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  ةمدقم
 ،ةدعاو ةعانص ربتعت امك رصعلا اذه يف ةماهلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا رهاوظلا نم ةحايسلا تحبصأ
 ىلع دمتعتو لب عم لعافتت ،جيورتلاو دييشتلاو رامثتسالاو طيطختلا نمضتت لحارملا ةددعتمو ةلماكتم
 ةينبلا لاجم يف ةصاخ ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيلمعل ًادعاسم ًالماع ربتعت يلاتلابو ،ىرخألا داصتقالا تاعاطق
 ،لقنلا قفارم لثم هب ةطبترملا تامدخلاو تاعاطقلا ةيجاتنا ةدايز يف ريبك لكشب مهاستو ،داصتقالل ةيتحتلا
 مهاست تحبصأ لب .ىرخألا ةيجاتنإلا تاعاطقلا نم ديدعلاو هايملاو ءابرهكلا تامدخ ،تالاصتالا ةكبش
 ،ةحايسلا دئاوع نم اهداصتقا تسسا يتلا اينابسإ لثم لودلا نم ريثكلا تايداصتقا يف دسالا بيصنب
 تاعاطقلا ةيقبل ومن نم اهبحاصي امو ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةلامعلا نم ريثكلا رفوت اهنا ىلإ ةفاضإلاب
 ةلمعلا رداصم نم ردصمو يموقلا لخدلل ردصم ربتعت يهف ةلودلل ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةيمنتلاو
 داجسلا لثم دوهجمل ةجاحلا نود لودلا ضعب تاجتنمل نالعالاو جيورتلا ىلع ةحايسلا لمعتو ،ةبعصلا
 ريدصت ربتعت يهف ةيرسيوسلا تاعاسلاو ،رصم يف يليلخلا ناخ تاجتنمو نيحئاسلل عابي ىذلا يناريإلا
 ىلع اهيف تامدخلا ميدقتو نارمعلا نع ةديعبلا قطانملا ةيمنت يف ةحايسلا تدعاس كلذك نحشلل ةجاحلا نودب
 لثم اهل ةدفارلا تاعانصلا ضعب  اهعم تنمازتو ةيلحاسلاو ةيوارحصلا قطانملا ةصاخو ،يلاع ىوتسم
 ،دييشتلا ةطشنا ىلع رثالا ريبك هل ناك امم يعانصلا ليجنلاو ةيقدنفلا تازيهجتلاو كيمارسلا ةعانص
 ةظفاحملاو ثارتلاب مامتهالا ىلع تدعاس اهنأ  ىلإ ةفاضإلاب ،ةيندعملا هايملا ةعانصو ،ةيوديلا تاعانصلا
 يهف هل لورتب ال نم لورتب ةحايسلا نأ ضعبلا لاقو .دادجألا ةمظع ةفرعمو نطولل ءالولا ةيمنتو هيلع
 عارصلا ةركف ليلقتو بوعشلا نيب بيرقتلا يف ةحايسلا مهاست كلذك ،دلبلل مدقتلاو ةورثلل ماه ردصم ربتعت
 ساسحإلا ىمني امب مهتفاقث مهف ةلواحمو مهنم ةدافتسالاو نيحئاسلا عم رشابملا لماعتلا يف دعاست يهف
 تبعشت ثيح تاونس ذنم تناك امك دعت مل ةحايسلاف حماستلا رشنو نيرخآلل لبقتلا ةركفو رخآلل لوبقلاب
 صخشلا كلذ درجم ةحايسلا دعت ملو ،ةيمويلا ةايحلا تالاجم مظعم يف لخدت تحبصأو تلخادتو اهعورف
 ةلودلا ملاعم نيب لوجتيو قدانفلا دحأ يف لايل ةدع يضقيل ام دلب ىلإ رفاسيو ةريغص ةبيقح لمحي يذلا
 تالاجملا ةفاكب ةوقب طبترتو لخدتل ةقيضلا دودحلا كلت ةحايسلا تطختو لدبتو لاحلا ريغت دقف  ةيرثألا
 ةحايسلا ةعانص روطت جاتن وه عونتلا اذه .اهب رثأتتو اهيف رثؤتل ىرخألا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألاو
 ،تامزألا لك زواجت نم ةحايسلا تنكمت دقف .ملاعلا يف ةيداصتقالا تاعاطقلا ةمدقم ىلإ اهلوصو جاتنو
 ملاعلا هب رميو رم ام لك مغر ماع دعب ًاماع ومنت لب ،رثدنت الو بضنت ال ةعانص اهنأ براجتلا تتبثأو
 يف ةيناسنإلا ةبغرلاب ةطبترم ةعانص اهنأ امك ،ملاعلا ىلاو ملاعلا نم ملاعلا ةعانص يهف ،ثادحا نم ًايلاح
 الإ ةحايسلاو رفسلا قوس ىلإ ةريخألا ةرتفلا يف ةريثك لود لوخد نم مغرلا ىلعو دودحلا يطختو ةفرعملا
 .هلك ملاعلا باعيتسا عيطتسي قوسلا نأ
 مويلا تحبصأ دقو ،ملاعلا يوتسم ىلع ًاومن اهعرسأو ةيداصتقالا ةطشنألا مهأ نم ةحايسلا ةعانص ربتعتو
 يف ًامهم ًارود بعلي يجاتنإ عاطق يداصتقا روظنم نم اضيا يهو ةيلودلا ةراجتلا يف تاعاطقلا مهأ نم
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 ةلماعلا يديألا ليغشتل ةصرفو ةبعصلا تالمعلل ًاردصمو ،تاعوفدملا نازيم نيسحتو يموقلا لخدلا ةدايز
 نم ربتعت ثيح لودلا نم ريثك داصتقا يف ًامهم ًارود مويلا ةحايسلا بعلتو .ةيمنتلا جمارب قيقحتل ًافدهو
 ةطشنألا نم اهنأ ىلإ ةفاضإلاب تاعوفدملا نازيم ىلع ريبكلا ريثأتلا تاذ ةيمدخلا تارداصلا تانوكم مهأ
 .يبنجألا دقنلا تاداريإ ةدايزو يلامجإلا جتانلا ةدايز يف ةيلعافب مهاست يتلا
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 ةحايسلا فيرعت :ًالوأ
 نمضتت ةطشنأب قلعتت ال ىرخأ ضارغأل وأ مامجتسالا وأ هيفرتلا ضرغب رفسلا طاشن اهنأب ةحايسلا فرعُت
 اذهل ةقلعتملا تاليهستلاو تامدخلا ريفوت عم ،هيلإ رفاسملا ناكملاب هدجاوت ءانثأ لخد ىلع رفاسملا لوصح
 .طاشنلا
  UNWTO ةدــحـتملا مـمألل ةعـباـتلا ةـيـملاعلا ةـحايـسلا ةمظـنـمـ فـيرعـتل ًاقفوو
)United Nations World Tourism Organization(، موقي يذلا صـخـشلا هنأب حئاسلا فًرعُي 
 )24( نع لقت ال ةدملو داتعملا هتماقإ ناكم نم لقألا ىلع ارتموليك نينامث ةفاسمل ةحايسلا ضرغل لاقتنالاب
 .لصتم دحاو ماع نع ديزت الو ةعاس
 :يحايسلا طاشنلا عاونأ
  :امه نييساسأ نيرايعم ىلع ًءانب اهنيب ةقرفتلا متي ةددعتم اطامنأو اعاونأ ةحايسلا طاشن ذختي
 هجوت ثيح نم يحايسلا طاشنلا فنصي )Destination( دصقملا وأ هجوتلا ثيح نم ةحايسلا عون -ًالوأ
 :امه نيعون ىلإ اهيف يحايسلا طاشنلا ةسراممل )Destination( ةدوصقملا ةهجلاو )حئاسلا( رفاسملا ةكرح
 :ةيلخاد ةحايس-أ
 يتلا ةفلتخملا اهندم ةرايزب  ةمئاد ةماقإ اهب نيميقملا وأ  ةلودلا سفن ينطاوم مايق  ةيلخادلا ةحايسلا ىنعت
 لخاد نوكت ةيلخادلا ةحايسلا نأ يأ  ةرايزلا قحتست  ةيهيفرتو ةيحايس ملاعم وأ ،يحايس بذج اهب دجوي
  .اهقاطن نع جرخت الو ةدحاولا ةلودلا دودح
  :ةيجراخ ةحايس -ب
 ةلودب ةيحايس ةطشنأ ةسراممل  ةلودلا دودح جراخ رفسلا وأ لودلا نيب متي يذلا يحايسلا طاشنلا ىهو
 .ىرخأ

 :ضرغلا ثيح نم ةحايسلا عاونأ 
 ةعومجم يه ةئفلا( تائف  وأ عاونأ ةدع ىلإ طاشنلا هلجأ نم متي يذلا ضرغلا ثيح نم ةحايسلا طاشن مسقي
 تارازملا ةحايس جحلا ةحايس بناجب مضت يتلاو ةينيدلا ةحايسلا لثم ةهباشتملا ةعيبطلا تاذ ةيحايس ةطشنأ
 . )اهريغو ناكيتافلاو سدقملا تيبو ةرونملا ةنيدملاك ةسدقملا نكامألاو ةينيدلا
 
