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 :  صتخلسالم

، وعلىى الىر م مىن تمتىع مصىر بيمكانيىات سىياحية متنوعىة         عتمد مصر على القطاع السياحي في تحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعيةت 

 وفريدة إال أن التقارير واإلحصاءات السياحية الرسمية تشير إلى تواضع العائد االقتصادي لهذا القطاع مقارنة بيمكاناته القوية.

لميىًا أو  وطبقًا لتقارير القدرة التنافسية السياحية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي فقىد حصىلم مصىر علىى مراكىا متدانيىة سىواء عا          

الىدولي، جىودة    إقليميًا، وتمثلم أبرز النواحي التي شهدت انخفاض كبير في مستوى الحالة األمنية، جودة ومهارة العنصىر البشىري بالقطىاع، االنفتىاح    

نيىة التحتيىة للنقىل    البنية التحتية للنقل البرى والبحري، الخدمات السياحية، الموارد الطبيعية، فى حين تمثلم أبرز النواحي االيجابية لدى القطاع في الب

وتحليىل مىا جىاء بهىذت التقىارير بهىدف إلقىاء          القطىاع  ااالهتمىا  بالقىدرة التنافسىية لهىذ     مسىوولي القطىاع  يحىتم علىى   األمىر الىذي    الجوى، المىوارد الثقافيىة.  

وتعظىيم  إقليميىًا وعالميىًا،    بكفىاءة  المنافسىين   علىى مواجهىة   بقدرتىه  بىه واالرتقىاء   النهىوض و ومن ثم تطويرت الضوء على السلبيات وااليجابيات بالقطاع

 للدولة. من خالله االقتصادي واالجتماعي العائد

 

  

القطاع السياحي، القدرة التنافسية السياحية، العائد االقتصادي، الحالة األمنية، جودة ومهارة العنصر البشري، االنفتاح  - الكلمات المفتاحية:

 الدولي، جودة البنية التحتية.

 

 -مقدمة:  

 

الدول وتحتىل   العديد من تلعب السياحة دورًا هامًا في اقتصاديات     

، حيىىي يىى تي  بىىراءمىىن جانىىب الحكومىىات والخ  عالميىىًا مرموقىىًا مكانىىًا

قطىاع السىياحة فىىي المرتبىة الرابعىىة بعىد قطىىاع البتىرول والكيماويىىات      

ومنتجات السيارات مىن أجمىالي الصىادرات العالميىة محققىًا تريليىون       

% من صادرات العىالم، كمىا تعىد السىياحة     30دوالر سنويًا مما يمثل 

دولة، بينما تمثىل   150مصادر للصادرات لما يايد على  5احد اكبر 

دولىة، كمىا أنهىا المصىدر الرئيسىي       60المصدر األول للتصدير لعىدد  

 Middleton andتقريبىىًا   للعملىىة الصىىعبة لثلىىي الىىدول الناميىىة    
Clarke, 2014 ،2014؛ عبدالعال.) 

فهىى ذات   وفى ذات الوقم الصناعات الخدميةأحد السياحة  وتعد     

مىن عىدة    تتكىون  فهىي ، مركبىاً  خىدمياً  طبيعة خاصىة حيىي تعىد نشىاطاً    

 صىىناعة مىىثاًل هىىامنفصىىناعات تمثىىل كىىل منهىىا صىىناعة قائمىىة بىىذاتها    

، شىىركات السىىياحة ووكىىالء السىىفر  ،اإلقامىىة، المطىىاعم سىىائلالنقىىل، و

 السىىىياحيةالجىىىذ  عوامىىىل  مىىىنالعىىىرض السىىىياحي  جانىىىب مقومىىىاتب

طىىىرق  مىىىنالبنيىىىة األساسىىىية   كىىىل هىىىذا بىىىال شىىى    ويىىىدعم  المختلفىىىة،

التىي تتكامىل مىع    و يرهىا و ية خدمات مصىرف وواتصاالت ومطارات 

ومىن ثىم فىين    لتكون من نهاية األمر المنتج السىياحي،   بعضها البعض

واألنشىىىطة  السىىىياحة يىىىنعكه علىىىى هىىىذت الصىىىناعات   قطىىىاع ازدهىىىار

السىىياحي أثىىر مضىىاعف علىىى الىىدخل     كمىىا أن للنشىىا   المرتبطىىة بىىه، 

 يمالقائمين على تقىد القومي فقيمة اإلنفاق السياحي تمثل دخاًل لكل من 

أرباح كما يترتب على هىذا  و الخدمات السياحية وذل  في شكل أجور

 يىىر مباشىىر لمنتجىىي السىىلع والخىىدمات التىىي تسىىتخدمها   دخىىلاإلنفىىاق 

 لفوىىىات أخىىىرى دخىىىاًلالمنشىىىات السىىىياحية وهىىىذا اإلنفىىىاق بىىىدورت يولىىىد 

 Middleton and (Clarke, 2014. 

