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 تمهيد

 ،يعتم��د نج��اح التنمي��ة الس��ياحية بش��كل كبي��ر عل��ى م��دى تع��اون القط��اعين الع��ام والخ��اص المعني��ين بالتنمي��ة الس��ياحية
وجهودهما في بناء ش�راكة فعال�ة؛ لتوظي�ف الم�وارد الس�ياحية الطبيعي�ة، والثقافي�ة، والتراثي�ة؛ لتحقي�ق متطلب�ات التنمي�ة 

وتكم�ن أهمي�ة الش�راكة ف�ي مج�ال الس�ياحة بس�بب طبيع�ة القط�اع الس�ياحي، . السياحية، وتلبية احتياجات السوق المحلي
 .وارتباطه بعالقات متعددة ومتداخلة مع القطاعات األخرى

 
 ولتحقيق األهداف االستراتيجية لصناعة السياحة بالمملكة، فقد بادرت الهيئة بتطوير برامج للتعاون والشـراكة في عـدِد

من المجاالت، تضمنت التنمية المستدامة، واستراتيجيات المناطق، وتطبيـق معايير الجـودة واألداء، وتطوير وتحس�ـين 
النظـم، وإنشاء البنية التحتية، والتمويل واالستثمار، ودعـم المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة، وتنسيق جه�ـود التس�ويق 
واإلعالم، وتطـوير المنتجات السياحية، والتعلـيم والتدري�ـب، والصح�ـة والبيئ�ة، واألم�ن والس�المة، واآلث�ار والمت�احف 

 .والتراث العمراني
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 مليار55,9) م2015-2011(تبلغ التكلفة التقديرية للخطة التنفيذية المقترحة للخمس سنوات: 
 مليار لایر 40,9تكلفة القطاع الخاص. 
 مليار لایر 12,7تكلفة القطاع الحكومي. 
 مليار لایر 2,3تكلفة برامج ومشاريع الهيئة العامة للسياحة واآلثار. 

 أهمية الشراكة لتنفيذ استراتيجية الهيئة السياحية
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 اعتم��دت الهيئ��ة العام��ة للس��ياحة واآلث��ار بش��كل كبي��ر عل��ى م��ذكرات التع��اون ك��أداة إداري��ة فاعل��ة؛ لتفعي��ل الخط��ة
) 95(التنفيذي��ة لالس��تراتيجية العام��ة لتنمي��ة الس��ياحة الوطني��ة، كم��ا وقع��ت الهيئ��ة م��ذكرات تع��اون م��ع أكث��ر م��ن 

 : وقد نجحت هذه المذكرات في بناء إطار العمل البناء مع الشركاء حيث تتضمن ما يلي. مذكرة
االتفاق على آلية العمل المشترك. 
 تتضمن األدوار والمسؤوليات واإلطار الزمني للتنفيذ" خطة عمل"إعداد. 
 البرامج والخطط وقواعد المعلومات(تحديد أدوات تنفيذ خطة العمل .( 
 تشكيل فـريق عمل رئيـس من الجهتين لإلشـراف على تفعيل اتفـاق التعاون، ورفـع تق�ارير دوري�ة ع�ن

 .سير العمل في المذكرة، وتشكيل فرق عمل فرعية، وفق البرامج المخطط تفعيلها بين الطرفين

 تمهيد

3 

 قائمة بكافة مذكرات التعاون التي تم توقيعها حتى اآلن
 شركاء الهيئة حسب الجهات

 النسبة العدد الجهة #
 %16  15 الوزارات 1
 %39  37 المؤسسات الحكومية 2
 %23 22 الجامعات 3
 % 4 4 مؤسسات المجتمع المحلي 4
 % 4 4 مؤسسات القطاع الخاص 5
 %14  13 أمارات المناطق 6

 %100 95 المجموع
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 عوامل نجاح مذكرات التعاون
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 حددت الهيئة عوامل نجاح مذكرات التعاون من خ�الل تجربته�ا الت�ي تج�اوزت م�دة عش�رة
 :سنوات، في العناصر التالية