 -:يلاتلا يف ةحايسلا عاونأ مهأ زاجيا نكمي رايعملا اذهل ًاقفوو
 ،ةيرحبلا ةحايسلا ةيجالعلا ةحايسلا ،تارماغملا ةحايس ،ةيفاقثلا ةحايسلا ،ةينيدلا ةحايسلا ،ةيهيفرتلا ةحايسلا
 ةيئيبلا ةحايسلا ،ةيعامتجالا ةحايسلا ضراعملا ةحايس ،قوستلا ةحايس ،ةيضايرلا ةحايسلا ،تارمتؤملا ةحايس
 .ةمادتسملاو
 :ةحايسلا ةيمهأ
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 ةيداصتقالا ةايحلا تالاجم فلتخم يف ةيمهأ اهلو ،يلودلاو يلحملا نيديعصلا ىلع ةريبك ةيمهأ ةحايسلل
 :ةحايسلا ةيمهأ حّضوت يتلا طاقنلا ضعب يلي اميفو ،اهريغو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
 ،ملاعلا ىوتسم ىلع ًاومن اهعرسأو ةيداصتقالا ةطشنألا مهأ نم ةحايسلا ةعانص ربتعت :ةيداصتقالا ةيمهألا
 يجاتنإ عاطق يداصتقا روظنم نم اضيأ يهو ،ةيلودلا ةراجتلا يف تاعاطقلا مهأ نم مويلا تحبصأ دقو
 ةصرفو ، ةبعصلا تالمعلل ًاردصمو تاعوفدملا نازيم نيسحتو ،يموقلا لخدلا ةدايز يف ًامهم ًارود بعلي
 نم ريثك داصتقا يف ًامهم ًارود مويلا ةحايسلا بعلتو ،ةيمنتلا جمارب قيقحتل ًافدهو ةلماعلا يديألا ليغشتل
 اهنأ ثيح تاعوفدملا نازيم ىلع ريبكلا ريثأتلا تاذ ةيمدخلا تارداصلا تانوكم مهأ نم ربتعت ثيح لودلا
 ةحايسلا عاطق يف ةيبنجألا لاومألا سوؤر تارامثتسا لالخ نم ةيبنجألا لاومألا سوؤر قفدت ىلع لمعت
 ،تالمعلا ليوحت ،ةلودلل لوخدلا تاريشأت ءاطعإ لالخ نم ةلودلا اهذخأت يتلا ةيحايسلا تاعوفدملا بناجب
 مهاست يتلا ةطشنألا نم اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيحايسلا تاجتنملاو تامدخلا ىلع نيحئاسلل يمويلا قافنإلا
 ةدايزو يداصتقالا عونتلا يف مهستو يبنجألا دقنلا تاداريإ ةدايزو يلحملا يلامجإلا جتانلا ةدايز يف ةيلعافب
 .ضعبب اهضعب تاعاطقلا نم ديدعلا طبر ىلع لمعتو يموقلا لخدلا
 ريوطتو قرطلاو دودسلا ءانبك ةيتحتلا ةينبلا تالاجم ريوطت يف ةحايسلا مهاسُت :ةيتحتلا ةينبلا ريوطت
 لكشب هتهجو ىلإ لوصولا ىلع حئاسلا دعاسُت يتلا تاطاشنلا نم كلذ ريغو ،اهريغ عم اهطبرو ،تاراطملا
 .لضفأ
 ةهاقنلل ةرتف ذخأ ىلع صاخشألا ةدعاسم لالخ نم مهم يعامتجا بلطم ةحايسلا ربتعت : ةيعامتجالا ةيمهألا
  .ةشيعملا تايوتسم عفرو ،ةلاطبلا تايوتسم ليلقت يف ةحايسلا مهاستو ،طاشنلا ةداعتساو
 ينفلاو يفاقثلا بناجلا حضوتو بوعشلا نيب تافاقثلا لدابتو لاصتالا ىلع ةحايسلا دعاست :ةيفاقثلا ةيمهألا
 ةغللا ةيلحملا تاراهملا ةيفاقثلا ميهافملا ضعبل جيورتلا يف دعاستو ،فيضتسُملا دلبلل يلامجلاو يخيراتلاو
 .ًالبقتسم اهنوروزي دق ىرخأ نكامأ ىلإ اهلقنو نونفلاو
 اهيف لثمت يتلا ةيحايسلا لودلل لاثم ريخو ، ةيجراخلا  ةحايسلل ابذج  ملاعلا  لود رثكأ نم  اينابسا ربتعت و
 امك ،  %12.3 يلاوح يلحملا يلامجالا جتانلا يف اهتمهاسم ةبسن تغلب ثيح ،ىربك ةيمهأ ةحايسلا
 اسنرفو ةدحتملا ةكلمملاو ايناملا اضيأ، 2019 ماع لالخ ةلامعلا مجح نم %12.7 ةبسن ىلع تذوحتسا
 %2.4 %2.6يلاوح ةبسنب اهيف مهاست اهنا ثيح ةريبك ةيمهأ اهيف ةحايسلل ربتعت يتلا ةيحايسلا لودلا نم
 . يلاوتلا ىلع%2.1و
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 يملاعلا رفسلاو ةحايسلا عاطق عقاو :ايناث
 وهف ةيكيمانيد اهرثكأو ،يملاعلا داصتقالا ىوتسم ىلع ةيداصتقالا تاعاطقلا مهأ نم ةحايسلا عاطق ربتعي
 تاعاطقلا مهأ نم عاطقلا لعجي ام وهو ، يبنجالا دقنلا رفوت يتلا ةيداصتقالا تاعاطقلا مهأ دحأ لثمي
 نم % 30 وحن ةحايسلا لثمتو ةيمانلا لودلا نم ديدعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ةدناسملا

 تارداص يلامجإ نم1 % 45 هتبسن امو يكيرمأ رالود نويليرت )1.5( ةيملاعلا تامدخلا تارداص
 .ةيمانلا نادلبلا يف تامدخلا
 ديدعلا بطقتست يتلا تاعاطقلا مهأ نم ةحايسلا عاطق ربتعي  لمعلا صرف ريفوتو ليغشتلا ىوتسم ىلع
 ةحايسلا ةمظنم تاءاصحا ريشتو ،ةرشابم ريغو ةرشابم لمع صرف قلخ يف  مهاسي ثيح ،ةلامعلا نم
 فئاظولا رشع يزاوي امب ملاعلا ىوتسم ىلع لمع ةصرف نويلم 330 يلاوح رفوي عاطقلا نأ ىلإ ةيملاعلا
 مستتو ملاعلا ىوتسم ىلع اهريفوت متي ةديدج لمع صرف عبرأ لك نيب نم ةدحاو عاطقلا رفوي امك ،ةيملاعلا
 .عونتلاب عاطقلا فئاظو
 يملاعلا يلامجالا جتانلا يف هتمهاسم تدازو ةعفترم ومن تالدعم ةريخالا دوقعلا لالخ ةحايسلا عاطق ققح
 .2019 ماع لالخ رالود رايلم3 170.9 يلاوح هتميق امبو ، 2%10.4 وحن لثمتل
 يف ةديدع ةيداصتقا تاعاطق ىلع ةحضاوو ةسوملم تايعادت دجتسملا انوروك سوريف راشتنال ناك دقو
 ، انوروك سورياف ةحئاجب ارثأت ةيداصتقالا ةطشنألا رثكأ نم ةحايسلا عاطق ربتعيو ، ةفلتخملا ملاعلا لود
 نم ىلوألا يه 19-ديفوك نع ةجتانلا ةحايسلا ةمزأ نأ ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم تاءاصحإ تتبثأ ثيح
 ببسب 2003 ماع يف% 0.4 ةبسنب ةيلودلا ةحايسلا تضفخنا الثمف ةقباسلا تامزألاب تنروق ام اذإ اهعون
 تضفخنا نيح يف ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا ببسب 2009 ماع ىف%4 ةبسنب اضيأو ،سراس سورياف
 جتانلا يف ةحايسلا عاطق ةمهاسم تضفخنا كلذل ةجيتنو  19-ديفوك ببسب 2020ماع ىف% 70 ةبسنب
 هتميقب ةنراقم رالود رايلم 4.671 يلاوح تغلب ةميقبو %5.5 تغلب ةبسنب 2020 ماعل يملاعلا يلامجالا
 ةميق تضفخنا ثيح %10.4 تغلب ةمهاسم ةبسنبو ،رالود رايلم 9.170 تناك ثيح 2019 ماع يف
 صرف ترثأت اضيأ ، %49.1 هتبسن امبو رالود رايلم 4.499 هتميق امب عاطقلا ةمــــــهاـسم
 نويلم 272 ددع 2020 ماع يف صرفلا ددع غلب ثيح ةحئاجلا ةجيتن رفسلاو ةحايسلا عاطق يف لمعلا
 غلب و ةصرف نويلم 334 اهددع ناك ثيح 2019 ماع يف هيلع تناك امع %18.6 ةبسنب ةضفخنم ةصرف
 . ةفيظو نويلم 62 تدقُف يتلا فئاظولا ددع

 
 ویلوی رادصا" يفاعتلا معد تاسایسو ةیبرعلا لودلا يف ةحایسلا عاطق ىلع دجتسُملا انوروك سوریف ةمزأ تایعادت - يبرعلا دقنلا قودنصل ریرقت 1

2020 
   يبرعلا دقنلا قودنص ریرقت   2
 2021 يونسلا ریرقتلا -ةحایسلاو رفسلل يملاعلا سلجملا 3
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 نم 4رالود نويلرت1.3 هتميق ام ملاعلا لود ةراسخ ىلإ يلودلا رفسلا ةكرح يف ريبكلا ضافخنالا ىدأ
 ةمزألا ءانثأ ملاعلا اهدبكت يتلا رئاسخلا فعض ىلع ةرم 11 ديزي ام يأ ،2020 ماع يف ريدصتلا تادئاع
 ،رالود نويلرت 1.7 يلاوح 2019 ماع ىف ةحايسلا هتققح امب ةنراقم 2009 ماع يف ةريخألا ةيداصتقالا
 ىف ريدصتلا تادئاع نم % 50 نم رثكأ تققحو ريدصتلا تادئاع نمض ثلاثلا زكرملا اهتادئاع تلتحاو
 تايداصتقا نم ديدعلا ىفو يسيئرلا يداصتقالا عاطقلا اهيف ةحايسلا لثمت يتلا ةريغصلا ةيمانلا لودلا مظعم
  .ملاعلا لود

 نويليرت ةميقلا(   5يملاعلا يلامجالا جتانلا يف ةمهاسملاو يملاعلا ةحايسلا عاطق تادئاع )1( لودج
 )رالود
 2018 2017 2016  ليصافتلا
 8.8 8.3 7.6  رالود نويليرت /ةحايسلا عاطقل ةفاضملا ةميقلا
 %10.4 %10.4 %10.2 يملاعلا يلامجالا جتانلا يف ةمهاسملا

                                                                  يملاعلا يلامجالا جتانلا يف ةمهاسملاو يملاعلا ةحايسلا عاطق تادئاع )1( لكش
 )رالود نويليرت ةميقلا(

 
  
 
 
 
 

 
 .سینأ يلدع /د ةیملاعلا ةحایسلا ىلع )19-دیفوك( انوروك سوریف رثأ نع ریرقت 4
 2020 ربوتكا رادصا-ةیبرعلا لودلا يف يداصتقالا ومنلا ىلع ةحایسلا عاطق رثأ ناونعب يبرعلا دقنلا قودنص ریرقت .5
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          62020-2019 يماعل يملاعلا يلامجالا جتانلا يف ةمهاسملاو يملاعلا ةحايسلا عاطق تادئاع )2( لودج

 
          2020 -2019 يماعل يملاعلا يلامجالا جتانلا يف ةمھاسملاو يملاعلا ةحایسلا عاطق تادئاع )2( لكش

