بخطى متسارعت وواثقت وحى تحقٍق رؤٌت دبً السٍاحٍت 0202

دبً تستقبل  8,51ملٍىن زائر خالل العام 0282
 انُٓذ ف ٙانًشكض األٔل ثؤكضش يٍ  2يه ٌٕٛصائش
 انغبء رؤشٛشاد انذخٕل نهضٔاس انشٔط ٔانظ ٍُٛٛٛعبْى ف ٙرؾمٛك صٚبدح
كجٛشح
 دث ٙرؾبفع ػهٗ يشكضْب انشاثغ كؤكضش انًذٌ صٚبسح ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى
دبً 7 ،فبراٌر  :0281كشفذ دائشح انغٛبؽخ ٔانزغٕٚك انزغبس٘ ثذث( ٙدثٙ
نهغٛبؽخ) ػٍ اإلؽظبئٛبد انُٓبئٛخ نهؼبو ٔ ،2102انز ٙأظٓشد يئششارٓب رٕعّ اإليبسح
ثخطٗ يزغبسػخ َؾٕ رؾمٛك سإٚخ دث ٙانغٛبؽٛخ  2121انشايٛخ إلعزمجبل َؾٕ 21
يه ٌٕٛصائش عُٕٚبً ،ؽٛش اعزمجهذ دث ٙخالل انؼبو انًبػ 07،21 ٙيه ٌٕٛصائش فًٛب
ٔطهذ َغجخ انًُٕ انٗ  %2,2يمبسَخ يغ  %7خالل انؼبو  ،2102يغغهخ ثزنك سلًبً
لٛبعٛبً عذٚذاً ف ٙأػذاد انضٔاس ،األيش انز٘ ٚئكذ لٕح ٔيشَٔخ لطبع انغٛبؽخ ٔانغفش فٙ
دث.ٙ

ٔلبل سعادة هالل سعٍذ المري ،المذٌر العام لذائرة السٍاحت والتسىٌق
التجاري بذبً" :ف ٙظم انمٛبدح انششٛذح نغٛذ٘ طبؽت انغًٕ انشٛخ دمحم ثٍ
ساشذ آل يكزٕوَ ،بئت سئٛظ انذٔنخ ،سئٛظ يغهظ انٕصساء ،ؽبكى دث" ٙسػبِ هللا"،
رغزًش دث ٙف ٙرؾمٛك يكبعت عذٚذح ٔرٕعٛغ ؽظزٓب انغٕلٛخ ف ٙلطبع انغٛبؽخ

ٔانغفش انؼبنًٔ ،ٙثبنزبن ٙصٚبدح انًغبًْخ ف ٙاعًبن ٙانُبرظ انًؾه ٙنإليبسح ،كًب أٌ
انضٚبدح انمٕٚخ ف ٙأػذاد انضٔاس خالل انؼبو ٔ 2102انز ٙثهغذ  %2،2رفغؼ انًغبل
أيبيُب نذفغ ػغهخ رؾمٛك أْذاف انشإٚخ االعزشارٛغٛخ ٔ .2121انٕٛو ٚزًزغ لطبع
انغٛبؽخ ٔانغفش ف ٙدث ٙثًكبَخ ساعخخ ػهٗ انًغزٕ ٍٛٚاإللهٔ ًٙٛانذٔن ،ٙثًب
نذ ّٚيٍ لذساد يزفٕلخ ٔخٛبساد يزُٕػخَٔ ،ؾٍ يغزًشٌٔ ف ٙانجُبء ػهٗ
انشكبئض انضًبَ ٙاألعبعٛخ نمطبع انغٛبؽخ ٔانغفش ،اػبف ًخ انٗ رؼضٚض ػاللبد انزؼبٌٔ
انًغزًش يغ ششكبئُب نالسرمبء ثغبرثٛخ انمطبع ٔرنك نًٕاكجخ رطهؼبد انضٔاس يٍ يخزهف
أَؾبء انؼبنى".

