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: من نحن  
 

الفوخرية مكتب سياحي لتنظيم الرحالت الداخلية في المملكة مرخص من قبل 
يقدم رحالت سياحية متنوعة وبالخصوص داخل  ،م 2012منذ وزارة السياحة 

 محافظة األحساء.
Al-Fokharia is a tour operator office for organizing domestic trips 

in the Kingdom, licensed by the Ministry of Tourism since 2012. 

It offers a variety of tourist trips, especially within Al-Ahsa Oasis. 



 

 

 

  



 

 

 

  

: رؤيتنا  
التي  2030  نسعى في تقديم برامج سياحية داخلية ذات جودة عالية ترتقي بوعي المواطن والسائح في تحقيق رؤية المملكة 

مسيرة الهيئة بإعتماد قطاعات السياحة والتراث  حفظه هللا،-أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
.2030رؤية المملكة ر األساسية في صالوطني كأحد اهم العنا  

 

 

We seek to provide high-quality internal tourism programs that raise the awareness of citizens and 

tourists in achieving the Kingdom’s Vision 2030 approved by the Custodian of the Two Holy Mosques 

King Salman bin Abdulaziz - may God protect him, the Commission’s process of adopting the tourism 

and national heritage sectors as one of the most important elements of the Kingdom’s Vision 2030. 

our vision: 



 

 

  

مرخص من  الهيئة العامة للسياحية و 
                                                                  (63101356التراث الوطني )رقم 

Licensed by the Saudi Commission 

for Tourism and National Heritage                   

(No. 63101356) 

حاصل على سجل تجاري  و انتساب بغرفة 
 تجارة األحساء 

Holds a commercial register and 

affiliation with the Al-Ahsa 

Chamber of Commerce 

 

عضو في الجمعية السعودية للسفر و 
 STTAالسياحية  

 

Member of the Saudi Association 

for Travel and Tourism STTA 

 

طريق  –الهفوف  –المقر الرئيسي األحساء 
 2277الملك فهد بناية 

 

Headquarters Al-Ahsa - Hofuf - 

King Fahd Road Building 2277 

 

 التراخيص و العضويات
: 



 

 

االنشطة 
 والخدمات:  

 تنفيذ رحالت سياحية للمواقع التاريخية والترفهية والمعرفية

 Implementation of tourist trips to historical, 
recreational and cognitive sites 

 

 تنفيذ رحالت تسوق لالفراد والعائالت

Implementation of shopping trips for 
individuals and families 

Services & 
activies 



 

 

 تنفيذ رحالت االعمال لمنسوبي الشركات وعائالتهم

 

Implementation of business trips for employees of 
companies and their families 

 

 

 تنظيم رحالت سياحية للطالب والطالبات 

Organizing tourist trips for male and female students 



 

 

  

 تنظيم رحالت للدوائر الحكومية

Organizing trips for government departments 

مقعد وتكون سياحية أو الفخمة 50- 4توفير حافالت بأحجام مختلفة تبدأ من   

Providing buses of different sizes starting from 4 -50 seats and be tourist or luxury 

 

 الماني ولغة اإلشارة /بلغات تشمل عربي / إنكليزي/ فرنسي / ياباني  توفير مرشد سياحي ذكر/أنثى 

Providing a male/female tour guide in languages including 
Arabic/English/French/Japanese/German and sign language 



 

 

 



 

 

 مبادرات الفوخرية

 من وزارة  تنفيذ جوالت تأهيل المرشدين المرخصين

 . السياحة     

Implementation of qualification rounds for guides 
licensed by the Ministry of Tourism 



 

 

  برامج تعريف

لحديثات التخرج من  ومقدمين الخدمات السياحية مهام السياحة
    كلية السياحة

drivers 

Tourism tasks and tourism service providers for recent 
graduates from the Faculty of Tourism 



 

 

  



 

 

 

 

 

 السنة عدد الرحالت عدد المستفيدين

1105 107 2017 

2603 196 2018 
4217 281 2019 

3729 248 2020 

7133 475 
2021 
 )متوقع(

 خبراتنا في الرحالت



 

 

  

 شركاء النجاح



 

 

 

 

 

 

  

ناعمالؤ  



 

 

  



 

 

 

التواصل: معلومات  

0135860044   / 0533940000   

0505919018 

http://www.fokharia.sa    

tours@fokharia.com  

fokharia   

@fokhari
a      fokharia 

 

http://www.fokharia.sa/
mailto:tours@fokharia.com

