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 تنفیذي ال ملخص ال 

الناتج المحلي اإلجمالي   مساھمتھ في   تزادمرتفعة ونمو  خالل العقود األخیرة معدالت    قطاع السیاحةحقق  
التي    القطاعاتأھم  لیصبح بذلك من  ،  2019خالل عام    في المائة  10.4نحو    لتمثلالعالمي  على المستوى  

توزیع  تقلیل التفاوت في  و  الفقر،والحد من  ،  التشغیلوزیادة مستویات    ،تحقیق النمو االقتصاديتساھم في  
المتحصالت من الرسمیة وحتیاطیات اال تعزیز ، و والخدماتطلب على السلع زیادة مستویات الو الدخل،

 . النقد األجنبي 

بجائحة فیروس كورونا الُمستجد نتیجة القیود   یعتبر قطاع السیاحة من أكثر األنشطة االقتصادیة تأثراً 
المفروضة على وجھات السفر، إضافة إلى قیام عدد كبیر من الدول بإلغاء رحالت الطیران للحد من 

  من المتوقع وفق تقدیرات منظمة   تفشي الفیروس، وھو ما أدى إلى تراجع كبیر ألنشطة السیاحة والسفر.
قطاع السیاحة بنسبة العالمیة التي تستند إلى ثالث فرضیات محتملة ألثر الفیروس، تراجع ناتج    السیاحة

 .  )1(2020في المائة خالل عام  80و  60تتراوح ما بین  

في قطاع السیاحة للخطر    مواطن الشغلسوف یُعرض ھذا التراجع الكبیر وغیر المسبوق المالیین من  
وسوف یمثل تحدیاً أمام قدرة الدول النامیة على دعم الناتج والتشغیل، وفقدان محتمل كبیر للعائدات من  

نقد األجنبي، وارتفاع العجوزات في موازین المدفوعات، بما سوف ینعكس على قیمة عمالت الدول  ال
 التي تعتمد على قطاع السیاحة مقابل العمالت الدولیة. 

العربیة   الدول  ن على مستوى  فبلغت  السیاحة  المحلي اإلجمالي    ي سبة مساھمة قطاع  خالل عام الناتج 
، كما یساھم القطاع في توفیر العدید من فرص العمل المباشرة وغیر )2(  المائةفي    11.4  الي حو  2019

انعكاساً    .التي تساھم في رفد مستویات االحتیاطیات الرسمیة  من النقد األجنبي   عائداتالمباشرة، وتعزیز ال
تھ وقدرتھ زیادة تنافسیجل التطویر الدائم لھذا القطاع بھدف  أالكثیر من دول المنطقة الجھود من  تبذل    لذلك
   جذب المزید من السائحین من كافة دول العالم.على 

،  كان النتشار فیروس كورونا الُمستجد تداعیات ملموسة على قطاعات السیاحة في عدد من الدول العربیة 
یر  السیما في الدول العربیة التي تعتبر وجھات رئیسة للسیاحة العالمیة وھو ما یتوقع في ضوئھ تراجع كب 

في مصر  من المتوقع انخفاض اإلیرادات السیاحیة  على سبیل المثال  ف  .الدول  ھذهفي    السیاحیة  للعائدات
 .)3( بحسب الفرضیات المختلفة النتشار الفیروس في المائة  100و  75بنسبة تتراوح بین  

ً   ،اإلطارفي ھذا   ھذه الورقة بشكل تستھدف  ،  بالنسبة لالقتصادات العربیة  ألھمیة قطاع السیاحة  ونظرا
ستخدام  اب  من خالل تقدیر نموذج كمي   رصد األھمیة االقتصادیة لقطاع السیاحة في الدول العربیة  أساسي 

 
1 WTO, (2020). “COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package”. 

 البیانات االقتصادیة"، واستبیان دراسة "قیاس األثر االقتصادي لقطاع السیاحة في الدول العربي. ). "قاعدة 2020صندوق النقد العربي ( 2
3 ) القومي  التخطیط  العربیة،  ).  2020معھد  والتنمیة جمھوریة مصر  التخطیط  وزارة  السیاحة"،  قطاع  على  كورونا  فیروس  "تداعیات 

 االقتصادیة.
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عدد من   أثرلقیاس    ) 2018- 1995( خالل الفترة    )4(   ست عشرة دولة عربیة ل  المقطعیةلسالسل الزمنیة  ا
النمو  على    ،السیاحیة  عائداتنفاق على قطاع السیاحة، والإل اذات الصلة بقطاع السیاحة مثل  المتغیرات  
  .في ستة عشرة دولة عربیة ،االقتصادي

نتائج  أ إلى  شارت  لكل منتأكید  الدراسة  اإلیجابي  السیاحة و  األثر  السیاحي إل االعائدات من  على    نفاق 
العائدات  معدالت النمو االقتصادي في الدول العربیة، حیث تساھم كل زیادة بواقع واحد في المائة في  

نقطة مئویة، فیما تؤدي زیادة   0.36للدول العربیة بنحو  االقتصادیة  في رفع معدل النمو    على السیاحة
 . نقطة مئویة 0.28النمو بنحو  زیادة معدلنفاق السیاحي في الدول العربیة إلى  إل مماثلة في مستویات ا

تحسین أداء قطاع   في   التي یمكن أن تساھمخلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات على صعید السیاسات  
التركیز على تطویر البنیة التحتیة لقطاع السیاحة من خالل من أھمھا ضرورة    ،السیاحة في الدول العربیة

  السیاحة البینیة   على تشجیع   ةً السیاحیة، عالو  آتوتحدیث المنش  اتضمان تحسین وتطویر شبكة الطرق
العربیة، الدول  السیاحیة    بین  االتفاقیات  سیاحیة  ووتفعیل  مشاریع  بین إطالق  العربیة  مشتركة   .الدول 

العربیة ورفع مستوى  في الدول  القدرة التنافسیة للمنتجات والخدمات السیاحیة  لعمل على زیادة  إضافة إلى ا 
في مجال  قطاع السیاحة ورفع مستوى مھارتھا  في  العاملة  تأھیل الكوادر  وفقاً للمعاییر العالمیة، و  اتھجود

 وتصمیم البرامج السیاحیة.  التسویق السیاحي اإلرشاد و

كما أكدت الدراسة أھمیة التركیز على تعزیز دور السیاحة الداخلیة في عدد من الدول العربیة وتقویة 
ي عدد اللیالي واإلیرادات السیاحیة، إلى جانب تشجیع الطیران منخفض التكلفة لجذب  مساھمتھا في إجمال

المتوقع  أعداد أكبر من السائحین من األسواق الرئیسة والواعدة. وأوضحت الدراسة أن طول فترة التعافي  
تعافي المنشآت   لدعمالتدخالت الحكومیة حول صیاغة خطط عاجلة    ستلزم تمحوریلقطاع السیاحة العربي  

النشاط والمحافظة على العمالة التي   ومعاودةتمكینھا من تجاوز آثار األزمة  و  قطاع السیاحةالعاملة في  
 .جراءات التي تطرقت إلیھا الدراسةإل من خالل عدد من السیاسات وا توظفھا

،  العالمي المستوى    ى عل  والسفرعلى صعید قطاع السیاحة    التطوراتتبدأ الورقة باستعراض    بناًء علیھ،
التطورات   یتبعھا استعراض  على مستوى الدول العربیة وذلك من  الخاصة بقطاع السیاحة والسفر  ثم 

بقطاع  خالل   الخاصة  المتغیرات  وتتبع  السیاحة  رصد  صناعة  ومكونات  والبینیة،  االجمالیة  السیاحة 
إلجراءات والسیاسات المتخذة لمساندة قطاع السیاحة في الدول العربیة،  كما تتطرق الورقة إلى اوالسفر.  

وذلك من واقع استبیان أعده صندوق النقد العربي لھذا وكیفیة التغلب علیھا  تواجھ القطاع  والتحدیات التي  
من   استیفائھ  وتم  ممثلةً قبل  الغرض  العربیة  الدول  في  المعنیة  السیاحة  الجھات  وزارات  وتنتھي   .في 

 ستخدم والنتائج التي تم التوصل الیھا في ھذا الشأن.لدراسة باستعراض النموذج الكمي المُ ا

 

 
اشتمل النموذج على بیانات لكل من الدول العربیة التالیة: األردن، واإلمارات، والبحرین، وجیبوتي، والسعودیة، والسودان، وسوریة،   4

 والعراق، وُعمان، والقمر، وقطر، والكویت، ولبنان، ومصر، وموریتانیا والیمن.
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 على صعید قطاع السیاحة والسفر على المستوى العالمي  اتتطورال : أوالً  
  

یعتبر قطاع السیاحة من أھم القطاعات االقتصادیة على مستوى االقتصاد العالمي وأكثرھا دینامیكیة،  
مثل أحد أھم القطاعات التي تساھم في الناتج المحلي اإلجمالي وتوفیر النقد األجنبي، وخلق فرص  و یفھ

في العدید من    المستدامة  وھو ما یجعل القطاع أحد أھم الفرص المساندة لتحقیق أھداف التنمیة  ،العمل
في   10.3المي حوالي  بلغت نسبة مساھمة قطاع السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي العة.  الدول النامی

تریلیون دوالر أمریكي    8.8مقارنة بنحو    ،تریلیون دوالر أمریكي   8.9تمثل نحو    2019في عام  المائة  
 . )5( 2018عام 

، متجاوزاً معدل نمو االقتصاد  2019في المائة في عام  3.5سجل قطاع السفر والسیاحة نمواً بنسبة  كما 
مسؤوالً خالل السنوات الخمس الماضیة،    كان  القطاع لى أن  إإضافة    التوالي.العالمي للعام التاسع على  

  .عن توفیر واحدة من بین كل أربعة فرصة عمل جدیدة یتم إضافتھا على مستوى االقتصاد العالمي 

تریلیون دوالر    1.5في المائة من صادرات الخدمات العالمیة (   30خر، تمثل السیاحة نحو  آمن جانب  
إلى  أمریكي)، وم  یجعل    45ا یصل  مما  النامیة،  البلدان  في  الخدمات  إجمالي صادرات  المائة من  في 

 . )6( لالقطاع داعماً رئیساً لجھود الحكومات على صعید خلق الناتج وفرص العم

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي   11.5ارتفاع مساھمة قطاع السیاحة لیصل إلى حوالي  من المتوقع   
عالمیاً، یمثل نصیب كل    .)7(  2029ملیار دوالر أمریكي في عام    13085العالمي، أي ما یعادل حوالي  

وألمــــانیا والیــــــابان،  والصـــــین،  األمـــــریكیــــــــة،  المتــــحدة  الوالیات  المتحدة    ،من  والمملكة 
 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لقطاع السفر والسیاحة. 47حوالي 

 ) 1شكل رقم (
 والمساھمة في الناتج المحلي العالمي  العالمي قطاع السیاحة عائدات

)2016-2019 ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عداد مختلفة. أالمصدر: منظمة السیاحة العالمیة، تقریر األثر السیاحي على االقتصاد العالمي،        

 
5 World Travel & Tourism Council, Economic Impact 2019. 
6 The World Travel & Tourism Council (WTTC), (2020). Available at: https://wttc.org/. 
7 World Travel and Tourism Council, "Global Economic Impact & Trends" 2020, July 2020. 
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یعتبر نشاط السیاحة الداخلیة، أحد أھم عناصر الجذب السیاحي في    ،قطاع السیاحةفیما یخص مكونات  
في المائة من    71.2العدید من الدول وھو ما یستدل علیھ من ارتفاع حصة السیاحة الداخلیة لتستأثر بنحو  

تمثل نسبة اإلنفاق على السیاحة الداخلیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي   إجمالي اإلنفاق السیاحي العالمي.
في   2.5و   2.6حیث ساھمت بحوالي    ،صةً ملموسةً في بعض االقتصادات العالمیة مثل فرنسا وإیطالیا ح

  اقترن ھذا بحدوث ولقد  .    8  2019الناتج المحلي اإلجمالي في كل منھما على التوالي خالل عام    في المائة  
عدل نمو إجمالي اإلنفاق  ارتفع م   حیثكل من الدولتین،  في اإلنفاق على السیاحة الداخلیة في    نمو كبیر

عام   على التوالي خاللفي المائة    10و  في المائة  7بنحو  إیطالیا  وفرنسا  كل من    على السیاحة الداخلیة في 
2019.   

