 to 2018 - Statista
WelcomeToArabia# - البث�المباشر�لحفل #أهال_بالعالم
مواقع�مســجّلة�عالميًا – هيئة�السياحة�وال��اث�الوط��
TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD
CNN Travel 
 Wordstream -Travel Keywords 2019  
 International Travel & Tourism Awards 2019 Winners
Everything we know about Neom, a 'mega-city' project in 
Saudi Arabia with plans for flying cars and robot dino-
saurs – Bussiness insider 
Saudi NEOM set up as joint stock company run by state 
fund – CNBC
Red Sea Project pumbs 20B$ to Saudi economy
Saudi Arabia Eyes $2.7 Billion in Contracts for Red Sea 
Project - Bloomberg

https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance
https://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Global/2011_UNWTO_Tourism_Towards_2030.pdf
https://www.tomorrowstourist.com/pdf/004.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/
https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/
https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/
https://scth.gov.sa/MediaCenter/Pages/LiveStream.aspx
https://scth.gov.sa/Antiquities-Museums/InternationallyRegisteredSites/Pages/default.aspx
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf
https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance
https://www.wordstream.com/popular-keywords/travel-keywords?aliId=eyJpIjoiVDNFVHNxUTNieURuWVNLeiIsInQiOiJqblZGVVwvZ29XZFZCQndVQ00zbnJtUT09In0%253D
https://awards.wtm.com/en/international-travel-and-tourism-awards/winners-2019/
https://www.businessinsider.com/neom-what-we-know-saudi-arabia-500bn-mega-city-2019-9
https://www.cnbc.com/2019/01/29/saudi-neom-set-up-as-joint-stock-company-run-by-state-fund.html
https://www.cnbc.com/2019/01/29/saudi-neom-set-up-as-joint-stock-company-run-by-state-fund.html
https://aawsat.com/english/home/article/1970086/%E2%80%98red-sea-project%E2%80%99-pumps-20b-saudi-economy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-27/saudi-arabia-eyes-2-7-billion-in-contracts-for-red-sea-project
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-27/saudi-arabia-eyes-2-7-billion-in-contracts-for-red-sea-project