ٔأػبف انًش٘" :ف ٙانٕلذ انز٘ رغؼٗ ف ّٛدث ٙنهؾفبظ ػهٗ يٕلؼٓب انًزًٛض ػهٗ
خبسؽخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ ٔرشرٛجٓب انشاثغ كؤكضش ٔعٓخ عٛبؽٛخ ٚمظذْب انضٔاس ؽٕل انؼبنى،
فبَٓب أٚؼبً رؼًم ػهٗ رؼضٚض أدائٓب يٍ خالل انششاكبد االعزشارٛغٛخ يغ انذٔائش
انؾكٕيٛخ ٔششكبد انمطبع انخبص ،نكَ ٙزًكٍ يٍ رؾمٛك انُغبػ ٔانٕطٕل ثذث ٙانٗ
انًشرجخ األٔنٗ ػهٗ لبئًخ انًذٌ األكضش صٚبسحٔ ،انًذُٚخ انًفؼهخ انزُٚ ٙظؼ ثضٚبسرٓب،
انٗ عبَت رغغٛم أػهٗ يؼذالد انضٚبساد انًزكشسح".
ٔفًٛب ٚخض أداء األعٕاق انشئٛغٛخ ،ؽبفظذ انُٓذ ػهٗ يٕلؼٓب ف ٙطذاسح لبئًخ
األعٕاق انشئٛغٛخ انًظذسح نهغّٛبػ انٗ دث ٙخالل انؼبو  2102ثُؾٕ  2،0يه ٌٕٛصائش ،
نزظجؼ ثزنك أٔل دٔنخ رزخطٗ ؽبعض  2يه ٌٕٛصائش ف ٙػبو ٔاؽذ ،يغغه ًخ ثزنك صٚبد ًح
ثُغجخ ٔ .%07لذ عبْى ف ٙرؾمٛك رهك انُزبئظ انزؼبٌٔ انٕصٛك ٔانًضًش ث( ٍٛدثٙ
نهغٛبؽخ) ٔانُغى انؼبنً ٙانشٓٛش شبسٔخبٌ يٍ خالل انفٛهى انزشٔٚغ( ٙكٍ ػٛف)ٙ
انز٘ ؽظذ انؼذٚذ يٍ انغٕائض انؼبنًٛخ.

ٔؽبفظذ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ػهٗ يشرجزٓب انضبَٛخ يٍ ؽٛش أػذاد انضٔاسٔ ،رى
رغغٛم  0,71يه ٌٕٛصائش خالل انؼبو انًبػٔ .ٙػهٗ انشغى يٍ اَخفبع َغجخ انضٔاس
انغُٕٚخ ؽٕان ،%2 ٙاال أٌ انغؼٕدٚخ يبصانذ االٔنٗ ػًٍ يُطمخ دٔل يغهظ انزؼبٌٔ
انخهٛغ.ٙ
ٔعبءد ف ٙانًشكض انضبنش ،انًًهكخ انًزؾذح ثمشاثخ  0,22يه ٌٕٛصائش ،يغغهخ َغجخ ًَٕ
ثهغذ  %2يمبسَخ يغ انؼبو  ،2102األيش انز٘ ٚئكذ ارغبع َطبق عبرثٛخ دث ٙنذٖ انضائش
انجشٚطبَٔ ،ٙرنك ػهٗ انشغى يٍ ؽبنخ ػذو انٛم ٍٛانز ٙطبؽجذ اػالٌ انًًهكخ
اػزضايٓب انخشٔط يٍ يُطمخ االرؾبد األٔسٔثٔ ،ٙانز ٙأص ّشد ػهٗ انًؼذل انؼبو نهغٛبؽخ
انظبدسح يُٓب.