توفر الموارد واإلمكانات التنظيمية لتحقيق أهداف الشراكة . 
الشفافية بين الشركاء. 
المشاركة في الخطط المستقبلية. 
 الهيئ��ة أنش��أت وح��دة داخلي��ة معني��ة بتعزي��ز مفه��وم الش��راكة، م��ع متابع��ة (االس��تمرارية

 ).وتوثيق سير عمل تفعيل مذكرات التعاون
تضمين المذكرة لمنافع تخدم جميع األطراف. 
 م��ع تحدي��د األدوار والمس��ؤوليات، (وج��ود آلي��ة واض��حة إلع��داد الم��ذكرات وتفعيله��ا

 ).ورسم خطط العمل
فتح قنوات تواصل فعالة بين الشركاء. 

 عوامل نجاح

 مذكرات التعاون
 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة مع

 القطاع الخاص

 نماذج من الشراكة مع

 القطاع الخاص 
 

 



7  5 

توضح اآللية األسس الالزمة لبناء قاعدة متماسكة لتواصل ناجح بين الشركاء، من حيث: 
 وتحديد األدوار والمسؤوليات)كيفية القيام بالعمل(المنهجية ،. 
 بيان االحتياجات(ذات نموذج واضح " خطة عمل "إعداد.( 
 بن��اء المواص��فات ألدوات تنفي��ذ الخط��ة؛ حي��ث تتمث��ل األدوات ب��البرامج والخط��ط، وقواع��د

 .المعلومات التي تساعد على تنفيذ المنهجية
 األشخاص المختصون(منهجية متوازنة لتحديد األدوار والمسؤوليات.( 
 تواريخ محددة إلنجاز كل عمل(خطة زمنية.( 
 قاع��دة عالق��ات عام��ة، الش��فافية، ت��وفير معلوم��ات مفص��لة، (إرش��ادات للتغل��ب عل��ى العوائ��ق

 ).التوقيت المبكر، تحديد ومعالجة الخالفات الممكنة بشكل مبكر

 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل

 مذكرات التعاون
 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة

 لوثائق التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من الشراكة

 مع القطاع الخاص
 

 

 آلية تفعيل مذكرات التعاون
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 
إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من الشراكة مع

 القطاع الخاص 
 

 

 

 ،ت�����م وض�����ع هيك�����ل عم�����ل يوض�����ح العالق�����ات، واإلج�����راءات
والمس��ؤوليات المترتب��ة عل��ى تفعي��ل الش��راكة ب��ين األجه��زة ف��ي 

، ل��ذا فإن��ه م��ن "خط��ة العم��ل"القط��اعين الع��ام والخ��اص؛ لتطبي��ق 
 :الضروري التركيز على ثالثة جوانب في التفاعل، هي

الحفاظ على عالقات جيدة. 
تنفيذ اإلجراءات المطلوبة. 
 الرقابة لضمان تنفي�ذ األعم�ال ف�ي مواعي�دها، والتأك�د م�ن

 .صحة نتائجها
وبالتالي يتم  تحديد ثالثة أدوار: 

صاحب العالقة. 
 صاحب التصرف(ممثل الجهة.( 
المراقب. 
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 مستوى االرتباط

 المتطلبات المهام المستوى الوظيفة

صاحب 
 العالقة

اإلدارة 
 العليا

/  بناء العالقات
 التعامل المعتاد

إنجاز عالي 
المستوى، تشاور، 

تغذية راجعة، 
 التنبيه، التجهيز

ممثل 
 الجهة

صاحب 
 التصرف

اإلنتاج، التقدم، 
الملحوظات 

 التنفيذ/ والتشاور

معلومات مفصلة، 
إنجاز الفريق، 

 معلومات مرجعية

مساعد  المراقب
 إداري

متابعة التقدم 
وتحديث 

المعلومات، 
تزويد 

المختصين 
 بتقارير

توفير معلومات 
يعتمد عليها، 
ملحوظات 
 ومشاورات

 مستوى اإلرتباط
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

 إرشادات

 التفاعل
األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من الشراكة مع

 القطاع الخاص 
 

 