حیث ارتفعت على سبیل المثال في في بعض دول العالم،  نمواً  السیاحة الداخلیة  من جھة أخرى، شھدت  
ى ذلك، فقد بلغت نسبة اإلنفاق على  إل. إضافة  2019عام    في المائة  2بنحو  الوالیات المتحدة األمریكیة  

  .2019في المائة عام  0.3السیاحة الداخلیة في الصین والبرازیل حوالي 

ً لمانیا من أكثر الدول  أبالسیاحة الخارجیة، تعتبر  فیما یتعلق  أما   ة نسب  بلغت  حیث  الخارجیة،لسیاحة  ل  جذبا
اإلجمالي   المحلي  الناتج  في  عام    المائةفي    2.6  حوالي مساھمتھا  السیاحة   .2019خالل  سجلت  كما 

 من الناتج المحلي اإلجمالي   في المائة  2.1و  2.4حوالي  نسب قدرھا  وفرنسا    المملكة المتحدةالخارجیة ب
قل نسب مساھمة أ. ھذا وقد حققت السیاحة الخارجیة بكل من الیابان والوالیات المتحدة والھند  على التوالي 

بلغت نحو   الناتج المحلي اإلجمالي حیث  الیابان  بالمائة  0.6في  المتحدة   0.9، وفي  للكل من الوالیات 
 . )2وشكل رقم ( )2، جدول رقم ( 2019بالمائة خالل عام  والھند 

 ) 2شكل رقم (
 نسبة نفقات السیاحة الخارجیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول 
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ساھم ییعتبر قطاع السیاحة من أھم القطاعات التي تستقطب العدید من العمالة، حیث  ،  التشغیللى صعید  ع
أن ،  الصادرة عن منظمة السیاحة العالمیة  اإلحصاءات  تشیر  في خلق فرص عمل مباشرة وغیر مباشرة.

ملیون فرصة عمل على مستوى العالم بما یوازي عشر الوظائف العالمیة. كما    330  حوالي   القطاع یوفر
یوفر قطاع السیاحة واحدة من بین كل أربع فرص عمل جدیدة یتم توفیرھا على مستوى العالم. عالوة  

، فعلى سبیل المثال تمثل العمالة من اإلناث في القطاع  تتسم الوظائف في القطاع بالتنوع   ،على ما سبق
في المائة    43في المائة من مجمل القوى العاملة في القطاع في دول مجموعة العشرین مقابل    50نحو  

  .)9( المجموعةلنسبة تمثیل المرأة في باقي القطاعات األخرى بدول 
 

خدمات إقامة  یشمل ھذا القطاع  حیث  ة،  في قطاع السیاحالعمل  وفرص  نشطة  أتتفاوت نوعیة وطبیعة  
(الفنادق والمؤسسات المماثلة وخدمات اإلقامة األخرى)، وأنشطة الصناعات التي تخدم األغذیة السیاح  

 والمشروبات للسیاح، ونقل الركاب ووكاالت السفر، وأنشطة خدمات الحجز األخرى.  
 

 ً عالمیا األول  المركز  على  الصین  العاملین في قطاع السیاحة،من حیث    تستحوذ  یقدر عدد   عدد  حیث 
ھذا القطاع ویتوقع أن ینمو  . ھذا  2018عام    في ملیون عامل    80العاملین لدیھا في ھذا القطاع بحوالي  

بحلول عام    3.9بنحو   المائة  في ،  2029في  العاملین  السیاحة    لیرتفع عدد  قطاع  في   نحو إلى  الصین 
القـــبین  .ملیون عامل  121.4 ھذا  ینمو  أن  یتوقع  الھـــما  في  بنحو  طاع  المائة    2ند  رة ـــالفتخالل  في 
مقارنة    2029عام    في عامل    ملیون  53حوالي  السیاحة الى    قطاع   في   عدد العاملینیصل  ل،  2018-2029

 ).1، جدول رقم (2018عام في  ملیون عامل 42.7 الي وبح

 
 )  1رقم ( جدول

 العالم لبعض دول  قطاع السیاحیةإجمالي عدد العاملین في 
 

 
   2029و 2018

 الدول  

� قطاع  
�� � عدد العامل��

�  �األلف   الس�احة � ستخلق  عدد الوظائف ال��
��  

  2029عام  الس�احة قطاع
   (�األلف)

�   معدل نمو 
�� � العامل��

قطاع الس�احة خالل  
ة   )2029-2018( الف��

 (%) 

 

 
2018 *2029  

  1.6 2,658 16,948 14,290 الوالیات المتحدة األمریكیة 

  3.9 41,515 121,425 79,910 الصین 

  0.8 408 5,016 4,608 الیابان  

  0.2 127 5,509 5,382 المانیا 

  1.0 463 4,664 4,201 المملكة المتحدة  

  0.8 338 3,816 3,478 إیطالیا 

  1.4 488 3,510 3,022 فرنسا 

  2.0 10,327 52,999 42,673 الھند  

  1.8 603 3,434 2,831 اسبانیا  

  2.3 2,728 12,191 9,463 المكس�ك  

از�ل    1.6 1,316 8,171 6,855 ال��

 * تقدیرات منظمة السیاحة العالمیة 
    

   قاعدة بیانات مجموعة البیانات اإلحصائیة للسیاحة.  ، )2020المصدر: منظمة السیاحة العالمیة ( 

 
9 World Travel and Tourism Council, (2020), "Global Economic Impact & Trends”, July. 

 (باأللف) 
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بجائحة فیروس كورونا الُمستجد نتیجة لتأثر   یعتبر قطاع السیاحة من أكثر األنشطة االقتصادیة تأثراً 
على  المفروضة  القیود  بسبب  كبیرة،  بدرجة  والسیاحة  السفر  على  والطلب  العرض  جانبي  من  كل 

قیام عدد كبیر من الدول بإلغاء رحالت الطیران للحد من تفشي الفیروس،  وجھات السفر، إضافة إلى  
 وھو ما أدى إلى تراجع كبیر ألنشطة السیاحة والسفر. 

كما نتج عن جائحة كورونا تأثر حاد لقطاع السیاحة في ظل انخفاض أعداد السائحین الدولیین بنسبة  
أدى ذلك إلى انخفاض أعداد المسافرین  .  2020في المائة خالل األشھر الثالثة األولى من عام    22

الصین وإیطالیا    الراغبین في السیاحة والسفر، خاصة إلى عدد من الدول اآلسیویة واألوروبیة، ال سیما
المقاصد السیاحیة  تعتبر من أكثر  التي  المتحدة األمریكیة  المتحدة وكذلك الوالیات  وفرنسا والمملكة 

 الجاذبة للسائحین على مستوى العالم. 
 

ق تقدیرات منظمة السیاحة العالمیة التي تستند إلى ثالث فرضیات محتملة ألثر الفیروس،  وفمن المتوقع  
ض  . سوف یُعرّ )10(2020في المائة خالل عام    80و   60السیاحة بنسبة تتراوح ما بین  تراجع ناتج قطاع  

السیاحة    قطاع ھذا التراجع الكبیر وغیر المسبوق المالیین من فرص العمل المباشرة وغیر المباشرة في  
كبیر   محتمل  وفقدان  والتشغیل،  الناتج  دعم  على  النامیة  الدول  قدرة  أمام  تحدیاً  یمثل  وسوف  للخطر 
للعائدات من النقد األجنبي، وارتفاع العجوزات في موازین المدفوعات، بما سوف ینعكس على قیمة  

 عمالت الدول التي تعتمد على قطاع السیاحة مقابل العمالت الدولیة.
 

ا السیاق، تشیر تقدیرات المجلس العالمي للسفر والسیاحة، إلى أن تفشي فیروس كورونا یُھدد  في ھذ
في   14  إلى   12ملیون وظیفة في قطاع السیاحة، أي ما یعادل حوالي    50حوالي  من  بفقدان ما یقارب  

القتصادي.  المائة من إجمالي العمالة في الدول التي یسھم فیھا قطاع السیاحة بجانب مھم من النشاط ا
من المتوقع أن تكون منطقة آسیا والمحیط الھادئ من أكثر األقالیم تضرراً، حیث یتوقع أن ینخفض  

 .   2020عام في في المائة  12و  9بنسبة تتراوح بین نحو  الدولعدد السائحین في ھذه 
 

 في الدول العربیة  ة والسفرقطاع السیاحعلى صعید تطورات ال  :ثانیاً 

 جمالیةإلالسیاحة ا  .1

ملیار    313.6  حوالي   ع ناتج قطاع السیاحة على مستوى الدول العربیة لیصل إلى اارتف  2019شھد عام  
دوالر    281.5نحو برنة  مقا،  دوالر خالل  ملیار  نسبتھا  ُمسجالً ،  2018عام  محققة  بلغت    2.2  زیادة 

 
10 WTO, (2020). “COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package”. 
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في المائة    2.9عدد السیاح الوافدین إلى الدول العربیة بنحو ع  ارتفجاء ذلك كنتیجة أساسیة ال   .)11(بالمائة
  .2018ملیون سائح في عام   104مع  مقارنة   2019ملیون سائح خالل عام   107إلى صل لی
 

،  2019ملیار دوالر في عام  79.5حیث بلغ   ، سجل ناتج القطاع أعلى مستوى لھ في السعودیة ھذا، وقد
  2019ملیار دوالر في عام  48.3ملیار دوالر، و 58.2یلیھا كل من اإلمارات ومصر بناتج للقطاع بلغ 

خالل  عدد من الدول العربیة ارتفاعاً ملموساً لناتج قطاع السیاحة  سجل  من ناحیة أخرى،    على التوالي.
رتفع كذلك  أفي المائة. كما    22بارتفاع ُمسجل لناتج القطاع بلغ  جاء على رأسھا مصر   ، وقد2019عام  

 في المائة في كل من األردن والجزائر وجیبوتي. 9و  8ناتج القطاع بنسبة تراوحت ما بین  

 ) 3شكل رقم (
 ة في الدول العربیة  ـــــقطاع السیاحالقیمة المضافة ل

 )2019 ( 
 

 

 

 

 

 

 ). "قاعدة البیانات االقتصادیة"، واستبیان دراسة "قیاس األثر االقتصادي لقطاع السیاحة في الدول العربیة". 2020(المصدر: صندوق النقد العربي 

لدول العربیة كمجموعة، استحوذت كل من  على مستوى افیما یخص األھمیة النسبیة لقطاع السیاحة  
السیاح قطاع  ناتج  إجمالي  من  حصة  أعلى  على  ومصر  واإلمارات  العربیة  السعودیة  الدول  في  ة 

في المائة من إجمالي ناتج القطاع على   59حوالي    مجتمعة، حیث بلغت حصة الدول الثالث مجتمعةً 
، مقارنة مع  )12(2019ملیار دوالر أمریكي خالل عام    186مستوى الدول العربیة أي ما یعادل حوالي  