 ام يأ يملاعلا يلامجالا جتانلا نم %11.5 يلاوح ىلإ لصيل ةحايسلا عاطق ةمهاسم عافترا عقوتملا نمو
 .2029 ماع يف يكيرمأ رالود رايلم 13085 يلاوح لداعي
 ،نيـــــصلا ،ةــــــــيكيرـــــمألا ةدحــــتملا تايالولا نم لك بيصن لثمي ايملاع
 رفسلا عاطقل يملاعلا يلامجالا جتانلا نم %47 يلاوح ةدحتملا ةكلمملاو ،ايناــــملأو ،ناباــــــيلا
 . ةحايسلاو
 

 رطق ةلودب ةحايسلا عاطق تاموقمو عقاو :اثلاث
 ةحايسلا عاطق معدل تاليهست ةدع مدقت اهنأ امك ،ةيحايسلا تازيمملاو تاموقملا نم ديدعلا رطق ةلود يف رفاوتت
 :يتأي ام اهزربأ نمو ،لودلا نم اهريغب ًةنراقم

 
 . 2020 يملاعلا ةحایسلا سلجمل يونسلا ریرقتلا 6
 
 
 
 
 

 2020 2019  ليصافتلا
 4.7 9.2  رالود رايلم/ةحايسلا عاطقل ةفاضملا ةميقلا
 %5.5 %10.4 يملاعلا يلامجالا جتانلا يف ةمهاسملا
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v ملاعلا يف راطم لضفأ بقل يلودلا دمح راطم حنُم ذإ ،ملاعلاو يبرعلا نطولا تاراطم لضفأ رطق مضت 
 ماعل ةقومرملا تاراطملل ةيملاعلا سكارت ياكس زئاوج نمض ىلوألا ةبترملاب هفينصت ءاجو 2021 ماعل

 طبرت يتلاو " ةيرطقلا ةيوجلا طوطخلا" ملاعلا يف ناريطلا تاكرش لضفأ ىدحإ كلتمت اهنأ امك ،2021
 اهترادج تتبثأ يتلا زئاوجلا نم ديدعلا ىلع تلصح دقو ،ملاعلا يف ةهجو 180 نم رثكأب رطق ةلود
 ماعل موجن سمخ فينصت تاذ ةيملاعلا ناريطلا ةكرش" بقل ىلإ ةفاضإلاب موجن 5 لا ةجرد اهقاقحتساو

 لاجم يف ةدئار كلذب حبصُتل .APEX/IFSA ةيملاعلا /سكيبأ/ زئاوج عيزوت لفح لالخ ،"2022
 .ملاعلا يف رفسلاو ناريطلا
v لدعم يف لقألاو ،ًانامأ رثكألا ملاعلا لود ىوتسم ىلع لوألا زكرملا رطق لتحت نامألاو نمألاب رطق معنت 

 .2020 ماع ىّتح 2017 ماع ذنم يملاعلا ةميرجلا رّشؤم قفو كلذو مئارجلا
v دّدجتلاو رّوطتلا ةمئاد اهّنإ ثيح ،ةّيتحتلا اهتينب يف ةلّثمتملا ةزّيمتملا ةّرمتسملا تازاجنإلاب رطق قّوفتت.  
v ًةفيظن اهيلع ظافحلاو ةئيبلا ةيمهأ رابتعالا يف ذخألا عم ،رمتسملا روطتلاو ةيمنتلا يف مّدقتلا رطق لصاوت 

  .ةثولم ريغ
v هبرغ عم هقرش طبرت اهنأ ثيح ،ملاعلا نم ةزيمتم ةيفارغج ةعقب يف رطق عقت.  
v ًاحاتفنا ةلود رثكأ اهنأ ىلع رطق ةلود 2018 ماع يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم تفّنص 

 حنم ةلوهسب قّلعتي اميف ملاعلا ىوتسم ىلع ةنماثلاو ، طسوألا قرشلا ىوتسم ىلع ىلوألاو ملاعلا ىلع
 لوخدلا اهينطاومل نكمُي ملاعلا يف ةلود 88 نأ امك ،ةريشأتلا ىلع لوصحلا تاءارجا ةلوهسو تاريشأتلا
 .ةريشأت نودبو موسر ّيأ عفد نود رطق ىلإ
v رّوطتلاو ركِفلا عم ةميدقلا ديلاقتلاو تاداعلا هيف عمتجت ثيح ،ةثادحلا عم ةلاصألا هدوسي ًاناكم رطق تحبصأ 

 .ثيدحلا
v لودلا نم ليلقلا نأ ركذلاب ردجيو ،برغلا نم مأ قرشلا نم تناك ءاوس تايسنجلا عونتم ًادلب رطق لكشُت 

 رطق ةلود يف لاحلا وه امك ريبك يناكس عونت اهيدل ملاعلا يف
v اهلهأ مركب رطق زيمتت امك ،يبعشلاو يفاقثلا عونتلل ًارظن اهيف ةيملاعلا تالوكأملا عّونتب رطق رهتشت 

 .اهراوزل مهتفايض نسحو
v ةيملاعلا ةرهشلا تاذ ةمخفلا قدانفلا نم ًاريبك ًاددع رطق مضت. 
v ديدعلا بناجب رخافلا ماعطلا اهيف دجوي ذإ ،اهنع نيثحابلا صاخشألل اهعاونأ ةفاكب ةيهافرلا رطق ةلود رّفوت 

 .ةيقارلاو ةرخافلا رجاتملا نم
v اهنمو ،ماع لك اهيضارأ قوف ةيملاعلاو ةيلحملا ةطشنألاو تايلاعفلا نم ديدعلا ناضتحا يف رطق كراشت 

  .اهيضارأ ىلع 2022 ماع هتفاضتسال اهتازيهجت رطق لصاوت ثيح ملاعلا سأك
v ملاعلا لود فلتخم نم راوزلا نم ًادج ًةريبك ًادادعأ ةيلاتتملا هخسنب بطقتسي يذلا رطق فيص ناجرهم 

  .ةضايرلا يبحُم ةصاخ
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v لود فلتخم نم راوز بذجيو ،ةيرطقلا ةيونسلا تاناجرهملا مهأ نم وهو ةيذغألل يلودلا رطق ناجرهم 
  .رطق يف ةمعطألاو تالوكأملا فانصأ ّذلأو لضفأ هلالخ مدقُتو ملاعلا
v ةيفاقثلا تاطاشنلا فلتخمب رطق لفتحت ثيح ةيفاقثلا تاناجرهملا. 
 :ةيعيرشتلا ةينبلا .أ
 ةيؤر زئاكر زربأ لثمي يذلا يداصتقالا عيونتلا رصانع نم ايسيئر ارصنع يرطقلا ةحايسلا عاطق ربتعي   
 نم تززع يتلا تاعيرشتلاو تاءارجإلا ىوتسم ىلع اريبك اروطت عاطقلا دهش دقو 2030 ةينطولا رطق
 رطق ةلود نأو ةصاخ ،ايملاع ةيقدنفلا تامالعلا زربأل يلحملا قوسلا باطقتساو ،ايحايس رطق ةلود حاتفنا
 ىوتسم ىلع ةيقدنفلاو ةيحايسلا تارامثتسالا ىلع دئاعلا يف ةيرامثتسالا تاهجولا لضفأ ةمئاق ردصتت
 .طسوألا قرشلا
 مامتها سكعيل 2018 ةنسل )74( مقر يريمالا رارقلاب رداصلا ةحايسلل ينطولا سلجملا ءاشنا ءاج دقو   
 زربأ ىدحإ لثمي يذلا يداصتقالا عيونتلل ةيساسأ ةزيكر هفصوب رفسلاو ةحايسلا عاطق ريوطتب ريبكلا ةلودلا
 ميظنت نأشب 2018 ةنسل "21"و "20" مقر نينوناقلا رودص ربتعي اضيأ ، 2030 ةينطولا رطق ةيؤر زئاكر
 ءاج ثيح ،يحايسلا عاطقلا روطت لحارم مهأ نم ،يلاوتلا ىلع لامعألا تايلاعف عاطق ميظنتو ،ةحايسلا
 تاروطتلا ثيح نمو ، ةرادإلاو ةلكيهلا ثيح نم يحايسلا عاطقلا هدهشي يذلا ريبكلا روطتلا ابكاويل نانوناقلا
 .ةيحايسلا براجتلاو تاجتنملا عيونتو راوزلل  ةبذاجلا قاوسألا عيونت تلمش يتلا ةينفلا
 يموكح زاهجك ،»ةحايسلل رطق« ءاشنإب صاخلا 2021 ةنسل )15( مقر يريمألا رارقلا ردص ارخؤمو  
 ،ةحودلا هرقم ءارزولا سلجم ةنزاومب قحلت ةنزاومو ،ةّيونعم ةيصخش هل نوكتو ،ءارزولا سلجمل عبتي
 :يتآلا يف نوناقلل اقفو هتاصاصتخا مهأ لثمتتو ،ةلودلا جراخ هل ةعبات بتاكم ئشني نأ هلو
 اهذيفنت ةعباتمو عاطقلاب ةقلعتملا ةماعلا تاسايسلاو ،ةفايضلاو ةحايسلا عاطقل ةينطولا ةيجيتارتسالا عضو )1

 .يرود لكشب اهتعجارمو ،اهدامتعا دعب
 كلذ يف امب ،ةفايضلاو ةحايسلا عاطقل ةعباتلا ةطشنألاو تاهجلا عيمج ىلع ةباقرلاو فارشإلاو ميظنتلا )2

 تاهجلا عم قيسنتلاب كلذو ،عاطقلا اذه يف ةطشنألاو تاسسؤملا فينصتو ،صيخارتلا رادصإ
 .ةصتخملا

 ءادبإو ةلودلا يف ةفايضلاو ةحايسلا عاطق طاشنب ةقالعلا تاذ ةيعيرشتلا تاودألا تاعورشم حارتقا )3
 .عاطقلا اذه طاشن ىلع ريثأتلا اهنأش نم يتلاو ،اهلوح يأرلا

 ةقالعلا تاذ تالاجملا عيمج يف ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ىرخألا تاهجلاو تارازولا عم قيسنتلا )4
 نيبو ،ةفايضلاو ةحايسلا عاطقل ةينطولا ةيجيتارتسالا نيب لماكتلا نمضي امب ،ةفايضلاو ةحايسلا عاطقب
 .هجو لمكأ ىلع اهزاجنإ ىلإ يدؤيو صاصتخالا تاذ تاهجلا
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 ءاوس ةفايضلاو ةحايسلا عاطقل ةينطولا ةيجيتارتسالاب ةصاخلا تاعورشملاو تاردابملا رارقإو ديدحت )5
 تارازولا ةطساوب وأ ،هل ةعباتلا تاهجلا ةطساوب وأ ،ةرشابم ةروصب ةحايسلل رطق اهذيفنتب موقي يتلا
 .اهذيفنت ىلع فارشإلاو ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ىرخألا تاهجلاو

