
القطاعات االقتصادية بعسير
مبنطقة عسريسلسلة تقارير شهرية ترصد واقع القطاعات االقتصادية 

2019: التقرير الثالث أهبابغرفةواملعلوماتالبحوثمركزعنيصدر

السياحة
يف 
عسير



فريق العمل

:إعداد
نادر محمد حسن

مستشار اقتصادي
مركز البحوث واملعلومات

:تدقيق لغوي
وائل فاوي
محرر صحفي

إدارة العالقات العامة واإلعالم

:إخراج فني
محمد عسكر

مصمم
إدارة العالقات العامة واإلعالم

:مراجعة
مشبب أبو عشي

مساعد األمين العام للخدمات 
االستشارية والتخصصية

:إشراف عام
رياض آل عقران. د

األمين العام



ميحرلا نمحرلا هللا مسب



تقديم

الفرصمنبالعديدعسيرمنطقةتذخر
عسيرمنطقةوتعدالقطاعات،منالكثيريف
منوالتيباململكةالواعدةاملناطقمن

لىتومعالسيماكبيراتطوراتشهدأناملنتظر
نبطاللبنتركياألميرامللكيالسموصاحب

نشاطمنلهبمااملنطقةإمارةالعزيزعبد
قةمنبثللمنطقةواضحةتطويريةورؤيةمكثف

حتىاململكةاتخذتهاالتيالشاملةالرؤيةعن
.2030عام

الوجهةبكونهاعسيرمنطقةتشتهر
عاداستبتمماإذااململكةيفاألولىالسياحية
بأنيعلمالالكثيرولكنالدينية،السياحة
الفرصمنكبيراعدداتمتلكعسيرمنطقة

السياحةغيرأخرىقطاعاتيفاالستثمارية
والزراعةوالصناعةالتعدينقطاعاتيفالسيما

منمزيداتسليطيستلزمالذياألمروغيرها،
يفاملعنيينلتزويدالقطاعاتتلكىلعالضوء

منبمجموعةوالخاصالحكوميالقطاعين

القطاعاتكافةعنتهمهمقدالتياملعلومات
.عسيربمنطقة

يف–أبهاغرفةارتأتاملنطلق،هذاومن
لهايكونأنأهمية-خدماتمنتقدمهماظل
اتالبيانمنبمجموعةمشتركيهاتزويديفدورا

واقععناملبسطةوالتحليالتواملعلومات
.عسيرمنطقةيفاالقتصاديةالقطاعات

يفممثلةأبهاغرفةشرعتوعليه،
إصداريفلهاالتابعواملعلوماتالبحوثمركز

التيالتحليليةالتقاريرمنجديدةسلسلة
واملهتميناألعمالرجالتعريفإلىتهدف

بالقطاعاتاملرتبطةاملؤشراتبأهم
.االقتصادية

تلكتساهمأنأبهاغرفةتأملوأخيرا،
طوتسليعسيربمنطقةالتعريفيفالتقارير

يالتاالقتصاديةالقطاعاتىلعالضوءمنمزيدا
عاملبشكللمملكةواعدةاستثماريةفرصاتضم

.الخصوصوجهىلععسيروملنطقة

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث



قائمة املحتويات

الصفحةاملحتويات
5.مقدمة: أوال

6.االطار التشريعي املنظم لقطاع السياحة باململكة: ثانيا
20-7املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

7.السياحة الوافدة( أ
7نوع مكان اإلقامة والوجهة( 1
8من الزيارة والوجهةالغرض( 2
9مدة اإلقامة والوجهة( 3
10.السياحي للسياحة الوافدةاإلنفاق( 4

11.السياحة املحلية( ب
11الرحالت السياحية املحلية حسب النوع  والوجهة الرئيسية( 1
12حسب الغرض من الزيارة( باستثناء رحالت اليوم الواحد)الرحالت السياحية املحلية ( 2
14حسب وسيلة النقل( باستثناء رحالت اليوم الواحد)الرحالت السياحية املحلية ( 3
15حسب مكان اإلقامة( باستثناء رحالت اليوم الواحد)الرحالت السياحية املحلية ( 4
16حسب مدة اإلقامة( باستثناء رحالت اليوم الواحد)الرحالت السياحية املحلية ( 5
باستثناء  )متوسط مدة اإلقامة حسب مكان اإلقامة للرحالت السياحية املحلية ( 6

17( رحالت اليوم الواحد
18املحليةاإلنفاق السياحي للسياحة( 7

19.املحلية الثانويةالسياحة( ج
19الرحالت السياحية املحلية  الثانوية حسب النوع  والوجهة ومتوسط مدة اإلقامة( 1
20اإلنفاق السياحي للرحالت املحلية الثانوية( 2

23-21.حصر أعداد املشاريع السياحية والتراثية بعسير: رابعا
21.التراخيص( أ
22.منشآت املعارض واملؤتمرات( ب
22.الحرف التراثية واملسارات السياحية والتراث العمراني واملشاريع الزراعية( ج
23.اآلثار واملتاحف( د

24.عسيرأهم الفرص االستثمارية املتاحة بالقطاع يف: اخامس

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث



2030رؤيتهاإطالقمنذاململكةتعمل
وعتنالوطنيالقتصادهاجديدةمرتكزاتبناءىلع

أهممنالسياحةقطاعويعدالدخل،مصادربها
كبرىآماالاململكةعليهاتبنيالتيالقطاعات

التيالوطنياالقتصادروافدأهمأحدباعتباره
نظمةملبياناتفوفقاهائلة،تطويربفرصتتمتع

العربيةاململكةاحتلتالعاملية،السياحة
بةواملرتوعربياخليجيااألولىاملرتبةالسعودية

للسياحةالوافدينعددحيثمنعامليا(21)
ىلعاململكةاستحوذتحيث.2017يفالدولية

ىلعالدوليينالسياحعددإجماليمن%1.2نحو
السياحةإيراداتحجموقدرالعالم،مستوى
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هذهكلأنأحدىلعيخفىوال
املقدسةاألماكنزيارةعنناتجةاملؤشرات
اململكةأنحينيف.والعمرةللحجباململكة

يرتطومعهايمكنالتياملقوماتمنعدداتمتلك
أغراضلتتعدىاملتنوعةالسياحيالجذبعناصر

عدداململكةيفتتوافرحيثالدينية،السياحة
ىلعتأتيوالتيالسياحيالجذبمناطقمن

.عسيرمنطقةرأسها

مقدمة: أوال 5
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العربيةباململكةالسياحةقطاعيخضع
امللكيباملرسومالصادرالسياحةنظامإلىالسعودية