 .  2018عام  ملیار دوالر أمریكي مسجلة خالل   170نحو  

في   25.3األھمیة النسبیة لقطاع السیاحة السعودي نحو  بلغت  فقد  على مستوى الدول الثالث فرادى،  
في   18.5المائة من إجمالي ناتج القطاع على مستوى الدول العربیة، یلیھا اإلمارات مستأثرة بنحو  

اجھة سیاحیة  المائة من ناتج القطاع على مستوى الدول العربیة مع ظھور عدد من إمارات الدولة كو

 
 قاعدة بیانات صندوق النقد العربي.   11
 .2020، البیانات االقتصادیة، القطاع الحقیقي صندوق النقد العربي، قاعدة 12
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في المائة من مجمل ناتج القطاع على مستوى الدول العربیة خالل    15.4ممیزة عالمیاً، ثم مصر بنحو  
وتواجد نحو نصف آثار العالم بھا وتعدد أنواع  في ظل الثقل الكبیر لقطاع السیاحة المصري  2019عام  

 .  السفاري، والعالجیةولترفیھیة، والدینیة،  مثل السیاحة التاریخیة والثقافیة، ا  )13(السیاحة التي تشتھر بھا

) 2رقم ( جدول  
األھمیة النسبیة لقطاعات السیاحة في الدول العربیة من مجمل ناتج قطاع السیاحة على مستوى الدول العربیة  

 ) 2019و 2018(

 . "). "قاعدة البیانات االقتصادیة"، واستبیان دراسة "قیاس األثر االقتصادي لقطاع السیاحة في الدول العربیة2020لمصدر: صندوق النقد العربي (ا

 
13 States Information Service, Egyptian Cabinet, (2017). “Egypt and Tourist Destinations”, available at: 

https://sis.gov.eg/Story/116273?lang=en-us&lang=en-us. 

   2018 2019 

 معدل النمو
الق�مة المضافة      (%)  )2018-2019( 

لقطاع الس�احة  
دوالر  (مليون 

 (  أم����

�س�ة  
  �

المساهمة ��
جما��  إ

الس�احة  
 (%)  الع���ة

  �س�ة المساهمة
 �
  الناتج المح��  ��

 (%)   اإلجما�� 

  الق�مة المضافة
  لقطاع الس�احة
(مليون دوالر  

 (  أم����

�س�ة المساهمة  
 �

إجما�� ��
  الس�احة الع���ة

 (%) 

  �س�ة المساهمة
 �
الناتج المح��   ��

 (%)  اإلجما�� 
 

  

 7.9 10.1 1.4 4,424 9.7 1.4 4,099 ردن ألا 
 5.1 13.9 18.8 58,179 13.4 19.0 55,346 اإلمـــــارات 

 4.8 6.7 0.8 2,577 6.5 0.8 2,460 ال�ح��ــــــن 
ـــــس    0.5 14.6 1.8 5,650 14.2 1.9 5,623 تونــــ
 2.5 13.7 7.5 23,234 13.0 7.8 22,658 الجزائـــــــر  
 9.3 27.1 0.3 857 26.9 0.3 784 جيبوتـــــــي 
 6.4 10.0 25.6 79,469 9.5 25.6 74,709 الســــعود�ة 
 20.2- 16.5 2.0 6,234 16.3 2.7 7,807 الســـــودان 
 31.9 8.5 0.7 2,307 8.3 0.6 1,749 ســـــــور�ة 
 7.0 8.4 5.6 17,333 8.1 5.5 16,192 العــــــــراق  
 6.2- 8.2 2.0 6,220 8.4 2.3 6,632 ُعمــــــــــان  
 0.5 23.0 1.3 3,925 24.0 1.3 3,904 فلسطــ�ــن  
 1.6 8.3 4.9 15,166 7.8 5.1 14,929 قطــــــــــــر 
 0.2 19.7 0.1 235 19.6 0.1 234 الُقمــــــــــر  
 0.3- 5.0 2.2 6,763 4.8 2.3 6,783 ال���ـــــــت  
 1.6 16.3 2.9 8,914 16.0 3.0 8,770 لبنـــــــــــان 
 8.5 4.6 0.6 2,009 3.9 0.6 1,851 لي��ــــــــــــا 
 22.0 15.9 15.6 48,299 15.8 13.6 39,587 مصــــــــــر  
 2.0 10.8 4.1 12,661 10.5 4.3 12,417 المغـــــــرب  
 3.4 13.2 0.3 975 13.4 0.3 943 مور�تانــ�ــا  
 7.0 19.5 1.5 4,783 19.5 1.5 4,472 ال�مــــــــــن 

 
مجم�ع الدول  

 10.2 11.4 100 310,214 10.4 100.0 291,950 الع���ة
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) 4( شكل رقم  

 األھمیة النسبیة لقطاعات السیاحة في الدول العربیة من مجمل ناتج قطاع السیاحة على مستوى الدول العربیة
(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

). "قاعدة البیانات االقتصادیة"، واستبیان دراسة "قیاس األثر االقتصادي لقطاع السیاحة في الدول 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
 ."العربیة

فقد بلغت نحو    ،على مستوى الدول العربیة   اإلجمالي   فیما یتعلق بمساھمة قطاع السیاحة في الناتج المحلى 
في المائة   10ما یفوق  لیساھم ب األھمیة النسبیة للقطاع  ولقد زادت  .  2019في المائة، خالل عام    11.4

مثل السعودیة   ،من الناتج المحلي اإلجمالي في عدد من الدول العربیة التي تعتبر وجھات سیاحیة عالمیة
 وموریتانیا.  ولبنان والقُمر وفلسطینوالجزائر  ومصر واإلمارات، عالوة على تونس والمغرب  

 ) 5شكل رقم (
 في الدول العربیة (%)   المحلي اإلجمالي مساھمة قطاع السیاحة في الناتج

)2018-2019 ( 

 السیاحة في الدول العربیة". ). "قاعدة البیانات االقتصادیة"، واستبیان دراسة "قیاس األثر االقتصادي لقطاع  2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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األردن اإلمـــــارات البحریــــــن تونـــــــــس الجزائـــــــر جیبوتـــــــي الســــعودیة
الســـــودان ســـــــوریة العــــــــراق ُعمــــــــــان فلسطــیــن قطــــــــــــر القُمــــــــــر
الكویـــــــت لبنـــــــــــان لیبیــــــــــــا مصــــــــــر المغـــــــرب موریتانــیــا الیمــــــــــن
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قطاع السیاحة   سجل مجموعات، فقد  ك الدول العربیة  بخصوص تطورات قطاع السیاحة على مستوى  أما  
رنة مع تراجع بلغت  ، مقا2019عام  خالل  في المائة    10بنحو  ارتفاعاً  في الدول العربیة المستوردة للنفط  

سجل  بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، فقد  و.  بالمائة خالل العام السابق  11.6حو  نسبتھ ن
 4بنسبة ارتفاع قدرھا  مقارنة   2019عام  المائة خالل  في    4.7  زیادة بلغت نسبتھا حوالي   قطاع السیاحة

زیادة في قطاع السیاحة  المصدرة للنفط  األخرى  الدول العربیة  ھذا بینما شھدت  .  2018في عام  في المائة  
 .2019عام في في المائة  4.8 بلغت حوالي 

 ) 6شكل رقم (
 معدل نمو القطاع السیاحي حسب المجموعات العربیة

)2018-2019 ( 

 

 

  

 

 

 
 
 

 ). "قاعدة البیانات االقتصادیة"، واستبیان دراسة "قیاس األثر االقتصادي لقطاع السیاحة في الدول العربیة". 2020النقد العربي (المصدر: صندوق 
 

صعید   تتمثل  على  التي  السیاحة  لقطاع  الرئیسة  الداخلیة  أالمكونات  السیاحة  من  كل  أنشطة  في  ساساً 
الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة،    في السیاحة الداخلیة  مساھمة  تباینت نسب  والخارجیة)، فقد  

كل من  ، كما في  في المائة  10لى مستوى تجاوز نسبة قدرھا  إارتفعت في بعض الدول العربیة  حیث  
خالل  في المائة    11و  في المائة  12.3بالمائة و  13.6نسب بلغت  والتي سجلت  األردن ولبنان والبحرین  

  2019في المائة عام    7.9و  8.6ت  المغرب نسبة بلغ القُمر وفي حین سجلت     على التوالي.  2019عام  
نصیب السیاحة الداخلیة  بلغ. ھذا وقد 2019عام خالل في المائة  7.8 حوالي وسجلت قطر على التوالي 

المحلي اإل  الناتج  العربیة مستوىفي  الدول  بقیة  المائة    5.4أقل من    جمالي في  ،  2019عام  خالل  في 
 ). 3جــــدول رقم (
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الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة، فقد سجلت   أما بخصوص نسبة مساھمة السیاحة الخارجیة في 
، مقارنة مع نسبة بلغت  2018في المائة وھي أعلى نسبة بین الدول العربیة عام    18.5فلسطین حوالي  

بالمائة    11.3ئة وفي الما  6.1. كما تراوحت تلك النسبة بین حوالي  2017في المائة خالل عام    19.2نحو  
نسبة مساھمة السیاحة . إضافة الى ذلك سجلت  2018في كل من البحرین، قطر، الكویت، لبنان خالل عام  

الناتج المحلي اإلجمالي   لكل من األردن، االمارات، تونس جیبوتي، السعودیة، العراق،  الخارجیة في 
، جدول  2018في المائة خالل عام    4.0و   بالمائة  0.7ُعمان، مصر، المغرب، وموریتانیا قیم تفاوتت بین  

 ).3رقم (

من حیث انعكاسات أزمة فیروس كورونا المستجد على قطاعات السیاحة العربیة والجھود التي تبنتھا  
  ، تضرر عدد من الدول العربیة من توقف أنشطة السیاحة  ،)14(  القطاع الحكومات العربیة لدعم تعافي  

في   دولة  السیما  منإحدى عشرة  كل  رأسھا  یأتي على  وتونس    عربیة،  واإلمارات ومصر  السعودیة 
 .  واألردن والكویت والمغرب وفلسطین

 
السیاحة في الدول العربیة وسیاسات دعم التعافي"، تداعیات أزمة فیروس كورونا الُمستجد على قطاع   ). "2020صندوق النقد العربي، ( 14

 موجز سیاسات، العدد الخامس عشر.