ٔعبءد َزبئظ انؼبو  ،2102يؾ ّ
ًهخ ثبنؼذٚذ يٍ انجٛبَبد انًجٓشح ٔخبطخ يٍ األعٕاق
انؼشش انشئٛغخ ،ؽٛش ؽهّذ انظ ٍٛف ٙانًشرجخ انخبيغخ ثُظٛت  220,111صائش،
ّ
يغغهخ ثزنك َغجخ ًَٕ ٔطهذ انٗ  ،%00رهزٓب سٔعٛب ثؾٕان 711,111 ٙصائش ثُغجخ
ًَٕ غٛش يغجٕلخ ٔطهذ انٗ ٔ .%020كبَذ كم يٍ انظٔ ٍٛسٔعٛب لذ اعزفبدرب يٍ
اإلعشاءاد انًٛغشح إلطذاس رؤشٛشاد انذخٕل ػُذ انٕطٕل نشػبٚب انجهذٔ ،ٍٚانز ٙرى
اإلػالٌ ػُٓب يغ َٓبٚخ ػبو ٔ 2102ثذاٚخ  .2102كًب صادد أػذاد انضٔاس يٍ انٕالٚبد
انًزؾذح األيشٚكٛخ ( 211أنفبً)ٔ ،أنًبَٛب ( 712آالف)ٔ ،اٚشاٌ ( 711آالف) ،ثًب أعٓى فٙ
سفغ انًؼذل انؼبو نهزذفمبد انغٛبؽخ يٍ األعٕاق انؼبنًٛخٔ ،أعٓى ف ٙخفغ رؤصٛش
انزشاعغ نذٖ ثؼغ األعٕاق اإللهًٛٛخ يضم عهطُخ ػًبٌ ٔثبكغزبٌ.

َٔغؾذ دٔل أٔسٔثب انغشثٛخ ف ٙرخط ٙدٔل يغهظ انزؼبٌٔ انخهٛغ ٙيٍ ؽٛش أػذاد
انضٔاس انٗ دثٔ ،ٙرنك ثُغجخ  %20يٍ اعًبن ٙؽغى انزذفمبد انغٛبؽٛخٔ ،أعًٓذ
ثؤكضش يٍ  1,2يه ٌٕٛصائش ثُغجخ ًَٕ ٔطهذ انٗ ٔ .%7,7اخززًذ أعٕاق دٔل يغهظ
انزؼبٌٔ انخهٛغ ٙػبو  2102ف ٙانًشكض انضبَٔ ،ٙؽبفظذ ػهٗ ؽظخ لٕٚخ يٍ اعًبنٙ
انزذفمبد انغٛبؽٛخ ثُغجخ ٔ ،%01عغهذ اعًبن 1,12 ٙيه ٌٕٛصائشٔ .رى رؼٕٚغ َغجخ
االَخفبع انزٔ ٙطهذ انٗ  %0يٍ األعٕاق انخهٛغٛخ ثفؼم انضٚبدح انغُٕٚخ إلػذاد
انضٔاس انًغغهخ يٍ عًٛغ األعٕاق اإللهًٛٛخ األخشٖ ثبعزضُبء يُطمخ أعزشاالعٛب.
ٔعبءد يُطمخ عُٕة آعٛب ف ٙانًشكض انضبنش ٔأعًٓذ ثُغجخ  %01يٍ خالل 2,1
يه ٌٕٛصائش ،يغغهخ ثزنك َغجخ ًَٕ ٔطهذ انٗ  ،%01,2رجؼزٓب يُطمخ انششق
األٔعؾ ٔشًبل أفشٚمٛبٔ ،يُطمخ شًبل ٔعُٕة ششق آعٛب انهزبٌ رشبسكزب انًشكض
انشاثغٔ ،أعًٓذ كم يًُٓب ثُؾٕ  0,2يه ٌٕٛصائش ،ثُغجخ  %00يٍ اعًبن ٙانزذفمبد
انغٛبؽٛخَٔ ،غجخ ًَٕ ٔطهذ انٗ  %1,2نألٔنٗ ٔ %21,2نهضبَٛخ يمبسَخ يغ َزبئظ ػبو
.2102

ٔؽظذد دث ٙصًبس اعزشارٛغٛزٓب انخبطخ ثزُٕٚغ األعٕاق ،ؽٛش ؽممذ َغجخ ًَٕ
عُٕٚخ ٔطهذ انٗ  %70,1يٍ كم يٍ سٔعٛب ٔساثطخ انذٔل انًغزمهخ ٔدٔل أٔسٔثب
انششلٛخ ،انز ٙأعًٓذ عًٛؼٓب ثُؾٕ  0,0يه ٌٕٛصائش ٔ ،يضّهذ َغجخ  %2يٍ اعًبنٙ
ؽغى انزذفمبد انغٛبؽٛخ ،ف ٙؽ ٍٛعبًْذ االيشٚكٛزبٌ انشًبنٛخ ٔانغُٕثٛخ ثُغجخ
 %2ثُؾٕ يه ٌٕٛصائشٔ ،ثُغجخ ًَٕ ٔطهذ انٗ ٔٔ ،%2,2طهذ َغجخ يغبًْخ يُطمخ
أفشٚمٛب ف ٙاعًبن ٙؽغى انزذفمبد انٗ  %7يٍ خالل  211أنف صائشٔ ،ثُغجخ ًَٕ

ٔطهذ ٔ ،%2,2أخٛشاً ،يُطمخ أعزشاالعٛب ،انزٔ ٙطهذ َغجخ يغبًْزٓب انٗ  %2يٍ
االعًبن ٙثبعًبن 101 ٙأنف صائش.