واللوائحوتعديالته،1436/01/09بتاريخ(2/م)رقم
.عنهاملنبثقة

الصادرالفنادقنظاممحلالنظامهذاحلولقد
وتضمنهـ،1395لعام(27/م)رقمامللكيباملرسوم
نواملهوالخدماتاألنشطةوتصنيفواألهداف،التعريفات
وأماكنالسياحياإليواءمرافقىلعوالرقابةالسياحية،

وإصدار،العامةواألحكام،والعقوباتالسياحية،األنشطة
.اللوائح

الوطنيوالتراثللسياحةالعامةالهيئةوتعد
السياحةقطاعتنظيمبهااملنوطالرسميةالجهةهي

.لتطويرهاملستقبليةالخططورسمأداءهومتابعة

االطار التشريعي املنظم لقطاع : ثانيا
السياحة باململكة 6
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املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

تعكسالتياملؤشراتألهمتفصيلياتحليالالتقريرمنالجزءهذايتناول
ىلعاملؤشراتلتلكالتفصيليالتحليلطريقعنعسيرمنطقةيفالسياحةحركة
.الثانويةوالسياحةاملحلية،والسياحةالوافدة،السياحةهيمستوياتثالثة

.الوافدةالسياحة(أ
والوجهةاإلقامةمكاننوع(1

رحلة3932مقابل2017عامخاللسياحيةرحلة846عسيرمنطقةاستقبلت
إلى2017عامبياناتوتشير.%78.5بحوالييقدركبيراانخفاضامحققة2016عاميف

محافظةجميعهاواستهدفتخاصة،إقامةأماكنيفكانتالرحالتتلككلأن
الوجهاتيفتنوعشهدالذي2016عاميفعليهالحالكانمابعكسبيشة،

.اإلقامةوأماكنالسياحية

الرحالت السياحية الوافدة حسب نوع مكان اإلقامة املستخدم والوجهة
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وحداتفنادقالوجهة
املجموعأخرىخاصمفروشة

2016201720162017201620172016201720162017
ــ2429ــــــ1709ــ720ــــأبها

ــ92ــــــــــ92ــــخميس مشيط
846ــ846ــــــــــــــبيشة

ــــــــــــــــــــالنماص
ــ1412ــــــ1268ــــ143أخرى

8463032846ــــ2978ــ812ــ143اإلجمالي
100100100ــــ75ــ21ــ4)%(

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.الوافدةالسياحة(أ
والوجهةالزيارةمنالغرض(2

الرحالتلكافةالزيارةمنالغرضكان
زيارةهو2017عاميفالوافدةالسياحية
يفاألمرعليهكانمابعكسواألقارب،األصدقاء

بينالزيارةأغراضيفتنوعشهدالذي2016عام
أنويذكر.وغيرهااألقاربوزيارةالعطالتفضاء
ترحالاستقبالاملنطقةتشهدلمالعامينيف

.واملؤتمراتالعملبغرضوافدة

الغرض من الزيارة والوجهةالسياحية الوافدة حسب الرحالت 
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الوجهة
قضاء العطالت

والتسوق
زيارة األصدقاء 

واألقارب
العمل 

املجموعأخرىواملؤتمرات
2016201720162017201620172016201720162017

ــ2429ــــــــــ1709ــ720أبها
ــ92ــ92ــــــــــــخميس مشيط

846ــــــــــ846ــــــبيشة
ــــــــــــــــــــالنماص

ــ1412ــ1412ــــــــــــأخرى
15038463932846ــــــ1709ــ720اإلجمالي

38100100100ــــــ44ــ18)%(
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.الوافدةالسياحة(أ
والوجهةاإلقامةمدة(3

عدد2017يفالسياحيةالرحالتكافةقضت
كانمابعكسليلة،14إلى8بينتراوحاللياليمن

مدديفتنوعشهدالذي2016عاميفاألمرعليه
.ليلة14وحتىواحدةليلةبينمناإلقامة

مدة اإلقامة والوجهةالسياحية الوافدة حسب الرحالت 

القطاعات االقتصادية بعسير
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املجموعليلة91-29ليلة28-15ليلة14-8ليال7-4ليال3-1الوجهة
201620172016201720162017201620172016201720162017

ــ2429ــــــــــ1709ــــــ720أبها
ــ92ــــــــــــــــــ92خميس مشيط

846ــــــــــ846ــــــــــبيشة
ــــــــــــــــــــــالنماص

ــ1412ــــــــــــــ576ــ835أخرى
3932846ــــــــ1709846ــ576ــ1647اإلجمالي

100100ــــــــ43100ــ15ــ42)%(
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا
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.الوافدةالسياحة(أ
الوافدةللسياحةالسياحياإلنفاق(4

انخفض،%78.5إلىوصلتبنسبة2017و2016عاميبينالوافدةالسياحيةالرحالتعددالنخفاضانعكاسا
اإليواءبندييفكانتاالنخفاضبنودأكبرأنإال.%73بحواليالعامينبينالوافدةللرحالتالسياحياالنفاقإجمالي

.2017عاميفأنفاقأيةيشهدالماللذانواالستجماموالترفيه

املأكوالت اإليواءالبند
الترفيه النقلواملشروبات

اإلجماليأخرىالتسوقواالستجمام
2016384,2382,664,3216,142,251340,8524,538,934379,80914,450,405
20170171,849309,95503,201,811182,1193,865,734

73-52-29-ـــ95-94-ـــ)%(معدل النمو 
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر

بالريالالسياحية الوافدة انفاق الرحالت 

المأكوالت 
والمشروبات

4%

النقل
8%

التسوق
83%

أخرى
5%

2017التوزيع النسبي لإلنفاق السياحي 

دبناستحواذإلىالبياناتتشيرآخر،جانبوىلع
إذدة،الوافالسياحةإنفاقمناألكبرالنصيبىلعالتسوق

عامخاللعسيريفالتسوقىلعاإلنفاقنسبةقدرت
بحواليالنقلبندىلعاإلنفاقوتاله،%83بحوالي2017

واملشروباتاملأكوالتىلعاإلنفاقبلغحينيف،8%
4%.

