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الرؤية
معوثيقةاكةشرخاللمنوتعملالسياحي،للتحفيزمركزا ًالوطنيوالتراثللسياحةالعامةالهيئةتعد

إلحداثياألساسالداعمولتكونالمملكة،فيالسياحةومهمةرؤيةلتحقيقالمعنيينوالشركاءاألطراف

السائدةوالبيئيةافيةوالثقاالجتماعيةوالقيماإلسالميةالثوابتمعتتماشىالتيالمستدامةالسياحيةالتنمية

.المملكةفي

المهمة
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المهمة واألهداف•

مهام اإلدارة العامة •
لإلعالم وعالقات الشركاء

برامج العالقات العامة•

الرؤية المستقبلية •
لإلدارة العامة لإلعالم 

وعالقات الشركاء

فيسياحةاللصناعةوناجحةمستدامةتنميةتسهيلعلىالوطنيوالتراثللسياحةالعامةالهيئةتعمل

روادمعالوثيقةالشراكةخاللمنوالعملالصناعة،لهذهواضحتوجهتوفيرخاللمنالمملكة

منعاليةدرجةتحقيقخاللهمنالناشئةالصناعةهذهتستطيعمناخوتهيئةإليجادوالشركاءالصناعة

بتعزيزيقومسوالمتاحفاآلثارقطاعفإناآلثار،قطاعتجاهالهيئةبمهمةيتعلقوفيماالذاتي،االكتفاء

والتراثفالمتاحوتطويرودراستها،عنهاوالتنقيبواستكشافها،وتسجيلها،اآلثار،حمايةعلىقدرته

فعالية،أكثربشكلوالمتاحفاآلثاروإدارةبالمملكة،الثقافيالتراثبعناصرالمعرفةوزيادةالعمراني،

الثقافية،حةالسياتعزيزإطارفيالمجتمعأفرادعلىوعرضهاتطويرهاليتمالثقافيةالمواردوتهيئة

.والمتاحفاآلثارمشاريعفيالخاصالقطاعاستثماراتوتحفيز

رؤية الهيئة



مهمة اإلدارة العامة لإلعالم وعالقات الشركاء 

وأهدافها االستراتيجية

علًفيًتعزيزًقناعةًالرأيًالعامًبهويةًالسياحةًالداخليةًوإبرازًدورًالهيئةًالفا

.قيادةًالتنميةًالسياحية

المهمة

االستراتيجيةاألهداف
ًتوعيةًالجمهورًليصبحًلديهًاهتمامًقويًواطالعًواسعًوفهمًعميقًعن

عليهاًالسياحةًالداخليةًوعنًاآلثارًوالمتاحفًفيًالمملكة،ًويسهمًفيًالمحافظة

.وإنمائهاًوتطويرهاًنحوًاألفضل

ً بدورًالهيئةًالقياديًوالريادي،ًوملتزما بمنهجهاًأنًيكونًالقطاعًالخاصًمؤمناً 

.إلنجاحًفرصًاالستثمارًفيًصناعةًالسياحة

اريعهاًالتأثيرًعلىًصّناعًالقرارًحتىًيثمنواًفوائدًالسياحة،ًويدعمونًمش

.وخططهاًالتنموية

افةًالسياحيةتهيئةًالمجتمعًإلدراكًفوائدًالسياحةًوالتراثًالوطنيًوإثراءهًبالثق.
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مهام اإلدارة العامة لإلعالم 

وعالقات الشركاء

:الشركاءوعالقاتلإلعالمالعامةاإلدارةمهام

هوا اإليجاايوة  رفع وعي المجتمع والفئات المتخصصة من الجمهورر االتمميوة الاويا ية وترايرات1.

.لتعامل معهوغرس قيم االعتزاز االتراث الرطمي والبعد الحضاري للمملكة  والترعية اابل ا

.اماء الجارر مع الشركاء وإاقائهم على اطالع ماتمر ومتراصل ارعمال الهيئة2.

مية  رل التفاعل والتراصل مع وسائل اإلعالم وإمدادها ااألخبار والتقارير الصحفية واإلعال3.

.الهيئة وأنشطتها المتعددة  واكل ما يتعلق اقطاع الايا ة والتراث الرطمي

ى مراقوع إدارة المحترى اإلعالموي للمرقوع اإللكترونوي للهيئوة  وتعزيوز ترااودها التفواعلي علو4.

.التراصل االاتماعي

الشووركات تجديوود وتحووديا قراعوود البيانووات المتعلقووة االصووحفيين وممملووي اإلعووالم  وماوو ولي5.

.الايا ية  وما ولي الدولة  وقادة الرأي العام  لتطرير آليات التراصل معهم

يوة الاويا ة إنتاج األفالم والمطبرعات اإلعالمية للتعريف االهيئة وأنشوطتها  ودورهوا فوي تمم6.