 سلجم اهدمتعي يتلا ططخلا قفو ،ةلودلل ةكولمملا ةفايضلاو ةحايسلا عاطق لوصأ ريوطتو ءانب معد )6
 .ءارزولا

 ةصتخملا تاهجلا عم نواعتلاو قيسنتلاب ،ةفايضلاو ةحايسلا عاطق لاجم يف راكتبالا عيجشتو معد )7
 .ةلودلا يف ةينعملاو

 فارشإلاو ةفايضلاو ةحايسلا عاطق يف نيلماعلا عيمج ليهأتل ةمزاللا ةيبيردتلا تارودلا ميظنتو ةماقإ )8
 ةحايسلا عاطقب ةطبترملا بيردتلاو ميلعتلا جهانم ريوطتو معدو ،ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب ،اهيلع
 .ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب كلذو ةلودلا يف ةينهملاو ةيميلعتلا تاسسؤملاو تاعماجلا يف ةفايضلاو

 يف مهسي امب ،اهليلحتو ،ثوحبلا نم اهريغو ،ةفايضلاو ةحايسلا عاطقل ةيئاصحإلا تانايبلا رشنو عمج )9
 .ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب كلذو ،عاطقلا معدل ةمزاللا ططخلاو تاسايسلا ةغايص

 ،ةركتبملاو ةثيدحلا لئاسولا ةفاك مادختساب ،ةفايضلاو ةحايسلا لاجم يف ةيسيئر ةهجوك ةلودلل قيوستلا )10
 ةحايسلا عاطقل ةعباتلا تامظنملاو تاهجلا عيمج ىلع اهرشنو قيوستلا دعاوقو تاداشرإ عضوو
 .ةفايضلاو

 ،تارمتؤملاو ضراعملاو تايلاعفلاو تاناجرهملاو مساوملا ميظنتو ةماقإل ةلودلل ةيونسلا ةطخلا حارتقا )11
 فارشإلاو اهجراخو ةلودلا لخاد ،ةقالعلا تاذ ىرخألا تايلاعفلاو ةفايضلاو ةحايسلا عاطق تايلاعفو
 .ءارزولا سلجم نم اهدامتعا دعب ،اهذيفنت ىلع
 ةفايضلاو ةحايسلا عاطق تايلاعفو ،تارمتؤملاو ضراعملاو تايلاعفلاو تاناجرهملا ميظنتو ةماقإ )12
 .اهيف ةكراشملاو ،اهجراخو ةلودلا لخاد ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ،ةقالعلا تاذ ىرخألا
 هتاصاصتخا ةسراممل ةمزال ةينوناق تاءارجإ ةيأ ذاختاو ،دوقعلاو مهافتلا تاركذمو تايقافتالا ماربإ )13

 .هتايحالصو
 ةيميلقإلاو ةيلحملا تاودنلاو تاعامتجالاو تارمتؤملاو تامظنملاو تائيهلا عيمج يف ةلودلا ليثمت )14

  .ةفايضلاو ةحايسلا عاطقب ةقلعتملا ةيلودلاو
 نويلم 5.6 بذج فدهتست يتلا ةفايضلاو ةحايسلا عاطقل ةينطولا ةيجيتارتسالا هسفن تقولا يف معدي امك
 ددع يلامجإ نم % 67 ىلإ لصتل ةيهيفرتلا ةحايسلا ةبسن عفرو ،2023 ماع لولحب ًايونس رطق ىلإ رئاز
 ةماقإلا تارايخ عيونتو بلطلا ةدايز لالخ نم % 72 دنع قدانفلا يف لاغشإلا لدعم تيبثتو نيرئازلا
 .نيرئازلا نم تائفلا فلتخم عم ىشامتت ثيحب ،ةيحايسلا

 :)قدانفلا( ةيلاحلا ةيحايسلا ةيتحتلا ةينبلا .ب
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 ةنراقم ًاقدنف 109 غلبتل %6.9 ةبسنب رطق ةلودب قدانفلل يلكلا ددعلا عفترا 2020 – 2017 ةرتفلا لالخ  

 غلبتل %3.7 ةبسنب فرغلا ددع - ةرتفلا سفن لالخ - عفترا امنيب ،2017 ماعلا يف ًاقدنف 102 ددعب

 .2017 ماع يف ةفرغ 22,461 ددعب ةنراقم ةفرغ 23,297

 اهتلت ،%24.4 اهتبسن ةدايزب "موجن ةسمخ" لا تاذ  قدانفلا ةئف يف قدانفلا ددع يف ربكألا ةدايزلا تءاج  

 نمو "موجن ثالث" ةئف نم قدانفلا ددع ضفخنا امنيب ،%11.5 ةبسنب ةدايزب "موجن عبرالا" ةئف نم قدانفلا

 ةدايزلا تققحت دقف ةيقدنفلا فرغلا امأ ،يلاوتلا ىلع%14.3و%17.9 ةبسنب "ةدحاو ةمجنو ناتمجن" ةئف

 فرغلا اهتلت ،%27.3 تغلب ةبسنب تداز ثيح "موجن ةسمخ" لا ةئف نم قدانفلا نمض فرغلا يف ربكألا

 عبرا" لا ةئف نم قدانفلا اما ،%6.9 تغلب ةبسنب تداز يتلا "ةدحاو ةمجنو ناتمجن"لا ةئف نم قدانفلا نمض

 .يلاوتلا يلع %12.6 و %22.6 ةبسنب اهيف فرغلا ددع ضفخنا دقف "موجن ةثالث" لا ةئف نمو "موجن

 :7)2020-2017( ةرتفلا لالخ فرغلا ددعو ةجردلا بسح قدانفلا ددع يف روطتلاو ومنلا حضوی )3( لودج
 

 ةنسلا           
 2020 2019 2018 2017 نايبلا فينصتلا 

 %ريغتلا لدعم
)2017-2020( 

 )*****( موجن سمخ 
 %24.4 51 49 46 41 قدانفلا ددع
 %27.3 14,221 12,980 12,109 11,167  فرغلا ددع

 )****( موجن عبرأ 
 %11.5 29 31 33 26 قدانفلا ددع
 %22.6- 6,528 9,104 9,470 8,434  فرغلا ددع

 )***( موجن ثالث 
 %17.9- 23 22 23 28 قدانفلا ددع
 %12.57- 2,282 2,197 2,219 2,610  فرغلا ددع

 و )**( ةدحاو ةمجنو ناتمجن 
)*( 

 %14.3- 6 7 8 7 قدانفلا ددع
 %6.4 266 281 293 250  فرغلا ددع

   عومجملا  
 %6.9 109 109 110 102 قدانفلا ددع
 %3.7 23,297 24,562 24,091 22,461  فرغلا ددع

 
 
 
 
 
 

 
  ةحایسلاو ةفاقثلاو مالعالا تاءاصحا نماثلا لصفلا – ةیعامتجالا تاءاصحالا – ءاصحالاو طیطختلا زاھج 7
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 :يحايسلا طاشنلا ىلع انوروك ةحئاج رثأ .ج
 ددعو قدانفلا ددع ومن رشؤم لالخ نم رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق ىلع انوروك ةحئاج ريثأت ةساردل  
 لالخ اهتنراقمو ةيقدنفلا فرغلا ددعو قدانفلا ددع تانايب ليلحت متيس ،ةحئاجلا ةرتف لالخ ةيقدنفلا فرغلا
 .هاندا لودجلا لالخ نم2020و 2019 نيماعلا
 ًاقدنف 109 ددعب وه امك لظ ثيح 2020-2019 نيماعلا لالخ ومن يأ قدانفلا ددع يلامجا دهشي مل  
 ةياهنب ةفرغ 23,297 اهددع غلبيل ةرتفلا سفن لالخ %5.2 تغلب ةبسنب ةيقدنفلا فرغلا ددع ضفخنا امنيب
 سمخ" ةئف نم قدانفلا نا دجن ،ًاليصفت .2019 ماعلا يف ةيقدنف ةفرغ 24,562 ددعب ةنراقم 2020 ماعلا
 ،%4.6 تغلب ةبسنب "موجن ثالث" ةئف نم قدانفلا ددع داز كلذكو ،%4.1 تغلب ةبسنب اهددع داز دق "موجن
 ناتمجن" ةئف نم قدانفلا ددع ضفخنا كلذكو %6.5 ةبسنب "موجن عبرأ" ةئفلا نم قدانفلا ددع ضفخنا امنيب
 ةبسنب "موجن سمخ" ةئف نم قدانفلا يف تداز دقف ةيقدنفلا فرغلا امأ ،%14.3 تغلب ةبسنب "ةدحاو ةمجنو
 ةئف نم قدانفلا فرغ اما ،%3.9 تغلب ةبسنب "موجن ثالث" ةئف نم قدانفلا يف كلذك تدازو %9.6 تغلب
 .يلاوتلا ىلع %5.3و %28.3 ةبسنب اهددع ضفخنا دقف "ةدحاو ةمجنو ناتمجن" ةئف نم "موجن عبرأ"
 
–دیفوك ةحئاج ءانثاو لبق فرغلا ددعو ةجردلا بسح قدانفلا ددع يف روطتلاو ومنلا حضوی )4( لودج

19 )2019-2020(: 
  % ریغتلا لدعم 2020 2019 ةنسلا                              فینصتلا

 )*****( موجن سمخ
 %4.1 51 49 قدانفلا ددع
 %9.6 14,221 12,980 فرغلا ددع

 )****( موجن عبرأ 
- %6.50 29 31 قدانفلا ددع  
 %28.30 - 6,528 9,104 فرغلا ددع

 )***( موجن ثالث 
 %4.6 23 22 قدانفلا ددع
 %3.9 2,282 2,197 فرغلا ددع

 ةدحاو ةمجنو ناتمجن 
 )*( و )**(

 %14.3 - 6 7 قدانفلا ددع
 %5.30 - 266 281 فرغلا ددع

   عومجملا  

 ددع يلامجا
 قدانفلا

109 109 0 

 ددع يلامجا
 فرغلا

24,562 23,297 5.20% -  
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)*( 

   عومجملا  

)2020-2019( انوروك ةحئاج ءانثاو لبق فرغلا ددعو اھفینصت بسح قدانفلا ددع يف روطتلاو ومنلا حضوی )3( مقر لكش

2019 2020   % ریغتلا لدعم
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 ددع يلحملا قوسلا يف ةيقدنفلا ققشلاب فرغلا ددع يلامجإ غلب 2020 ماعل ةحايسلل رطق ريرقتل اقفو
 :)5( لودجلا بسح ةعزوم ةفرغ )9648(