2016التوزيع النسبي لإلنفاق السياحي 

الذي،2016يفعنهكثيراالتوزيعهذاويختلف
كثيرايقلبما%31التسوقىلعاإلنفاقنسبةفيهبلغت

النقلىلعاالنفاقفيهشهدالذيالوقتيف،2017عن
ويذكر.2017عنكبيرةبزيادةاإلنفاقإجماليمن%43نحو

إجماليمن%5ىلعاستحوذاوالترفيهاإليواءبنديأن
.2016يفاإلنفاق

اإليواء
3%

المأكوالت 
والمشروبات

18%

النقل
43%

الترفيه 
واالستجمام

2%

التسوق
31%

أخرى
3%

.2017، و2006، اإلحصاءات السياحية ملنطقة عسير (ماس)اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية التقرير : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
الرئيسيةوالوجهةالنوعحسباملحليةالسياحيةالرحالت(1

عن%5بحواليقدرتبزيادةمحليةسياحيةرحلةمليون5.4عنيزيدما2017عاميفعسيرمنطقةاستقبلت
إال،%7إلىوصلتبنسبةواحديوممنألكثرالسياحيةالرحالتعددارتفاعمنالرغموىلع.2016عاميفالرحالتتلكعدد

.العامينبين%36بحواليقدرانخفاضشهدتالواحداليومرحالتأن
السياحيةالرحالتاستقبالحيثمناألكبرالنصيبأبهاملدينةكانت،2017عاميفالوجهاتمستوىوىلع

حينيف.%13مناقتربتبنسبةأملعرجالمحافظةوتلتهاأبها،مدينةاستهدفتالرحالتتلكمن%57أنحيثاملحلية،
.%0.1بلغتبنسبةالجنوبظهرانمحافظةاملحليةالرحالتاستقباليفاملحافظاتأقلكانت

إجمالييفزيادةملعدالتتحقيقااملحافظاتأكثرأنإلىالبياناتتشير،2017و2016العامينبيناملقارنةوعند
كانحينيف،%138بنحوالرحالتتلكنسبةفيهاارتفعتالتيبلقرنمحافظةيفكانتاملحليةالسياحيةالرحالت

يفرحلةألف12منيقتربماتسجيلإلىاإلشارةوتجدر.%59بحواليوقدرالجنوبظهرانمحافظةيفاألكبراالنخفاض
أحدمحافظةحافظتحينيف.2016عامخاللرحلةألياملحافظةفيهتشهدلمالذيالوقتيفتثليثبمحافظة2017

.الدراسةمحلالعامينخاللمحليةسياحيةرحلةأيةتسجيلعدمىلعرفيدة

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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إجمالي الرحالتالرحالت السياحيةرحالت اليوم الواحدالوجهة
20162017%20162017%20162017%

212,643,6313,024,939142,714,7893,081,43614-71,15856,496أبها
3362,618385,9946377,501400,3626-14,88314,368خميس مشيط

30-23139,50797,983-127,42297,983ــــ12,085بيشة
31-27401,763278,374-89380,099276,083-21,6642,291النماص

46-46489,199265,028-38476,811257,291-12,3887,737محايل عسير
27-2737,27727,348-37,27727,348ــــــسراة عبيدة

ــ11,897ــــ10,340ــــ1,557ــتثليث
468,852685,93346468,852687,29247ــ1,359ــرجال أملع
ــــــــــــــــــأحد رفيدة

59-5917,8137,264-17,8137,264ــــــظهران الجنوب
1,5138,12943759,46265,5291060,97573,65721بلقرن

48,823116,06713848,823116,067138ــــــاملجاردة
3-81365,535367,1500.4379,988369,852-14,4532,701أخرى

364,988,3445,321,92175,136,4895,416,5605-148,14594,638اإلجمالي
ــ100100ــ9798ــ32)%(

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر

رحالتأنيذكر
تتعدىالالواحداليوم

إجماليمن%3-2نسبتها
السياحيةالرحالتعدد

إلىالقادمةاملحلية
ولقدعسير،منطقة
بلقرنمحافظةشهدت

تلكيفزيادةنسبةأىلع
2016العامينبينالرحالت

فضال،%437بنحو2017و
يفالرحالتتلكظهورعن

عأملورالتثليثمحافظتي
الذيالوقتيف2017يف

يفمنهاأييسجللم
.2016عاميفاملحافظتين

معدالتانخفضتحينيف
يفالرحالتمنالنوعهذا

.املحافظاتباقي

الرحالت السياحية املحلية حسب النوع والوجهة الرئيسية



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
الزيارةمنالغرضحسب(الواحداليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةالرحالت(2

يفعسيرإلىالقادمةاملحليةالسياحيةالرحالتإجماليمن%55نحوىلعوالتسوقالترفيهسياحةاستحوذت
األصدقاءزيادةتستهدفالتيالسياحةحققتوبالعكس،.2016عاميفعنها%1بحوالييقدرانخفاضامحققة2017عام

حينيف.الترتيبىلعالعامينيف%42و%41نحوبلغتإذأيضا،%1بنحوتقدر2017و2016العامينبينزيادةواألقارب
يفاملحليةالسياحيةالرحالتإجماليمنفقط%1حواليواملؤتمراتالعملتستهدفالتياملحليةالسياحةنسبةبلغت

.2016عاميف%2بنحومقارنة2019عام
العملبغرضاملحليةالسياحيةالرحالتعدديفانخفاضااملحافظاتكلشهدتاملحافظات،مستوىوىلع

حلةرألفعنيزيدماشهدتالتياملجاردةمحافظةباستثناءوذلكالدراسة،محلالعامينبينمتفاوتةبنسبواملؤتمرات
.2016يفالغرضبهذارحلةأياملحافظةفيهتشهدلمالذيالوقتيف2017يفالغرضلهذا

ةاملستهدفالرحالتنسبةيفارتفاعشهدتالتياملحافظاتأىلعبلقرنمحافظةفتعدوالتسوق،الترفيهأما
تكنلم2017يفباملجاردةالغرضلهذامستهدفةسياحيةرحالتظهورإلىباإلضافة،%122بنحوالعامينبينالغرضلهذا

العامينبينالغرضهذارحالتيفاالنخفاضمعدالتأىلععبيدةسراةمحافظةسجلتحينيف.2016يفموجودة
.%82إلىوصلتبنسبة

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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املجموعأخرىزيارة األصدقاء واألقاربالترفيه والتسوقالعمل واملؤتمراتالوجهة
20162017%20162017%20162017%20162017%20162017%