فهىي تتميىا    عمالىة الألن السياحة بطبيعتهىا صىناعة كثيفىة     ونظرًا      

مباشىىر داخىىل   بشىىكلبقىىدرة فائقىىة علىىى تىىوفير فىىرا العمىىل سىىواء       

وبيىىع  مطىىاعمو شىىركات سىىياحة و فنىىادقمىىن القطىىاع السىىياحي ذاتىىه   

القطاعىىىات  مىىىن خىىىالل يىىىر مباشىىىر  أو العاديىىىات والسىىىلع السىىىياحية،

التشىيد  صىناعة  منها مىثاًل  المرتبطة والمغذية لقطاع السياحة  األخرى

صىىناعة  70حيىىي يقىىدر أن السىىياحة تىىرتب  بنحىىو   عىىةوالبنىىاء والارا

يىىىنعكه علىىىى القيمىىىة المضىىىافة   وهىىىو مىىىاوخىىىدمات مغذيىىىة ومكملىىىة  

 .(2002المغذية  عمارة،  القطاعاتبوالعمالة والدخول المتولدة 

وتبرز األهمية االقتصادية لقطاع السىياحة فىي مصىر مىن خىالل            

ثل اإليرادات السىياحة  مساهمتها الكبيرة في االقتصاد القومي حيي تم

% مىىىىن 11.7% مىىىىن إجمىىىىالي الصىىىىادرات الخدميىىىىة، وبنحىىىىو    44

% مىىىن محصىىىلة النقىىىد   15.5االسىىىتثمارات فىىىي قطىىىاع الخىىىدامات،    

إيىىىرادات السىىىياحة وقنىىىاة     (، كمىىىا تعىىىد 2014 عبىىىدالعال،  األجنبىىىي 

للعملىة   ةرئيسيال المصادرالخارج  فيالسويه وتحويالت المصريين 

وفير فىىرا عمىىل مباشىىرة و يىىر مبشىىرة    بجانىىب بتىى للدولىىة الصىىعبة 

مىن المنىافع   % من إجمالي العمالة فىي مصىر و يرهىا    12.6بحوالي 

 (.2016االقتصادية  الجهاز المركاي للتعبوة العامة واإلحصاء، 

 

 مشكلة البحث

تتمتىىع مصىىر كمقصىىد سىىياحي بتنىىوع منتجهىىا وأنماطهىىا السىىياحية       

، السىياحة العالجيىة، السىياحة    منها السياحة الترفيهية، السياحة الدينيىة 

البيوية، سياحة الجولف، سىياحة السىفاري، سىياحة اليخىوت باإلضىافة      

تقييــــــم القــــىـدرة التنافسيــــىـة     (2017  عبدالشافي أحمد األقتباس:  

 لمجلة العلمية لجامعة.ا  للقطــــــاع السياحــــــي المصـــــري

 ( 73-65  ، صفحة1،عدد 4أكتوبر. مجلد 6 

مقىىال قابىىل لتىىداول : بحىىي أحمىىد عبدالشىىافي:  2017: © حقوووق النشوور

ي يسىىمب باالسىىتخدا ،  العلمىىى بموجىىب شىىرو  الرخصىىة اإلبداعيىىة، الىىذ   

 الفكرية للمؤلف. والتوزيع واالستنساخ بشر  حفظ حقوق الملكية
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إلىىىى سىىىياحة المهرجانىىىات سىىىياحة المىىىؤتمرات والمعىىىارض و يرهىىىا 

 .من السائحين عبر العالم متعددةوالتي تخاطب شرائب 

 الصىادرة عىىن تشىير اإلحصىاءات الرسىىمية    تلى  اإلمكانىىات ور ىم      

( إلىىى تواضىىع 2016لمركىىاي للتعبوىىة العامىىة واإلحصىىاء،  الجهىىاز ا

إعىىداد السىىائحين واإليىىرادات السىىياحية بشىىكل يمكىىن القىىول معىىه أنىىه      

متدني وذل  بمقارنته ب عداد السائحين الوافدين واإليىرادات السىياحية   

المحققة بدول سياحية أخرى منافسة لمصىر والتىي ربمىا يقىل بعضىها      

مثىىل اإلمىىارات العربيىىة    شىىكل عىىا  بعىىن إمكانيىىات مصىىر السىىياحية    

 .المتحدة وتونه وتركيا

كما تشير تقارير القدرة التنافسية العالمية لقطاع السياحة والسىفر       

 Travel and Tourism)الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 
Competitiveness Report, 2009-2011-2013-2015) 

لىذا   ،يًا وعالميىًا علىى السىواء   إقليم مرتبة مصر إلى حد كبيرإلى تدنى 

يسعى البحي إلى تناول أداء القطىاع السىياحي فىي السىنوات الماضىية      

للقطىىاع السىىياحي المصىىري   العالميىىة بجانىىب تحليىىل القىىدرة التنافسىىية  

لتحديىد أوجىه القىوة والقصىور لىدى      محاولىة   فيطبقُا للتقارير العالمية 

مصىىري فىىي محاولىىة   القىىدرة التنافسىىية السىىياحية للقطىىاع السىىياحي ال    

للنهوض بتنافسية هذا القطاع لما يمثله من أهمية لالقتصاد المصىري  

وينتظىىىر منىىىه تحقيىىىق الكثيىىىر مىىىن المنىىىافع االقتصىىىادية واالجتماعيىىىة    

 للدولة.

 أهداف البحث 

تقيىىىيم أداء القطىىىاع السىىىياحي المصىىىري خىىىالل السىىىنوات    .1

 (.2015: 2010السابقة  
سىىياحي المصىىري طبقىىا  تحليىىل القىىدرة التنافسىىية للقطىىاع ال .2

 للتقارير العالمية.
اقتراح مجموعة من التوصيات مىن شى نها تعايىا القىدرة      .3

 التنافسية للقطاع السياحي.