. الرطمية

.اً ترايق أنشطة الهيئة وفعالياتها المختلفة صحفياً وتصريرياً وتلفزيرني7.
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التراصل الخاراي

:التواصل الخارجي 

. المشاركة على الماترى الرطمي-1

.ترسيع دائرة ترزيع الممتجات اإلعالمية-2

.دعم ارامج العالقات العامة التفاعلية اإلليكترونية-3

.العمل على تعميق التفاعل اإليجااي مع امهرر الهيئة الخاراي-4

.تصميم اماح متمقل خاص االهيئة ويخصص للمشاركة في المعارض الداخلية-5

. تقديم الدعم لعدد كبير من الجهات الحكرمية والخاصة-6
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ارامج العالقات العامة

ابتسمبرنامج:أوالا 
التعليم،وزارةمعبالشراكةالهيئةتنفذهاالتيالبرامجأحد"ابتسم"المدرسيةالسياحيةالتربيةبرنامج

التركيزخاللنمالمجتمعلدىالسياحيةالثقافةتعميقنحوالهيئةلسعياستكماال ًالبرنامجهذاويأتي

السياحيةالعمليةطرفيبينالتفاعلمقوماتفهمنحوالشاملةالتوعيةوتحقيقالتعليمي،المجتمععلى

السائحالطالبلويعمالمختلفة،والتربويةالتعليميةاألنشطةعبروذلك،(والمضيفالسائح)البسيطة

فيوتساهمتكار،واالبباإلبداعتتميزسياحيةلوسائلوفقا ًالبرنامجتنفيذأثناءالمضيفالطالبمع

.البرنامجفيالعملتطوير

للمتدربينيخصصحيثوالعملي،العلميالتدريبتقنياتعلىالسابقةمراحلهخاللالبرنامجاعتمد

خاللمنتطبيقيةعمليةبالقيامالثانياليومفييتبعهانظرية،تأهيليةبعمليةالقيامفيهيتماألول.يومين

السياحيالعملوأدواتبمفرداتوعمليا ًعلميا ًالمناسبةالتجهيزاتيقدمبذلكوالبرنامجميدانية،رحلة

اإليجابياعلوالتفوالتثقيفالتوعيةحيثمنالمرجوةوالنتائجالغاياتتحقيقإلىالوصولبهدف

.القيم

.م2016عامخاللجديدةبآلياتطرحهوإعادةالبرنامج،تطويرتموقد

:النتائج
ًهـ1426مراحلًمنًبدايةًالعامً( 5)تمًتنفيذًالبرنامجًعلى.

ًومعلمةًمنًجميعًإداراتًالتعليمًبالمملكة( 3145)شملتًمخرجاتًالتدريب .معلماً 

ًم2015تدريبًماًيزيدًعنًنصفًمليونًطالبًوطالبةًحتىًنهاية.

ًألفًرحلةًطالبيةًإلىًمواقعًسياحيةًمختارةًفيًمدنًومحافظاتًالمملكة20تنفيذًأكثرًمن.
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برنامج ابتسم.jpg


السياحة تثريبرنامج:ثانياا 
التاراث تعمل الهيئة على توعية المجتمعات المحلية باآلثاار اإليجابياة للساياحةم ومادى مسااهمتها فاي المحاف اة علاى

ر فرص العمل الوطنيم باإلضافة إلى إبراز المنافع التي يمكن أن تتحقق من هذا القطاع كتحسين مستوى الدخل وتوفي

. للمواطنين

يسهم يعمل مع المجتمعات المحلية من خالل أنشطة وفعاليات توعوية مركزة وموجهة م و« السياحة تثري»وبرنامج 

ستفادة من في تمكين المجتمعات المحلية من استثمار مقوماتها السياحية المتاحةم وتوجيه قدراتها أفراداا وجماعات لال

عمال الفرص التي يوفرها قطاع السياحةم سواء للجيال الحاالي أو ليجياال القادماةم وياتم ذلاال مان خاالل تن ايم ور 

. لساياحيُتدعى إليها قيادات من المجتمع المحلي من مسؤولي القطاعات الحكومية والمستثمرين والمهتماين بالشا ن ا

ة فااي وتعتمااد هااذو الااور  األساالول التفاااعلي فيمااا بااين الحضااور للوصااول إلااى نقاااط مشااتركة تخاادم صااناعة السااياح

أي المجتمع كما يهتم البرنامج بمعرفة ر. بالسياحةالمجتمع المحلي المستهدف م وتعزز االتجاهات اإليجابية المرتبطة

لفعلي للمجتمع المحلي بش ن السياحة واالحتياجات المرتبطة بها بواسطة استطالع رأي المشاركين ليتم تقييم الوضع ا

. المحلي المستهدف من وجه ن ر المشاركين

 م 2008عام ُدشن البرنامج بداية.

 آالف قيادي من قيادات المجتمعات المحلية4شارال في البرنامج أكثر من.

 ورشة عمل في جميع مناطق المملكة120تم تن يم نحو.

 في عدد مان المنااطق للتوعياة باآلثاار 2015ورشة عمل للبرنامج موجهة للنساء خالل عام ( 11)تم تنفيذ

.والتراث العمراني

سيدات أعمالتنويع شرائح النساء المستهدفات من قبل البرنامج ليتضمن في أنشطته أكاديميات وإعالميات و.
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:النتائج
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برنامج السياحة تثري.jpg


أثرتترالالبرنامج:ثالثاا 
دامة،ًوتضمنتًوتنميتهاًلتحقيقًالسياحةًالمستاهتمتًالهيئةًالعامةًللسياحةًوالتراثًالوطنيًبالمحافظةًعلىًالبيئة

عنًاألثرًالبيئي خاصاً  أحدً« الًتتركًأثر»للسياحة،ًويعدًبرنامجًاستراتيجيةًتنميةًالسياحةًالوطنيةًالمستدامةًمخرجاً 

.مبادراتًالهيئةًالمهمةًفيًهذاًالمجال

:أهداف البرنامج

تنمية رحالت السياحة البيئية الممتعةم للوجهات السياحية المحليةم والتي تساهم في المحاف ة على البيئات الطبيعية· 

.والتوعية ب هميتهاوعناصرهام

.تحفيز السياح على اتباع السلوكيات اإليجابية في الرحالت السياحية البيئية مع االستمتاع بها· 

.  تفعيل مبدأ المشاركة والعمل الجماعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع لتحقيق أهداف البرنامج· 

.ميتهاتحفيز الشركاء على اتباع األسس واتخاذ اإلجراءات التي تساهم في حماية المقومات السياحية الطبيعية في المملكة وتن· 

المشاركة والراعيةم واهتمامها بالتنمية السياحية  المستدامة تكوين صورة ذهنية إيجابية لدى المجتمع عن دور الجهات· 

شخص800وصلًعددًالمستفيدينًمنًالبرنامجًأكثرًمنًمليونًًو.