121,702,5962,005,40718857,258940,8211027,62629,23862,643,6313,024,93914-56,15149,473أبها
313,07668,881427362,618385,9946-19201,290194,717-8129,249104,849-19,00317,546خميس مشيط

23-22127,42297,983-241,7841,391-1776,14857,810-5644,06136,397-5,4302,385بيشة
27-380,099276,083ــــ66,052-37145,239136,416-96219,960139,333-8,848334النماص

46-476,811257,291ــــ492,701-41266,381135,658-207,108121,632ــــ621محايل عسير
27-37,27727,348ــــــ827,56521,946190-29,7125,402ــــــسراة عبيدة

ــ10,340ــــــــــ10,340ــــــــــــــتثليث
468,852685,93346ــــ293,437426,23945167,312259,694558,103ــــــرجال أملع
ــــــــــــــــــــــــــــــأحد رفيدة

59-17,8137,264ــــ1,4073,7651686,504ــــ1,7983,499958,103ظهران الجنوب
59,46265,52910ــــــ763,0266,71312252,65457,90010-3,783916بلقرن

48,823116,067138ــــــ48,823109,764125ــ5,255ــــ1,047ــاملجاردة
365,535367,1500.4ــ5,786ــ46222,095284,70828-140,73876,656ــــ2,701أخرى

242,777,9892,927,88352,046,1742,213,541865,847105,296604,988,3445,321,9217-98,33575,201اإلجمالي
ــ100100ــ12ــ4142ــ5655ــ21)%(

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر

الرحالت السياحية املحلية حسب الغرض من الزيارة



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
الزيارةمنالغرضحسب(الواحداليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةالرحالت(2

الرحالتنسبةيفارتفاعشهدتالتياملحافظاتأىلععبيدةسراةمحافظةفتعدواألقارب،األصدقاءزيارةأما
يفبتثليثالغرضلهذامستهدفةسياحيةرحالتظهورإلىباإلضافة،%190بنحوالعامينبينالغرضلهذااملستهدفة

بينالغرضهذارحالتيفاالنخفاضمعدالتأىلععسيرمحايلمحافظةسجلتحينيف.2016يفموجودةتكنلم2017
.%49إلىوصلتبنسبةالعامين

إلىلتوصبنسبةزيادةالعامينبين(الواحداليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةالرحالتشهدتعام،وبشكل
السياحيةالرحالتنسبةارتفعتكما،%8بنحوواألقارباألصدقاءزيارةتستهدفالتيالسياحيةالرحالتنسبةوزادت،7%

واملؤتمراتالعملتستهدفالتياملحليةالسياحيةالرحالتانخفضتحينيف،%5بنحووالتسوقالترفيهتستهدفالتي
.%24بنحو2017و2016عاميبين

منااستحواذهنسبوتفاوتتاإلجمالي،السياحيةالرحالتعددمناألكبرالنصيبىلعأبهامدينةاستحوذتولقد
العملتستهدفالتياملحليةالسياحيةالرحالتإجماليمن%66ىلعأبهااستحوذتفلقد.2017يفالغرضحيث

األصدقاءزيارةتستهدفالتيالرحالتمن%43ونحووالتسوق،الترفيهتستهدفالتيالرحالتمن%68وواملؤتمرات،
.واألقارب

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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2017من الرحالت السياحية املحلية حسب الغرض من الزيارة )%( نسب استحواذ املحافظات 
املجموعأخرىزيارة األصدقاء واألقاربالترفيه والتسوقالعمل واملؤتمراتالوجهة

6668432857أبها
233.588.8657.3خميس مشيط

31.246.211.8بيشة
0.44.766.205.2النماص

04.156.104.8محايل عسير
00.181.001سراة عبيدة

000.500.2تثليث
014.5611.7013رجال أملع
00000أحد رفيدة

500.200.1ظهران الجنوب
1.20.232.601بلقرن

1.40.185.002.2املجاردة
02.6212.956.9أخرى

100100100100100اإلجمالي
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
النقلوسيلةحسب(الواحداليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةالرحالت(3

حيثعسيرملنطقةللوصولاملحليةالسياحيةالرحالتقبلمناستخدامااألكثرالوسيلةالبريالنقليعد
قدالبريالنقلاستخدامأنإلىالبياناتتشير،2017و2016العامينبيناملقارنةوعند.الرحالتتلكمن%94نحوتستخدمه

.الجويالنقلاستخداميففقط%1زيادةمقابليف%7بنسبةزاد
عدالتمزيادةيفاألكبرالنصيبلهاكانبيشةمحافظةأنيتضحالجوي،النقلاستخدامىلعتفصيالأكثروبنظرة

بنحوعسيرمحايلمحافظةنصيبمناألكبراالنخفاضكانحينيف%146إلىوصلتبنسبةالعامينبينجواإليهاالوصل
52%.

نصيبنمكانتملحافظةالبريالنقلاستخداميفنسبةأىلعأنإلىالبياناتفتشيرالعامين،بينالبريالنقلأما
.%57إلىوصلتبنسبةالجنوبظهرانملحافظةمسجالانخفاضأكثركانحينيف،%156بحوالياملجاردة

نحووىلععسيرملنطقةالقادمةالجويةاملحليةالسياحيةالرحالتمن%80ىلعتستحوذأبهامدينةأنيذكر
.البريةاملحليةالسياحيةالرحالتمن55%

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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املجموعبراجواالوجهة
20162017%20162017%20162017%

255,814257,52412,387,8172,767,415162,643,6313,024,93914أبها
8,48318,262115354,135367,7324362,618385,9946خميس مشيط

23-30127,42297,983-5,18612,762146122,23685,221بيشة
27-27380,099276,083-41358,303263,209-21,79612,874النماص

46-46476,811257,291-52462,475250,431-14,3366,860محايل عسير
27-1637,27727,348-32,73827,348ــــ4,539سراة عبيدة

ــ10,340ــــ10,340ــــــــتثليث
468,852680,79945468,852685,93346ــ5,134ــرجال أملع
ــــــــــــــــــأحد رفيدة

59-5717,8137,264-16,9517,264ــــ862ظهران الجنوب
56,78665,5291559,46265,52910ــــ2,676بلقرن

743,328110,93215648,823116,067138-5,4965,134املجاردة
0.3365,535367,1500.4-7573,473359364,778363,678أخرى