وقال المريًٚ" :كُُب أٌ َؼضٔ لٕح أداء لطبع انغٛبؽخ ٔانغفش ف ٙدث ٙخالل انؼبو
 2102انٗ االعزشارٛغٛخ انًجزكشح انز ٙرشركض ػهٗ صالصخ أثؼبد رزًضم ف ٙرُٕٚغ
األعٕاقٔ ،انًشَٔخ ف ٙثُبء ػاللبد رٕاطم شخظٛخ يغ انضٔاسٔ ،انزطٕس انًغزًش فٙ
لذساد دثٔ ٙخٛبسارٓب انغٛبؽٛخ ،فؼهٗ يذاس انؼبو انًبػ ،ٙثشُْذ انجٛبَبد ًَٕ عبرثٛخ
اإليبسح ٔلذسرٓب انزُبفغٛخ ،اػبف ًخ انٗ رخفٛف ؽذح رؤصٛش االػزًبد ػهٗ عٕق ٔاؽذح
يُفشدح ،األيش انز٘ نى ٚكٍ نٛزؾمك نٕال لٕح ششاكبرُب االعزشارٛغٛخ يغ انمطبػ ٍٛانؼبو
ٔانخبص ْٙٔ ،انششاكبد انزَ ٙغؼٗ دائًبً انٗ رطٕٚشْب ٔرؾذٚضٓب ػًٍ ًَٕرط
يزكبيم يٍ انزؼبٌٔ انجُبء ؽزٗ َؼًٍ االعزًشاس ف ٙرٕعُٓب ثخطٗ ٔاصمخ َؾٕ رؾمٛك
أْذافُب انًشزشكخ".

ٔدػًبً ألعُذح أٔنٕٚبد دث ،ٙانشايٛخ انٗ اعزذايخ رغذٚذ انخٛبساد ٔرمذٚى ػُبطش عزة
يزفشدح ٔػبنًٛخ انًغزٕٖ رهج ٙعًٛغ رٕعٓبد انضٔاس يٍ كم أسعبء انؼبنى ،شٓذ ػبو
 2102لفضاد كجشٖ ف ٙرٕعٛغ انخٛبساد انز ٙرٕافك رطهؼبد ششائؼ أٔعغ يٍ صٔاس
دث ،ٙػجش افززبػ انٕاعٓخ انجؾشٚخ "اليٛش" ْٔ ٙأؽذس ٔعٓخ شبؽئٛخ رٕفش نهؼبئالد
يٕلؼبً عذٚذاً نهزشفٔ ّٛرُبٔل انطؼبؤ .خالل انؼبو انًبػ ٙأٚؼبً ،رى افززبػ "يزؾف
االرؾبد" انز٘ ٚمذو ٔعٓخ صمبفٛخ نهضٔاس انشاغج ٍٛثبكزشبف ربسٚخ دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ
انًزؾذح انؾذٚش ٔعٛشح انًئعغ ٍٛاألٔائمٔ .ػهٗ يغزٕٖ انزشفٔ ّٛانؾفالد ،رى
افززبػ "ال ثٛشل" كؤٔل ػشع يغشؽ ٙيبئٔ ٙؽذٚش عذاً ف ٙيذُٚخ انؾجزٕسٔ .رؤر ٙرهك
انًشبسٚغ ٔاالَغبصاد انغذٚذح ف ٙأػمبة افززبػ أٔثشا دث ٙف ٙػبو ٔ ،2102انز ٙرغزًش
ف ٙرؼضٚض عذٔل فؼبنٛبرٓب انغُٕ٘ ،ػجش ػشٔع ٚمذيٓب فُبٌَٕ ػبنً ،ٌٕٛثًب ٚؼكظ رطٕس
انًشٓذ ٍٚانفُٔ ٙانضمبف ٙنهًذُٚخ.
