










أركان
السياحة



للسياحة مجموعة أركان وهي

القطاع  مع  النقل  وسائل  ارتباط  طبيعة  توضيح  هو   : النقل 
والنجاح  التطور  تحقيق  السياحة  تستطيع  فال  السياحّي، 

دون االعتماد على تطور وسائل اِّـواصالت وُطرق النقل .

اإليواء : هو جميع األماكن التي يستخدمها السائح لإلقامة 
التي سافر  اِّـنطقة  أو  اِّـكان  بشكٍل مؤقت عند وصوله إُّـ 

لها، ومن أشكال اإليواء اِّـخيمات، والفنادق .

برنامج  تطبيق  على  السياحّية  الرحلة  اعتماد  هي   : الربامج 
الربامج  نشاطات  على  األمثلة  ومن  بالسائح،  وخاص  ُمحّدٍد 
والطبيعّية،  والدينّية،  الرياضّية،  اِّـناطق  زيارة  السياحّية 
تشمل  كما  والتاريخّية،  واألثرّية،  والرتفيهّية،  والعالجّية، 

زيارة الحدائق واألسواق واِّـحالت الّتجارّية .



النقل
التنقل بني اِّـدن الداخلية َّـ اِّـملكة العربية السعودية، 
واِّـؤسسات  والبنوك  الحكومية  الجهات  من  للعمالء 

واألفراد بأسعار تنافسية.







جيب لكزسجيب مرسيدس

جميسجيب الندكروزر



اإليواء
وسط  التعريف  عن  الغني  شادن  منجع  َّـ  السكن 

الضوضاء والطبيعة  وتقديم جميع خدمات الراحة 









البرامج
كتشاف األماكن اِّـميزة َّـ اِّـملكة، ملبني رغبة 
وأطلقنا  الخدمة.  هذه  لتوفري  عمالئنا  من  العديد 

عليها اسم: " اكتشف اِّـملكة ".





الجزيرة  إنسان  حضارات  تعكس  مرايا  وهي  الشباب  لجيل  مهمة  مرجعية  تشكل 
العربية بكل أبعادها ومظاهرها وهي كذلك اِّـجال الخصب للجيل الجديد ِّـعرفة ماضي 
آبائهم وأجدادهم واِّـنبع لرتسيخ مفهوم اإلرث الثقاَّـ والتاريخي َّـ نفوسهم وعقولهم .

زيارة األماكن األثرية





الركوب، وصوًال إُّـ  الجمال من منطقة  رحلة خاصة حيث يتم نقلهم برفقة 
الفعالية يتم استقبالهم  ُمَعدة خصيصًا لهذه  منطقة الضيافة، وهي: (منطقة 

فيها على طريقة الضيافة العربية البدوية

فعالية ركوب الجمال





طريق  عن  البحار  فاجتاز  الطبيعة،  يتحّدى  أن  القدم  منذ  اإلنسان  حاول 
هذه  وتعترب  تسلُّقها،  طريق  عن  وراءها  وما  الجبال  واكتشف  السباحة، 

الّرياضة من أخطر الّرياضات وأكثرها احتياجًا للسالمة

فعالية تسلق الجبال





على  وشهرة  شيوعًا  االكثر  العاِّـية  االلعاب  نمن  الطائرة  كرة  تعد 
شبكة  الفريقني  بني  تفصل  فريقان  بها  يكون  حيث   ، العالم  مستوى 

مرتفعة عن األرض بأكثر من مرتين

التخييم





االستمتاع بجلسات الطرب واالستماع اُّـ الحان العود

جلسات الطرب





يتمحور  أنه  إذ  الشيء،  بعض  بسيطًا  التخييم  نشاط  اعترب  لطاِّـا 
حول نصب الخيم، والنوم داخل أكياس النوم، وإشعال النار للطبخ 

َّـ الربية.

التخييم





الرملية.  وهضابها  كثبانها  على  الّتزلج  و  الصحراء  َّـ  اإلبحار  إماكنية 
برفقة االصدقاء

فعالية القيادة على الرمال





إماكنية اإلبحار َّـ الصحراء و الّتزلج على كثبانها وهضابها الرملية.
 

فعالية اِّـركبات الصحراوية









Tel: + 966 12 632 6508 
Fax:+ 966 12 632 6508

www.skonmas.com
info@skonmas.com

AL Hamraa neighborhood
Jeddah , Saudi Araiaba