 أهميـــة البحث 

تكمىىىن األهميىىىة العمليىىىة للبحىىىي فىىىي سىىىعيه نحىىىو تعايىىىا القىىىدرة         

التنافسية ألحد أهم القطاعات بالدولة وهو القطاع السياحي وذلى  مىن   

يم أداء القطىاع والمكاسىب والمنىافع االقتصىادية التىي حققهىا       خالل تقيى 

فىىىي السىىىنوات األخيىىىرة، بجانىىىب تحليىىىل مكانتىىىه السىىىياحية بالتقىىىارير    

العالميىىة الخاصىىة بالقىىدرة التنافسىىية، ومىىن ثىىم تقىىديم عىىدد مىىن النتىىائج    

والتوصيات من شى نها أن تسىاهم فىي تىدعيم القىدرة التنافسىية للمقصىد        

ثىىىم المسىىىاهمة بشىىىكل أفضىىىل فىىىي تحقيىىىق   السىىىياحي المصىىىري ومىىىن  

 مكاسب تعود على القطاع واالقتصاد القومي للدولة.

 فرض البحث 

قصور الجهىود التسىويقية فىي التىرويج لطنمىا  السىياحية        .1

 بمصر.

السياحي المصىري   ععد  اهتما  مسوولي التسويق بالقطا .2

بىىالترويج إلىىى أسىىواق سىىياحية مختلفىىة بخىىالف األسىىواق     

 التقليدية لمصر.

تواضع حجم اإليرادات السياحية وهبو  متوسى  األنفىاق    .3

 للسائحين الوافدين لمصر.

 محددات البحث

 تتقيىىىيم أداء القطىىىىاع السىىىىياحي المصىىىري خىىىىالل الخمىىىىه سىىىىنوا     

الماضىىية مىىن حيىىي أعىىداد السىىائحين الوافىىدين، اإليىىرادات السىىياحية،   

لسىياحية  الليالي السياحية، مدى تنىوع الحركىة السىياحية إلىى األنمىا  ا     

 المتوفرة بالدولة.

تحليىىىل القىىىدرة التنافسىىىية للقطىىىاع السىىىياحي المصىىىري مىىىن خىىىالل       

التقارير العالمية للقدرة التنافسية السياحية لقطاع السياحة والسفر مىن  

 2015/2016بشىىكل عىىا ، وبتحليىىل تقريىىر   2015/2016: 2009

 بشكل أكثر تفصياًل.

 أطار البحث

نقا  أبرزها مفاهيم القدرة التنافسىية علىى   يتناول البحي عدد من ال    

مستوى كل من المنش ة والقطاع والدولة، تقيىيم أداء القطىاع السىياحي    

المصىىىري، مكانىىىة القطىىىاع السىىىياحي المصىىىري فىىىي تقىىىارير القىىىدرة     

 التنافسية العالمية.

 

 

 منهجية البحث

لصىىيا ة اإلطىىار العىىا  ولتحقيىىق أهىىداف واختبىىار صىىحة فىىروض       

االعتمىىاد علىىى منهجىىين همىىا المىىنهج األسىىتقرائى إلعىىداد      البحىىي تىىم  

مصىادر البيانىات الثانويىة بهىىدف    اإلطىار النظىري للبحىي باالسىىتعانة ب   

والتىي تتمثىل    البحىي تغطيىة الجوانىب النظريىة ذات الصىلة بموضىوع      

فىىىىي المراجىىىىع العربيىىىىة واألجنبيىىىىة والىىىىدوريات العلميىىىىة والنشىىىىرات  

ت السىىىىياحية الرسىىىىمية المتخصصىىىىة التىىىىي تعنىىىىى بيصىىىىدارها الجهىىىىا

والجهات المعنية، باإلضافة إلى التقارير واألبحاث والرسائل العلميىة  

أو ذات  البحىىىيمنشىىورة التىىي تناولىىم موضىىوع     الوالدراسىىات  يىىر   

بىالمواقع االلكترونيىة لىبعض الجهىات ذات     بجانب االستعانة ، صلة به

  وتفيىد  لالستشهاد بالبيانات الواردة بها ذات الصلة والتي تخىد  الصلة

 موضوع البحي.

باإلضىىافة إلىىى المىىنهج التحليلىىي وذلىى  لوصىىف وتحليىىل البيانىىات         

واإلحصىىائيات الخاصىىة بالقطىىاع السىىياحي المصىىري بتقىىارير القىىدرة   

التنافسية العالمية بجانب أراء وتحليل الخبراء والمختصين لهىا وذلى    

تتمثىل  لموضوع البحىي والتىى    مصادر األوليةمن خالل االستعانة بال

حيىىي تىىم االسىىتعانة   البيانىىات التىىي تجمىىع مىىن مصىىادرها األوليىىة   فىىي 

بتقىىىارير القىىىدرة التنافسىىىية العالميىىىة للسىىىياحة والسىىىفر الصىىىادرة عىىىن   

المنتىىىىدى االقتصىىىىادي العىىىىالمي، وأراء الخبىىىىراء والمختصىىىىين مىىىىن    

 المنظمة العربية للسياحة.