 

 من أهم إرشادات التفاعل بين الش�ركاء تنمي�ة ح�س الم�وظفين بالملكي�ة
والتبن��ي الكام��ل للعم��ل، وتوجي��ه األه��داف، وتمث��ل الرغب��ة ف��ي تحقي��ق 

 :النتائج المرجوة، وهناك أداتان تكفالن معالجة هذه القضايا، وهما
االختيار الدقيق للموظفين المسؤولين عن التنفيذ. 
التدريب المحفز المستمر لربط الفريق كامالً بالمنهجية المطلوبة . 
وتتطلب قواعد تفاعل الشراكة المطلوب التواصل معها، توفر ما يلي: 

شعور حقيقي باالنتماء، وتبني العمل. 
مذكرات تعاون شفافة. 
 خط��ط عم��ل قابل��ة للقي��اس، وواض��حة، ومنتج��ة، ومحكوم��ة ب��زمن

 .محدد
فلسفة الشراكة. 
التواصل. 
الملحوظات والمشاورات. 

 إرشادات التفاعل
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 استخدمت الهيئة أدوات محددة متعددة األغراض، تشمل مختلف البرامج، والخطط، والمعلومـات التـي
 :تساعد في تنفيذ المنهجية الموضحة

قاعدة معلومات الشراكة. 
مذكرات تعاون ذات صيغة شاملة. 
تدريب المشاركين. 
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 
 تصنيف الهيئة

 لوثائق التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من الشراكة

 مع القطاع الخاص 
 

 

 األدوات
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يخضع مسار إعداد جميع وثائق التعاون لإلجراءات المعتمدة، وفق معيارين رئيسين هما: 
مستوى التوقيع. 
مجاالت ومواضيع االختصاص المراد التعاون بشأنها. 
كما يتضمن الجدول دليل تصنيف وثائق التعاون، حسب معاير التصنيف المشار إليها . 
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة

 لوثائق التعاون 
 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من الشراكة مع

 القطاع الخاص 
 

 

 تصنيف الهيئة لوثائق مذكرات التعاون

 دليل تصنيف وثائق التعاون 
 المواضيع ومجاالت االختصاص مستوى التوقيع وثيقة التعاون

أصحاب السمو،  وزير، (رئيس الهيئة، مع مستوى مماثل  مذكرة تعاون
 )إلخ.. رئيس شركة

 .مستوى وطني
 .توقع ألول مرة

 .تغطي جميع اختصاصات وقطاعات الهيئة

أصحاب السمو،  وزير، (رئيس الهيئة، مع مستوى مماثل  إلحاقيةمذكرة تعاون 
 مجاالت جديدة غير مدرجة في المذكرة الموقعة مسبقاً  أو من يفوضه الرئيس) إلخ. رئيس شركة

 نائب، مع مستوى مماثل محضر اتفاق
 .  تخدم قطاع، أو عدد محدود من القطاعات 

تندرج تحت مظلة أحد أو عدد من المجاالت لمذكرة   موقعة، 
 .بموضوع اختصاصي

 مماثل  رئيس فريق العمل، مع مستوى/مدير عام/نائب محضر اجتماع أو برنامج عمل
 تندرج تحت مظلة تفعيل مجاالت مذكرة موقعة، 

 .تتضمن مشاريع ومهام تنفيذية ذات مخرجات واضحة 
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل

الشراكة مع 

 القطاع الخاص
 نماذج من الشراكة مع

 القطاع الخاص 

 تحديـــد الشـــركاء والمبـــادرات والمشـــاريع ذات األولويـــة لتطـــوير قطـــاع الســـياحة متضـــمنة المجـــاالت
 :التالية
إعداد برامج تدريبية للتعامل مع السياح للجهات ذات العالقة. 
 إعـــداد المعـــايير والكفـــاءات المهنيـــة، لتـــدريب وتوظيـــف الشـــباب الســـعودي فـــي قطـــاع الســـفر