  ةحاتملا فرغلا ددع فرغلا ددع فينصتلا
 2,129 3,726 )*****( موجن 5 ةيقدنف ققش
 4,644 5,295 )****( موجن 4 ةيقدنف ققش
 268 354 )***( موجن 3 ةيقدنف ققش
 88 88 )**( ناتمجن ةيقدنف ققش
 161 185 )*( ةمجن ةيقدنف ققش

 7,290 9,648 يلامجالا

 ثيح ،ةيقدنفلا ققشلاب ةنراقم ةيقدنفلا فرغلا ىلع الاغشاو اذاوحتسا رثكألا يه تلاز ام قدانفلا نأ ظحالنو
 يف فرغلا ددعب ةنراقم ةفرغ فلأ 14.2 ىوتسم موجن سمخلا ةئف قدانفلا يف فرغلا ددع يلامجإ غلب
 ىوتسم موجن عبرألا تاذ قدانفلا تلجسو ، ةفرغ 3726 اهددع غلب ثيح ةئفلا تاذ نم ةيقدنفلا ققشلا

 موجن ثالثلا تاذ قدانفلا تلجسو، ةفرغ 5295 ددع ةئفلا سفن نم اهتريظن تلجس امنيب ،ةفرغ 6528
 ةمجنلا  تاذ قدانفلا تلجسو ، ةيقدنفلا ققشلا نم ةئفلا تاذل ةفرغ 354 ددعب ةنراقم ةفرغ 2282 ىوتسم
 ةيقدنفلا ققشلل ةطيسب ةدايزب نيتئفلل ةيقدنفلا ققشلاب ةفرغ 273 ددعب ةنراقم ،ةفرغ 266 ىوتسم نيتمجنلاو
 . ةئفلا ذهل
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  ةحاتملا فرغلا ددع فرغلا ددع

اهيف فرغلا ددعو اهفينصت بسح ةيقدنفلا ققشلا ددع حضوي )4( مقر لكش

 )***(موجن 3 ةیقدنف ققش )****(موجن 4 ةیقدنف ققش )*****( موجن 5 ةیقدنف ققش
  ةیقدنلا ققشلا ددع يلامجا  )*( ةمجن ةیقدنف ققش )**(ناتمجن ةیقدنف ققش
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 :رطق ةلودل يلحملا يلامجالا جتانلا يف ةحايسلا عاطق ةمهاسم .د
 يلحملا يلامجالا جتانلا يف رفسلاو ةحايسلا عاطق ةمهاسم نإف يملاعلا ةحايسلاو رفسلا سلجم تانايبل اقفو
 اضفخنم ^ رايلم 42.7 هتميق ام هتمهاسم تغلب ثيح %7.5 ىلإ 2020 ماع يف تضفخنا رطق ةلودل
 نم %10.4 هتبسن ام لثمو ^ رايلم 65.1 تناك ثيح ،2019 ماع يف هتميقب ةنراقم %35.4 ةبسنب
 .اهنيح ةلودلل يلحملا يلامجالا جتانلا يلامجا
 هب ةطبترملا تامدخلاو ةحايسلا عاطق يف فئاظولا ددع ضفخنا دقف ،لمعلا صرفو ليغشتلل ةبسنلاب امأ  
 هتبسن ام اهنيح ددعلا لثم ثيح ةفيظو فلا 210.3 عقاوب%19.8 ةبسنب 2020 ماع يف ةحئاجلا ةجيتن

 نم % 12.5 ةبسنب رطق يف ةفيظو فلأ 262.3 ددعب ةنراقم 2020 ماعل فئاظولا يلامجا نم 10.2%
 .2019 ماعل ةلودلا يف ةلماعلا ىوقلا يلامجإ
 يرهش لالخ نيمداقلا راوزلا ددع يلامجإل % 338 ةبسن تغلب ةدايزب ةحايسلل ةبسنلاب ايوق 2020 ماع أدب 
 227 هددع ام لجسيل % 41 ةبسنب راوزلا دادعأ يف اعافترا 2020 رياني رهش لجس ثيح ،رياربفو رياني
 2020 رياربف رهش لجس امك ،رئاز فلأ 197 ددع لجس يذلا 2019 رياني رهش عم ةنراقم رئاز فلأ
 يف رئاز فلأ 180 عم ةنراقم رئاز فلأ 221 ىلإ لصيل % 23 هتبسن تغلب راوزلا دادع يف اعافترا
 .2019 ربمسيد يف ايملاع ترهظ انوروك ةحئاج نأب املع ،2019 رياربف رهش
 اضفخنم ،رئاز فلأ 581.65ددع هلمكأب 2020 ماع لالخ رطق ةلودل نيدفاولا راوزلا ددع غلب 
 17 تغلب ومن ةبسنب رئاز نويلم 2.136 اهنيح راوزلا ددع غلب ثيح 2019 ماعب ةنراقم %72.8ةبسنب

 سرام يف دودحلل قالغإ نم كلذ نع جتن امو ،تاباصالا ةريتو عافترا عمو ، 2018 ماعلاب ةنراقم %
 ،2020 ماع لالخ نيدفاولا راوزلا ددع يف %73 ةبسنب ضافخنا ىلإ ىدأ امم ماعلا ةيقبل  ةحايسلا تفقوت
 مسومل هنم دبال ناك يذلا ءاغلإلاو دودحلا قالغإل كلذ ببسب قاوسألا عيمجل تارايزلا تضفخنا امك
 لكل تاداريإلاو %18 ةبسنب ةيلامجإلا لاغشإلا تالدعم تضفخنا امنيب ،2020/21 ةيرحبلا تالحرلا
 نم اًبيرق )ARR( فرغلا راعسأ طسوتم لظو ، 2020 ماع يف %22 ةبسنب )RevPAR( ةحاتم ةفرغ
  .ماعلا لالخ طسوتملا يف طقف %4 ةبسنب ضافخنا عم ، 2019 ماع تايوتسم
  
 ريياعملل اقفو ماع لكشب ًاديج ًءادا ققح رطق يف ةفايضلا عاطق نإف ،ءابولل ةيبلسلا راثآلا نم مغرلا ىلع
 ًاضافخنا لقألاو 2020 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع لاغشإ لدعم ىلعأ سداس ةحودلا تلجس ثيح ،ةيملاعلا
 .ةيسيئرلا ةيملاعلا ندملا عيمج نيب ةرفوتملا فرغلا تاداريإ يف
 ماع يف ^ رايلم 32.1 يلاوح غلب دقف رطق يف ةحايسلاو رفسلا ىلع نييلودلا راوزلا قافنا ثيح نمو  

  .^ رايلم 47.8اهنيح ناك ثيح 2019 ماعب هنراقم %32.8 ةبسنب اضفخنم 2020
 

 ةحایسلل ينطولا سلجملل 2020 ماعل يونسلا ریرقتلا 8
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 مجح غلب ثيح%40.5 ةبسنب 2020 ماع يف اهيلع قافنالا مجح ضفخنا دقف ةيلحملا ةحايسلل ةبسنلاب امأ
 .2019 ماعل ^ رايلم 11.6 ةميقب ةنراقم ^ رايلم 6.9 هتميق ام قافنالا

-2016 ماوعألل 9يلحملا يلامجالا جتانلا ىلإ ةيلخادلاو ةيجراخلا ةحايسلا ةمهاسم ةبسن )6( لودج

2018: 
2016 2017 2018 

  ةيلخادلا  ةيجراخلا  ةيلخادلا ةيجراخلا ةيلخادلا ةيجراخلا
8.7% 8.3% 7.4% 9.4% 6.1% 7.9% 

-2016 ماوعألل يلحملا يلامجالا جتانلا ىلإ ةيلخادلاو ةيجراخلا ةحايسلا ةمهاسم ةبسن )5( لكش

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2020 ربوتكا رادصا ةیبرعلا لودلا يف يداصتقالا ومنلا ىلع ةحایسلا عاطق رثا  ناونعب يبرعلا دقنلا قودنص ةسارد 9
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 ةحايسلا نم لكل قافنالا مجحو يلحملا يلامجالا جتانلا يف ةحايسلاو رفسلا عاطق ةمهاسم : )7( لودج
 :)ةحئاجلا ءانثأو لبق( 2020-2019 ماوعألل ةيلخادلاو ةيجراخلا

 R  2019 2020 رايلم ةميقلا / ليصافتلا
 42.7 65.1  يلحملا يلامجالا جتانلا يف ةحايسلاو رفسلا عاطق ةمهاسم
 32.1 47.9   ةيلودلا ةحايسلا قافنا مجح
 6.9 11.6  ةيلخادلا ةحايسلا ىلع قافنالا مجح

 ةحايسلا نم لكل قافنالا مجحو يلحملا يلامجالا جتانلا يف ةحايسلاو رفسلا عاطق ةمهاسم )6( لكش
                                                                                                         )^ رايلم ةميقلا(                                                                 ةيلخادلاو ةيجراخلا

 
 

                                                            )^ رايلم ةميقلا(     :ةيلحملا ةحايسلاو ةيلودلا ةحايسلا ىلع قافنالا مجح يف ريغتلا :)8( لودج
 لدعم 2020 2019  ليصافتلا

  %ريغتلا
 %40.5- 6.9 11.6  ةيلحملا ةحايسلا ىلع قافنالا
 %32.8- 32.2 47.9  ةيملاعلا ةحايسلا ىلع قافنالا
 %52.2- 39.1 59.5  ةحايسلا ىلع قافنالا يلامجا
 
 

 

 

65.1

47.9

11.6

42.7
32.1

6.9

0

10

20

30

40

50

60

70

 يف ةحایسلاو رفسلا عاطق ةمھاسم
  يلحملا يلامجالا جتانلا

  ةیلخادلا ةحایسلا ىلع قافنالا مجح   ةیلودلا ةحایسلا قافنا مجح

2019 2020



 

19 
 

 )^ رايلم ةميقلا(   ةيلحملا ةحايسلاو ةيلودلا ةحايسلا ىلع قافنالا مجح يف ريغتلا )7( مقر لكش    

 

 :2021 ماع نم لوألا فصنلل يحايسلا عاطقلا حمالم ضعب .ت
 يحايسلا عاطقلا ءادا نع 2021 وينوي رهش يف ةحايسلل ينطولا سلجملل رصتخم ريرقت يف ءاج امل اقفو
 :يف تلثمت دق يحايسلا عاطقلا حمالم زربأ نإف 2021 ماعلا نم لوالا فصنلا يف
 قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفنب ةنراقم ،2021 نم لوألا فصنلا ةياهنب %82 ةبسنب راوزلا ددع ضفخنا •