 مفاهيم القدرة التنافسية-1
قىىىدين األخىىىريين وخاصىىىة فىىىي فتىىىرة   شىىىهدت البيوىىىة العالميىىىة فىىىي الع  

التسعينات العديد من التطورات والتغيرات مىن بينهىا التوجىه السىريع     

نحىىىو تحريىىىر التجىىىارة الدوليىىىة وقيىىىا  التكىىىتالت االقتصىىىادية وتقىىىد        

تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت والنقىىل وارتفىىاع حىىدة المنافسىىة،    

اعىىات وقىىد فرضىىم هىىذت التغيىىرات تحىىديات علىىى المشىىروعات والقط  

المختلفىىة ومىىن ثىىم الىىدول المتقدمىىة والناميىىة علىىى السىىواء، وأصىىبب         

التحدي الرئيسي الذي يواجه المشروعات والقطاعات ومن ثىم الىدول   

بشكل عا  في ظل عولمة النشا  االقتصادي هو كيفية زيادة  قىدرتها  

 ؛ 2002التنافسية والمحافظة عليها لمواكبة تل  التغيرات الجىرف،  
(Porter and Michael, 2008     حتىى إن بعىض الىدول كالواليىات

المتحدة األمريكية تعتبر هبو  القدرة التنافسية االقتصادية لىديها أحىد   

العناصر التي تهدد األمن القومي للىبالد  المجلىه الىوطني المصىري     

 (.2004للتنافسية، 

ومىىىن ثىىىم باتىىىم الحاجىىىة ملحىىىة لكافىىىة األطىىىراف لالهتمىىىا  بالقىىىدرة       

ايىىد مىىن قىىدرتها علىىى المنافسىىة ولمواكبىىة التغيىىرات     التنافسىىية لكىىي ت 

المتعددة، فاألفراد لكي يحظوا بفىرا العمىل وللمشىروعات ومىن ثىم      

القطاعىىات لكىىي تبقىىى وتنمىىو وحتىىى الىىدول لتضىىمن اسىىتدامة وتحسىىن   

 مستوى معيشة شعوبها.

كما أن القدرة التنافسية ليسىم هىدفاف فىي حىد ذاتهىا وإنمىا هىي وسىيلة           

ة وتحقيىىق التنافسىىية المسىىتدامة. فالتنافسىىية وتقىىديراتها   لايىىادة الرفاهيىى

العالمية مهمة فىي تحديىد أداء الىدول لىذا يمكىن اعتبارهىا مؤشىر علىى         

اإلصالحات التىي يتعىين تطبيقهىا مىن أجىل تحسىين مسىتوى التنافسىية         

 .Lall, 2011)؛ 2008 نوبير، 
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، 20003عربىىىي للتخطىىىي  مىىىن خالل وديىىىع،     قىىىدمها المعهىىىد ال      

( علىىى أنهىىا ةقىىدرة الدولىىة علىىى أنتىىاج السىىلع والخىىدمات التىىي    11ا

تىىنجب فىىي اختىىراق األسىىواق الدوليىىة وفىىى الوقىىم نفسىىه تايىىد الىىدخل      

الحقيقي لطفراد وتحقق معدالت نمو مرتفعه ومستديمةة، وبناء عليىه  

المنافسىىىة فىىىي فىىىان القىىىدرة التنافسىىىية تعمىىىل علىىىى تمكىىىين الدولىىىة مىىىن  

األسواق الدولية ومن ثم رفع مستوى معيشة األفراد من خالل تىوفير  

 المايد من فرا العمل والقضاء على الفقر وتدنى مستوى المعيشة.

 ,IMD, 2010)وجىاء تعريىف المعهىد الىدولي للتنميىة اإلداريىة            
p.12)       الىذي ربى  القىىدرة التنافسىية بىالنمو االقتصىىادي بتقىديمها علىىى

ا ةقدرة الدولة على توليد قيمة مضافة تايد من الثروة القومية مىن  أنه

خىىىالل أدارة مواردهىىىا واألصىىىول والعمليىىىات اإلنتاجيىىىة وربىىى  هىىىذت   

العالقىىة فىىي نمىىوذج اقتصىىادي اجتمىىاعي قىىادر علىىى تحقيىىق األهىىداف    

المنشودةة، فبذل  قد رب  هىذا التعريىف القىدرة التنافسىية لىدى الدولىة       

مواردهىىىا وأصىىىولها بطريقىىة فعالىىىة تمكنهىىىا مىىىن  بقىىدرتها علىىىى أدارة  

التفوق والمنافسة في األسواق الدولية، كما أن الدولىة يمكىن أن تحقىق    
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تنافسىىىىيه بانتهىىىىاج سياسىىىىات اختىىىىراق األسىىىىواق الخارجيىىىىة وتشىىىىجيع 

الصادرات أو السعي نحو جىذ  االسىتثمارات األجنبيىة المباشىرة مىع      

 الحرا على تحقيق االعتبارات االجتماعية.
وسياحًا تعد الدولة ذات قدرة تنافسية عاليىة عنىدما تكىون متفوقىة           

على الدول السىياحية المنافسىة، ويسىتدل علىى ذلى  مىن خىالل جاذبيىة         

مقاصىىدها السىىياحية وتفوقهىىا علىىى المنافسىىين فىىي اجتىىذا  السىىائحين     

والليالي واإليرادات السياحية، ويتحقق ذل  بتقىديم منىتج سىياحي ذات    

ومتميىا عمىا يقدمىه المنافسىين، وذلى  مىن خىالل دراسىة         جىودة عاليىة   

متطلبىىىات السىىىوق علىىىى المىىىدى القصىىىير والطويىىىل، أدارة واسىىىتغالل  

المىىىوارد والماايىىىا التنافسىىىىية السىىىياحية المتاحىىىىة بالدولىىىة، ومواكبىىىىة     

التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة، مما يمكنها من الحصول علىى مكانىة   

السىىياحي العىىالمي بشىىكل عىىا       متميىىاة بىىين المنافسىىين وفىىى السىىوق    

 (.2009 الحداد، 

وبالنسبة لمؤشرات قياس القدرة التنافسية للدول ف ن هنىا  العديىد        

مىىن التقىىارير الدوليىىة التىىي تقىىو  علىىى هىىذت المهمىىة وأهمهىىا التقريىىر        

السىىىنوي للمنتىىىدى االقتصىىىادي العىىىالمي، فضىىىاًل عىىىن تقىىىارير القىىىدرة   

ن أفريقيىىا، أمريكىىا الالتينيىىة   التنافسىىية األخىىرى علىىى مسىىتوى كىىل مىى    

وأوروبا وتقرير القدرة التنافسية للىدول العربيىة، إلىى جانىب التقىارير      

التي يصدرها كل من المعهد الدولي للتنمية اإلدارية، منظمة التعىاون  

 االقتصادي والتنمية، التقرير السنوي للبن  الدولي.
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قدرة الكيانىات المنتميىة لىنفه القطىاع فىي دولىة مىا علىى         يقصد بها ة  

تحقيق نجىاح مسىتمر فىي األسىواق الدوليىة دون االعتمىاد علىى الىدعم         

والحمايىىة الحكوميىىة، وهىىذا مىىا يىىؤدى إلىىى تميىىا تلىى  الدولىىة فىىي هىىذت     

الصناعة، وهنا يجب تحديد القطىاع بدقىة حتىى ال يخىتل  بقطىاع أخىر       

، ا 2010ع ألخرة  عيسوي، ألن ظروف اإلنتاج تختلف من قطا

 .( Krugman, 2010, 31؛30

كما يمكن القول ب ن القطاع مادهر عندما يكون لديه مؤسسات تملى   

قدرات تنافسية عالية ومن ثم تكىون قىادرة علىى رفىع مسىتوى معيشىة       

أفراد دولها، كون مسىتوى معيشىة أفىراد دولىة مىا تىرتب  بشىكل كبيىر         

تها علىى اقتحىا  األسىواق العالميىة     بنجاح المؤسسات العاملة بها وقىدر 

 .(Kalus, 2012)من خالل تنمية قدراتها التنافسية

ويكمن معرفة وتحليل القدرة التنافسية للقطىاع بمقارنتىه بالقطاعىات      

المنافسة بالبلىدان األخىرى، حيىي يمكىن أن تقىاس بمىدى نمىو الحصىة         

سىة، لىذا   السوقية له وتحقيق عائد أعلى مقارنة ببىاقي القطاعىات المناف  

تعىىرف تنافسىىية القطىىاع ب نهىىا ةإنتاجيىىة عناصىىرت أكبىىر مىىن إنتاجيىىة        

منافسىىيه إلىىى جانىىب تحقيىىق التفىىوق مىىن خىىالل ارتفىىاع نصىىيبه مىىن          

 (.14، ا2010إجمالي الصادرات العالميةة  عدنان، 

( إلى أن القدرة التنافسية للقطاع تقىاس  2011كما يشير الخضيرى   

النىىىواحي التاليـــىىىـة  الجىىىودة   مىىىن حيىىىي تفوقىىىه علىىىى المنافسىىىين فىىىي  

األفضل والمواصىفات القياسىية األرقىى، قىدرة المنتجىات علىى إشىباع        

احتياجىىات السىىوق، التكنولوجيىىا المسىىتخدمة وخىىدمات مىىا بعىىد البيىىع،    

الربحية الكلية للقطاع، المياان التجاري للقطىاع، محصىلة االسىتثمار    

 األجنبي المباشر(.
للقطىىىاع السىىىياحي علىىىى ةأنهىىىا قىىىدرة   وتعىىىرف القىىىدرة التنافسىىىية       

المؤسسىىات المنتميىىة لقطىىاع السىىياحة فىىي دولىىة مىىا علىىى تحقيىىق نجىىاح  

مسىىىتمر فىىىي األسىىىواق الدوليىىىة دون االعتمىىىاد علىىىى الىىىدعم والحمايىىىة  

الحكوميىىةة، وهىىذا مىىا يىىؤدى بىىدورت إلىىى تميىىا تلىى  الىىدول فىىي هىىذا         

لتصدي القطاع، كما أنه هو القطاع الذي تكون مؤسساته قادرة على ا

للمنافسىىىىة سىىىىواء المحليىىىىة أو األجنبية/الخارجيىىىىة وذلىىىى  مىىىىن خىىىىالل  

المحافظىىة علىىى حصىىته مىىن السىىوق والعمىىل علىىى تنميتهىىا باسىىتمرار     

 (.5، ا2008وتحقيق األرباح  نادر، مسعود، 
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تشىىير بعىىض المؤلفىىات إلىىى أن المنشىى ة هىىي أفضىىل مسىىتوى لتطبيىىق      