ًألفًشخص27تمًإيصالًمبادئًالبرنامجًمباشرةًإلىًأكثرًمن.

ًمشارك1000تمًتنفيذًورشًعملًمتخصصةًًألكثرًمن.

ًبالتزامنًمعًالمهرجاناتًالرئيسيةًوالمعارضًالبيئيةًوالملتقيات( 420)تمًتطويرًوتنظيم .نشاطاً 
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:النتائج
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برنامج لا تترك أثر.jpg


قافلة اإلعالم السياحي: رابعاا 
،ًبالتعاونًمعًوزارةًالثقافةًواإلعالم،ًوعددً«قافلةًاإلعالمًالسياحي»تنظمًالهيئةًمشروعً

وتستضيفًالقافلةًفيًرحالتهاًالمتعددةًإلىًكلًمناطق. منًالمؤسساتًالحكوميةًوالخاصة

ومدنًالمملكةًكوكبةًمنًاإلعالميينًالبارزينًمنًداخلًالمملكةًوخارجها،ًحيثًتسّيرً

الهيئةًثالثًقوافلًسنويةًموجهةًلإلعالمًالمحليًوالخليجيًوكّتابًالرأيًفيًالصحافةً

منًاإلعالميينًالذينًيمثلونًمختلفًوسائلً المحليةًوالخليجية،ًوتضمًهذهًالقوافلًعدداً 

إطالعهماإلعالمًالمرئيًوالمسموعًوالمقروء،ًإضافةًإلىًالمصورينًالمحترفين،ًبهدفً

علىًمشروعاتًالسياحةًالوطنيةًفيًالمناطق،ًوتحفيزهمًعلىًدعمهاًوالتعريفًبهاً

إعالميا ،ًونقلًصورةًواقعيةًعنًالوجهاتًوالمقوماتًالسياحيةًلتحفيزًالسياحًلزيارتها،ً

وتعريفًالمستثمرينًبالفرصًاالستثماريةًالمتاحةًفيًكلًمنطقة،ًوالوصولًإلىًخطاب

. إعالميًموضوعيًيدعمًأهدافًالتنميةًالسياحيةًالوطنية

:النتائج
.م2007/ هـ1428أطلقًالبرنامجًعامً-

.م2015قافلةًحتىًنهايةً( 30)تمًتسييرً-

. إعالميًوكاتبًرأيًومصور1000شاركًفيهاًماًيقاربً-
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ارامج العالقات العامة

قافلة السياحة.jpg


برنامج إجازتي سعودية: خامساا 
م،ًبهدفًإتاحةًالفرصةًللمشاركين2008ًلألسرةًالسعوديةًفيًصيفً« سياحتيًسعودية»أطلقتًالهيئةًبرنامجً

نوع،ًومنًضمنًالستكشافًمناطقًجذبًسياحيةًجديدة،ًوكذلكًللتعريفًبالمواقعًالسياحيةًبالمملكةًوماًتتمتعًبهًمنًت

ولقطاتًالفيديوًفعالياتًالبرنامجًتخصيصًمسابقةًتتمثلًفيًكتابةًتقاريرًمفصلةًكمذكراتًيوميةًمدعومةًبالصور

نشطةًحولًبرنامجًالعائلةًاليوميًخاللًتمتعهاًباإلجازةًفيًالوجهاتًالسياحيةًالمحلية،ًورصدًمدىًتفاعلهاًمعًاأل

.السياحيةًوالترفيهية،ًأثناءًاإلجازة

:النتائج•
.م2008/ هـ1429أطلقتًالهيئةًالبرنامجًألولًمرةًفيًصيفًعامً-

هـًفيًمحافظةًالطائف،ًوالنسخةًالثالثةًُنفذتًفيًإجازة1434ًنفذتًالنسخةًالثانيةًبالتزامنًمعًاليومًالوطنيًلعامً-

.هـًوكانتًفيًمحافظتيًجدةًوينبعًومنطقةًجازان1435منتصفًالعامًالدراسيًلعامً

اللقاء السنوي: سادساا 
الهيئة،ارجخمناإلدارةمجلسأعضاءبعضويحضرهمنسوبيها،كافةفيهيشاركسنويلقاءتنظيمعلىالهيئةتحرص

.الالحقالعاممشاريعواستعراضالسابق،العامخاللالهيئةأداءومناقشةاستعراضخاللهويتم

عنلتحدثلومتميزةناجحةإداريةتجربةذاتشخصيةاستضافةفيتتمثلمهمةجزئيةعلىاللقاءبرنامجيشتملكما

.والتميزالنجاحأساليبعلىاالطالعبهدفتجربتها
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نشرة تواصل اإلليكترونية: سابعاا 
تعنررىًبأخبررارًالهيئررةًوفروعهرراًفرريintranet newsletterًاإللكترونيررةًهرريًنشرررةًداخليررة« تواصررل»نشررةً