 يف دودحلا قالغإ لبق 2020 رياربفو رياني يرهش لالخ راوزلا ددـع ضافخنال ةجيتن ،)2020( هل
 .19 -ديفوك ةحئاج ببسب 2020 سرام

 نيب يلاوتلا ىـلع % 100و % 9 ةبـسنب نييتارامالاو نييدوعـسلا نـم راوزـلا ددـع عـفترا •
 ىـلع رفـسلا دوـيق فـيفخت ببـسب كلذو 2021 نم لوألا فصنلاو 2020 نم لوألا فصنلا
 ضاــفخنالا رمتسا امنيب ،2021 رـياني يـف يـجيلخلا نواـعتلا سـلجم لود يـنطاوم
 رارمتـسا ببـسب كـلذو ،رـطق يـف ىـلعألا رـشع ةـسمخلا تايــسنجلا يــف ظوــحلملا
 ىــلع طقف راوزــلا لوــخد رــصحو نــييلودلا راوزــلا ىــلع رفــسلا دوــيق
 .ةيرورضلا لامعألا تايلاعفو ةيئانثتــسا ةــقفاوم ىــلع تزاــح يــتلا تاــيلاعفلا
 سراـم رهـش نـم ءادـتباو ،يـحصلا رـجحلل مدختـست يـتلا ةـيقدنفلا تآـشنملا ءانثتـساب •

 ةحاتملا فرغلا ىلع دئاعلاو فرـغلا راعـسأ طـسوتمو لاغـشإلا تالدـعم تـقاف 2021
 .2020 ةنسـل ةيرهشلا تاطسوتملا
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 اـمك .2021 نـم لوألا فصنلاو 2020 نم لوألا فصنلا نيب % 7 يلكلا لاغـشإلا لدعم عفترا  •
 .%24 ةبسنب ةحاتملا فرغلا ىـلع دـئاعلاو % 16 ةـفرغلا رعـس طـسوتم عـفترا

  ریغتلا لدعمو 2020/ 2021 وـینوی يرھش ةیاھن  ةرفوتملا ةفایضلا فرغ ددع يلامجا  :)9(لودج

 % ريغتلا لدعم 2021 وينوي ةياهن 2020 وينوي ةياهن ليصافتلا
 %12.2 8020 7150  ةرخاف وأ ةيداع ةيقدنف ققش
 %7- 2054 2206  موجن )1,2,3( قدانف
 %7.6- 6117 5684  موجن )4(قدانف
 %5.5 13497 12789  موجن )5( قدانف
 %6.7 29688 27829  فرغلا ددع يلامجا
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 % ريغتلا لدعمو 2020/ 2021 وـينوي يرهش ةياهن  ةرفوتملا ةفايضلا فرغ ددع يلامجا )8( لكش
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  ةحايسلا ةيمنتل ةلوذبملا دوهجلا .ث
 :ةيموكحلا تاءارجإلا
 لعج يذلا رمالا ،ةريشأتلا ىلع لوصحلا تاءارجإو تاسايس ليهستل تاءارجا ةدع رطق ةلود تذختا   
 ةيسفانتلا قاوسألا مهأ نمض تاءارجالا كلت اهتعضوو ، ملاعلا ىلع ةحتفنم ةيحايس ةهجو رطق ةلود  نم
 ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف احاتفنا رثكألا رطق ةلود ربتعت ثيح ،ملاعلاو ةقطنملا يف ايحايس
 . ملاعلا ىوتسم ىلع ةنماثلاو
 اهيضارأ ىلإ ةلود 80 نم رثكأ تايسنج لوخدب ةلودلا اهقبطت يتلا ةحتفنملا ةريشأتلا تاسايس حمستو 
 زيمتملا رطق عقوم نم ةدافتسالاب حمستو ،ةقبسم لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا نود نم
 ةهجو 180 نم رثكأ ىلإو نم لصت يتلا ةيرطقلا ةيوجلا طوطخلا تالحر ةكبش دوجوبو ملاعلا طسوتي يذلا
 .ةيملاع
 :يتآلا يف تلثمت انوروك ةحئاج راثآ نم دحلل ريبادتلاو تاسايسلا نم ةمزح رطق ةلود تذختا ارخؤمو
 .صاخلا عاطقلل Y رايلم 75 غلبمب ةيداصتقاو ةيلام تازفحم ميدقتو معد .1
 تامازتلاو ضورقلا طاسقأ دادس ليجأت ىلع كونبلا عيجشتل ،يزكرملا فرصملا لبق نم ةيلآ عضو .2
 كونبلل ةيفاضإ ةلويس ريفوتب يزكرملا فرصملا مايق عم ،رهشأ ةتس ةدمل حامس ةرتف عم ،صاخلا عاطقلا
 .ةلودلاب ةلماعلا

 .رهشأ ةتس ةدمل نيضرتقملا عيمجل طاسقالا ليجأتب ةيمنتلل رطق كنب هيجوت .3
 .يرطق Y رايلم 10 غلبمب ةصروبلا يف اهتارامثتسا ةدايزل ةيموكحلا قيدانصلا هيجوت .4
 رعس ىلع كلذ سكعني نأ ىلع ،رهشأ ةتس ةدمل ةيكرمجلا موسرلا نم ةيبطلاو ةيئاذغلا علسلا ءافعإ .5
 .كلهتسملل عيبلا

 ةئزجتلا عاطقو ،ةحايسلاو ةفايضلا تاعاطق نم لكل رهشأ ةتس ةدمل ءاملاو ءابرهكلا موسر نم ءافعالا .6
 نيرجأتسملل تاءافعإو تامدخ ميدقت لباقم ،ةيراجتلا تاعمجملاو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلا عاطقو
 ةيتسجوللا قطانملا يف
 .رهشأ ةتس ةدمل ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ،ةيتسجوللا قطانملل تاراجيالا نم ءافعالا .7
 
 2030 ةحايسلا عاطقل ةينطولا رطق ةيجيتارتسا قالطإ
 2030 ةينطولا ةيؤرلا نم ةمهلتسملا ةيجيتارتسالا تنمضتو ،2014 ماع نم رياربف رهش يف اهقالطا مت  

 ةيرواشت ةيلمع لالخ نم ةيجيتارتسالا هذه عضو متو ،رطق ةلود يف ةحايسلا عاطقل ةحومط قيرط ةطراخ
 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تاسسؤم نم ديدعلا اهيف تكراشو ،اهتقو ةحايسلل ةماعلا ةئيهلا ةدايقب ةينطو
 .ةحايسلاب ةينعملا تاهجلاو عاطقلا ءاربخ نم ددعو ،يندملا عمتجملا تامظنمو
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 اهعضوو ةيفاقثلا اهروذجب رختفت ةيملاع ةيحايس ةهجوـك رطق ةلود ةناكم خيسرت ىلإ ةيجيتارتسالا فدهت
 لالخ نم رطق ةلود ىلع فرعتلل ملاعلا بوعش ةفاكل ةصرفلا ةحاتإو ،ةيملاعلا ةحايسلا ةطراخ ىلع
 .زيمتملا اهثارتو اهتفاقث
 قطانملاو ةيفاقثلا ةحايسلل رالود رايلم 5.7 نم برقي ام صيصخت متيس هنإف ةيجيتارتسالا 10ليصافتل اقفو 
 .رالود رايلم 1.3 ضراعملاو تارمتؤملاو زفاوحلاو تاعامتجالا عاطقلو ،رالود رايلم 2.7 ةيرضحلا
 تاجتنملل نوكيس ثيح ،رالود رايلم 45 ىلإ 40 نيب ام ةيجيتارتسالا يف تارامثتسالا يلامجإ غلبيو  
 تامدخو رالود رايلم 16 ىلإ 13 نيب ام تاعجتنملاو قدانفلاو ،رالود رايلم 13 ىلإ 11 نيب ام ةيحايسلا
 .رالود رايلم 16 ىلإ 14 نيب ام ىرخألا ةيحايسلا
 يلحملا جتانلا يف ةحايسلل ةرشابملا ةمهاسملا ةدايز ىلإ 2030 ىتح رمتست يتلا ةيجيتارتسالا حمطتو 
 ام 2023 لولحب يرطق Y رايلم 41.3 ىلإ 2016 ماع يف Y رايلم 1119.8 نم رطقل يلامجإلا
 ،2016 ماع يف % 3.5ـب ةنراقم % 3.8 اهتبسن يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةرشابم ةمهاسم لثمي
 7 ىلإ راوزلا ددع لصي نأو ةفرغ فلأ 62 ىلإ ةحاتملا ةيقدنفلا فرغلا ددع لوصو ىلإ ةفاضإلاب
  رئاز نويلم

 
  ةحايسلل ينطولا سلجملا اهمدقي يتلا تاليهستلاو زفاوحلا مهأ
 ينطولا رطق سلجم ّدعُيو ،ةيملاع ةيحايس ةهجو اهلعجي امم ةحايسلا عاطقب اصاخ ًامامتها رطق ةلود يدبُت
 تاطاشنلا يمظنم لضفأ سلجملا بطقتسيو ،رطق يف تايلاعفلاو تاطاشنلل معادلاو ربكألا لوؤسملا ةحايسلل
 :يلي ام اهزربأ يتلاو ،مهل زفاوحلا نم ريثكلا ميدقت نع نالعإلا ربع ملاعلا ءاجرأ فلتخم نم
 .ميظنتلا ةرتف لاوط ءيش مهصقني ال ثيحب مهتاجايتحا عيمج ةيبلتو تايلاعفلا يمّظنم تالماعم ريسيت •
 ىدم بسح ةيلاعف ّلكل فلتخي معدلا مجح ّنأ ركذلاب ردجيو ،تايلاعفلا يمظنمل يلاملا معدلا صيصخت •

  .حاوسلا بذجو يحايسلا عاطقلا ىلع اهريثأت
 زكرم عم لماعتلا لالخ نم كلذو ،دالبلا يف ةيملاعلا تاكرشلاو تايعمجلل ةيلحم عورف ءاشنإ ليهست •

  .دالبلا يف ةطشنألاو تايلاعفلاب مايقلا اهيلع لهسي اّمم ؛لاملل رطق
 .اهيلع تايلاعفلا ةماقإ دارُملا عقوملا شيتفت تامدخو ،ةريشأتلا ىلع لوصحلل تاليهست ريفوت •
 
 :ةحايسلل ينطولا سلجملا تاردابم 
 ةدحتملا تايالولا لثم ةبذاجلا ةيحايسلا قاوسألا مهأ يف ةحايسلل ينطولا سلجملل ةيليثمتلا بتاكملا حاتتفا •