319,945322,02414,668,4004,999,89874,988,3445,321,9217اإلجمالي
ــ100100ــ9494ــ66)%(

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر

الرحالت السياحية املحلية حسب وسيلة النقل



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
اإلقامةمكانحسب(الواحداليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةالرحالت(4

2016عاميبينحدثتتفاوتاتعدةإلىاملحليةالسياحيةللرحالتاملستخدماإلقامةبمكانالخاصةالبياناتتشير
تمعدالزيادةيفاألكبرالنصيبلهاكانبيشةمحافظةأنيتضحالجوي،النقلاستخدامىلعتفصيالأكثروبنظرة.2017و

بنحوعسيرمحايلمحافظةنصيبمناألكبراالنخفاضكانحينيف%146إلىوصلتبنسبةالعامينبينجواإليهاالوصل
يف.2016عاميف%53مقابليف%38إلى2017يفوصلكبيربشكلاملفروشةالوحداتىلعاالعتمادانخفضحيث،52%

%7مقابليف%10لنحواملحليةالسياحيةالرحالتمنمستخدميهاعددوصلحيث2017يفالفنادقىلعاالعتمادزادحين
.2017عاميف%45إلى2016عاميف%38منالخاصالسكنىلعاالعتمادزادكما،2016يف

%169بنسبةالنماصنصيبمنكانتالعامينبينالفنادقاستخدامزيادةحيثمنمحافظةأىلعأنإلىاإلشارةوتجد
وكان،%58إلىوصلتبنسبةللمجاردةكانتاملفروشةالشققاستخدامزيادةحيثمنمحافظةأىلعكانتحينيف

أىلعكانتفقدالخاص،السكنأما.%75تخطتبنسبةبلقرنبمحافظةاملفروشةالشققاستخداميفاألكبراالنخفاض
ظهرانمحافظةيفاالنخفاضنسبأىلعكانتحينيف،%203بلغتبنسبةاملجاردةمحافظةهيفيهارتفاعااملحافظات

.%67بنحوالجنوب

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث

15

الرحالت السياحية املحلية حسب مكان اإلقامة

وحدات سكنية فنادقالوجهة
املجموعأخرىخاصمفروشة

20162017%20162017%20162017%20162017%20162017%
16.7682,407925,11935.655,203261,1803732,643,6313,024,93914-276,289481,88874.41,629,7321,356,753أبها

17.5180,707197,5979.35,84132,609453362,618385,9946-10,52619,21282.5165,545136,576خميس مشيط
23-127,42297,983ــــــ44.9-32,34340,52825.395,07952,393ــ5,062ــبيشة

27-49380,099276,083-1.623,43011,940-58.2181,605178,664-5,40514,520169169,66070,959النماص
46-476,811257,291ــــــ19.2-65.1180,217145,670-11,69912,2524.7284,89599,369محايل عسير
27-37,27727,348ــــــ6.3-29,17427,348ــــ8,103ــــــسراة عبيدة

ــ10,340ــــــــــ10,340ــــــــــــــتثليث
468,852685,93346ــ38,209ــ144,926216,75350312,308430,97138ــــ11,619رجال أملع
ــــــــــــــــــــــــــــــأحد رفيدة

59-17,8137,264ــــــ67-46.211,3093,765-6,5043,499ــــــظهران الجنوب
75.335,69154,15551.73,0263,9052959,46265,52910-20,7465,134ــ2,335ــبلقرن

48,823116,067138ــــــ21,98334,7135826,84181,354203ــــــاملجاردة
46.7167,930265,013588,32213,50562365,535367,1500.4-77148,77579,348-40,5089,284أخرى

22.41,903,2652,372,3892595,822361,3482774,988,3445,321,9217-356,045544,55352.92,633,2122,043,631اإلجمالي
ــ100100ــ27ــ3845ــ5338ــ710)%(

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
اإلقامةمدةحسب(الواحداليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةالرحالت(5

كليف2017و2016عاميبينارتفاعحدوثإلىاملحليةالسياحيةللرحالتاإلقامةبمدةالخاصةالبياناتتشير
الكلشهدتاملقابلويف،%14نحوبلغالعامينبينانخفاضاشهدتالتي(ليلة14-8)املدةباستثناءاملددتقسيمات
%9و%3و%31بنحوقدرتمتفاوتةبنسبارتفاعا(ليلة91-29)و(ليلة28-15)و(ليال7-4)و(ليال3-1)األخرىاملددتقسيمات

.الترتيبىلع%1و
من%52بنحواستأثرتاذاملحلية،السياحيةالرحالتعددحيثمناألكبرالنصيبىلع(ليال7-4)مناملدةوتستحوذ

عددمن%22ىلعباستحواذها(ليال3-1)املدةوتلتها.%50إلىلتصل2017يفانخفضتأنهاإال2016يفالرحالتتلكعدد
.2017عاميف%27إلىوصلتزيادةشهدتأنهاإال2016يفالرحالت

إجماليمن%65وىلع،(ليال3-1)تقضيالتيالرحالتإجماليمن%43ىلعأبهامدينةاستحواذإلىاإلشارةوتجد
تقضيالتيالرحالتمن%40ونحو،(ليلة14-8)تقضيالتيالرحالتإجماليمن%65وأيضا،(ليال7-4)تقضيالتيالرحالت

.ليلة(91-29)تقضيالتيالرحالتإجماليمن%54وحوالي،(ليلة15-28)

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث

16

الرحالت السياحية املحلية حسب مدة اإلقامة

ليلة91-29ليلة28-15ليلة14-8ليال7-4ليال3-1الوجهة
20162017%20162017%20162017%20162017%20162017%

17-3121,194101,169-14153,978149,753-460,090619,310351,408,9901,727,27223499,380427,435أبها
563,78329,3326757,68936,972381-2967,24029,784-106,711163,41453177,196126,491خميس مشيط

2,1037,702266ــــ627,328-313,7165,210-4565,79963,839-38,47621,233بيشة
59-239,70546,8811827,73911,491-4338,62737,906-18177,684100,420-96,34479,384النماص

59-3912,8235,206-9485,39652,191-5192,3615,863-57,19682,52044229,034111,510محايل عسير
ــــــــــــ673,02610,269239-1,5136,27531532,73810,804سراة عبيدة