 .والسياحة
دعم المشاريع السياحية الصغيرة والناشئة في مجال التنمية السياحية. 
تطـوير  -تطـوير وجهـة العقيـر: تطوير الواجهات والمواقع واستكمال الخدمات السياحية، مثـل

 .منتزه الثمامة البري –مراكز الخدمة على الطرق اإلقليمية 

 خطة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من

الشراكة مع 

 القطاع الخاص 

 إيجــاد مراكــز خدمــة واســتراحات نموذجيــة علــى الطــرق اإلقليميــة، تهــدف المبــادرة إلــى
يتــوافر فيهــا جميــع مــا يحتاجــه المســافر مــن خــدمات ذات جــودة تتناســب مــع مســتوى 

 .شبكة الطرق الواقعة عليها
 إطـــالق الهيئـــة مشـــروع عالمـــة الجـــودة لمراكـــز الخدمـــة علـــى الطـــرق اإلقليميـــة عـــام

م بهـــدف التطـــوير والـــدعم االســـتثماري فـــي هـــذا القطـــاع؛ والعمـــل علـــى تطـــوير 2010
الالئحــة التنفيذيــة لإلنشــاء والتشــغيل، وتــم علــى ضــوئها تأهيــل ثــالث شــركات فــي عــام 

م لالســــتثمار وٕانشــــاء مراكــــز الخدمــــة علــــى الطــــرق وٕاعطــــاء مهلــــة ألصــــحاب 2014
 .المراكز الحالية لتعديل أوضاعهم خالل سنتين قابلة للتمديد

 نماذج من الشراكة مع القطاع الخاص

 )التعاون مع شركة ساسكو(تطوير مراكز الخدمة على الطرق اإلقليمية 
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 نماذج من الشراكة مع القطاع الخاص
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 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من

الشراكة مع 

 القطاع الخاص 

التعاون مع شركة ساسكو لتأهليها للحصول على عالمة الجودة وقد تضمن ذلك: 
 التعاون مع الشركة في اإلشراف على تنفيذ خططهم المستقبلية ودعمهـم فـي ذلـك

 .فنيًا، وتدشين الهوية الجديدة
 منحت الهيئة العامة للسياحة واآلثار، شهادة عالمة الجودة على الطرق اإلقليمية

" الـدمام –الريـاض "م ألحـد فـروع محطـة ساسـكو الواقعـة علـى طريـق 2013عـام 
 .كيلو 160السريع، والتي تبعد عن منطقة الرياض 
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 نماذج من الشراكة مع القطاع الخاص

 توقيع مذكرة التعاون مع شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير
 عوامل نجاح مذكرات

 التعاون

 آلية تفعيل مذكرات

 التعاون

 مستوى االرتباط 

إرشادات التفاعل 

األدوات 

 تصنيف الهيئة لوثائق

 التعاون 

 خطة تفعيل الشراكة

 مع القطاع الخاص

 نماذج من

الشراكة مع 

 القطاع الخاص 

  التوقيع مع شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنميـة لـدعم األسـر المنتجـة مـن
خـــالل تـــوفير الـــدعم المـــالي، والتســـويقي، إضـــافة الـــى تـــوفير مقـــار للبيـــع، متضـــمنًة المجـــاالت 

 :التالية
 في مواقع مختلفة بدون رسوم) شهري(بشكل دوري) بازار(عرض منتجات الحرفيات. 
إنشاء حاضنات األعمال الحرفية. 
 فــي ) كيــف تبــدأ مشــروعك الســياحي الترفيهــي الصــغير(احتضــان جميــع المتــدربين لبرنــامج

منشــآت الحكيــر الترفيهيــة لمــدة ثالثــة أشــهر، وتقــديم الــدعم والخــدمات مــن خــالل المســاعدة 
 .في إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم الترفيهية الصغيرة
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