ثبإلػبفخ انٗ يب عجك ،شٓذ ػبو  2102دخٕل ػذد يٍ انًشبسٚغ انزشفٛٓٛخ ؽٛض
انزشغٛم انكبيمٔ ،يُٓب "آ٘ أو ع ٙػبنى يٍ انًغبيشاد""ٔ ،دث ٙثبسكظ آَذ سٚضٔسرظ"
أكجش يذُٚخ رشفٛٓٛخ ف ٙانششق األٔعؾ .ثبإلػبفخ انٗ افززبػ يشافك أخشٖ ف" ٙدثٙ
ثبسكظ آَذ سٚضٔسرظ" يُٓب "يٕشُغٛذ" ٔيُطمخ أنؼبة "نَٕٛض عٛذ"ٚٔ .غزًش عذٔل
فؼبنٛبد لطبع انزغضئخ انز٘ رى أؽاللّ ف ٙدٚغًجش  2102ف ٙاالسرمبء ثغبرثٛخ دثٙ
كٕعٓخ ػبنًٛخ سائذح نهزغٕق ،ؽٛش شٓذد فؼبنٛبرّ الجبال ً ٔرفبػال ً كجٛش ٍٚخالل انؼبو
انًبػ ٙخظٕطبً انًٓشعبَبد ٔانؼشٔع انًٕعًٛخ ٔانزخفٛؼبد انكجشٖ ٔانزظفٛبد اػبف ًخ
انٗ رغبسة رغٕق ؽظشٚخٔ ،غٛشْب انؼذٚذ.

ٔشٓذد دث ٙأٚؼبً ،افززبػ ػذد يٍ انًؼبنى ٔانٕعٓبد انز ٙأػٛفذ انٗ عغهٓب انؾبفم
ثبنًشبسٚغ انًًٛضح ،ػجش رذش" ٍٛاؽبس دث"ٔ ،"ٙعفبس٘ دث ،"ٙانهز ٍٚعشػبٌ يب
اكزغجب صخًبً عًبْٛشٚبً ٔالجبال ً كجٛش ٍٚيٍ انضٔاس ،ؽٛش عغم "اؽبس دث "ٙػذداً غٛش
يغجٕق يٍ انظٕس ٔانزفبػم ػهٗ ؽغبة اَغزغشاو انخبص ثـ (دث ٙنهغٛبؽخ)ٔ .يٍ
ث ٍٛانًٕالغ ٔانًؼبنى انًُزظش افززبؽٓب ف" ،2101 ٙيُطمخ دث ٙانزبسٚخٛخ" ،انزٙ
عزًُؼ انضٔاس فشطخ االؽالع ػٍ كضت ػهٗ ربسٚخ دثٔ ،ٙانزؼشف ػهٗ ػبداد ٔرمبنٛذ
أْهٓب ،ثبإلػبفخ انٗ أعهٕة ؽٛبح لبؽُ ٙانًذُٚخ ٔانؼبداد ٔانزمبنٛذ انز ٙرٕساصزٓب
األعٛبل ؽزٗ انٕٛؤ .يب صانذ أػًبل رطٕٚش يُطمخ ؽزب يغزًشح نزمذو ٔعٓخ نهزُضِ فٙ
أسعبء انطجٛؼخٔ ،انز ٙثذأد فؼهٛبً ف ٙاكزغبة عًبْٛشٚزٓب كًالر ْبدٖء ثؼٛذ ػٍ
طخت انًذُٚخٔٔ ،عٓخ يًٛضح نؼشبق انًغبيشاد ٔانًشبْذ انطجٛؼٛخ.