ــــــــــــــ4,041ــــ896ــــ5,402ــتثليث
ــــــــــــ160,203265,61566306,851395,121291,79825,1971301رجال أملع
ــــــــــــــــــــــــــــــأحد رفيدة

7042,720286ــــــــــــ60-826,6622,637-10,4471,906ظهران الجنوب
ــ6,920ــــ2,585ــ3812,82320,33359-11,11313,6982335,52621,992بلقرن

ــ5,800ــ2-14,65514,430ــ44,902ــ44-34,16819,045ــ31,890ــاملجاردة
27-2843,64750,5041639,22681,32110714,65510,741-7116,59483,705-151,413140,879أخرى

14344,071376,4939186,907188,7221-1,093,5051,431,528312,591,2432,663,7343772,618661,444اإلجمالي
ــ44ــ77ــ1512ــ5250ــ2227)%(

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.املحليةالسياحة(ب
اليومرحالتباستثناء)املحليةالسياحيةللرحالتاإلقامةمكانحسباإلقامةمدةمتوسط(6

(الواحد
مسجاليوم،7.3نحو2017عامخاللعسيرمنطقةيفاملحليةالسياحيةالرحالتاإلقامةملدةالعاماملتوسطبلغ

العامينبينانخفاضاشهدقداإلقامةأماكنلكلاإلقامةمتوسطأنإلىاإلشارةوتجدر.يوم7.8بلغالذي2016يفعنهانخفاضا
.نقطة0.5بنحوارتفعالذيبالفنادقالخاصاإلقامةمتوسطباستثناء

يوم،7.8بنحومتوسطأىلعاملحليةالسياحيةللرحالتالخاصةاملساكنيفاإلقامةمدةمتوسطسجل،2017وخالل
.يوم5.6الفنادقيفاإلقامةمتوسطسجلحينيفأيام،7بحواليقدربمتوسطاملفروشةالوحداتوجاءت

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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متوسط مدة اإلقامة حسب مكان اإلقامة للرحالت السياحية املحلية 
املتوسط العامأخرىخاصوحدات سكنية مفروشةفنادقالوجهة

20165.17.58.122.87.8
20175.67.07.87.77.3

.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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.املحليةالسياحة(ب
املحليةللرحالتالسياحياإلنفاق(7

السياحيةاإلنفاقأنإال،%5بنحو2017و2016عاميبيناملحليةالسياحيةالرحالتعددزيادةمنالرغمىلع
يفعنه2017يف%23نحوالسياحياإلنفاقإجمالييفاالنخفاضبلغحيثالعامي،بينشديداانخفاضاانخفضقد

التسوقبنديفاالنخفاضبنودأقلكانتحينيف،%44بنحواإليواءبنديفاالنخفاضبنودأكبروكانت،2016
.فقط%5بحوالي

املأكوالت اإليواءالبند
الترفيه النقلواملشروبات

اإلجماليأخرىالتسوقواالستجمام

20162,089,165,2501,791,434,1121,121,976,0661,035,502,9181,558,095,47693,736,4447,689,910,265
20171,164,736,8191,497,816,046971,033,056718,974,4451,474,011,29062,079,0415,888,650,696

23-34-5-31-13-16-44-)%(معدل النمو 
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر

املحلية بالريالالسياحية انفاق الرحالت 

2017التوزيع النسبي لإلنفاق السياحي 

دبناستحواذإلىالبياناتتشيرآخر،جانبوىلع
إنفاقمناألكبرالنصيبىلعواملشروباتاملأكوالت
نسبتهقدرتإذ،2017يفبعسيراملحليةالسياحة
بحواليالتسوقبندىلعاإلنفاقوتاله،%25.1بحوالي

.%20نحواإليواءىلعاإلنفاقبلغحينيف،24.9%

2016التوزيع النسبي لإلنفاق السياحي 

رتيبتيفيختلفكمانسبياالتوزيعهذاويختلف
مناألكبرالنصيبكانحيث،2016يفالحالعنالبنود

،%27بلغتبنسبةاإليواءبندىلعالسياحياالنفاق
بندجاءثم،%23بنحووالشروباتاملأكوالتبندوتاله

سلوكتغيرإلىيشيرالذياألمر.%20بحواليالتسوق
.العامينبيناملحليينللسياحاإلنفاق

اإليواء
27%

المأكوالت 
والمشروبات

23%

النقل
15%

مامالترفيه واالستج
14%

التسوق
20%

أخرى
1%

اإليواء
20%

المأكوالت 
والمشروبات

25.1%

النقل
17%

الترفيه 
واالستجمام

12%

التسوق
24.9%

أخرى
1%

.2017، و2006، اإلحصاءات السياحية ملنطقة عسير (ماس)اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية التقرير : املصدر



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.الثانويةاملحليةالسياحة(ج
.الرئيسيةلوجهتهتوجههأثناءفيهاالوقتبعضوقضاءاألماكنأحدىلعالسائحمروربهايقصد

اإلقامةمدةومتوسطوالوجهةالنوعحسبالثانويةاملحليةالسياحيةالرحالت(1
%45بحواليقدربانخفاضثانويةمحليةسياحيةرحلةألف111منيقتربما2017عاميفعسيرمنطقةاستقبلت

محليةسياحيةرحالتوجودعسيرمنطقةتشهدلم2017عامخاللأنهبالذكروجدير.2016عاميفالرحالتتلكعددعن
..الواحداليومرحالتنوعمنثانوية

الثانوية،املحليةالسياحيةالرحالتعددنصفىلعأبهامدينةاستحوذت،2017عاميفالوجهاتمستوىوىلع
.%14جاوزتبنسبةعسيرمحايلمحافظةوتلتها

يفحدثتالرحالتمنالنوعهذامثليفطفرةوجودإلىالبياناتتشير،2017و2016العامينبيناملقارنةوعند
حققتقدأملعرجالمحافظةأنإلىاإلشارةوتجدر،%2800عنيزيدبماالرحالتتلكنسبةفيهازادتالتيعسيرمحايل

.%30إلىوصلتبنسبةالرحالتمنالنوعهذامثليفاألخرىهيزيادة

القطاعات االقتصادية بعسير
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الوجهة
رحالت اليوم 

إجمالي الرحالتالرحالت السياحيةالواحد
20162017%20162017%20162017%

34-3083,63154,996-78,41554,996ــــ5,217أبها
74-7450,23312,817-49,47612,817ــــ757خميس مشيط