  )  3جدول رقم ( 

 
 حصة السیاحة الخارجیة والداخلیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

)2016-2018 (  
       (%)  

   2016 2017 2018  
  الداخلیة  الخارجیة  الداخلیة  الخارجیة  الداخلیة  الخارجیة    
  14.7 3.5 13.8 3.7 12.8 3.5 األردن  
  5.2 4.3 5.5 4.6 5.5 4.8 االمارات  
  10.2 10.7 12.4 13.9 12.5 6 البحرین  
  5.8 2.4 4.5 2.2 4.1 2 تونس 
  .. .. 0.1 0.4 0.2 0.3 الجزائر  
  2.9 1.1 1.8 2 1.8 1.9 جیبوتي 
  2.2 2.3 2.2 2.8 2.1 2.7 السعودیة  
  2.5 0 0.8 0 1 0.2 السودان  
  0.9 3.5 1.5 4.2 1.8 4.5 العراق  
  3.8 4 3.8 4.1 3.6 4 ُعمان  
  6 18.5 5.6 19.2 6.7 17.9 فلسطین  
  7.9 6.1 9.4 7.4 8.3 8.7 قطر  
  6.4 ..  9.3 ..  8.2 .. القمر  
  0.6 10.1 0.5 11.4 0.7 11.9 لكویت  
  15.3 11.3 14.9 10.5 14.3 10.2 لبنان 
  .. .. .. .. 0.2 4.4 لیبیا 
  5.1 1.2 4.4 1.2 1.2 1.6 مصر  
  8 2.5 8.3 2.6 7.7 2.2 المغرب  
  0.1 0.7 0 0.1 0.1 0.2 موریتانیا  
  .. .. .. .. 0.3 0.1 الیمن  
    الس�احة . مجموعة ب�انات إحصاءات  )،2020المصدر: منظمة الس�احة العالم�ة ( 
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قطاع   على  السلبیة  التداعیات  تخفیف  تستھدف  السیاسات  من  حزم  العربیة  الحكومات  تبنت  علیھ،  بناًء 
على العمالة لدیھا.    بقاءاإل وتمكینھا من    ،وضمان قدرة منشآتھ على الوفاء بالتكالیف التشغیلیة  ،السیاحة

بكلفة میسرة االئتمان والسیولة  إلى خطوط  القطاع  نفاذ منشآت  تسھیل  بین  ما  التدخالت    ، تنوعت ھذه 
وضمانات حكومیة للبنوك للتوسع في إقراض ھذا القطاع، وإعفاء منشآت القطاع من أقساط ومدفوعات  

 رھا من التدخالت األخرى.، وغیاوتأجیل الضرائب المستحقة علیھ ،الفائدة على القروض

من المتوقع أن تمتد فترة تعافي قطاع السیاحة والسفر وعودتھ إلى المستویات المسجلة قبل األزمة لفترة  
للنقل   العربي  واإلتحاد  للسیاحة  العربیة  المنظمة  تقدیرات  وفق  سنوات  إلى ست  ثالث  بین  ما  تتراوح 

 الجوي. 

د من العوامل من أھمھا سرعة تعافي االقتصاد العالمي، ومدى  یعتمد طول فترة التعافي المتوقعة على عد
 صحیة متناغمة، والفترة المتوقعة للوصول إلى لقاح  إجراءاتالتنسیق ما بین دول العالم فیما یتعلق بتبني  

الفیروس بناءً للحمایة من  المسافرین.  ثقة  عودة  ومستویات  "التعافي   ،  المتوقع وفق فرضیة  علیھ، من 
  2019ة نشاط قطاع السیاحة والسفر في الدول العربیة إلى المستویات المسجلة في عام  السریع" عود

، فیما یتوقع وفق فرضیتي "التعافي الوسطي"، و"التعافي البطيء" امتداد الفترة الالزمة 2023خالل عام  
   . )15( 2026و  2024 نما بی لتعافي القطاع إلى 

   السیاحة البینیة العربیة .2

في عدد كبیر من الدول   ینالوافد  ینحئجمالي الساإیستحوذ التدفق السیاحي العربي على نسبة ملموسة من  
أكبر نسبة للسائحین العرب من اجمالي عدد السائحین الوافدین بنسبة بلغت   فقد سجلت البحرینالعربیة.  

  بما یشمل   ساسیة في السائحین من دول الجوارأ، وقد تركز ذلك بصورة  2018بالمائة خالل عام    97.4
البحرین، وسوریة  ومصر،  وكما ساھم زیادة عدد السائحین من كل من السعودیة،    السعودیة والكویت.

الوافدة  في استحواذ   العربیة  البینیة  نسبة    لى إالسیاحة  المائة من   66.2حوالي  قدرھا  الكویت على  في 
بالمائة تمثل    50.5لتھا السودان بنسبة قدرھا  وت  جمالي عدد السائحین الوافدین الى األراضي الكویتیةإ

 . 2018لیھا خالل عام إحجم السیاحة العربیة البینیة من اجمالي السیاحة الوافدة 

نسبةاألردن  استحوذت  كما   العربیة    من  ینح ئللسا  بالمائة  42.4قدرھا    على  عدد إمن  الدول  جمالي 
ذلك بشكل أساسي في السائحین الوافدین من كل   ت تركز  ،2018خالل عام  السائحین الوافدین للمملكة  

في    36.3ما السعودیة فقد استحوذت على نسبة قدرھا  أالعراق، والكویت.  وفلسطین،  ومن السعودیة،  
اصة من كل من الكویت،  لى أراضیھا، وخإجمالي عدد السائحین الوافدین  إالمائة للسائحین العرب من  

واألردن.  إل اومصر،  و نحو  مارات،  العرب  السائحین  نسبة  السائحین  إمن    28.2ومثلت  عدد  جمالي 

 
). "دراسة تحلیلیة مشتركة حول األزمات العالمیة السابقة التي أثرت على  2020المنظمة العربیة للسیاحة واالتحاد العربي للنقل الجوي، ( 15

 ".19كوفید -ورونا االقتصاد والسیاحة والسفر ومقارنتھا مع أزمة جائحة ك
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مصر،  و ُعمان،  و ، تمثلت في السائحین الوافدین من كل من السعودیة،  2018مارات عام  إل لى اإالوافدین  
 والكویت.  

عدد السائحین في المائة من إجمالي  27.1 نحولى لبنان نسبة قدرھا  إسجلت السیاحة العربیة الوافدة  كما
اللبنانیةإفدین  االو األراضي  بفقد  ،  لى  العراق،    ةار یزقام  مصر، واألردن،  ولبنان سائحین من كل من 

األردن، والكویت، وقد مثلت نسبتھم  ولیبیا،  وكما زار مصر سائحین من كل من السعودیة،    والسعودیة.
 .  2018لى األراضي المصریة خالل عام إجمالي عدد السائحین الوافدین إبالمائة من   21.2نحو  

جمالي السائحین  إبالمائة من    18.7لى تونس من الدول العربیة حوالي  إكما سجلت نسبة السائحین الوافدین  
السعودیة، واألردن. بالنسبة  ومصر،  و لوافدین من كل من لیبیا،  الوافدین الیھا، تمثلت أساساً في السائحین ا

نحو   مثلت  بنسبة  وُعمان  الكویت  من  كل  من  العرب  السائحین  معظم  جاء  فقد  بالمائة من   15.7لقطر 
لى إافدة  وى األراضي القطریة. ھذا وقد مثلت السیاحة البینیة العربیة الإلجمالي عدد السائحین الوافدین  إ

بالمائة    6.4في المائة ونحو    1.0ر وُعمان وفلسطین والمغرب نسب تراوحت بین حوالي  كل من الجزائ
 ).4، جدول رقم (لى تلك الدولإمن اجمالي عدد السائحین الوافدین 

 

 )  4جدول رقم (
 نسبة السیاحة العربیة البینیة  إجمالي عدد السائحین و

)2017-2018 (  
         
 

 الدول 

2017 2018  

 
اجمالي  

عدد السیاح 
 (ملیون)

نسبة السیاحة  
العربیة إلى البلد  

 المعني (%)

أكثر الدول العربیة  
التي زارت الدولة 

 المعنیة

اجمالي عدد 
السیاح  
 (ملیون)

نسبة السیاحة  
العربیة إلى البلد  

 المعني (%)

أكثر الدول العربیة  
التي زارت الدولة 

  المعنیة
  

 
السعودیة وفلسطین  42.15 3.8 األردن

السعودیة وفلسطین  42.41 4.2 والعراق والكویت 
  والعراق والكویت 

 
السعودیة وُعمان   28.17 21.3 - 30.66 20.4 اإلمارات 

  ومصر والكویت 

 
السعودیة والكویت   96.99 11.4 البحرین

 السعودیة والكویت 97.34 12.0 ومصر واألردن
 

 
 19.31 7.1 تونس 

لیبیا ومصر 
والسعودیة 

 ، والجزائر واألردن
8.3 18.69 

لیبیا ومصر 
 والسعودیة واألردن

  والجزائر 
  لیبیا  2.16 2.7 لیبیا  3.26 2.5 الجزائر  

 
الكویت ومصر   37.49 16.1 السعودیة 

الكویت ومصر   36.30 15.3 واإلمارات واألردن
  واإلمارات واألردن

  - 50.48 0.8 - 51.35 0.8 السودان 
  - 6.44 3.2 - 4.29 3.2 ُعمان  
  - 0.98 0.6 - 1.33 0.5 فلسطین 

 
السعودیة وُعمان   38.45 2.3 قطر 

 الكویت وٌعمان 15.74 1.8 والكویت اإلمارات 
 

 
السعودیة ومصر  63.00 7.4 الكویت 

السعودیة ومصر  66.18 8.5 والبحرین وسوریة
  والبحرین وسوریة

 
العراق واألردن   28.69 1.9 لبنان 

العراق واألردن   27.10 2.0 ومصر والسعودیة
  ومصر والسعودیة

 
السعودیة ولیبیا   23.66 8.3 مصر

السعودیة ولیبیا   21.18 11.3 واألردن والكویت 
  واألردن والكویت 

 
 1.82 11.3 المغرب 

السعودیة ومصر 
واإلمارات  

 والكویت 
السعودیة ومصر  1.65 12.3

 واإلمارات والكویت 
 

    مجموعة بیانات إحصاءات السیاحة.   ، )2020المصدر: منظمة السیاحة العالمیة ( 
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 )16(  العربیة في الدولصناعة السیاحة والسفر  .3

من   السیاحة على عدد  الفندقیة،  تعتمد صناعة  المؤسسات  من  كل  في  أساسیة  تتمثل بصورة  المحاور 
وكاالت السفر والحجز. وتتفاوت  وواألنشطة الخاصة بتقدیم األغذیة والمشروبات، وشركات نقل الركاب،  

لى أخرى من حیث عدد تلك المنشآت  إإمكانیات صناعة السیاحة المتوفرة في المنطقة العربیة من دولة  
   ات، ومستوى الجودة الخاصة بالخدمة المقدمة في ھذا الشأن.المقدمة لتلك الخدم

منش  لدیھا  التي  العربیة  الدول  أكثر  من  السعودیة  السیاحة،    في   لمتع   آتتعتبر  عدد  حیثصناعة   بلغ 
ة.  أألف منش  52  حوالي   2018خالل عام    المأكوالت والمشروباتتعمل في مجال    والمحالت التي   عماالمط
لى ذلك فقد بلغ عدد الفنادق،  إإضافة  .  2018ألف شركة عام    5.5حوالي  شركات نقل الركاب    بلغ عددكما  

، جدول  2018لف على التوالي خالل عام  أ  2.9لف و أ  7.6  بالسعودیة حوالي   ووكاالت السفر والحجز
  ).5رقم (

  سواءً فرص العمل  لى توفیر عدد كبیر من  عالدول العربیة  في قطاع السیاحة في  عاملة  تعمل المنشآت ال
غیر    بطریقة  لفرصة عم  0.6حوالي  السیاحة    قطاع وفر  ی  ،األردن  في ف.  غیر مباشرة  وأبطریقة مباشرة  

 .)17(   مباشرة)فرص    10فرص غیر مباشرة مقابل    6ما یعادل    يأمباشرة مقابل كل فرصة عمل واحدة (

 
تشتمل صناعة السیاحة في الدول العربیة على عدد من األنشطة، مثل خدمات إقامة السیاح (الفنادق والمؤسسات المماثلة وخدمات اإلقامة   16

أنشطة  األخرى)، وأنشطة الصناعات التي تخدم القطاع ومن أھمھا األغذیة والمشروبات للسیاح، وأنشطة نقل الركاب ووكاالت السفر، و
 خدمات الحجز األخرى.

