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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري

�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار

يعترب التـن ــوع الثـق ــايف واجلغــرايف مــن
ال�سمات اخلا�صة للمملكة العربية ال�سعودية،
وانطالق ـ ًا مــن هذه امليزة ي�سعدنــا يف الهيئــة
العامة لل�سيــاحة والآثار تقديــم عـدد من
الإر�شادات الـت ــي �سـ ــوف تـ�س ــاهـم يف �إثـ ــراء
جتـرب ـت ـ ــك ال�سي ــاحية ،والتعرف عل ــى
م ــا ميي ــز بالدن ــا م ــن قيـ ــم وع ـ ــادات
وتـق ــاليـ ــد ومــوروث ـ ــات وطبيعـ ــة خالبــة.
ونحــن �إذ نق ــدم ل ــك هــذه الإر�شـ ــادات ال
نـن�س ــى �أن نـدعـ ــوك �إلــى اال�ستمتاع باحلفاوة
وك ـ ــرم ال�ضي ــاف ــة الت ــي يتمـيــز بـه ــا �أف ــراد
املجتمع ال�سعودي.

			

الرئي�س

نرحــب بــك يف اململـكـــة العربيــة ال�سعوديــة
وتتمـنـــى الهيئـــة العامة لل�سـيــــاحــة والآثار
لــــك اال�ستمتــاع بزيـــارة الأمـــاكن ال�سيـــاحية
والرتفيهيـــة ،و�أمـــاكن الت�ســـوق ،وكـذلـــك
التمـتــــع بــاجلــــو والـ�شــواطــــئ اجلمـيـلــــة
واخلدمات ال�سياحية عــالية اجلــودة التــي
تزخر بها اململكة العربية ال�سعودية.

�أو ً
ال  -الدين يف املجتمع ال�سعودي:
اململكـــة العربيـــة ال�سعوديــة بلـــد �إ�سالمـــي يعتز �أهله
بالقيم والأخــالق الإ�سالميــة العربيــة احلميــدة ،و�أنــت
مدعــو �إلــى م�شـاركتنــا يف مــا وهــب اهلل بالدنــــا مـــن
خـ�صـــائـ�ص فـريــدة ،و�أن تعي�ش جتربة �سياحية مميزة:

• حترتم اململكة العربية ال�سعودية جميع الأديان ال�سماوية.وتعد امل�ساجد �أماكن
عبادة امل�سلمني ،وهي حتظى بقد�سيتها واحرتامها.
• متنع اململكة العربية ال�سعودية بيع و�شراء وتعاطـي امل�شروبات الكحولية واملخدرات
والأنظمة الداخلية للدولة حتظر ذلك.
• تعد املالب�س املحت�شمة للرجــال والن�س ــاء يف الأمــاكن العــامــة �إلزاميــة مبــا
يتنــا�سـب والعادات والتقاليد املحلية املتبعة.
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ثانيا ً  -القيم والعادات والتقاليد:
�أنـــت مدعـــو لال�ستمتـــاع مبيــزة احلـفـــــاوة التقليديــة
وكــرم ال�ضيافة يف بالدنـا ،والإ�سهـــام يف املحافظـــة عليهـــا من
خالل التعـــرف علـــى العـــادات والتقـــاليــد يف جمتمعـــاتنـــا
املحلية واحرتامها ،ومن مظاهرها:

• �أهمي ــة اال�ستف�س ــار عــن �أوق ــات الزي ــارة و�أنواعه ــا يف الأمـاكـن الع ــامة كاملتـ ــاحـف
واملتنزهات وحدائ ــق احلـي ـ ــوان ق ـبـ ــل الـذهـ ــاب ،ل ــوج ــود �ســاع ــات زي ــارة
خمتلـفـ ــة للعـ ــائـالت والن�س ــاء والعزاب.
• ت�صــويـر �أفـراد املجتمــع من الرجـال �أو الن�سـاء �أو الأطفــال ب ـ�أي �شكــل يتطلـب
ا�ستئذانهم م�سبق ًا.
• لي�س لدينــا تقليد اجتمـاعـي يلزمـك بدفـع �أي مبلـغ �إ�ضــايف ملن يخدمك من العاملني
(الإكراميات) ،بل يعود ذلك لتقديرك ال�شخ�صي.