ــــ7,186ــــ7,186ــــــبيشة
46-1522,98512,327-14,46412,327ــــ8,522النماص

54615,912281454615,9122814ــــــمحايل عسير
ــــ1,513ــــ1,513ــــــسراة عبيدة

ــــــــــــــــــتثليث
8,10310,510308,10310,51030ــــــرجال أملع
ــــــــــــــــــأحد رفيدة

ــــــــــــــــــظهران الجنوب
ــــ7,446ــــ7,446ــــــبلقرن

ــــــــــــــــــاملجاردة
79-7119,8704,127-14,4684,127ــــ5,402أخرى

45-39201,514110,690-181,617110,690ــــ19,897اإلجمالي
ــ100100ــ90100ــ100)%(

، 2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر
.2017و

متوسط مدة اإلقامة
فنادقالوجهة

20163.4
20172.6

، (ماس)مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير اإلحصاءات

مدةمتوسطأنيذكر
قدالرحالتمنالنوعلهذااإلقامة

ليصلعسيرمنطقةيفانخفض
3.4مقابل2017يفيوم2.6إلى
.2016يفيوم

الرحالت السياحية املحلية الثانوية حسب النوع والوجهة الرئيسية



املؤشرات السياحية ملنطقة عسير: ثالثا

.الثانويةاملحليةالسياحة(ج
الثانويةاملحليةللرحالتالسياحياإلنفاق(2

انخفض،%45إلىوصلتبنسبة2017و2016عاميبينالثانويةاملحليةالسياحيةالرحالتعددالنخفاضانعكاسا
واالستجمام،الترفيهبندييفاالنخفاضبنودأكبروكانت.%65بحواليالعامينبينالرحالتلتلكالسياحياالنفاقإجمالي
.الترتيبىلع%65و،%74بلغتبنسبواإليواء

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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املأكوالت اإليواءالبند
الترفيه النقلواملشروبات

اإلجماليأخرىالتسوقواالستجمام

201629,432,01934,557,15620,679,71011,641,63524,022,45334,207,483154,540,457
201710,285,90719,190,75410,078,9862,977,07012,101,361054,634,077

65-ــ50-74-51-44-65-)%(معدل النمو 
.2017، و2006السياحية ملنطقة عسير ، اإلحصاءات(ماس)تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية : املصدر

املحلية الثانوية بالريالالسياحية انفاق الرحالت 

اإليواء
19%

المأكوالت والمشروبات
22.1%

النقل
13%

الترفيه واالستجمام
8%

التسوق
16%

أخرى
21.9%

اإليواء
19%

المأكوالت والمشروبات
35%

النقل
18%

الترفيه واالستجمام
6%

التسوق
22%

أخرى
0%

.2017، و2006، اإلحصاءات السياحية ملنطقة عسير (ماس)اعتمادا ىلع بيانات مركز األبحاث واملعلومات السياحية التقرير : املصدر

2016التوزيع النسبي لإلنفاق السياحي 2017التوزيع النسبي لإلنفاق السياحي 

دبناستحواذإلىالبياناتتشيرآخر،جانبوىلع
إنفاقمناألكبرالنصيبىلعواملشروباتاملأكوالت

قدرتإذ،2017يفبعسيرالثانويةاملحليةسياحة
التسوقبندىلعاإلنفاقوتاله،%35بحوالينسبته
.%19نحواإليواءىلعاإلنفاقبلغحينيف،%22بحوالي

رتيبتيفيختلفكمانسبياالتوزيعهذاويختلف
مناألكبرالنصيبكانحيث،2016يفالحالعنالبنود

بةبنسواملشروباتاملأكوالتبندىلعالسياحياالنفاق
بندجاءثم،%21.9بنحوأخرىبندوتاله،%22.1بلغت
سلوكتغيرإلىيشيرالذياألمر.%19بحوالياإليواء

.العامينبينالثانوييناملحليينللسياحاإلنفاق



.التراخيص(أ
oإيواءمنشأةرخصة722عسيرمنطقةتمتلك

رخصإجماليمن%7.8نحويمثلونسياحي
.اململكةمستوىىلعالسياحيةاملنشآت

o90نحواملفروشةالسكنيةالوحداترخصتمثل%
مستوىىلعالسياحياإليواءمنشآترخصمن

الوحداترخصإجماليمن%10عنيزيدوماعسير،
.اململكةمستوىىلعاملفروشةالسكنية

oفنادقرخصمن%21منيقتربماعسيرتمتلك
ويمثلاململكة،مستوىىلع(املوتيالت)الطرق

إجماليمن%5عنيزيدماالفنادقمنالنوعهذا
.بعسيرالسياحياإليواءمنشآترخص

oمن%5نسبةبعسيرالفنادقرخصتتجاوزال
وبمابعسيرالسياحياإليواءمنشآترخصإجمالي

ىلعالفنادقرخصإجماليمن%1.6بنحويقدر
.اململكةمستوى

oالسياحيةالرحالتملنظميرخص8عسيرتمتلك
الداخليةالرحالتملنظميمعظمها)بأنواعها
يمثلبما(الوافدةالرحالتمنظميلرخصوتفتقر

السياحيةالرحالتمنظميرخصإجماليمن1.2%
.اململكةمستوىىلع

oبكلبعسيروالسياحةالسفروكاالترخصتمثل
رخصإجماليمن%5.7نحو(أفئةمعظمها)فئاتها
.اململكةمستوىىلعوالسياحةالسفروكاالت

oالسياحييناملرشدينرخصمن%3.2عسيرتمتلك
.اململكةمستوىىلع

القطاعات االقتصادية بعسير
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التصنيف 
املنطقةالتصنيف الفرعيالرئيسي

%اململكةعسير

اإليواء 
السياحي

352,1381.6الفنادق
6486,36110.2ةالوحدات السكنية املفروش

0110.0الفلل الفندقية
0480.0املنتجعات

3818320.8(املوتيالت)فنادق الطرق 
03580.0النزل السياحية

1891.1الشقق الفندقية
020.0الفنادق التراثية

020.0يةاملخيمات البيئية السياح
0370.0النزل الزراعية

ــ00الفلل الفندقية التراثية
0310.0مكاتب حجز وحدات اإليواء

72292607.8إجمالي

منظمو 
الرحالت 

السياحية

21261.6املحلية
53301.5الداخلية
11640.6املغادرة
0390.0الوافدة

86591.2إجمالي

وكاالت 
السفر 

والسياحة

1202,0146.0فئة أ
41353.0فئة ب
0120.0فئة ج
0220.0فئة د

12421835.7إجمالي

اإلرشاد 
السياحي

63221.9مرشد عام
61673.6مرشد منطقة

41723.5مرشد موقع
165063.2إجمالي

العامة للسياحة والتراث الوطني فرع عسير، تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات الهيئة: املصدر
.بيانات غير منشورة