 وزارة السیاحة.   17

 

 ) 5جدول رقم ( 
 بعض الدول العربیة في قطاع  الفي   والعاملینبقطاع السیاحة الصلة ذات  المنشآتأعداد 

)2017-2018 ( 
   

 

ول 
الد

ت  
نوا

لس
ا

 

  السیاحیة (بألف)  األنشطةعدد العاملین حسب   )منشأة ذات الصلة بقطاع السیاحة ( آتعدد المنش

الفنادق   
والمؤسسات  

 المماثلة 

أنشطة تقدیم  
المأكوالت 
 والمشروبات

نقل  
 الركاب 

وكاالت 
السفر  

 والحجز  

عدد  
 العاملین 

الفنادق  
والمؤسسات  

 المماثلة 

أنشطة تقدیم  
المأكوالت 
 والمشروبات

 نقل الركاب
وكاالت 
السفر  

 والحجز  

 

  
 

األردن 
 

2017 582 935 8 897 51.3 20.7 20.2 1.0 4.9  
 2018 588 991 8 905 51.5 20.5 20.4 1.0 5.0  
 

اإلمارات
 

2017 1,058 17,474 .. .. .. 132 277 .. ..  
 2018 1,106 17,474 .. .. .. .. .. .. ..  
 

البحرین
 

2017 196 100 1,579 273 .. 15.0 3.0 2.0 2.0  
 2018 207 115 1,457 300 .. 17.0 3.0 .. 2.0  
 

السعودیة
 

2017 6,093 34,851 3,935 3,083 .. 129.6 442.1 172.1 41.5  
 2018 7,629 52,024 5,488 2,878 .. 115.0 289.5 88.3 25.1  
 

السودان
 

2017 .. 339 430 60 .. .. .. .. ..  
 2018 .. 370 450 67 .. .. .. .. ..  
 

فلسطین 
 

2017 130 7,172 .. 311 .. 2.5 18.7 1.3 0.9  
 2018 130 .. .. .. .. 3.0 20.8 1.2 1.1  
لبنان 

 2017 579 4,550 .. 550 123.5 .. .. .. 1.7  
 2018 582 3,321 .. 573 131.5 .. .. .. 1.7  
صر 

م
 

2017 .. 1,244 .. .. .. 128 408 1,069 48  
 2018 .. 1,243 .. .. .. 153 488 1,180 63  
المغرب 

 

2017 3,910 .. .. 1,381 532 135.0 86.0 36.0 23.0  

 2018 4,055 .. .. 1,479 548 140.0 88.0 36.0 24.0  

    .السیاحة على النمو، صندوق النقد العربيواستبیان أثر ، )2020المصدر: منظمة السیاحة العالمیة، مجموعة بیانات إحصاءات السیاحة ( 
  



15

 15  
  

 

 .)18(  مباشرةفرصة عمل غیر    5.1 یقابلھا  قطاع السیاحةكل فرصة عمل مباشرة في    نإف  ،المغربوفي  
 . )19(  مباشرةألف فرصة عمل بطریقة غیر   25حوالي توفیر    8120تم حتى عام فقد  لیبیا،وفي 

 

 لمساندة قطاع السیاحة  العربیة الدولاإلجراءات والسیاسات التي اتخذتھا  .4
 

منھا  اتخذ العدید    حیث،  الداخلیة والخارجیة  السیاحیة  تشجیعلدول العربیة إجراءات ساھمت في  اتبنت  
 .لدولةإلى اإلى تحفیز السیاحة تھدف تدابیر وسیاسات 

 السیاحة الداخلیة 

  10قامة الفعالیات والمھرجانات الثقافیة والفنیة في كافة المحافظات وعلى مدار العام بواقع  إتم ی  : األردن
وفولك فنیة  عروض  تقدیم  فیھا  یتم  سنویاً  المھرجان  لومھرجانات  ھامش  على  مساحة  وتخصیص  ریة 

،  2014منذ عام    "،ردننا جنة"أبرنامج  كما تم تبني    لعرض المنتجات المحلیة والحرف للبیع المباشر.
شمل  لیالمائة  في  40ردنیین یدعم فاتورة الرحالت السیاحیة الداخلیة بواقع  أل وھو برنامج موجھ للسیاح ا

وا  والشراب  الطعام  والتنقالت وغیرھا.إل خدمات  كافة  لى  إإضافة    قامة  تجمیع  فیھ  یتم  تقویم  استحداث 
ھلیة التي تقیمھا شركات القطاع الخاص  أل واالمعلومات عن الفعالیات والمھرجانات واالحتفاالت الرسمیة  

 لتحفیز السیاحة الداخلیة. في كافة القطاعات
 

ال  :السودان والمھرجانات    العدیدبقیام  تم  الداخلیة  المعارض  التنشیطیة   وتكثیف  الوالئیة،من  الجھود 
وتنفیذ   والمھرجانات  السیاحیة  والمؤتمرات  المعارض  في  االشتراك  طریق  عن  السیاحي  والتسوق 

المختلفة   المنافذ  عبر  الدخول  إجراءات  تبسیط  إلى  إضافة  المختلفة.  التنشیطیة  جویة و   (بریةالحمالت 
                                                  .السوداني  السیاحي دراسات متخصصة تبین میزات المنتج  عدادإوبحریة)،  و

  وتقدیم ،  الثقافة)  (وزارة تم تخصیص رحالت مجانیة خالل السنة لزیارة المتاحف واألماكن األثریة    :لبنان
الدخول   رسم  عن  اإاعفاءات  األ لى  المدارس  أل ماكن  لطالب  تقدیم   (وزارةثریة  إلى  إضافة  الثقافة). 

(   خصوماتال أو  في شھر شباط  التسوق  تجریھا مراكز  یسمى  التي  فرایدي) ما  السیاحة  لدعم    20بالك 
 الداخلیة. 

 
 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي.  18
 إدارة المشروعات واالستثمار السیاحي.  19
20   Black Friday  یكون في نھایة شھر نوفمبر  ، یسمى في الدول بالجمعة السوداء، وھو الیوم الذي یأتي مباشرة بعد عید الشكر وعادة ما

 من كل عام. 
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جراءات  إ  ھیلوكذلك تس  ،السیاحة الداخلیة  وتحفیز  لتشجیعالظروف المالئمة    توفیرتسعى الدولة إلى    :لیبیا 
تشجیع   إلى  إضافة  الداخلیة،  السیاحة  قطاع  في  المدني  االستثمار  المجتمع  بالسیاحة  منظمات  المھتمة 

ً   دواعتما  اللیبیةفي كافة المدن  األنشطة السیاحیة  وانات  المھرج قامة  إو  ،الداخلیة  الدولیة   المھرجانات  أیضا

  وتوفیر مجموعة من التدابیر بغیة رفع نسبة مساھمة السیاح الداخلیین في لیالي المبیت،    تتخذ ا  :المغرب
االستھالك  سیاحیة مالئمة  ومنتجات عروض   المختلفة وأنماط  الدخل  فئات  والتقالید وشرائح  .  للعادات 

السیاحیة   المحطات  من  مجموعة  خلق  إلى  یھدف  الذي  "بالدي"  برنامج  التدابیر  ھذه  بین  من  نذكر 
بالمناطق األكثر    وتوجدتستجیب لتطلعات السیاح المحلیین    التي من حیث المنتجات السیاحیة  المتجانسة  

 . ترددا من قبلھم

  لخارجیةالسیاحة ا 

التي تبنتھا الدول العربیة لتشجیع السیاحة الخارجیة، فقد طبق عدد من   أما بالنسبة لإلجراءات والسیاسات
ز المزید من السائحین من  یحف ت لتشجیع السیاحة الخارجیة، بھدف    سیاساتالدول العربیة استراتیجیات و 

 . السیاحیة والترفیھیة التي تتمیز بھا الدول العربیة في ھذا الشأندول العالم لالستمتاع بزیارة األماكن 

العرب    :األردن للسیاح  تفضیلیة  تقدیم معاملة  المواقع أتم  الدولة من حیث رسوم دخول  سوة بمواطني 
على رأسھا موقع البتراء أحد عجائب الدنیا الجدیدة. إضافة إلى تطویر    بالدولة، جاء  ثریةأل السیاحیة وا

ساسیة للزوار. أقامة مراكز لتقدیم خدمات إثریة بما فیھا أل التحتیة داخل وحول المواقع السیاحیة واالبنیة 
حمالت ترویجیة في كافة الدول    وإطالقحكام المنظومة األمنیة،  إ، واتشبكة الطرق  على تحسین  عالوةً 

لیف للمملكة من  ومنخفض التكا  الغیر مجدولةمن خالل كافة وسائل التواصل، ودعم رحالت الطیران  
 وروبیة.أعدة وجھات 

جل جذب السیاح  أبمقومات لبنان السیاحیة من    ، في إطار تعریف وكاالت السفر والسیاحة العالمیةو  :لبنان
على   طالع اللدول العالم    كافة  وكاالت منالشركات وال  بدعوة تلك  وزارة السیاحة، قامت  لزیارة لبنان

التي  ال والخدمات  السیاحیة  ب لزوارھا  لبنان  توفرھامعالم  خاصة  وبیوت  ،  والالفنادق  مراكز  الضیافة 
اللبنانیة.بموزعة  الخرى  األ سیاحیة  ال المناطق  القیام  مختلف  تم  وا  إعدادب  كما  الدعایة  عالن إل حمالت 

مع   لبنان  في  للسیاحة  إلى الوكاالت  الللترویج  إضافة  الخارج.  في  تقوم   سیاحیة  السیاحة    ذلك  وزارة 
والمھرجانات  ب المعارض  في  لالمشاركة  من  جذبالخارجیة  سیاحیة   برامجوتأمین    ائحین،الس  المزید 

 والنقل. قامة إل متكاملة تشمل أسعار التذاكر وا

وإ إ تم    :لیبیا  السیاحي،  البرید  وتوثیق    أطلس صدار  صدار  السیاحي  المسارات إ ولیبیا  خرائط    صدار 
 . المستثمر األجنبي  على االستثماریة وعرضھا  الخارطة صدار إ السیاحیة، وكذلك 
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من خالل  خاصة    ،للمغرب  ة إلى على تكثیف عملیات الترویج والتسویق لتحسین السیاح  عملی  :المغرب
المنصات الرقمیة، وتطویر تنافسیة الخدمات الجویة عبر تعزیز التعاون في  الترویج السیاحي باستخدام  

إلى جانب عقد شراكات استراتیجیة مع شركات    ین،ح ئالطیران المدني مع البلدان المصدرة للسا   مجال
 . والخارجي الطیران لتعزیز الربط الجوي الداخلي 

 

  للمشروعات السیاحیة   البنیة األساسیةتھیئة صعید اإلجراءات والسیاسات على 

سیاسات  الجراءات واإل   العدید من  اتخاذب  خالل السنوات العشر األخیرةقامت العدید من الدول العربیة  
والفندقیةتھیئة  صعید  على   السیاحیة  المشروعات  إلنشاء  المناسبة  األساسیة  من    جذبو   البنیة  المزید 

كذلك في    ،وتشجیع السیاحة الداخلیة  االستثمارات المحلیة واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع السیاحي 
بھا أھمیة خاصة  الداخلیة  السیاحة  تحتل  التي  العربیة  الدول  الدول   .بعض  لتجارب  یلي عرض  وفیما 

 العربیة في ھذا الشأن.