القدرة التنافسىية ولىيه القطىاع أو الدولىة، حيىي أن القطىاع مىا        مفهو  

هىىو إال مجموعىىة مىىن المؤسسىىات العاملىىة بىىه، بجانىىب أن المؤسسىىات   

هىىي التىىي تنىىافه ولىىيه الىىدول لىىذا فالمؤسسىىات التىىي تملىى  قىىدرات        

تنافسىىية عاليىىة تكىىون قىىادرة علىىى رفىىع مسىىتوى معيشىىة أفىىراد دولهىىا،   

دولىة بشىكل كبيىر ومباشىر بنجىاح      حيي يرتب  مستوى معيشة أفراد ال

 (.(World Economic Forum, 2000المؤسسات العاملين بها

ويتمحور مفهو  القدرة التنافسية للمؤسسىات حىول قىدرتها علىى تلبيىة      

الر بىىىات المختلفىىىة للمسىىىتهلكين، وذلىىى  بتىىىوفير سىىىلع وخىىىدمات ذات  

نوعية جيدة وتستطيع من خاللهىا الوصىول إلىى األسىواق المسىتهدفة،      

من هنا يمكن القول ب ن القدرة التنافسىية للمنشى ة هىي ةقىدرتها علىى      و

تلبية الر بات المختلفة والمتنوعة للمسىتهلكين وذلى  بتىوفير منتجىات     

وخىىدمات ذات جىىودة معينىىة وبسىىعر معىىين، بشىىكل أكثىىر كفىىاءة مىىن        

المنافسىىين األخىىريين فىىي السىىوق، ويسىىتطيع المشىىترى شىىراءها مىىن      

يحقىق ربحىًا ونجاحىًا مسىتمرًا للشىركات علىى       جميع أنحاء العالم، مما 

الصىىعيد العىىالمي والمحلىىى فىىي ظىىل  يىىا  الىىدعم والحمايىىة مىىن قبىىل     

الحكومىة وذلى  مىن خىالل رفىع إنتاجيىة عوامىل اإلنتىاج الموظفىة فىىي          

العمليىىىىىة اإلنتاجيىىىىىة ةالعمىىىىىل، رأس المىىىىىال، التكنولوجياة المرصىىىىىد  

 ,Macmillan and Mahan)؛ 24، ا2007الوطني للتنافسية، 
2010, p.36. 

لذا فالقىدرة التنافسىية للمؤسسىات تقىاس بمىدى تمياهىا واختالفهىا عىن         

المنافسىىين والحصىىول علىىى مكانىىة سىىوقية جيىىدة فىىي السىىوق العىىالمي،  

وتتضاءل القدرة التنافسىية لهىا أذا مىا سىعم إلىي المايىد مىن تخفىيض         

األسىىعار ومىىن ثىىم تحقيىىق الخسىىائر باإلضىىافة إلىىى عىىد  قىىدرتها علىىى     

 قلم مع المستجدات العالمية.الت 
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شرات القطاع السياحي المصىري  باإلطالع على إحصائيات ومؤ     

بشكل عا  لطعوا  السابقة من خالل الجهاز المركاي للتعبوة العامىة  

( 2015، البنىىى  المركىىىاي المصىىىريواإلحصىىىاء، مرجىىىع سىىىابق(،  

يتضب أن الحركة السياحية وما يتبعها من أجمالي الليالي واإليرادات 

ذت النمىو  السياحية قد كانم في حالة نمو مستمر مىع اخىتالف معىدل هى    

، صىىاحبه انخفىىاض بسىىي  فىىي عىىا   2008مىىن عىىا  ألخىىر حتىىى عىىا   

، ثىىىم عىىىاد مىىىرة أخىىىرى بنمىىىو  يىىىر مسىىىبوق لقطىىىاع السىىىياحة    2009

العا  الذي يعد ذروة القطاع السىياحي علىى    2010المصرية في عا  

مليىون ليلىة    147.4مليون سائب ب جمىالي   14.7مدار تاريخه محققًا 

متوسى  اإلنفىىاق  مليىار دوالر، وبلىى    10.5سىياحية وبىييرادات بلغىىم   

 الواحدة. ةبالليل دوالر 76.7 وقتهااليومي للسائب 

ثم بعد ذل  بدء القطاع السياحي والدولة بشكل عا  مرحلة جديىدة       

ينىايرة، حيىي توقىف     25يمكن أن يطلق عليها ةسنوات ما بعد ثىورة  

لتطىورات  هذا النمو بشكل كبير ومفاجئ وذل  نظرًا إلى التحىديات وا 

الدولىىىة علىىىى كافىىىة األصىىىعدة، حيىىىي أنخفىىىض أعىىىداد    االتىىىي شىىىاهدته

مليىىىون سىىىائب بنسىىىبة  9.8إلىىىى  2011السىىىائحين الوافىىىدين فىىىي عىىىا  

مليىىون  114.2% وبلغىىم الليىىالي السىىياحية   33.3-انخفىىاض بلغىىم  

% وبالنسىىبة لريىىرادات  22.5-ليلىىة سىىياحية بنسىىبة انخفىىاض بلغىىم     

% 10الر بنسىىبة انخفىىاض تقريبىىًا  مليىىار دو 9.4السىىياحية قىىد بلغىىم  

 .2010وذل  مقارنة بعا  

 2012ثم عادت الحركة السياحية في النمو مرة أخىرى فىي عىا          

%، وبالنسىىىىىبة لليىىىىىالي السىىىىياحية فقىىىىىد زادت بمعىىىىىدل  17.3بمعىىىىدل  