كًب رى افززبػ انًُزضِ انٕؽُ ٙف ٙيُطمخ انًشيٕو انز٘ ٚؾزف ٙثبنؾٛبح انطجٛؼٛخ فٙ
دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذحٔ ،رى رذش ُّٛثذاٚخ انؼبو انغبسٕ٘ٚٔ ،فش انًُزضِ يزُفغبً
نهضٔاس ٔانؼبئالد يٍ خالل انزفبػم يغ انطجٛؼخ ػجش انزؼشف ػهٗ انُجبربد ٔاألصْبس انزٙ
رًُٕ ث ٍٛأسعبء انطجٛؼخ ف ٙانذٔنخٔ .لذ أعًٓذ ْزِ انًشبسٚغ ف ٙاٚغبد سإٚخ يزفبئهخ
ػهٗ انًغزٕٖ انًُظٕس العزمطبة انًضٚذ يٍ انضٔاس انٗ دث ،ٙثبإلػبفخ انٗ ػُظش٘
األيٍ ٔاأليبٌ انزٚ ٍٚهؼجبٌ دٔساً يؾٕسٚبً ف ٙصٚبدح يؼذالد ًَٕ لطبع انغٛبؽخ ٔانغفش،
ؽٛش رؼزجش دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح انضبَٛخ ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى يٍ ؽٛش األيٍ
ٔانغاليخٔ ،رنك ثؾغت رمشٚش انزُبفغٛخ انخبطخ ثمطبع انغٛبؽخ ٔانغفش انظبدس ػٍ
انًُزذٖ االلزظبد٘ انؼبنً.ٙ
ٔيبصال لطبع انؼٛبفخ ٔانفُبدق ف ٙدثٚ ٙمٕو ثذٔسِ األعبع ٙف ٙرُٕٚغ ػُبطش انغزة
انغٛبؽ ،ٙيؾممبً لفضاد كجشٖ ػجش رٕعٛغ خٛبسارّ انز ٙرهج ٙاؽزٛبعبد يخزهف ششائؼ
انضٔاس .فًغ َٓبٚخ انؼبو  ،2102ثهغ ػذد انغشف انفُذلٛخ ف ٙدث 012,010 ٙثُغجخ ًَٕ
 %0يمبسَخ يغ انؼبو ٔ .2102ؽممذ فُبدق فئخ األسثؼخ َغٕو ،انزٕعغ األثشص ثُغجخ ًَٕ
 %01نزؼٛف  27,211غشفخ فُذلٛخ عذٚذح انٗ انغٕق .أيب انفُبدق انؼبنًٛخ انزٙ
افززؾذ ؽذٚضبً ٔرؾذٚذاً خالل ػبو  ،2102فزؼًُذ فُذق "عبَذ سٚغٛظ دث،"ٙ
ٔ"يُزغغ َٔبد٘ انؾجزٕس نهجٕنٕ""ٔ ،يُزغغ ثٕنغش٘ دث"ٔ ،"ٙفُذق سُٛٚغبَظ دأٌ ربٌٔ"،
كًب اعزًشد األعًبء انزغبسٚخ انًؾهٛخ ف ٙرٕعؼخ خٛبسارٓب ،ػجش افززبػ فُذق
"سٔڤ انًشكض انزغبس٘" ٔ"انؼُٕاٌ ثٕنٛفبسد" ٔ"فبٚف َخهخ عًٛشا".