تھیئة  صعید  لمساندة قطاع السیاحة على  ،التي اتخذتھا الحكومة 21اإلجراءات والسیاسات تمثلت  :األردن
 :ما یلي ی، فوالفندقیةالمناسبة إلنشاء المشروعات السیاحیة البنیة األساسیة 

 تأھیل الطرق المؤدیة إلى المواقع السیاحیة واألثریة والمنشآت السیاحیة.  .1
زوار   .2 مراكز  ا  الستقبال إنشاء  الخدمات  وتقدیم  وأل السیاح  والوحدات  إساسیة  المتاحف  قامة 

 والصحة العامة. الصحیة وادامة مستوى النظافة 
 الزوار. الستقبالثریة وتھیئتھا أل ترمیم وتأھیل وصیانة المباني التراثیة والمواقع ا .3
 المحلیة حول ھذه المواقع. والمجتمعاتدارة المواقع السیاحیة من قبل القطاع الخاص  إتاحة إ .4
طاع من العمالة  تدریب الموارد البشریة وتأھیلھا بالمھارات المطلوبة لسوق العمل لتلبیة حاجة الق .5

 المؤھلة بأفضل المھارات المتخصصة والفنیة. 
األردن المحلیة واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع السیاحي، فقد قامت  جذب االستثمارات    فیما یخصأما  

في المناطق التنمویة، وتقدیم    السیاحیة  نتاج للمشاریعإل تقدیم حوافز ضریبیة وجمركیة على مدخالت اب
 سطول النقل العامل لدیھم. أحوافز ضریبیة وجمركیة لتشجیع شركات النقل السیاحي لتحدیث 

ل الحكومة  بالنسبة  قامت  السیاحة،  مجال  في  العاملة  والمتوسطة  الصغیرة  المشروعات  بتدریب  مساندة 
 ً . ودعم مشاركة العاملین في المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتزویدھا بأفضل المھارات المتبعة عالمیا

 العالم. ھذه المشروعات في المعارض الدولیة والمحلیة لمساعدتھا في ترویج منتجاتھا في مختلف دول 
 

ذلك،   إلى  السیاحةعلى خضوع    األردنتحرص  إضافة  مجال  في  العاملة  المشروعات  للرقابة   جمیع 
  . مستویات الجودة وعدم المغاالة في األسعار المقدمة للسائحین ل  الضمان مراعاتھشراف الحكومي  إل وا

 
 وزارة السیاحة.   21
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  22المنشآت السیاحیة العاملةردنیة مجموعة تعلیمات تنظم عمل  أل ثار اآل درت وزارة السیاحة واحیث أصّ 
یتم كما    .في القطاع السیاحي لكافة المھن ویتم التحقق بشكل مستمر من التزام ھذه المنشآت بالتعلیمات

ھا لفض النزاعات ؤنشاإسبوعي من خالل لجنة تم  أساس  أالنظر في المنشآت المخالفة للتعلیمات على  
نشاء مدیریة خاصة بالتوعیة لتثقیف المنشآت  یضاً إأتم  و   جراءات بحق المخالفین.إل بین المنشآت والتخاذ ا

غالق إوفھمھم الشامل لكل ما ورد فیھا قبل الجوالت التفتیشیة وبعد    طالعھماالسیاحیة بالتعلیمات لضمان  
 وضاعھم. أ وترتیب المنشآت لغایات تصویب

 

  ي في مناطق الجذب السیاحي بغرض تفعیل النشاط السیاح  البنیة التحتیة  توفیربقامت الدولة    :السودان
ذات   الجھات  مع  لتأھیلبالعمل  أجل    الصلة  من  المناسبة  وتطویر  البنیة  المرافقزیادة  القائمة    وتأھیل 

ذات   السودان.  الصلةوالمنشآت  أنحاء  جمیع  في  السیاحة  بأما    بصناعة  یتعلق  االستثمارات  فیما  جذب 
تشجیع المستثمرین والقطاع الخاص إلقامة  فقد تم  السیاحي،المحلیة واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع 

المشروعات الرائدة بالعمل مع الجھات ذات الصلة    على المنشآت السیاحیة االستثماریة من خالل التركیز  
(  على  السیاحیة  التسھیالت  الرسوممن خالل  تقدیم  المنشآت   على )  خلإ،...جبایاتوال  المباشرة  تخفیض 

والمتوسطة العاملة في مجال السیاحة،    المشروعات الصغیرةمساندة  یخص  فیما  . أما  والخدمات السیاحیة
تم   المصنوعات  فقد  وتطویر  السودانیة  بالحضارات  ومساعدة  إو  ،والتراثیة  الیدویةالتعریف  شراك 

 . ةالمتاحف القومیة والوالئیة والمتخصص قامةإو المصنوعات الیدویةالمجتمعات المحلیة في تطویر 
 

األساسیة    بعض  خذتات  :لبنان البنیة  صعید  على  السیاحیة  اإلجراءات  المشروعات  إلنشاء  المناسبة 
المواصالت،   تسھیل  مجال  في  للتخفیف من زحمة   حیثوالفندقیة، خاصة  والجسور  الطرق  إنشاء  تم 

قامت وزارة السیاحة بتسھیل اإلجراءات الخاصة بتصنیف الفنادق والمنشآت  السیر على الطرق. كما  
جذب االستثمارات المحلیة    نأأما بش  خصصة.السیاحیة عبر وضع آلیة بالتعاون مع شركات عالمیة مت 

العدید  منحت الحكومة  فقد واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع السیاحي واالستفادة من المزایا الطبیعیة،  
وحریة نقل األموال ما یساھم في جذب االستثمارات    ،من المزایا في ھذا المجال منھا السریة المصرفیة

ً كما    .األجنبیة مھما في الحفاظ    لعب اإلطار القانوني والسیاسات المشجعة على االستثمار في لبنان دورا
ومتعددة    والمؤھلة  لموارد البشریة المتخصصةتوافر ا  على ثقة المستثمر في االقتصاد المحلي. وقد كان

ً اللغات دور ً أساسی ا  . في تثبیت لبنان على خارطة االستثمار  ا
 

تسلیط  من خاللھا  تم  ی إضافة إلى القیام بإجراء حمالت ترویجیة متعددة في مختلف وسائل األعالم الدولیة  
 ً ً   الضوء على فوز بعض المدن اللبنانیة بالمرتبة األولى عربیا كأفضل    وتصنیفھا من العشر األوائل عالمیا

"  "إیدالالمدن السیاحیة في العالم، عبر وزارة السیاحة وعبر المؤسسة العامة لتشجیع االستثمار في لبنان  
التي تقوم بالترویج للسیاحة في لبنان والفرص االستثماریة في قطاع السیاحة كجزء من علمھا في الترویج  

 
 الموقع اإللكتروني لوزارة السیاحة واالثار األردنیة.  22
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لتي  اإیدال" لعدد من القطاعات اإلنتاجیة  لمجمل القطاعات اإلنتاجیة وفرص االستثمار بھا. كما توفر "
لى تأمین  إلى لبنان باإلضافة  إتشمل قطاع السیاحة حوافز ضریبیة مختلفة تساعد على جذب االستثمار  

 كافة التسھیالت والمعامالت اإلداریة للمستثمرین الراغبین في تأسیس أعمالھم في لبنان.
 

المشاریع  ، فانھ نظراً ألھمیة  والمتوسطة العاملة في مجال السیاحةمساندة المشروعات الصغیرة  بالنسبة ل
ً داعماً أتشكل  حیث    الصغیرة والمتوسطة الحجم ً   ساسیا ً   لالقتصاد، وتعتبر محركا لتعزیز النمو    اقتصادیا

لمشاریع الصغیرة  لنمو ااتیة  والتشریعات الم  حمایة باستمرار على  الحكومة    تعمل  ،وخلق فرص العمل
إلى األمام، وإقامة شراكات مع المؤسسات والمنظمات األخرى من لحفزھا للتقدم  والمتوسطة الحجم  

الحجم الصغیرة والمتوسطة  المشاریع  برامج دعم  الخبرات  لى  إ. إضافة  أجل  الفعالیات  توفیر  وإقامة 
عبر مؤسسة  "اللبنانیة  سلطات  ال  توفركما    .ذات الصلة، وجمع ونشر المعلومات عن ھذا القطاع   السیاحیة
الصغیر  "كفاالت للمشاریع  ومدعومة  میسرة  الحجم  ةقروض  اإلعفاءات إباإلضافة  ،  ومتوسطة  لى 

الضریبیة التي تمنحھا المؤسسة العامة لتشجیع االستثمارات في لبنان "إیدال" للمشاریع االستثماریة.  
المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم، بھدف تأمین أعلى مستوى یُمنح ھذا النوع من الحوافز إلى  حیث  

 لمشاریع الواقعة في المناطق التي تواجھ تحّدیات اجتماعیة واقتصادیة. تلك امن الدعم ل

شراف الحكومي من حیث مراعاة مستویات  إل للرقابة واتخضع  المشروعات  ن تلك  إخر، فآمن جانب  
سیاحة والصحة واالقتصاد تقوم بزیارات  ال اتومیة تابعة لوزارھناك ھیئات رقابیة حك إنحیث الجودة، 

 . دوریة للمشاریع السیاحیة للتأكد من جودة المنتج والخدمة وعدم المغاالة في األسعار

،  جذب االستثمارات المحلیة واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع السیاحي قامت الحكومة في سبیل  :  لیبیا 
العامة لبعض  ب  الخاصة  مواقعالالصبغة السیاحیة على    بإعطاء الملكیة للمنفعة  التنمیة السیاحیة، ونزع 

المشاریع السیاحیة الخدمیة. أما   الالزم لتلك  مویلإضافة الى تقدیم الت المواقع لغرض االستثمار السیاحي،  
قامت الحكومة فقد  ،  سیاحي صعید جذب االستثمارات المحلیة واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع العلى  

من الرسوم الجمركیة، واإلعفاء من رسوم المناولة بالموانئ    اتاإلعفاءالخاصة بتقدیم  ن  یانوقالإصدار  ب
لتسھیل  النافذة الواحدة  ، إضافة إلى استحداث  للمنشأة السیاحیة  على المواد والمعدات واآلالت المستوردة

 إجراءات المستثمر. 

ین في  وتشجیع المستثمر  تم تحفیزفقد    ،مساندة المشروعات الصغیرة والمتوسطة العاملةفیما یتعلق بأما  
السیاحیة   مغریة  المشروعات  بأسعار  األراضي  ومنح  السیاحیة،  المشاریع  إلقامة  باألراضي  باالنتفاع 

لى  تقوم السلطات الحكومیة باإلشراف والرقابة عكما    المصنفة لالستثمار السیاحي.وخاصة تلك  محفزة  
وعدم  المطلوبة    مراعاة مستویات الجودة  من، بھدف التأكد  جمیع المشروعات العاملة في مجال السیاحة

 لكافة السلع والخدمات.  للسیاح المغاالة في األسعار المقدمة



20

 20  
  

 

تم    فقد  ،االستثمارات المحلیة واألجنبیة نحو االستثمار في القطاع السیاحي   جذبفیما یخص  :  المغرب
یالء اھتمام خاص  إتم   حیثاالستثمار،    تشجیع وتعزیزمن أجل  وضع مجموعة من اإلجراءات والتدابیر  

العالمیمر الذي  أل ، االتحسین مناخ األعم ب بیئة األعمال    ةمكن المغرب من تحسین مرتبتھا  في مؤشر 
فقد  السیاحي وتحسین جودتھ،  منتج  في ھذا السیاق، من أجل تعزیز ال.  23  2020عام    53لتحتل المرتبة  

 المثال:على سبیل  االقطاع، نذكر منھھذا في  االستثماراتإطار تحفیزي إلنعاش تم وضع 

 السیاحیة.آلیات لتسھیل التمویل البنكي عن طریق ضمان القروض لتمویل المشاریع وضع  .1

اإلعفاء الكلي من الضریبة على القیمة المضافة على   العام تشملإجراءات تحفیزیة في القانون   .2
ً شھر  36الممتلكات التجھیزیة المقتنیة بالمغرب أو بالخارج لمدة   من الضریبة على   اإلعفاءو،  ا
تخفیض نسبة الضریبة على الشركات  و الشركات خالل السنوات الخمس األولى من االستغالل، 

المائة  17.5إلى   بدایة    قیمةمن    في  من  سنوات  بعد مضي خمس  األجنبیة  بالعملة  المعامالت 
على عائدات اإلیواء    في المائة  10إلى  نسبة الضریبة على القیمة المضافة    وتخفیضاالستغالل  

 بالفنادق. 