عرنًبعرضًالمقراالتًالتريًتعبررًعرنًوراءًمنسرو. المناطق بيًالهيئرةًوتحتويًعلىًبعضًاألبوابًالمميرزة،ًفضرالً 

نيرةًلتصبحًبوابةًإلكترو« تواصل»تمًتطويرًنشرة2015ًوفيًعامً. حولًعددًمنًالقضاياًالتيًتشغلًالموظف

كترونريًرسرميًداخليةًأكثرًفعاليةًبينًمنسوبيًالهيئة،ًحيثًتمًعمرلًتطرويرًللواجهرةًالرئيسرية،ًواعتمرادًبريردًإل

اتًالسياحية،ً،ًواستحداثًعددًمنًاألقسامًمثلًقسمًالتطويرًالشامل،ًوقسمًرزنامةًالمناسباتًوالفعالي«تواصل«لـ

« تواصرل»شررةًويسرتقبلًمنسروبوًالهيئرةًعبررًالبريردًاإللكترونريًن. معًتحديثًيوميًلكلماتًسرموًرئريسًالهيئرة

.مرتينًأسبوعيا ،ًفيماًيتمًعملًتحديثًيوميًلمحتوىًالموقع
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:الموقع اإللكتروني: ثامناا 
ماتيًوتوثيقي،ًالبوابةًالرسميةًاإللكترونيةًللهيئةًالعامةًللسياحةًوالتراثًالوطني،ًهيًموقعًإخباريًومعلو

يةًواألخرىًإحداهماًعرب: بنسختين(  التسويقية)اإلعالنيةً–التفاعليةً–اإلخباريةً)حيثًتقدمًخدماتهاً

.إنجليزيةًعبرًشبكةًاإلنترنت

:األهداف
:الخدمة اإلخبارية( أ

:  هيئةًباللغتينتقدمًالبوابةًللمختصينًوالمتابعينًوالسياحًخدمةًخبريةًتحدثًبشكلًيوميًحولًأنشطةًال

.العربيةًواإلنجليزية

صريحاتًالحيوية،ًـًتقدمًاألخبارًالرئيسيةًًالتيًتتضمنًأبرزًالقضاياًالمتعلقةًبنشاطًالهيئة،ًًوكذلكًالت

.خليةباإلضافةًإلىًالمحاورًالرئيسيةًالتيًترتكزًعليهاًالمنشأةًفيًتنشيطًًحركةًالسياحةًالدا

علىًجودةًدوريًالهدفًمنهاًقياسًرضاًالجمهورًالمحلي(  استبيان)ـًتهتمًبخاصيةًالتصويتًفيًصورةً

.  الخدماتًوالمنتجاتًالسياحيةًالتيًتقدمهاًالهيئة

:الخدمة اإلعالنية والتسويقية( ل

قديمًخدمةًفيًت( المقروءةًوالمرئيةًوالمسموعة)تواكبًالبوابةًاإللكترونيةًللهيئةًكافةًوسائلًاإلعالمً

تنشطًبصورةًتسويقيةًترويجيةًإعالنيةًتركزًعلىًأبرزًالبرامجًوالمنتجاتًالسياحيةًعلىًمدارًالسنة،ًو

.أكبرًفيًاإلجازاتًواألعيادًوالمواسمًوالمهرجاناتًالسياحيةًالصيفية
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:الخدمة اإللكترونية التفاعلية( ج
ياحيةًتوفرًالبوابةًاإللكترونيةًللهيئةًخدمةًسهلةًوبسيطةًلمقدميًالبرامجًومنظميًالرحالتًالس

إرسالهاًإلكترونياً والمرخصينًمنًقبلًالهيئةًبالتفاعلًاإللكترونيًوتعبئةًالنماذجًالمتوفرةًعلىًالموقعًو

منًالمراجعاتًالحكوميةًوالوسائلًالتقليدية،ًباإلضافةًإلىًتغذيةًروزنامةًالهيئةًإلك .ترونياً بدالً 

:الخدمات األخرى(د
برزوتالمحلية،السياحيةالوجهاتفيالجمالمقوماتإبرازعلىتركزأخرىخدماتالبوابةتقدم

واسطةبوالخاصةالحكوميةالمتاحفعلىالضوءوتسلطالمملكة،فيوالتراثيةالتاريخيةاألماكن

.األخرىالخدماتمنوعددالصور،وألبومالفيديومكتبةإلىباإلضافةمتخصصة،صفحات

:عدد الزوار
فيًعامً م،ًوتعتبرًنقلة2015ًتمًتطويرًالبوابةًاإللكترونيةًللهيئةًوإطالقًنسخةًجديدةًومطورةًكلياً 

البوابةًأكثرًنوعيةًفيًعالمًاإلعالمًاإلليكترونيًالرسميًوتقديمًخدماتًالحكومةًاإلليكترونية،ًًوقدًزار

مادةًصحافيةًإلىًالموقع1320ًمنهمًمنًالسعوديين،ًوقدًتمًرفعً% 91مليونًزائر1.6ًمنً

موادًصحفيةًوإعالميةًفيًاليومً« 3»اإللكتروني،ًوهوًماًيعنيًأنًمعدلًالنشرًعلىًالبوابةًيتجاوزً

.الواحد
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:مواقع اإلعالم الجديد: تاسعاا 
ددًمنًمواقعًخصصتًالهيئةًالعامةًللسياحةًوالتراثًالوطنيًصفحاتًإلكترونيةًمميزةًللسياحةًالسعوديةًعلىًع