ثالثا ً  -الآثار التاريخية واملوروث الثقايف
واحل�ضاري:
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زي ـ ــارتــك للمت ــاحـف املحلي ــة والأم ــاكـن الأثريـ ــة؛ للتع ــرف علـ ــى الت ــراث املحلـ ــي
والآث ــار الإن�سانية.
�إظهــار تقديرك للرتاث والثقافة والفنون واحلرف يف املجتمعات املحلية �سوف يعزز
اجلهود الهادفة للمحافظة عليها وتقدميها للزوار وال�سياح ب�شكل �أف�ضل.
تقديرك لرتاثن ــا يك�سبــك االحتــرام يف كل امل ــواقع� ،سواء �أكانت هذه املواقع
حممية �أو غري حممية.
حـ�ض ــورك املهرجــان ــات املتنوعـ ــة يتيح لك الفر�صة ملعــاي�شة الثق ــافــة املحلي ــة
وم�شاهدة فرق الفن ال�شعبي.

رابعا ً  -املوارد:

نقدر اهتمــامك يف م�سـاعدتنــا يف اجلهــود امل�ستمرة للمحــافظـة
علــى مــواردنــا ،كالطــاقة واملـــاء من خالل اال�ستخـدام الأمثل
لهذه املوارد ،وندعوك للم�ساهمة معنا يف:

• املحافظة على املاء ،فهو مورد طبيعي حمدود و�ضروري للجميع.
• املحافظة على الطاقة من خالل تر�شيد ا�ستخدام التكييف ،واملاء ال�ساخن ،والإ�ضاءة.
• املحــافظة علــى املوارد الأ�ســا�سيـة الأخرى من خالل تبنيك ثقــافــة الرت�شيد،
و�إعــادة ا�ستخدام املواد.

خام�سا ً  -املحافظة على البيئة واحرتام
املكان:

جتنـب الأن�شطة التــي تهدد الأحيــاء والنباتــات الربية وقد
تتلف البيئة الطبيعية:

•
•

•
•
•

متث ــل املخلف ــات عبئ ـ ًا علــى البيئــة؛ فليكــن تخل�صـك منهــا بالأ�سلوب ال�صحيح
بو�ضعها يف الأماكن املخ�ص�صة لها.
ال تزعج احليوانات الربية ،وال تقدم لها الطعام ،ملا يف ذلك من ت�أثري �سلبي على
�سلوكها.
�إن غابـات اململكـة و�صحاريهـا بيئة طبيعية ح�سـا�سة ،لذلك ال ت�ؤذ �أو تدمر �أي
حي ــاة نباتية �أو حيوانية.
�إن نباتات ال�صحراء ح�سا�سة للغاية؛ نرجو عدم التعر�ض لها �أثناء مرورك.
حاول �أن ت�ستمتع بالأزهار والثمار الربية ،دون �أن تقطفها.
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�أنــــت مـدعــو للتمتــع بــاملــوروث الثقــايف واحل�ضــاري للمملكــة
والإ�سهـام يف حمـــايته واحلفـــاظ عليـه لت�ستمتع بـه الأجيـــال
احلــا�ضرة والقـــادمة .وذلك من خالل مـــا يلـــي:

• يح�ضر الت�صوير يف الأماكن التي بها لوحات ت�شري �إىل منع الت�صوير.
• عليك توخي احلذر فيم ــا ت�شرتيــه؛ لئال يكـون قطعة فنية قدمية �أو �أثرية ،متبعا
يف ذلك الإجراءات النظامية اخلا�صة بذلك.
• تعلمك بع�ض العبارات املحلية يجعلك حتظى بتقدير املواطنني.
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