یھدف    من برنامج  تستفیدف،  في قطاع السیاحة  لةمساندة المشروعات الصغیرة والمتوسطة العامبالنسبة ل
تأھیل ودعم   تتم ھذه  ةتنافسیالإلى  الدراساتالمشروعات  .  الصلة واألبحاث ذات    المواكبة عبر تمویل 

 خبراء ومكاتب دراسات مسجلین لدى الوكالة الوطنیة للمقاولة الصغیرة والمتوسطة. بإشراف
 

 تغلب علیھا ال وإجراءات  التحدیات التي تواجھ قطاع السیاحة .5
 

تم استعراض  أبعد   الدول أن  التي طبقتھا  التطورات في قطاع السیاحة والسیاسات  في ھذا   العربیة  ھم 
  بشكل عام واإلجراءات التي اتخذتھا قطاع ال یواجھا ھم التحدیات التي أالشأن، سیتم في ھذا الجزء تناول 

 : أھمھا فیما یلي یتمثل التي  في اآلونة األخیرة،ز أداء ھذا القطاع الھام یحفتلتحسین و  الدول

البنی  إلىالحاجة   .1 وزیادة الطاقة االستیعابیة    السیاحي في مواقع الجذب  المناسبة  التحتیة    ةإقامة 
البنیة التحتیة الحالیة في كثیر   نأیة لقطاع السیاحة في المنطقة بشكل عام. ذلك حیث ت للبنیة التح

المتوقعة في عدد السائحین من   الزیادة  األسواق  عدد  من الدول العربیة لیست مھیئة الستقبال 
 الجدیدة. 

 . والترویج والتسویق لجذب السیاح العربي ثقافة السیاحة في المجتمع النشر  .2
   ة.الدول العربی بعض في تعدد الرسوم والجبایات وازدواجیتھا ارتفاع و .3
 .  في مجال الخدمات السیاحیةمؤھلة للعمل الالكوادر البشریة مدى توفر  .4

 
23 Doing Business, Comparing Business Regulation in 190 Economies, 2020 
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 توفیر التأھیل والتدریب المستمر للكوادر البشریة العاملة في مجال السیاحة.أھمیة  .5
 العربیة.بعض الدول في داخلیة عدم استقرار الظروف ال .6
ف التشغیلیة لمقدمي ی لاكتالدول نظراً الرتفاع ال بعض سعار المنتج السیاحي في أضعف تنافسیة  .7

من ناحیة، وانخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة   الخدمات السیاحیة كالطاقة والمیاه وغیرھا
 . من ناحیة اخرى

 . منخفض التكالیف ننشیط دور الطیراأھمیة تو الجويسعار النقل أمستوى ارتفاع  .8
 الدول.بعض في  والنماذج األثریةلمنتجات السیاحیة اسواق أضعف  .9

 الترویج السیاحي في الخارج للدول المعنیة. مستوى ضعف .10
   .ینح ئلتطور الھائل لمتطلبات وسلوك السامواكبة قطاع السیاحة العربي ل .11
األ  .12 بعض  من  السائحین  جذب  على  التركیز  خاصة  واعدةالجدیدة  السواق  أھمیة  دول  المنھا  ، 

المناطق  من ھذه    ینحئعدد السا  تزاید  إن  وروسیا والھند والصین، حیثالبرازیل  األوروبیة و
العائدات    شكلی لزیادة  الحالیة   .العربیة  للدولالسیاحة  من  فرصة  باإلجراءات  یتعلق  فیما  أما 

التحدیات التي تواجھ قطاع السیاحة في الدول العربیة،    تلك  تغلب على لوالمستقبلیة التي تھدف ل
 :اإلجراءاتتلك فیما یلي أھم نعرض 

 

  اإلجراءات الحالیة 
 

 .خفض التكالیف تبني مفھوم الطیران من والطیران قطاع دعم  .1
ن، لجذبھم لالستثمار في القطاع  تقدیم حوافز ضریبیة وجمركیة للمستثمرین الحالیین والمحتملی .2

 السیاحي العربي. 
وخاصة فیما یتعلق بتحسین مستوى الطرق بشكل مستمر    في الدول العربیة  تطویر البنیة التحتیة .3

 . والطرق السریعة الممھدة ،جسورنشاء الإمن خالل 
طراف المختلفة ذات العالقة بعملیة التنمیة  أل الشراكة الفاعلة بین ا  استمرار مبدأعلى    لتركیزا .4

طرافھا  أوتتألف  ،طرافأل متناسقة ومتكاملة االسیاحیة وما یتبعھ من شفافیة، من خالل منظومة  
العالقة ومؤسسات التعلیم    والوزارات ذاتثار  آل من القطاع الحكومي، ویشمل وزارة السیاحة وا

 االعالم المختلفة.   وأجھزةالتدریب  
 

  المستقبلیة اإلجراءات 
 

السفاري في الدول    سیاحة، وسیاحة المؤتمراتاألنواع المختلفة من السیاحة مثل    طویر نمطت .1
 العربیة. 

، وذلك في والعالمیةنمط السیاحة الصحیة والتعافي وتسویقھا في الدول العربیة  مستوى و   تطویر .2
 . الشأنضوء توفر اإلمكانیات في ھذا 

مع   .3 استراتیجیة  إقامة شراكات  الجوي، ال سیما من خالل  للنقل  التنافسیة  القدرة   الدولتعزیز 
 . صدرة الرئیسة وكذلك األسواق الجدیدة ذات اإلمكانات العالیةالمُ 

 .وبرامج الترویج السیاحي في األسواق الرئیسة والواعدة عقد المزید من االتفاقیات السیاحیة .4
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الحفاظ   .5 في  الثابتة  آل ا  على االستمرار  باستخدام    وتصنیفھا  وترمیمھاوصیانتھا    والمنقولةثار 
 . ب السیاحي ذوالج العرض المتحفي  ألغراضالوسائل العلمیة الحدیثة واالستفادة منھا 

الخارطة  تحدید مالمح  بھدف    في بعض الدول العربیة  اآلثار الخاص ب  المسح  كمال ست االعمل على   .6
 ثریة للبالد. أل ا

 واستخدام ألیة حدیثة للترویج السیاحي. لآلثار ي اإللكترونإنشاء المتحف العمل على  .7
 . تطویر خدمات األمن السیاحي وربطھا بالمناطق والمنشآت السیاحیة في كافة أرجاء الوطن .8
  إدخال الرقابة اإللكترونیة في المنشآت السیاحیة وتأمین مسار الرحالت السیاحیة وربطھا بنظام  .9

 . )GPS(  التموضع العالمي 
 .وطنھ الثاني  الدولةالسائح العربي الذي یجد في االھتمام بجذب  .10

 

 ثر السیاحة على النمو االقتصادي في الدول العربیة أ تقدیر نموذج كمي لدراسة : ثالثاً 

 األدبیات والدراسات السابقة  .1
الدراسات موض العدید من  دراسة  ــتناولت  االقتصادي  ثر  أوع  النمو  األسالیب  السیاحة على  باستخدام 

من    ركزالكمیة.   األثر  عدد  قیاس  على  الدراسات  العربیفي  ھذه  دراسف  .ةـــالدول  للبـــفي  احث ــــة 
)Taizeng Ren, Muhlis Can(   )2019 (24  جودة السیاحة على التنمیة مستوى  حول أثر    ،خرونآو

منذ  اإلیرادات  على قیاس مستوى  ، تم التركیز  البحر األبیض المتوسطدول    لعدد منة  یاالقتصادیة والبیئ
السا تأثیرھ  ینح ئوصول  ومدى  المعنیة  الدول  البیئي ا  إلى  والتلوث  االقتصادي  النمو  استخدمت   .على 

بیانات سنویة   الذاتي لإلبطاء  ن باستخدام    2014إلى عام    1995من عام  للفترة  الورقة  موذج االنحدار 
تلعب    ةیاإلیرادات السیاح واختبار السببیة غیر المتجانسة. أظھرت النتائج أن  ،  (ARDL)الزمني الموزع  

ً دور ً   ا ً تأثیر  الھإال أن  ،  في تعزیز التنمیة االقتصادیة  مھما ً إیجابی  ا خاصة التلوث البیئي و زیادة مستوى  على    ا
التنمیة المستدامة للسیاحة، أي أھمیة    على  النتائج الخاصة بتلك الدراسة  تؤكداالنبعاثات الغازیة.  مستوى  

 .صناعة السیاحة دون اإلضرار بالبیئة تطویر قطاع 

حول " أثر السیاحة على النمو االقتصادي   ،25) 2017(   نبویة  عیسى و  خلوط عواطف  ینللباحثفي دراسة  
أثر اإلیرادات السیاحیة على الناتج   قیاستم    ،)2015- 1995( خالل الفترة    "تونس و المغرب،  والجزائر،  ب

والعمالة.   المدفوعات  میزان  على  أثرھا  وكذلك  الدول،  لھذه  اإلجمالي  إلى  المحلي  الدراسة  خلصت 

 
24 Taizeng Ren, Muhlis Can, Sudharshan Reddy Paramati, Jianchun Fang, and Wanshan Wu, (2019) “The 
Impact of Tourism Quality on Economic Development and Environment: Evidence from Mediterranean 
Countries”, MDPI. 
 

على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي (الجزائر، المغرب، تونس)"، مجلة )، "أثر السیاحة  2017نبویة (  وعیسىخلوط عواطف   25
 ). 56-33)، الصفحات (1)، رقم (9دراسات العدد االقتصادي، المجلد (
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إلیرادات السیاحیة في رفع معدالت النمو االقتصادي في المغرب وتونس، أما بالنسبة  اإلیجابیة ل مساھمة  ال
 . كمصدر رئیس ومھم للدخل للسیاحة األثر اإلیجابي  فلم تصل الدراسة إلى تأییدللجزائر 

تأثیر السیاحة على النمو االقتصادي: حالة بعنوان "  26) 2009أبراھیم أرسالن (في دراسة أخرى للباحث  
لتكامل  موذج ااستخدام نمن خالل  ،  السببیة بین قطاع السیاحة والنمو االقتصادي   ةالعالقتم تحلیل    ،"تركیا

تأكید  إلى  توصلت الدراسة    .)2007- 1985() خالل الفترة  VARونموذج االنحدار الذاتي (  المشترك،
 .على المدى الطویلعلى معدل النمو االقتصادي   قطاع السیاحة األثر اإلیجابي ل

مساھمة السیاحة المستدامة في النمو   حول "   دراسةإعداد  ب  )27( )2019(   وآخرونفایزة منصور    كما قامت 
الفترة   خالل  باكستان"،  في  والعمالة  تم  )2015-1990( االقتصادي  الدراسة  .  ھذه  نماذج  تطبیق  في 

ج وجود تأثیر إیجابي للسیاحة على النمو االقتصادي  ائ. أظھرت النت المشترك  والتكاملالذاتي  االنحدار  
وقد    لسیاحة والنمو االقتصادي.وجود عالقة طویلة المدى بین الى  إ. إضافة  في باكستانوقطاع التوظیف  

في زیادة    تعزیز السیاحة بسبب إمكاناتھا الكبیرةبتركیز على السیاسات الخاصة  الأھمیة  أكدت الدراسة  
 .  واالحتیاطیات الرسمیة جنبي من النقد األ   العائدات

أثر القطاع السیاحي على النمو بعنوان "،  28) 2019في دراسة للباحثین رابح مناصر وعمران بشرایر ( 
 حلیل العالقة "، قام الباحثان بت)2014-1990( االقتصادي في الجزائر: دراسة تحلیلیة قیاسیة خالل الفترة  

  باستخدام   ،دد اللیالي الفندقیةعو  ،رادات السیاحةإیو  ،معدل النمو الحقیقي وكل من  بین النمو االقتصادي  
(   نموذج  الذاتي  السببیة  )VARاالنحدار  النتائجتوص .  واختبار  ل   لت  كبیر  تأثیر  یوجد  ال  أنھ  قطاع  إلى 

بشكل أساسي  االقتصاد الجزائري  اعتماد  یُمكن تفسیر النتائج في ضوء  ،  االقتصادي  لسیاحة على النموا
في تولید القیمة الُمضافة، وھو ما ینسجم مع النتائج التي خلصت    على قطاع الصناعات االستخراجیة

 خلوط عواطف وعیسى نبویة.لكل من  لدراسة السابقة إلیھا ا
  

 
26 Ibrahim Arslan, The Impact of Tourism on Economic Growth: The Case of Turkey, Üsküdar University, 
2009. 
27 Faiza Manzoor  and Other, The Contribution of Sustainable Tourism to Economic Growth and 
Employment in Pakistan (2019), International Journal of Environmental Research and Public Health. 