.وغيرها« فيسبوكًـًتويترًـًانستجرامًـًيوتيوب»: التواصلًاالجتماعيًمثل

:األهداف
البرامجًالتواصلًاالجتماعيًمعًأكبرًشريحةًمنًالمجتمعًالمحليًوالخليجي،ًوتقديمًكافةًالمعلوماتًوالعروضًو

لوماتيةًالسياحيةًوالفعالياتًالخاصةًبالسياحةًفيًالمملكة،ًحيثًتحتويًهذهًالصفحاتًعلىًموادًإعالميةًومع

واألثريةًمنوعةًمنًأهمهاًالتقاريرًواألفالمًالقصيرةًومقاطعًالفيديو،ًإلىًجانبًالصورًألبرزًالمواقعًالسياحية

.والتراثيةًفيًالمملكة

:النتائج
علىًمواقعًالتواصلًاالجتماعيًيتجاوزًأكثرًمنً .مليونًمرة629ـًحققًاسمًالهيئةًونشاطهاًظهوراً 

علىًشبكاتًالتواصلًاالجتماعي1.7ـًأكثرًمنً .مليونًشخصًيشاهدونًحساباتًالهيئةًيومياً 

.شخصاًكلًدقيقة« 314»مليونًشخصًتفاعلواًمعًحساباتًالهيئةًعلىًهذهًالمواقعًبمتوسط163ًًـًأكثرًمنً

.ألفًمتابع517ـًبلغًإجماليًالمتابعينًالدائمينًلحساباتًالهيئةًالرئيسيةًفقطًعلىًالتواصلًاالجتماعيً

.مليونًمتابع9.8ـًتجاوزًعددًمتابعيًحساباتًالهيئةًالرئيسيةًوالفروعًوحساباتًالقطاعاتًالشقيقةًأكثرًمنً

مؤسسةًمنًالمؤسساتًالحكوميةًالسعوديةًاألكثرً« 86»منًبينً« 11»ـًتحظىًًالهيئةًبترتيبًمتقدمًهوًالمركزً

علىًشبكاتًالتواصلًاالجتماعيًبحسبًالمرصدًالسعوديًلإلعالمًاالجتماعيًلعامً .م2015تأثيراً 

يثًالتفاعلًـًتتفوقًالهيئةًالعامةًللسياحةًوالتراثًالوطنيًعلىًنظيراتهاًفيًدولًمجلسًالتعاونًالخليجيًمنًح

.والتواجدًعلىًشبكاتًالتواصل
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:  الحمالت اإلعالمية الداخلية والخارجية: عاشراا 
لًأطلقتًالهيئةًـًوماًزالتًـًالعديدًمنًالحمالتًاإلعالميةًوالتوعويةًوالتسويقيةًواإلعالنيةًخال

للسياحيةًالمواسمًالسياحيةًفيًوسائلًاإلعالمًالمختلفةًومواقعًالتواصلًاالجتماعي،ًوذلكًللترويج

.الداخلية،ًباإلضافةًإلىًتخصيصًالعديدًمنًالحمالتًالداخليةًلمنسوبيها

:األهداف
ـًدعمتًاإلدارةًالعامةًلإلعالمًوعالقاتًالشركاءًـًوماًزالتًـًالحمالتًاإلعالميةًوالتوعويةً

لًاالجتماعي،ًوالتسويقيةًواإلعالنيةًالخاصةًبالهيئةًفيًوسائلًاإلعالمًالمختلفةًوعبرًمواقعًالتواص

علىًتأسيسًالهيئة،ًمعًتقديمًالعديدًمن15ًومنهاًالحملةًاإلعالميةًالكبرىًبمناسبةًمرورً عاماً 

.المنتجاتًاإلعالميةًوالمعلوماتيةًوالتوعويةًالخاصةًبهذهًالمناسبةًمثلًالمطبوعاتًوغيرها

،ًوقدًتمً(ـًحملةًأناًمسؤولحملةًالتميز)ـًقامتًاإلدارةًبتبنيًالحمالتًاإلعالميةًالداخليةًللهيئة،ًومنهاً

شهادةًإطالقهماًبالتزامنًمعًحصولًالهيئةًبكافةًقطاعاتهاًوفروعهاًومكاتبهاًوإداراتهاًالفرعيةًعلى

تهدفًكأولًجهةًحكوميةًسعوديةًتحصلًعلىًهذهًالشهادةًفيًكلًتطبيقاتها،ًو« اآليزو»تطبيقاتً

لرسائلًالحمالتًالداخليةًللهيئةًإلىًاالرتقاءًبروحًالمسؤوليةًوالتميزًفيًاألداءًالوظيفي،ًوبثًا

ارةًبإعدادًهذهًالمناسبةًلتحقيقًأعلىًمستوىًمنًالوعيًالوظيفيًالمتخصصًلدىًالموظفين،ًوتقومًاإلد

.الحمالتًبالتعاونًمعًاإلداراتًالمختلفةًفيًالهيئة،ًوخاصةًإدارةًالتطويرًاإلداري
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:وسائل معلوماتية: أحد عشر
:الملف الصحفي اليوميولحقيبة اإلعالمية الشهرية ا

لكةم عملت ن راا ألهمية التوعية للجمهور المستهدف وتوفير المعلومات للتواصل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في المم

تنشر في تصدر بشكل شهري يتم فيها اختيار أفضل المواد التي« حقيبة إعالمية»اإلدارة العامة لإلعالم وعالقات الشركاء على إعداد 