%، ثم عىاود القطىاع مىرة    4.2%، واإليرادات السياحية بنسبة 20.6

ي انخفضىىم أعىىداد  مىىن حيىى  2013أخىىرى فىىي االنخفىىاض فىىي عىىا     

%، 31.5%، والليىىىىالي السىىىىياحية بمعىىىىدل  17.4السىىىىائحين بمعىىىىدل 

 %.48واإليرادات السياحية بنسبة 

، 2014واخىىذ القطىىاع فىىي التحسىىن البسىىي  مىىرة أخىىرى فىىي عىىا        

 2014أعداد السائحين الوافدين إلى مصىر خىالل عىا      حيي ارتفعم

الركىىود الىىذي  علىىى ًا بىىذل تغلبىىم 2013% مقارنىىة بعىىا  4.4 بايىىادة

حظىىىر السىىىفر الىىىذي   نتيجىىىة  2013شىىىهدت النصىىىف األول مىىىن عىىىا    

يىىدل علىىى التحسىىن الملحىىو  الىىذي    دولىىة أوروبيىىة، ممىىا  16وضىىعته 

 % ارتفاعىاً 54محققىًا   2014شهدت القطاع خالل النصف الثىاني مىن   

 450ماليىين و  5لتسىجل نحىو    ،2013مقارنة بنفه الفتىرة مىن عىا     

 .ألف سائب

بنسىىبة انخفىاض بسىىيطة لينتهىي بىىه الحىال إلىىى     2015وجىاء عىا         

مليون ليلة سياحية، محققًا إيىرادات   84.1مليون سائب ب جمالي  9.3

متوسىىى  إنفىىىاق  انخفىىىاض مليىىىار دوالر فقىىى ، وقىىىد سىىىاهم 6.1بلغىىم  

 فىي دوالر  65السائحين الوافدين إلىى المىدن السىياحية المصىرية إلىى      

إلىىى المعىىدالت   السىىياحية اإليىىرادات كىىل مىىن  تراجىىع حجىىم  فىىيالليلىىة 

 السابق ذكرها بالجداول التوضيحية السابقة.

ويتضىىىىب مىىىىن خىىىىالل اإلحصىىىىاءات السىىىىياحية الخاصىىىىة ب عىىىىداد       

واإليىىىرادات سىىىياحية ومتوسىىى  األنفىىىاق اليىىىومي    يالسىىىائحين والليىىىال

لشريحة السائحين الوافدين إلى مصر أن مسوولي القطاع السياحي لم 

تملى    أن دواًلالذهنية لمصىر كمىا ينبغىي، إذ    يقوموا بتحسين الصورة 

عليها سىياحيًا، كمىا   تفوق وت مقارنة بمصر متواضعة مقومات طبيعية

العالم بعد إيىران   في السياحيةمقصد الأرخص أن مصر أصبحم من 

وتقريىىىر القىىىدرة التنافسىىىية    لتقىىىارير منظمىىىة السىىىياحة العالميىىىة    ًاوفقىىى

 .2016-2015العالمي االقتصادي  ىن المنتدالسياحية الصادر ع

سىياحية منافسىة لمصىر بمنطقىة الشىرق األوسى         ولعل تنبىه دول       

صىناعة السىياحة هىو مىا أهلهمىا ليحىتال هىذت         ألهميىة  ودبىي تركيا  مثل

قائمة الدول المسىتقبلة للسىياحة علىى مىدار أعىوا        فيالمكانة المتقدمة 

لم مىىن  العىىا  لسىىائحي أصىىبحم قبلىىة   التىىي  دبىىيإمىىارة   ، فمىىثالً متتاليىىة

 ، بالمقارنىىةاألثريىىاء الىىذين يتوافىىدون عليهىىا مىىن أجىىل سىىياحة التسىىوق  

المعتمىىىد فقىىى  علىىى الشىىىواطئ والبحىىىار   المصىىري  السىىىياحيالمنتج بىى 

ويحتىىاج مىىن الجميىىع إلىىى إعىىادة   عىىد  نجاحىىهوالطقىىه المعتىىدل أثبىىم 

 .نظر نحو المستقبل
قىىد  بضىىعة أشىىهر  السىىياحيال يتعىىدى موسىىمها   والتىىيتركيىىا  كمىىا أن

سىىاعدها علىىى  إيىىرادات سىىياحية تفىىوق مصىىر بكثيىىر وهىىو مىىا    م حققىى

كما وفر لهىا عملىة   ، بين صادراتها ووارداتها التجاريتقليص العجا 

صعبة استطاعم مىن خاللهىا رفىع مسىتوى معيشىة مواطنيهىا وتى مين        

 ، فىي يتم استيرادها من األسواق الخارجية والتياألساسية  ماحتياجاته

 قسىىها المعتىىدل طىىوال العىىا  تقريبىىاً يسىىاعدها ط والتىىيحىىين أن مصىىر 

إيرادات تقارن على اإلطىالق بتركيىا   لم تحقق  على استقبال السائحين

 يناير. 25حتى في سنوات ما قبل 

 

 (4رقم ) توضيحيشكل 

طبقىًا للغىرض مىن السىفر لعىا       أعداد السىائحين الوافىدين لمصىر     نسبة

2015 

 
 2016ء، المصدر: الجهاز المركاي للتعبوة العامة واإلحصا

 