ٔيٍ أْى انؼٕايم انز ٙرؼًٍ رؤعٛظ ػاللبد لٕٚخ يغ صٔاس ٔيؾج ٙدث ٙثًب ٚشغؼٓى
ػهٗ ركشاس انضٚبسح ْٕ ،انؾفبظ ػهٗ أػهٗ يغزٕٚبد انشػب ثشكم دائىٔ .يٍ خالل
انضٚبساد انظبسيخ ٔانًُزظًخ انزٚ ٙمٕو ثزُفٛزْب "انًغؼ انًٛذاَ ٙنهضٔاس انذٔن "ٍٛٛفٙ
دثٚ ،ٙزى لٛبط يذٖ سػب آالف انضٔاس ػهٗ يذاس انؼبو ف ٙكم انًٕالغ ،األيش انز٘
ٚؼًٍ لذسح دث ٙػهٗ اإلٚفبء ثٕػٕدْبٔ .نطبنًب عغهذ دث ٙيغزٕٚبد اعزضُبئٛخ يٍ
انشػبٔ ،رؾٕص دائًبً ػهٗ اػغبة انغبنجٛخ انؼظًٗ يٍ صٔاسْب ،انزٚ ٍٚزؾٕنٌٕ انٗ عفشاء

ُٚظؾٌٕ أطذلبئٓى ٔألبسثٓى ثضٚبسح انًذُٚخ انز ٙرجبدنٓى انؼاللبد انطٛجخ ٔرمذو نٓى
انزغبسة انضشٚخ.
ٔرؼمٛجبً ػهٗ ْزِ انُمطخ ،لبل سعادة هالل المري" :ثًُٛب َغزًش ف ٙيغبػُٛب
نزشعٛخ يكبَخ دث ٙكؤكضش يذُٚخ يفؼهخ نهضٚبسح ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى ،فبَُب َشكض ثمٕح
ػهٗ رؤعٛظ ػاللبد لٕٚخ يغ صٔاس ٔيؾج ٙدث ،ٙانزَ ٍٚؼزجشْى يٍ انؼُبطش األعبعٛخ
ػًٍ اعزشارٛغٛزُب انٓبدفخ انٗ رؾمٛك انًُٕ انًغزذاوٚٔ .شافك رنك َظبو شبيم
نهًزبثؼخ ٔلٛبط سػبْى ،فُؾٍ َؼغ ف ٙعهى أٔنٕٚبرُب ،أًْٛخ االعزًشاس ف ٙثُبء
لذسارُبٔ ،انمٛبو ثكم انزؾغُٛبد ٔانزؼذٚالد انز ٙيٍ شؤَٓب رؼضٚض رغشثخ صٔاس دثَٛٔ ،ٙم
صمزٓىٔ ،األْى يٍ رنك ،البيخ ػاللبد لٕٚخ ػهٗ أعبط يٍ انًؾجخ ٔانزمذٚش انًزجبدل
ث ٍٛانًذُٚخ ٔصٔاسْبٔ ،ثبنزبن ٙرطٕٚش عفشاء يٍ انغًٕٓس نظبنؼ انًذُٚخٚ ،ؼج ّشٌٔ يٍ
خالل رٕاطهٓى االعزًبػ ٙػٍ اَطجبػبرٓى ٔرغبسثٓى االٚغبثٛخ نذٖ صٚبسرٓى نًذُٚزٓى
انًفؼهخ دث."ٙ
وأضاف المري" :ف ٙانٕلذ انز٘ رغزًش ف ّٛدث ٙف ٙانزطٕسٚ ،ظجؼ يٍ انؼشٔس٘
عذاً ،انؾفبظ ػهٗ ْزا انضخى ،ثًُٛب َزطهغ انٗ انًؼ ٙلذيبً نزؾمٛك أْذاف انشإٚخ
انغٛبؽٛخ ٔ .2121ف" ٙػبو صاٚذ"َ ،غؼٗ انٗ انزًغك ثمًُٛب انؼشٚمخ انز ٙأسعٗ
لٕاػذْب انًغفٕس نّ انشٛخ صاٚذ آل َٓٛبٌ سؽًّ هللأ ،انزشجش ثًجبدة انؾكًخ
ٔاالؽزشاو ٔانؼضو ػهٗ رؾمٛك انُغبػ ؽزٗ َزًكٍ يٍ اعزكًبل انجُبء ػهٗ يب رؾمك
يٍ َغبؽبدٔ .ف ٙعجٛم رنكٚ ،زٕعت ػهُٛب ٔػهٗ كبفخ ششكبئُب يؼبفشح انغٕٓد
انؾبنٛخٔ ،االعزًشاس ف ٙرطجٛك أؽذس انزمُٛبد ٔاالثزكبساد انًزبؽخ .فف ٙػبو ،2102
أؽهك عٛذ٘ طبؽت انغًٕ انشٛخ دمحم ثٍ ساشذ آل يكزٕو ؽفظّ هللا يجبدسح دثٙ
 ،X01انٓبدفخ نغؼم دث ٙيزمذيخ ػٍ ثبل ٙيذٌ انؼبنى ثؼشش عُٕاد ػهٗ االلم فٙ
يخزهف انًغبالد ْٙٔ ،يجبدسح رؾش عًٛغ انغٓبد انؾكٕيٛخ ف ٙدث ٙػهٗ رطجٛك
أؽذس االثزكبساد ٔرجُْ ٙزِ انذػٕح كشؼبس نهًشؽهخ انًمجهخ ػهٗ كبفخ انًغزٕٚبد،
ٔانجؾش ػٍ أفؼم انًًبسعبد نزطجٛمٓب".