إلى رصد ما الصحافة المحلية من أخبار وتقارير ومقاالت وتحقيقات وتصريحات وإحصاءات تتناول الش ن السياحي المحليم باإلضافة

ركاء الهيئة شهرياا للمسؤولين وش«  الحقيبة»ينشر عن أنشطة الهيئة وفروعها ومسؤوليها في وسائل اإلعالم المحليةم ويتم إرسال 

.  من القطاعين الحكومي والخاص

وقع الملف م»كما تقوم اإلدارة بتوثيق كل ما ينشر عن السياحة والتراث الوطني في وسائل اإلعالم المحلية والخليجيةم وذلال من خالل 

سمية الذي أنش ته الهيئة لهذا الغرضم ويتم إرسال الملف صباح كل يوم بما في ذلال أيام اإلجازات والعطالت الر« الصحفي اليومي

يكون متاحاا واألسبوعية عبر البريد اإلليكتروني لجميع مو في الهيئة وشركائهام باإلضافة إلى رفعه على الموقع الرسمي للهيئة ل

.للمتخصصين والمهتمين والجمهور

:األهداف
ني توعية الجمهور ليصبح لديه االهتمام القوي واالطالع الواسع والفهم العميق لمنافع وأهداف السياحة الداخلية والتراث الوط

وطنيم ودعم بروافدو المختلفةم وذلال لتحفيز المسئولين والمواطنين للمساهمة في تنمية السياحة الوطنيةم والمحاف ة على التراث ال

.الجهود الرامية إلى إنمائها وتطويرها واستثمارها والدفع بها نحو األفضل

ني الذي أن يكون القطاع الخاص مؤمناا بدور الهيئة القيادي والريادي في تنمية السياحة والتراث الوطنيم وملتزماا بمنهجها الوط

.تتبعه في سبيل إنجاح فرص االستثمارات السياحية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة تدعم صناعة السياحة في المملكة

الت ثير على صناع القرار لتـثمين فوائد السياحة الوطنيةم وتدعيم مشاريعها وخططها التنموية.

التوعية السياحية بهدف الوصول بالمجتمع إلى مستويات عالية من ثراء الثقافة السياحية.

التعريف بالمبادرات واإلنجازات التي تقدمها الهيئة في مجاالت السياحة والتراث الوطني  .

رصد المنجزات التي تتم في مجاالت عمل الهيئة وتقديمها للمهتمين بالش ن السياحي.
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اإلعالمياالبداعمركز:عشراثني
جلبموالشركاءموعالقاتلإلعالمالعامةلإلدارةاإلداريالهيكلضمنمؤخراا إنشاءوتممتخصصاحترافيمركزهو

منتجاتهاوبرامجهاوإبرازالوطنيموالتراثللسياحةالعامةالهيئةهويةتعزيزعلىيعملوهوالهيئةمرئيسسموقرار

:خاللمنوذلالالمستوىمعاليةفنيةبمهارةاإلعالمية

.(مرئيةوعروضغرافيالمإنفووأفالموأفالمموصورممطبوعاتم)مناإلعالميةمالهيئةمخرجاتكافةتطوير•

.لإلنجازالمحددالوقتأوالجودةحيثمنخاصةاإلعالميماإلنتاجانت امتضمنوإجراءاتمعاييروضع•

وأفالمبرامجإلنتاجالتلفزيونيةموالقنواتاإلعالميةالمؤسساتكافةمعالمبرمةواالتفاقياتالمشاريععلىاإلشراف•

.الهيئةتخص

.بالهيئةالخاصةوالرسميةالمؤسسيةالصورمكتبةإدارة•

فريقهمإلىوضّمهاوالعمليةالعلميةوالخبراتالكوادرأفضلالمركزاستقطلبكفاءةممهامهوإنجازأهدافهولتحقيق

.وإبداعياا مهنياا بمستواولالرتقاءالالزمةوالمعداتاألجهزةأحدثعلىأيضاا اإلعالميإنتاجهفيواعتمد

:م2015عامنهايةحتىالنتائج
.وأفالموفعاليةمناسبة334:التلفزيونيالتصوير•

.ومناسبةخبريةمادة244:التلفزيونيالمونتاج•

.مرئيةمادة248:المؤرشفةالمواد•

.528DVD:المنسوخةالمواد•

.صورةألف56منأكثر:الفوتوغرافيةالصور•

.تقريباا إعالميةمادةألف60:والتلفزيونيةالفوتوغرافيةالموادإجمالي•

شعارتعديلـملالشاالتطويربرنامجشعارتصميمـوتطويروالهيئةشعار):تعديلتمالسياحيةبالهوياتيتعلقوفيما

برنامجشعارتصميمـالحضاريبالتراثللعنايةالشريفينالحرمينخادمبرنامجشعارتعديلـالزراعيةالسياحة

.(السياحيةالمسارات
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:واألفالمالبرامجإنتاج:عشرثالثة

ا وثيقوالتاإلعالميةالتغطيةوأهميةالوطنيموالتراثللسياحةالعامةالهيئةأعمالحجملتزايدن را