2019أعداد التراخيص السياحية يف عسير واململكة 

حصر أعداد املشاريع السياحية : رابعا
والتراثية بعسير



واملؤتمراتاملعارضمنشآت(ب
oللمعارضفقطواحدمركزعسيرمنطقةتمتلك

(فنادق)ثانويةمنشآت4إلىباإلضافةواملؤتمرات
الخمسةويمثلومؤتمرات،معارضإقامةفيهايتم
واملؤتمراتاملعارضمنشآتإجماليمن%1.2نحو

.اململكةمستوىىلع
oمراتواملؤتباملعارضالخاصةالفعالياتنسبةتمثل

مستوىىلعاإلجماليمن%0.9نحوعسيريف
.اململكة

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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التصنيف 
املنطقةالتصنيف الفرعيالرئيسي

%اململكةعسير

معارض 
ومؤتمرات

42351.7(فنادق)مرافق ثانوية 
11710.6(منشآت ومراكز)مرافق رئيسية 

54061.2إجمالي
8710,1090.9فعاليات

العامة للسياحة والتراث الوطني فرع عسير، بيانات تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات الهيئة: املصدر
.غير منشورة

منشآت املعارض واملؤتمرات يف عسير واململكة 
2019

السياحيةواملساراتالتراثيةالحرف(ج
الزراعيةواملشاريعالعمرانيوالتراث

oمراكزمنمركزأيةلوجودعسيرمنطقةتفتقر
السياحةملشاريعتفتقركماالحريف،اإلبداع

.والريفيةالزراعية
oاملساراتإجماليمن%6نحوعسيرتمتلك

.اململكةمستوىىلعالسياحية
oالعمرانيالتراثإجماليمن%3نحوبعسيريوجد

.اململكةمستوىىلع

املنطقةالتصنيف الفرعيالتصنيف الرئيسي
%اململكةعسير

الحرف التراثية 
070مركز إبداع حريف(بارع)

املسارات 
السياحية

-تاريخي-ترفيهي-تراثي
-مغامرات-أثري-طبيعي

زراعي-ثقايف-تسوق
4656

26960.3مبنىالتراث العمراني
12870.3منطقة

املشاريع الزراعية 
0990ةالزراعية والريفيالسياحة(أرياف)

العامة للسياحة والتراث الوطني فرع عسير، بيانات تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات الهيئة: املصدر
.غير منشورة

2019منشآت سياحية متنوعة يف عسير واململكة 

حصر أعداد املشاريع السياحية : رابعا
والتراثية بعسير



واملتاحفاآلثار(د
oاملتاحفإالاملتاحفأنواعيفعسيرتمتلكال

إجماليمن%21نحواملتاحفتلكوتمثلالخاصة
.بعسيرالخاصةاملتاحف

oاألثريةاملواقعإجماليمن%6.6نحوعسيرتمتلك
تراثموقعتمتلكأنهاكمااململكة،مستوىىلع

التراثمواقعإجماليمن%7حوالييمثلعاملي
.اململكةمستوىىلعالعاملي

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث
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التصنيف 
املنطقةالتصنيف الفرعيالرئيسي

%اململكةعسير

متاحف

4320621متحف خاص
0150(محلي)متحف عام

020(إقليمي)متحف عام 
ــ00(إسالمي)متحف عام 

010متحف وطني
4322419إجمالي

مواقع
أثرية

موارد -مدافن-مباني-منشآت
نقوش -طرق، مواضع-مياه

رسوم صخرية-كتابية
4727,1326.6

1147مواقع تراث عاملي
العامة للسياحة والتراث الوطني فرع عسير، بيانات تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات الهيئة: املصدر

.غير منشورة

2019اآلثار واملتاحف يف عسير واململكة 

حصر أعداد املشاريع السياحية : رابعا
والتراثية بعسير



نماململكةمناطقكافةبينمن(املنورةواملدينةاملكرمةمكةبعد)الثالثةاملرتبةعسيرمنطقةتحتل
أنيمكنالذي-املناخالسيما–السياحيةاملقوماتمنكبيراعددااملنطقةتمتلكإذ.السائحينعدداستقبالحيث

.الخليجمنطقةيفاأللىالسياحيةالوجهةمنهايجعل
امكانياتهابلورةيتمكيالسياحيةاملشروعاتمنملزيدتحتاجعسيرمنطقةتزالالذلك،منالرغموىلع

.خليجيااألولىالسياحيةالوجهةتكونبأنالريادةنحوطريقهايفتنطلقثمومنعملياالسياحية
قامتالتياالستثماريةالفرصمنمجموعةالوطنيوالتراثللسياحةالعامةالهيئةتوفرالصدد،هذاويف

ةالسياحياالستثماريةاملشروعاتمنمجمعةلتنتج(مستثمرين)أفرادأوجهاتمنتبنيهايمكنوالتيبدراستها
:الفرصهذهومن.املربحة

الشاطئيةاملنتجعات.
التراثيةاألسواق.
معلقممشى.
مائيةرياضاتمركز.
االستشفائيةالسياحةمنتجعات.
السماويةالقباب.
املائيةاألحواض.
الفنادق.
الثلجيةواأللعابالتزلجمراكز.
املالهيمدن.
البيئيةاملخيمات.
الكارتينج.
والصحراويةالتراثيةالفنادق.
الزراعيةالنزل.
التراثيةالفندقيةالفلل.
الزراعيةالسياحيةاملشاريع.
واملؤتمراتاملعارضمراكز.
الحريفاإلبداعمراكز.
درجاتهاباختالفاملطاعم.
املائيةاملالهي.
الشراعيةالرياضاتمراكز.

راثوالتللسياحةالعامةالهيئةفرعمعالتواصلالفرصتلكملثلدراساتىلعبالحصولللمهتمينويمكن
.عسيربمنطقةالوطني

القطاعات االقتصادية بعسير
السياحة: التقرير الثالث

أهم الفرص االستثمارية املتاحة : خامسا24
بالقطاع يف عسير 
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