 ايسآ قرش بونج قاوسأو ،نيصلاو ،دنهلاو ،ايسورو ،ايكرتو ،ايلاطيإو ،اسنرفو ،ايناطيربو ،ةيكيرمألا

 
 25/2/2014 نطولا ةدیرج 10
 ةحایسلل ةماعلا ةئیھلا يف ةیحایسلا ةیمنتلا عاطق سیئر میھاربإلا نسح دیسلل حیرصت 9/2017/ 27 خیراتب قرشلا ةدیرج 11
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 ةنماثلا ةبترملا ىلإ لصتل حاتفنالا رشؤم ثيح نم رطق بيترت ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم نالعإ عم نمازتلاب
 .طسوألا قرشلا ةقطنم ىوتسم ىلع ىلوألاو ايملاع

 ةدع معد لمشيل ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنمو ةحايسلل ينطولا سلجملا نيب نواعتلا ريوطتو معد •
 ىلع زيكرتلا عم ،يحايسلا عاطقلا لمع ةقيرط ميظنتو ريوطت ىلع سلجملا لمع امك ،ةيملاع تاردابم
 تايلاعفلا نومضمو لكش ريوطت بناج ىلإ عاطقلا يف نيلماعلا ىدل تاءافكلاو تاراهملا ريوطت
 .ةيحايسلا تاناجرهملاو

 نم ديزملا باطقتسال ءاكرشلا عم نواعتلاو ،ةيملاعلا لامعألا تايلاعفل ةهجوك رطق ةناكم زيزعت •
 ةصرفلا ةحاتإو ةيلحملا تايلاعفلاو ضراعملل ةمظنملا تاكرشلا معد ىلإ ةفاضإلاب ،ضراعملاو تارمتؤملا
 .عاطقلا ةدايقل مهل
 ملاعلا يف ةيحايسلاو ةيمالعإلا تاصنملا رهشأو مهأ عم نواعتلاب ،ةيجيورتو ةيئاعد تالمح ةدع قالطإ •

 ةبرجتلا زيزعت فدهب ايلحم تاكرشلا معد بناج ىلإ ،ةيملاع ةيحايس ةهجوك رطق ةناكم نم ززع امم
 لاجم يف ةيملاعلا تاربخلا نم ةدافتسالاو راوزلا ددع ةدايز فدهب ايملاعو ،تامدخلا ريوطتو ةيحايسلا
 .ةحايسلا
 ةيلآ ميظنتو عاطقلا لمعل ةمظنملا تاعيرشتلاو نيناوقلاو يرشبلا رداكلاو ةيساسألا ةينبلل رمتسملا معدلا •

 ةحايسلا لثم عاطقلل ةيعرفلا تاعاطقلا ريوطتو نييحايسلا نيدشرملا تاراهم ريوطتو ،ةفايضلا عاطق لمع
 .ةيضايرلا ةحايسلاو لامعألاو تارمتؤملا ةحايسو ةيرحبلا
 سلجملا لمع ةيلآ نم امهم اءزج لثمت يتلا ةيحايسلا تايلاعفلاو تاناجرهملاك ةيحايس تايلاعف ةدع ميظنت •

 لثم ةيداصتقالا تاعاطقلا معد ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلحملا تايلاعفلا عيونتو يحايسلا عاطقلا ةيمنتل هيعس يف
 باحصأو لامعألا داور معدت تاناجرهملا هذه نأ امك ،تابورشملاو تالوكأملاو ةفايضلاو ةئزجتلا
 .ىربكلا تايلاعفلا نمض مهتاجتنم قيوستو ةيراجتلا مهتامالع ريوطتل ةيلزنملا تاعورشملا
 ةيمنت دوهج يف ةكراشملا صرفب مهفيرعتو نيلمتحملا نيرمثتسملل ةلماش تامدخل رفومك سلجملا لمع •

 ،لصو ةزمهك لمعلاو ةلمتحملا تاعورشملا لوح ةمزاللا تامولعملا ريفوت لالخ نم رطق يف ةحايسلا
 .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم نيينعملا ءاكرشلاو نيلمتحملا نيرمثتسملا نيب قيسنتلاو

 لوح ةيحايسلا تالاكولاو تاكرشلا ربكأو مهأ عم تاكارشلا دقع لالخ نم رطق يف ةحايسلل جيورتلا •
 ،ةيرحبلا تالحرلا ةحايس لاجم يف نيتدئارلا ”سورك ةدياع”و ”سزورك اتسوك“ يتكرش لثم ملاعلا
 ،ةيناملألاب ةقطانلا قاوسألا يف ةلماعلا ”كيتسيروت ريد“ ةكرشو ،ةينيصلا Ctrip ”بيرت يس“ ةكرشو
  .ةيلاطيإلا قوسلا يف ”روتيبلأ“ ةكرشو

 هتيجيتارتسا راطإ يف »Visit Qatar« لومحملا فتاهلا قيبطت ًارخؤم ةحايسلل ينطولا سلجملا قالطإ •
 جلاعي يذلا قيبطتلا مدختسيو .ةيحايس ةهجوك رطق ةناكم زيزعت ىلإ فداهلا يمقرلا لوحتلل ةلماشلا
 ةطشنألاو قدانفلا نأشب ًاصيصخ ةممصم براجت نيمدختسملل مدقيل ،تانايبلا ليلحت ةنزخملا تانايبلا
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 نوكيو نيحئاسلا ةبرجت ليهستل قيبطتلا ميمصت مت ثيح ،يحايسلا بذجلا قطانمب ةصاخلا تايصوتلاو
 .يمقر رفس قيفر ةباثمب
 Qunar.com كرحم لثم زجحلا عقاومو ثحبلا تاكرحم ربكأ ىلع ةينورتكلا تالمح ةدع قالطإ •

 .Booking.com، TripAdvisor يعقومو ،ينيصلا
 فلتخم نم نييعامتجا نيرثؤمو ،نييفحصو ،رفس ءالكوو ،نييحايس ءاربخل ةيفيرعتلا تالحرلا ةفاضتسا •

 دجاوت زيزعتو ةيلودلا تارمتؤملاو ضراعملا مهأ يف هتكراشم بناج ىلا ،ةفدهتسملا ةيحايسلا قاوسألا
 IMEXو ،ندنل يف يملاعلا رفسلا قوس لثم ةفلتخملا ةيحايسلا تاجتنملاو ضورعلل جيورتلل اهب رطق
 .نيلرب يف ةيملاعلا رفسلا ةصروبو تروفكنارف
 تحجن ةيمانتم ةعانص رطق يف ةحايسلا ربتعت ثيح ةيحايسلا تارامثتسالا يف صاخلا عاطقلا ةمهاسم •

 ،رطق ةلود هدشنت يذلا يداصتقالا عونتلا قيقحت يف لاعف رود اهل نوكي نأ يف ةزيجو ةرتف لالخ يف
 رامثتسالل ةحوتفملا تالاجملا نمو ،ةلئاه رامثتسا صرف داجيإو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةمهاسملاو
 ،ماعطلاو ،ةيوارحصلا يرافسلا تامدخو ،ثارتلاو ةفاقثلاو ،لامعألا تايلاعف تامدخ ،رطق يف يحايسلا
 ،ةيحايسلا تالوجلا ميظنتو مامجتسالاو ةضايرلاو ،ةيهيفرتلاو ةرحلا ةطشنألاو ،ةيهافرلاو ةحصلاو
 .تالصاوملاو، لقنلا تامدخو ،ةيحايسلا ةماقإلاو

 يف ىرخألا قطانملا نم نيمداقلا حايسلا ددع ةدايز يف ةلوذبملا دوهجلاو تاردابملا هذه لك تمهاس دق •
 ةليل نويلم 4.97 نم ةيقدنفلا تازوجحلا تعفتراو 2019و 2016 يماع نيب %38 اهردق ةبسنب ملاعلا
 يف ةماقإلا مايأ ددع طسوتم دايدزا ىلإ ريشُي امم ،2018 ماع يف ةليل نويلم 5.38 ىلإ 2016 ماع يف
 نم راوزلا ددع دادزا ثيح ،حايسلا باطقتسا يف ةديدجلا ةبراقملا نم رطق فحاتم تدافتسا دقو .رطق

 ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم تايئاصحإ ىلإ ًادانتساو .طقف نيماع لالخ ًافلأ 597 ىلإ 2016 يف ًافلأ 477
 .2018 ماع يف رالود رايلم 5.6 تغلب تاداريإ يرطقلا ةحايسلا عاطق ققح دقف ،ةدحتملا ممألل

 
 :يحايسلا عاطقلا ريوطتو معد يف ةفرغلا رود .س
 ةيلخادلا ةحايسلا طيشنت يف ًالاعفو ًامهم ًارود بعلت ةحايسلا ةنجل لالخ نم صاخلا عاطقلل لثممك ةفرغلا  
 نمو ،ةريخألا تايدحتلا طسو هب ضوهنلاو عاطقلا معدل ربكأ دهج لذب ىلع صاخلا عاطقلا ثح لالخ نم
 ةفاضتسا حاجنإل ةلودلا عم ديب ًادي اهتائف فلتخمب ةيقدنفلا ةماقإلا تآشنمو ةدناسملا تاعورشملا ريوطت لالخ
  .2022 لايدنوم
 لظ يف ةصاخ ،طاشنلا ضرتعت يتلا تالكشملاو ىواكشلا لح ىلع ةنجللا لالخ نم ةفرغلا لمعت امك  
 لولحلا داجيإ ربع كلذو ،رطق ةلود سيلو ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةريخألا ةمزألا نع ةمجانلا تايعادتلا
 اهل جيورتلاو عاطقلا يف ةيرامثتسالا ةيحايسلا صرفلا داجيا لالخ نم كلذك اضياو كلذل ةبسانملا تايلآلاو
 . ىرخألا جيورتلا لئاسوو ةفرغلا ةلجم ربع اهرشنب وأ تنرتنالا ةكبش ىلع ةفرغلا عقوم لالخ نم
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 :عاطقلا يف ةيرامثتسالا صرفلا مهأ .ش
 عيمج مئالتل موجنلا ةعونتم ةديدج قدانف ةماقإ يف ناك ءاوس ةحايسلا عاطق يف ةيرامثتسالا صرفلا عونتت
 دعت يتلاو ،ةفلتخملا ةيحايسلاو ةيهيفرتلا تاعورشملا ةماقا يف رامثتسالا ىلا ةفاضإلاب ،ءالزنلاو راوزـلا
 ةفاضإلاب ،رطق يف ملاعلا سأـك ةفاضتسا بارتقا عم ةصاخ رطق يف ةزيمملا رامثتسالا تاونق زربأ نم
 ديزملا ةـماـقا بعوتسي يلحملا قوسلا لازيال يتلا ةيراجتلا تاعمجملاو ،تالوملا عاطق يف رامثتسالا ىلإ
 تاعورشم يهو يحايسلا عاطقلاب ةقلعتملا ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملا يـف رامثتسالا طشنيو .اهنم
 تايلاعف تامدخ ،اضيأ ًرطق يف يحايسلا رامثتسالل ةحوتفملا تالاجملا نمو .ةيزجم دئاوع ققحتو ةيعادبا
 ةرحلا ةطشنالاو ،ةيهافرلاو ةحصلاو ،ماعطلاو ،ةيوارحصلا يرافسلا تامدخو ،ثارتلاو ةفاقثلاو ،لامعالا
 ،لقنلا تامدخو ،ةيحايسلا ةماقالاو ،ةيحايسلا تالوجلا ميظنتو ،مامجتسالاو ،ةضايرلاو ،ةيهيفرتلاو
 .تالصاوملاو