السياحيةالمواقعوعنالهيئةعنوالوثائقيةالتسجيليةاألفالموصناعةأنشطتهاملكلالتليفزيوني

"وستودي"بإنشاءالهيئةتقومأنالضروريمنكانعاممبشكلوالتراثيةوالتاريخيةواألثرية

راثوالتالسياحةومكوناتوقطاعاتبفعالياتالخاصةواألفالمالسياحيةالبرامجإلنتاجمتخصص

قافةالثوزارةمعتعاونمذكرةالهيئةوقعتوقدوالفرنسيةمواإلنجليزيةالعربيةباللغاتالوطنيم

واإلذاعيةالتلفزيونيةالبرامجمنمتنوعةمجموعةإنتاجتضمنتهـم23/4/1426بتاريخواإلعالم

منعددلىعالسياحيةاألفالمإنتاجمجالفيالهيئةحصلتوقدالمختلفةمالسعوديةالقنواتعبرلبثها

:منهاوالعالميةمالعربيةالجوائز

"فيديو"فيلمعنلإلعالناتمندوتيليمهرجانمنهـم1426عامم"سياحيةحملةأفضل"جائزة•

عقداجانللمهراحتفالينخاللالجائزةعلىالفيلموحصلالوطنيموالتراثالثقافةعنالهيئةأنتجته

.األمريكيةالمتحدةبالواليات"سيتيمكسيكو"و"ميامي"واليتيفيبالتزامن

دريةباإلسكنالدوليالفيديوأوسكارمهرجانمن"تخيل"السياحيللفيلمهـ1431عامالتميزجائزة•

.مصرفي

"األنباطمدينة..الحجر"فيلمعنهـ1433عام"تورأندآرت"السياحيةاألفالممهرجانجائزة•
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:للمناطقاإلعالميالدعمتنسيق:عشرأربعة
ا لإلعالمامةالعاإلدارةعملتالمناطقمتلالفيللهيئةفروعولوجودالمملكةممناطقبجميعالمباشرالهيئةالرتباطن را

ةالمحليللسياحةاإلعالميالترويجخاللمنللمناطقاإلعالميالدعمتقديمعلىهـم1428العاممنذالشركاءوعالقات

.بالمناطقتقامالتيالسياحيةوالمهرجاناتوالمناسباتالفعالياتومتابعة

ميينواإلعالالصحفيينالمراسلينمنشبكةعبرالمناطقفيالهيئةألنشطةوالمباشرةالحيةبالتغطياتوذلال

المناطقفيتقامالتيالسياحيةلينشطةاإلعالميةالتغطيةعلىالهيئةفروعمساندةبهدفمنطقةمكلفيالمحترفين

المناسباتةبتغطيللقيامالمملكةمناطقفيالسياحييناإلعالميينمنمميزةقاعدةالهيئةأسستحيثالعامممدارعلى

علىحفيزوالتالمناطقمفيوالتراثيةالسياحيةبالمواقعوالتعريفالوطنيموالتراثبالسياحةالمتعلقةواألنشطة

.المناطقفيالسياحيةالتنميةومجالسالهيئةفروعمعالتعاونخاللمنزيارتها

:المناطقفيالسياحياإلعالمور :عشرخمسة
مندعدبينلقاءاتالشركاءوعالقاتلإلعالمالعامةاإلدارةفيممثلةالوطنيوالتراثللسياحةالعامةالهيئةتن م

هذوموتقاالسياحيماإلعالمفيمتخصصة(عملور )شكلعلىالسياحياإلعالمفيوالمتخصصيناإلعالميين

اللخمنالهيئةساهمتوقدالسياحيةمالمستجداتلمواكبةمختلفةشعاراتتحتالمملكةمناطقمنعددفيالور 

اإلعالملممارسةبالمناطقالسعوديينالصحفيينمنالعديدجذلفيهـم1428العاممنذبدأتهاالتيالور هذو

ممعابشكلالوطنيوالتراثالسياحةعنالمنشورةالصحفيةالموادعددفيملحو ارتفاعإلىأدىماالسياحيم

تعريفللالمناطقفيالسياحياإلعالمنشاطويعززالسياحيةمالتنميةفيالهيئةأهدافيحققبمامستواهاوتطور

.للمملكةاريالحضالبعدعنللمجتمعإيجابيةرسائلوتوصيلوتراثيةمأثريةكنوزمنتختزنهوماالسياحيةبمقوماتها
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"كتال الرأي"برنامج : ستة عشر
هو عبارة عن خدمة إلكترونية تقدم لقادة الرأي العام وكتال األعمدة والمقاالت في الصحف" كتال الرأي"برنامج 

ابات اليومية واإللكترونيةم وتهدف الهيئة من هذو الخدمة إلى تقديم المعلومات الصحيحة واإلحصاءات الدقيقة واإلج

م تفعيل وتنشيط هذو الخدمة 2015الوافية على استفساراتهم فيما يتعلق بالسياحة والتراث الوطنيم وقد تم في عام 

.نشرة إلكترونية سنوياا 50مشترالم مع إرسال ما يقارل 500بشكل كبيرم حيث بلغ عدد المشتركين فيها أكثر من 

برنامج الوثائق والمواد اإلعالمية: سبعة عشر
دورية يعمل هذا البرنامج على إنتاج الوثائق والمواد اإلعالمية عن السياحة في المملكةم إضافة إلى إصدارات الهيئة ال

سياحة وتراث»التي تصدر باللغة اإلنجليزيةم ونشرة « سعودي فويجر»الشهريةم ومجلة « ترحال»مثل مجلة 

.م باإلضافة الى الصفحات المتخصصة في عدد من الصحف المحلية«سعودية

مكتبة الصور: ثمانية عشر
السياحة والتراث التي أنش تها الهيئة في توثيق وأرشفة الصور الفوتوغرافية ذات العالقة ب« مكتبة الصور»تتمثل مهام 