"َٔغؼٗ خالل انؼبو انؾبن ٙنزغغٛذ ْزا انشؼبس ،ػجش يشبسٚغ ٔيجبدساد ٚزى رظًًٓٛب
خظٛظبً نالعزفبدح يٍ انزمُٛبد انؾذٚضخ ٔاعزكًبل رطٕٚش انؾهٕل انشلًٛخ ٔٔعبئم
انزٕاطم االعزًبػ ٙانزَ ٙؼزًذْبٔ .لذ َغؾذ دث ٙفؼهٛبً ف ٙرُٕٚغ لبػذح أعٕالٓب
انشئٛغٛخٔ ،عُغزكًم انغٕٓد ػهٗ ْزا انًؼًبس نالعزفبدح يٍ كم انفشص انًزبؽخ
ف ٙاألعٕاق انُبشئخ انز ٙرزًزغ ثًؼذالد ًَٕ يشرفؼخ".
اوتهى-لمحت عه دائرة السٍاحت والتسىٌق التجاري بذبً (دبً للسٍاحت):
رزًضم سعبنخ دث ٙنهغٛبؽخ انٗ عبَت سإٚزٓب انًطهمخ انز ٙرشي ٙانٗ رشعٛخ يكبَخ دث ٙنزظجؼ
انًذُٚخ ٔانًؾٕس انزغبس٘ األكضش صٚبسح ف ٙانؼبنى ف ٙصٚبدح انٕػ ٙثًكبَخ دث ٙكٕعٓخ عٛبؽٛخ نهضّٔاس
يٍ عًٛغ أَؾبء انؼبنى ٔاعزمطبة انغٛبػ ٔاالعزضًبساد انذاخهٛخ انٗ اإليبسح.

دث ٙنهغٛبؽخ ْ ٙانغٓخ انشئٛغٛخ انًغئٔنخ ػٍ انزخطٛؾ ٔاإلششاف ٔانزطٕٚش ٔانزغٕٚك انغٛبؽٙ
ف ٙايبسح دث ،ٙكًب رؼًم أً ٚ
ؼب ػهٗ رغٕٚك انمطبع انزغبس٘ ف ٙاإليبسح ٔانزشٔٚظ نّ؛ ٔرؾًم ػهٗ
ػبرمٓب يغئٔنٛخ رشخٛض عًٛغ انخذيبد انغٛبؽٛخ ٔرظُٛفٓب ،ثًب ف ٙرنك انًُشآد انفُذلٛخ
ٔيُظً ٙانشؽالد ٔٔكالء انغفشٚٔ .ؤر ٙػهٗ سأط انؼاليبد انزغبسٚخ ٔاإلداساد داخم يغًٕػخ دثٙ
نهغٛبؽخ يكزت دث ٙنهًئرًشاد ٔانفؼبنٛبدٔ ،عذٔل فؼبنٛبد دثٔ ،ٙيئعغخ دث ٙنهًٓشعبَبد
ٔانزغضئخ.
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