28  ) الفترة  2019رابح مناصر وعمران بشرایر  قیاسیة خالل  الجزائر: دراسة تحلیلیة  النمو االقتصادي في  السیاحي على  القطاع  أثر   ،(
 . مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد. 1990-2014
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 تقدیر أثر متغیرات السیاحة على النمو االقتصادي في الدول العربیة  .2
 

المقطعیةااستخدام  تم   الزمنیة  الفترة    لسالسل  نموذج  )  2018- 1995(خالل  أثر  لتقدیر   قطاع الیقیس 
األردن،   :ستة عشر دولة عربیةالبیانات    شمل.  على الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة  ي السیاح

،  المتحدة  مرواإلمارات، والبحرین، وجیبوتي، والسعودیة، والسودان، وسوریة، والعراق، وُعمان، والقُ 
 وقطر، والكویت، ولبنان، ومصر، وموریتانیا، والیمن. 

 gdp :الثابتة. باألسعارالمحلي االجمالي  الناتج 

 receipt : السیاحیة. المتحصالت 

 t-exp:  العربیة.االنفاق على السیاحة في الدول 

قیاس  في  ،   (Random Effect)29واألثر العشــوائي   (Fixed Effect)تم تطبیق منھجیة األثر الثـابت  
بین  العالقة  )  1توضح المعادلة رقم (اإلجمالي، حیث  القطاع السیاحي على الناتج المحلي    مؤشرات  أثر

 درجة في النموذج. اإلجمالي ومؤشرات السیاحة المُ الناتج المحلي 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑔𝑔𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝑡𝑡_𝑟𝑟𝑒𝑒𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

للتأكد من مدى   Chu, 2002–Lin–Levin"30"    منھجیةكما تم إجراء اختبار جذر الوحدة باستخدام  
وبقیة  جمالي الحقیقي  إل األمر تحویل الناتج المحلي ادرجة في المعادلة، وقد أستلزم  المتغیرات المُ استقرار  

دالمتغیرات   المقطعیة  تم  كذلك  لوغاریتمیة.    والإلى  الزمنیة  السالسل  تجانس  اختبار  إجراء 
(Heteroskedasticity test)    باستخدام اختبار )Pesaran’s Test (31    األخطاء  تبین أن النموذج  حیث

  .العشوائیة متجانسة

 األثر الثابت والعشوائي  نموذج تقدیر  

تبین )، Hausman testاختبار ( باستخدام الثابت والعشوائي  المفاضلة بین النموذجین جراء عملیةبعد إ
نموذج   اأن  ی األثر  أفضللمباشر  نتائج  نموذج    عطي  العشوائي  من  كاي    بناءً األثر  (إحصائیة  على 

 ). 6جدول رقم ( نتائج تقدیر النموذج، فیما یلي نستعرض . ")0.006" سكویر

 

 

 
29 Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data Third edition, John Wiley & Sons Ltd, 2005 
30 Hadri, K., Testing for stationarity in heterogeneous panel data, Econometrics Journal 3: 148–161, 2000 . 
31 Diagnostic Tests of Cross Section Independence for Nonlinear Panel Data Models, Cheng Hsiao, M. 

Hashem Pesaran, Andreas Pick, University of Cambridge, April 2007. 
 

)1 ( 
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 ) 6دول رقم (ج
 لقطاع السیاحة على الناتج المحلي اإلجمالي  مباشرتقدیر نموذج األثر ال 

 في الدول العربیة
 

 .)P-Valueتشیر القیمة بین القوسین إلى إحصائیة (        

الجدول أعاله  بینت بتقدیر  6رقم (  من  الخاص  متغیرات  )  المحلي اإلجمالي وبعض  الناتج  بین  العالقة 
  یلي:  ماالسیاحة 
 معنوي  یر  ــــ، كما أن المتغأثر إیجابي على الــــناتج المحلي اإلجمالي   العائدات من السیاحة لھا

  اإلحصائیـــة.ة ـــالناحیمن 
  في 0.364إلى نحو (تصل  ةالسیاح للعائدات مندرجة مرونة الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة (

في المائة یؤدي إلى ارتفاع معدل النمو    1بنسبة    العائدات السیاحیةالمائة، مما یعني أن ارتفاع  
 . في المائة 0.36االقتصادي بنحو 

   المتغیر معنوي من  و،  أثر إیجابي على الناتج المحلي اإلجمالي لھ  متغیر االنفاق على السیاحة
 اإلحصائیــة.الناحیة 

   مما یعني  0.28نحو ( ب  تقدر  لإلنفاق على السیاحةدرجة مرونة الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة (
في   0.28في المائة سیؤدى إلى ارتفاع معدل النمو بنحو    1.0بنحو    السیاحي   أن ارتفاع االنفاق

 المائة.

 

 

 المتغیر التابع 
 ر المباشر منھجیة األث  (الناتج المحلي االجمالي الحقیقي)

 : ستقلةالمُ المتغیرات 
 ة ی السیاح العائدات

   P-Value 

 
 

0.364 
 (0.000) 

 نفاق على السیاحة  إلا
P-Value 

0.282 
(0.003) 

 القاطع  
P-Value 

5.9 
(0.000) 

 ) F(  یشرفإحصائیة  
P-Value 

59.75 
)0.000 ( 

 معامل التحدید بین المجموعات 
 معامل التحدید النسبة داخل المجموعات

79% 
72% 

 عدد المشاھدات 
 عدد المجموعات 

310 
18 
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 التوصیات : رابعاً 

السیاحة في الدول   ستبیانعلى امن النتائج ومقترحات الدول العربیة الواردة في ردود    سبق   بناًء على ما
تحسین أداء قطاع السیاحة   في   التي یمكن أن تساھم  والمقترحات  التوصیات  فیم یلي أھم  نستعرض  ،العربیة

 . في الدول العربیة

التركیز على تطویر البنیة التحتیة لقطاع السیاحة من خالل ضمان تحسین وتطویر شبكة الطرق   .1
وتفعیل   ،بین الدول العربیة  السیاحة البینیة  تشجیععلى    ةالسیاحیة والمرافق، عالو  آتالمنشوتحدیث  

 . الدول العربیة مشتركة بینإطالق مشاریع سیاحیة واالتفاقیات السیاحیة 
العربیة ورفع مستوى  في الدول  القدرة التنافسیة للمنتجات والخدمات السیاحیة  العمل على زیادة   .2

 وفقاً للمعاییر العالمیة.  اتھجود
 التسویق السیاحي اإلرشاد وفي مجال  اورفع مستوى مھارتھ العاملة بقطاع السیاحة تأھیل الكوادر  .3

 . وتصمیم البرامج السیاحیة
العربیة ووسائط    المسموعة والمرئیة في الدولقنوات  الاإلعالمیة عبر    ةالحملالعمل على تكثیف   .4

 لدول العربیة. في امناطق الجذب السیاحي اإلعالم األخرى إلبراز 
التركیز على تعزیز دور السیاحة الداخلیة في عدد من الدول العربیة وتقویة مساھمتھا في إجمالي  .5

 السیاحیة. عدد اللیالي واإلیرادات 
 اح من األسواق الرئیسة والواعدة.یتشجیع الطیران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من الس .6
مشاركة البیانات والمعلومات اإلحصائیة  تطویر اإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السیاحة و  .7

   .العربیة الدول الجھات المعنیة في بین  السیاحي القطاع الخاصة ب
  التعاون براز أھمیة  إو  ،الدول العربیة في مجال السیاحةاالستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بین   .8

 . المشترك في جھود الترویج السیاحي   المنطقة وخاصةبین دول ما 
 عفاءھا من الرسوم. إوألغراض السیاحة تسھیل اصدار تأشیرات السفر العمل على  .9

بعض االنعكاسات على صعید    ةالعربیفي الدول  یفرض طول فترة التعافي المتوقع لقطاع السیاحة  .10
العربیة الدول  في  القرار  لصناع  بالنسبة  بمكان    .السیاسات  األھمیة  التدخالت  من  تتمحور  أن 

تمكینھا من تجاوز  و تعافي المنشآت العاملة في القطاع    لدعمالحكومیة حول صیاغة خطط عاجلة  
النشاط والمحافظة على العمالة التي توظفھا. تتضمن ھذه الخطط الُمقترحة    ومعاودةر األزمة  آثا

 :32عدد من السیاسات من بینھا 

 
تداعیات أزمة فیروس كورونا الُمستجد على قطاع السیاحة في الدول العربیة وسیاسات دعم التعافي"،   ). "2020صندوق النقد العربي، ( 32

 موجز سیاسات، العدد الخامس عشر.
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تقییم األثر الكمي ألزمة فیروس كورونا على قطاعات السیاحة العربیة كنقطة انطالق من شأنھا   -
ة والشركات األكثر حاجة مساعدة الحكومات على بلورة تدخالت موجھة باألساس إلى األنشط

 للدعم. 
من   - عدد  تعتمد  حیث  الداخلیة،  السیاحة  والسعودیة    مثلالعربیة    الدولتشجیع  وتونس  مصر 

 . إیرادات القطاع  في على نشاط السیاحة الداخلیة الذي یسھم بجانب مھم  وفلسطین
النفقات   - من  وغیرھا  باألجور  الوفاء  صعوبات  تعتبر  حیث  التشغیلیة،  والنفقات  األجور  دعم 

 أھم تحدي یواجھ المنشآت السیاحیة.   األخرىالتشغیلیة 
برامج لدعم المنشآت الصغیرة والمتوسطة العاملة تبني  و  تشجیع نفاذ القطاع إلى التمویل المیسر -

ضمان ل على الحكومات  حیث سیتعین    منشآت القطاع،  في المائة من  80في القطاع التي تمثل  
 قدرة المشروعات السیاحیة على الوفاء بالتزاماتھا التشغیلیة. 

صحیة إلعادة تشغیل المنشآت السیاحیة، فمع اتجاه الحكومات تدریجیاً إلى التخفیف   تدابیرتبني  -
الكلي أو الجزئي لحاالت اإلغالق لألنشطة االقتصادیة، أصبح من الضروري التوجھ إلى عودة 

 . مناسبةلقطاع السیاحة وفقاً لترتیبات صحیة ووقائیة اآلمن النشاط التدریجي 
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