ألف صورة فوتوغرافية ذات جودة عاليةم يتم استخدامها « 60»الوطني في المملكةم وهي اآلن تحتوي على ما يقارل  

ن والمهتمين من في المجالت المتخصصة والمطبوعات التسويقية والترويجية عن السياحة الداخليةم وإتاحتها للمستفيدي

.  مادة تلفزيونية عن السياحة والتراث الوطني« 2000»كما أن المكتبة تضم أكثر من . وسائل اإلعالمم ودور النشر

لنشرة البريديةا: تسعة عشر
لكترونية الخاصة بالفعاليات السياحية وأنشطة الهيئة على إيصال صوت الهيئة بطريقة إ« النشرة البريدية»تعمل 

اام وكذلال توصيل احترافية للمسجلين في القوائم البريدية المتوفرة لدى الهيئةم لتوعية الجمهور بدورها سياحياا وتراثي

اا لتكون الرسائل المهمة التي ترغل الهيئة في توصيلها وشرحها للجمهور المستهدفم وقد تم تطوير هذو النشرة مؤخر

.ألف مشترال40م ما يقارل 2015أكثر فعالية واحترافيةم ويبلغ عدد المشتركين الذين ترسل لهم شهرياا حتى نهاية 
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لجنة للتواصل الداخلي: عشرون
لنشاطاتًلالهتمامًباألنشطةًالداخليةًلمسئوليًومسئوالتًالهيئةًمنًخاللًإقامةًا« لجنةًالتواصلًالداخلي»تمًتشكيلً

اتًالهيئةًوتشرفًاللجنةًعلىًإقامةًدوريًرياضيًلكرةًالقدمًتتنافسًمنًخاللهًقطاع. الترفيهيةًواالجتماعيةًالدورية

رفيهيًوأنشطةًالخمسةًللفوزًبكأسًالهيئةًالرياضي،ًإضافةًإلىًإقامةًأنشطةًاجتماعيةًنصفًسنويةًتشتملًعلىًاجتماعًت

.اجتماعيةًوثقافيةًمنوعة

سلسلة التوثيق: واحد وعشرون
ةًوتميزتًبهاًمنًالمشروعاتًالرائدةًالتيًسبقتًإليهاًالهيئ« توثيقًجهودًالهيئةًفيًالقطاعاتًواإلدارت»يعتبرًمشروعً

اتًواإلداراتًبينًالجهاتًالحكومية،ًحيثًأصدرتًالهيئةًسلسلةًشاملةًمنًالكتبًالمتخصصةًالتيًتوثقًتجاربًالقطاع

هـ،ًوقدًاشتملًهذاًالمشروعًعلى1436ًهـًوحتىًنهايةًالعام1421ًمنذًتأسيسًالهيكلًاإلداريًللهيئةًعندًإنشائهاًعامً

تتميزًكلهاًبهويةًفنيةًموحدةًتعكسًهويةًالهيئةًالتيًتحرصًعلىًإبرازهاًفيًكلًمطبوعات« 17» .هاكتاباً 

توزيع اإلصدارات: اثنان وعشرون
والكتبًتقومًالهيئةًبإصدارًالعديدًمنًالمطبوعاتًالمتخصصةًفيًالسياحةًوالتراثًالوطنيًمثلًالمجالتًوالنشرات

راثًالوطني،ًوالبوستراتًواألفالمًلتوضيحًالرسالةًاإلعالميةًللهيئة،ًوإلقاءًالضوءًعلىًدورهاًفيًتنميةًالسياحةًوالت

وري،ًوتمًوتقومًاإلدارةًالعامةًلإلعالمًوعالقاتًالشركاءًبتوزيعهاًعلىًالشركاءًمنًالقطاعينًالحكوميًوالخاصًبشكلًد

م،ًإصدارًوطباعةًأكثرًمنًنصفًمليونًمطبوعةًمتنوعةًتمًتوزيعهاًعلىًنطاقًواسعًمنًخالل2015ًخاللًعامً

والمهتمينًاإلدارةًفيًالكثيرًمنًالفعالياتًوالمناسباتًالمحليةًوالدولية،ًباإلضافةًإلىًتوصيلهاًإلىًشركاءًالهيئة

.والمسؤولينًفيًالقطاعاتًالحكوميةًوالخاصة
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ها المتعدد الشركاء على صياغة رؤية ماتقبلية لعملها ونشاطالعامة لإلعالم وعالقات تعمل اإلدارة 

ة تاتمد إلى وفقاً للرؤية الماتقبلية الشاملة للهيئة العامة للايا ة والتراث الرطمي  وهي رؤي

ة مخزون كبير من الخبرات المتراكمة في مجال الايا ة والتراث الرطمي  وتشتمل الرؤي

ين والمهتمين الماتقبلية لإلدارة على تطرير عدد من آليات االتصال والتراصل من الشركاء والمعمي

:ووسائل اإلعالم  ومن ذلك

.تكثيف حمالت العالقات العامة الداخلية•

ظيفها متابعة التطورات السريعة والمتالحقة في مجال عالقات الشركاء، واالستفادة منها وتو•

.لخدمة قطاع السياحة والتراث الوطني

.التوظيف األمثل لالتجاهات الحديثة في مجاالت االتصال والتواصل•

هدف تطوير أدوات ووسائل اإلدارة في مجاالت اإلعالم والعالقات لتعزيز قناعة الجمهور المست•

لوطني بمفاهيم ومنافع السياحة المحلية، والمردود اإليجابي إلعالء قيم المحافظة على التراث ا

.وحمايته واالستفادة منه على المستويات المختلفة
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