 

 رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق هجاوت يتلا تايدحتلاو لكاشملا :اعبار
 تلازال هنأ الإ ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ رطق ةلود اهتدهش يتلا ةريبكلا ةيحايسلا ةيمنتلا نم مغرلا ىلع
 :تاقوعملا كلت زربأو مهأ يلي اميفو يرطقلا ةحايسلا عاطق هجاوت تاقوعم كانه
 فرغلا ةدايزو قدانفلا نم ديدعلا ءانب ىلإ جاتحن انلزام اننإ ثيح ةحايسلا عاطقل ةيتحتلا ةينبلا يف صقن .1

  .ةيحايسلا دوفولا نم ةريبكلا دادعألل ةبسن ريبكلا بلطلا ةلباقمل ةيقدنفلا
 تايسنجلا عيمجل ةلضفملا ةيملاعلا تاهجولا نم اهرابتعاب رطق ةلود يف ةيحايسلا تاعجتنملا ةيدودحم .2

 دوفولا لكل ةحيرملا ةماقإلا ريفوت لجأ نم ًالبقتسم تاعجتنملا هذه ةدايز ىلع لمعلا نم دبال كلذلو
 .ةزيمم ةيحايس تامدخ ميدقتو ةيحايسلا

 ةماقإ يف لغتست نأ بجي يتلاو رتم وليك 600 يلاوح اهلوط غلبي يتلاو ةيرطقلا ئطاوشلا ليهأت مدع .3
 رابتعاب ةيحايسلا دوفولا ةدايز يف ةكراشملاو حايسلا نم نكمم ددع ربكأ بذجل ةلهؤم ةيحايس ئطاوش
 .نييبروألا ةصاخو تايسنجلا ةفاك نم اريبك الوبق ىقلت ئطاوشلا ةحايس نأ

 .ةلهؤملا ةيرشبلا رداوكلا نم يفكي ام دوجو مدعو ةينفلا تاردقلاو تاراهملاو بيردتلا صقن .4
 .يحايسلا جتنملا نع جيورتلل ةياعدلاو نالعإلاو قيوستلا تاكبش ةيلاعف مدع .5
 .ةحايسلاب ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلا صقن .6
 ريخأت ىلإ ىدؤي يذلا رمألا ةيحايس ادوفو لمحت يتلا ةيحايسلا رخاوبلل ةبسنلاب اهلوطو تاءارجإلا ديقعت .7

                     .دوفولا هذه
 .ةحايسلل ةيمسرلا تاهجلا لبق نم نيدمتعم نييحايس نيدشرم دوجو مدع .8
 لاوحألا مظعم يف ةيمسوملاب اهطابتراو تاعانصلا نم ديدعلا يف امك نيزختلل يحايسلا جتنملا ةيلباق مدع .9

 . ةحايسلا ةعانص يف ليغشتلا تايوتسم تابث مدع ىلإ ىدؤي امم
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 ةماع ةروصب دارفألل لوخدلا ىوتسمو ةيحايسلا تامدخلاو رفسلا راعسأ يلماعب ةحايسلا ةعانص رثأت .10
 .ةطشنألا نم عونلا اذه ىلع ًابلس سكعنت يتلا ةيملاعلا تامزألاب كلذ رثأتو

 ةحئاجب ةصاخلا ةيحصلا تاطارتشالل ببسب تاعجتنملا نم ددع يف ةيقدنفلا ةماقإلا راعسأ عافترا .11
 .انوروك
 ىلع ًابلس رثؤي امم قدانفلا ضعب يف ةيحايسلا تامدخلا راعسأ عافتراو ،ناريطلا ركاذت راعسا عافترا .12
 .ةيلخادلا ةحايسلا
 يرطقلا ةحايسلا عاطقو ةماع ةفصب ملاعلا يف ةحايسلا عاطق اههجاوي يتلا تايدحتلا زربأو مهأ لعل .13
 Eco-Tourism(ةئيبلل ةقيدصلا ةحايسلا حلطصم وأ ، ةيئيبلا ةحايسلاب ىمسي ام روهظ وه ةصاخ ةفصب
 طاشنلا نم ديدج عون نع ربعيل نيرشعلا نرقلا نم تانينامثلا ةيادب رهظ ،ًايبسن ثيدح حلطصم وهو )
 ةئيبلل يراضحلاو يعيبطلا يرطفلا ثاريملا ىلع ًاظفاحم ناسنإلا هسرامي يذلا ةئيبلل قيدصلا يحايسلا
 ضرعتي ملو ثولتلا اهب قحلي مل ةيعيبط قطانم ىلإ رفسلا اهنأب ةيئيبلا ةحايسلا فرعتُو اهيف شيعي يتلا
 يف اهتاراضحو ةيربلا اهتاناويحو اهتاتابنو اهرظانمب عاتمتسالل كلذو ، للخلا ىلإ يعيبطلا اهنزاوت
 .رضاحلاو يضاملا

 

 تايصوتلاو تاحرتقملا :اسماخ
 تاحرتقم .أ
 :يرطقلا ةحايسلا عاطق ريوطتل تايئرملاو تاحرتقملا ضعب يلي اميف

 ةموظنم رفوتو ريوطت فدهب ،تاعجتنملاو قدانفلا نع ًاديعب ةديدج ةيحايس تاجتنمو راكفأ ريوطت )1
 جراخلا نم نيمداقلا راوزلل ةبذاجو ،ةيلخادلا ةحايسلل ةمعاد ةلماكتم ةيحايس

 هيفاعت ةيلمع نم عرسيو معدي يذلا رمألا ةحايسلا عاطق يف ةديدج تارامثتسا بذج ىلع لمعلا )2
 لظ يف لاغشإلا ةدايز تاعقوت عم ةصاخ ،اهرامث يتؤت نأ نكمملا نم يتلاو ،»انوروك« ةمزأ نم
 عم ،ةلبقملا ةرتفلا لالخ ةلودلا يف ىربكلا قوستلا زكارمو ةدناسملا تاعورشملا نم ريثكلا حاتتفا
 .2022 لايدنوم ةفاضتسا بارتقا

 ةيئاصحالا تامولعملاو تانايبلا ةكراشم و ةحايسلا عاطقب ةقلعتملا تارشؤملاو تاءاصحالا ريوطت )3
 .ةلودلا يف ةينعملا تاهجلا نيب يحايسلا عاطقلاب ةصاخلا

 ةحايسلا لاجم يف تاربخلا لدابتو ،ةحايسلا لاجم يف ةحجانلا لودلا ضعب براجت نم ةدافتسالا )4
 يحايسلا جيورتلا دوهج يف ةصاخو ،يلودلاو يميلقالا نيديعصلا ىلع نواعتلا ةيمهأ زاربإو
 .كرتشملا
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 تايصوت  .ب
 ةحئاج ريثأت ليلقتو فيفختب ىنعُت دمالا ةريصق لمع ةطخ ريوطت لجأ نم ةيملاعلا دوهجلاب ءادتقالا •

 ةلحرملا زكرت ثيح ريصقلا ىدملا ىلع ،نيتلصتم نيتلحرم اهللختت ةحايسلا عاطق ىلع )19( ديفوك
 دعابتلاو رفسلا تاءارجإ فيفخت دعب ةيحايسلا ةطشنألا قالطإ ةداعإو 19-ديفوك ريثأت ليلقت ىلع ىلوألا
 اهروطو اهدمتعا يتلا كلتك ،ةحايسلا عاطق شاعنإل ةلماش ةطخ دادعا ىلع زكرت ةيناثلاو ،يعامتجالا
 رفسلا قئاوع ةلازإل ةبسانم تايلأ داجيا ىلع لمعلاو يفاعتلل ةيجيتارتسا كلذ نمضتيو يبوروألا داحتالا
 اهنم ىلوالا نيتردابم ةروفاغنس ترّوط ثيح يروفاغنسلا جذومنلاب ءادتقالا كلذكو ،ءاضعألا لودلا نيب
 ةحايسلا عاطق يف حلاصملا باحصأ نيب نواعتلا عيجشتو زيزعتل فدهيو  ةيقيوستلا ةكارشلل جمانرب
 قودنص امأ ،ةينعملا تاسسؤملا نيب نواعتلاو قيوستلا فيلاكتل مزاللا ليومتلا جمانربلا رفويو ،ةلودلاب
 ةباذجو ةيباجيإ صصق ريرحت ىلع يملاعلاو يلحملا ىوتحملا يروطم عجشُي وهف صصقلا ىوتحم
 .يروفاغنسلا ةحايسلا عاطق لوح

 ةحايسو ةيئيبلا ةحايسلاو ،ةيفارغجلا ةحايسلا لثم ةحوتفملا نكامالا ىف ةحايسلا طامنأ ىلع زيكرتلا •
 .تارماغملا ةحايسو ،ةيفيرلا ةحايسلاو ،يرافسلا
 تابلطتمل اقفو معاطملاو تايريتفاكلاو ةماقالا نكامأ لخاد ةيزارتحالا تاءارجالا قيبطت ىلع ديكأتلا •

 .ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم عم نواعتلاب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
 .ةحابسلا تامامح مادختسا نم الدب ةيهيفرتلا ةطشنالاو ةحابسلل رحبلا هايمو ئطاوشلا مادختسا •
 اذه ىلع سنوتو رصم لثم ةيبرعلا لودلا نم ددع دمتعت ثيح ،اهب مامتهالاو ةيلخادلا ةحايسلا عيجشت •

 .ةحايسلا نم عونلا
 .ةدعاولاو ةيسيئرلا قاوسالا نم حايسلا نم ربكأ دادعأ بذجل ةفلكتلا ضفخنم ناريطلا عيجشت •

 




