بدء مرحلة ترشيح الجمهور لمستحقي جوائز التميز السياحي 9102
بدأت الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً ،مطلع األسبوع الحالً فً استمبال
تصوٌت الجمهور لترشٌح المستحمٌن لجوائز التمٌز السٌاحً السعودي فً دورتها
التاسعة ،وٌستمر التصوٌت اإللكترونً حتى الخامس من مارس الممبل ،وذلن عبر
المولع اإللكترونً للجائزةhttp://sauditourismawards.sa.
ووصل إجمالً عدد المتمدمٌن لجوائز التمٌز السٌاحً لهذا العام أكثر من  055طلب
ترشح ،وعدد الطلبات التً لبلت للترشح للجوائز بعد التدلٌك والمراجعة للشروط
األساسٌة للمرشحٌن من منشآت وأفراد  333طلباً ،وتشمل فئات الجوائز هذا العام 31
فرعا ً رئٌسا ً وهً ،الفنادق ،والشمك المفروشة والوحدات السكنٌة ،والمنتجعات،
والفعالٌات والمهرجانات ،وخدمات السفر ،والعاملٌن فً السٌاحة ،ومولع جذب سٌاحً،
وتعلٌم وتدرٌب سٌاحً ،والمراكز التجارٌة والترفٌهٌة ،وكاالت السفر ومنظمً
الرحالت السٌاحٌة ،والمتاحف الخاصة ،والمطاعم ،والمماهً ،وخدمات المواصالت.
وتتضمن هذه الفئات الرئٌسة ما ٌمارب  14فئة فرعٌة تتنوع ما بٌن أفراد ودور إٌواء
ومعهد وكلٌة ومراكز تجارٌة وشركات ومإسسات خدمٌة.
وكان باب الترشح للجوائز لد انطلك فً التاسع من دٌسمبر الماضً ،مع تطوٌر فئات
جدٌدة للجوائز على مستوى األنشطة السٌاحٌة ،وتحدٌث وتطوٌر المولع اإللكترونً
للجائزة وعملٌة التواصل مع شركاء الصناعة والمرشحٌن ،واستحداث آلٌة تمدٌم طلبات
الترشح والتصوٌت للمرشحٌن ،وتشهد آلٌة التمٌٌم لهذه النسخة من الجوائز التً تمنحها
الهٌئة سنوٌا ً للمتمٌزٌن فً تمدٌم الخدمات بجودة عالٌة بالمجال السٌاحً ،تطوٌرا ً كبٌرا ً
وذلن من خالل وجود فرق عمل متخصصة تعمل على فرز وتمٌٌم ملفات الترشٌح
والمٌام بزٌارات مٌدانٌة للتؤكد من مطابمة ملفات الترشٌح على أرض الوالع ،وفك
مجموعة من المواعد واألسس والمعاٌٌر المحددة لكل فئة ،وتتم إدارتها من خالل خبراء
متخصصٌن بمجال السٌاحة والضٌافة وصناعتها بشكل عام ،بما ٌضمن نزاهة وسالمة
التمٌٌم والشفافٌة التامة فً اختٌار المرشحٌن على مستوى المملكة من المنشآت واألفراد.
وتتضمن عملٌة الترشح والفوز بجوائز التمٌز السٌاحً  ،9534بداٌة فتح باب الترشح
لمدة ٌ 33وماً ،ثم المراجعة والتدلٌك من خالل فرٌك الجوائز خالل الفترة 0 – 3
فبراٌر 9534م ،والعمل على فرز ومراجعة ملفات الترشٌح للتؤكد من مطابمتها للشروط
والمتطلبات ،على أن ٌموم فرٌك متخصص بالتحمك من المرشحٌن المإهلٌن للفوز
بالجائزة عبر زٌارات مٌدانٌة بالفترة  95 - 35مارس 9534م للتؤكد من استحمالهم

للجائزة ،ثم اعتماد النتائج من لبل اللجنة اإلشرافٌة بتارٌخ  90مارس 9534م ،فٌما
سٌتم إعالن أسماء الفائزٌن وتوٌع الجوائز فً حفل افتتاح ملتمى سوق السفر واالستثمار
السٌاحً السعودي فً نسخته الثانٌة عشرة ،الذي سٌمام من  33مارس وحتى الثالث من
أبرٌل 9534م بمدٌنة الرٌاض.
وتمثل جوائز التمٌز السٌاحً ،جز ًءا من دعم الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً
لتطوٌر المطاع السٌاحً بالمملكة ،وتحفٌز عملٌة التطوٌر آللٌات العمل بمختلف
األنشطة السٌاحٌة ،واالرتماء بمستوى الخدمات الممدمة للزوار والسٌاح.