يتضب من الشكل السابق أن نم  السياحة الترفيهية وهىو الغالىب         

علىىى السىىياحة الوافىىدة إلىىى مصىىر حيىىي اسىىتحوذ علىىى مىىا يقىىر  مىىن   

% مىن السىياحة الوافىدة، وحصىل كىل      95.7مليون سائب بواقىع   8.9

ألىىف لكىىل  100مىىن السىىياحة الثقافيىىة والعالجيىىة علىىى مىىا يقىىر  مىىن   

 تن السىىياحة الوافىىدة لكىىل منهمىىا، ثىىم الىىرحال  % مىى1.1منهمىىا بواقىىع 

% مىىن السىىياحة 2.1ألىىف إي مىىا يعىىادل تقريبىىًا  200السىىريعة بواقىىع 

 .ةالوافد

كمىىىا يتضىىىب مىىىدى االفتقىىىار إلىىىى التنىىىوع فىىىي التىىىرويج لطنمىىىا          

السىىياحية األخىىرى بمصىىر، فعلىىى الىىر م بىى ن السىىياحة الترفيهيىىة هىىي   

ة السياحة العالمية إال انىه لىيه   المسيطرة على النسبة األكبر من حرك

من المنطقي أيضًا أن يكون هذت األرقا  المتواضىعة مىن نصىيب بقيىة     

األنمىىا  السىىياحة األخىىرى بمصىىر، إذ أن مصىىر لىىديها منىىتج سىىياحي    

متنىىوع ومنتشىىر فىىي شىىتى المنىىاطق الجغرافيىىة بالدولىىة، ولىىو أحسىىن       

احة اسىىىتغاللها وتنميتهىىىىا وتسىىىويقها بالشىىىىكل المنتظىىىر لحققىىىىم السىىىىي   

مكاسىىىب ال تقىىىارن علىىىى اإلطىىىالق بمىىىا هىىىي عليىىىه ا ن سىىىواء أثنىىىاء   

األزمىىات أو بىىدونها، ولعىىل النمىىوذج التركىىي خيىىر دليىىل علىىى ذلىى          

والذي سوف يتم التطرق إليه ك حد الىدول السىياحية المنافسىة بمنطقىة     

الشىرق األوسى  وتسىلي  الضىىوء علىى مىا وصىىلم إليىه مىن انجىىازات        

 نذ سنوات وحتى ا ن.ومقارنة مصر بما هي علية م

 دراسة حالة: تركيــــــــــــــا 

تركيىىىا المرتبىىىة السادسىىىة عالميىىًا فىىىي مؤشىىىر السىىىائحين  احتلىىم         

أن  (2015، اإلحصىىاء التركىىي  معهىىدالقىىادمين، وقىىد كشىىفم بيانىىات 

  42ـــــىىىيقىىدر ب  2014عىىدد السىىىائحين الىىذين زاروا تركيىىىا فىىي عىىىا     

مليىىار دوالر أمريكىىي إلىىى  36-35مىىا يقىىار   وحققىىواسىىائب،  مليىىون

االقتصىىاد التركىىي، مىىع العلىىم بىىان الخبىىراء يتوقعىىون وصىىول تركيىىا       

مىىن حيىىي العائىىدات   2023للمرتبىىة الخامسىىة عالميىىًا مىىع حلىىول عىىا    

أبىرز األسىبا  فىي هىذا االزدهىار الكبيىر فىي         وتعىد ، وأعداد السائحين

حىىة التىىي  قطىىاع السىىياحة التركيىىة يعىىود إلىىى الدعايىىة الواسىىعة والناج     

أبىىرزت جمىىال وعراقىىة تركيىىا مىىن خىىالل الخىىدمات المقدمىىة ورعايىىة    

 .األماكن السياحية

أن تركيىىا لىىم تعتمىىد علىىى دخىىل السىىياحة المتولىىد مىىن    والجىىدير بالىىذكر

بل قامم بخلق قيمىة مضىافة ضىاعفم مىن      نفقات إقامة السائحين فق 

 مراكا تسوق ضخمة ومدن ترفيهيىة وبنيىة   فيتمثلم والدخل  خاللها

 الىىذيأساسىية ضىمنم جىودة الخىدمات المقدمىىة للسىائحين وهىو األمىر        

دوالر  860 إلىىىىبهىىىا  اليىىىومي للسىىىائبنفىىىاق اإل متوسىىى  رفىىىع معىىىدل

 .مصر فيدوالر فق   65 : 60بــــــبالمقارنة 

وقد أعلن رئيه اّتحاد وكاالت السياحة التركية أن دخل المتىاحف      

تحىاد اإلداريىة والتسىويقية    والمواقع األثرية ارتفىع بفضىل مهىارات اال   

مليىون دوالر أمريكىي،    151مليون ليىرة تركيىة مىا يعىادل      352إلى 

 مليون زائر للمتاحف. 30وقد استقبال أكثر من 

وفىىى ظىىل اإلحصىىائيات الرسىىمية التىىي تشىىير إلىىى أن السىىياحة               

 100الثقافية باختالف أنواعها بمصر قد استقبلم مىا يايىد قلىياًل عىن     

مقارنة باائري المتاحف التركية فق  والتي قد وصل عىدد  ألف سائب 

مليون سائب، يبرز مدى القصور في أدارة وتسىويق   30زائريها إلى 



(73 -65  ، صفحة1، عدد 4، مجلد 2017أكتوبر   6جلة العلمية لجامعة الم,حمد عبدالشافى ا   

 

69 
 

مىىىن أثىىىار   هالمقومىىىات السىىىياحة المصىىىرية، إذ أن مصىىىر ومىىىا تملكىىى   

فرعونيىىىة ويونانيىىىة ورومانيىىىة وإسىىىالمية وقبطيىىىة و يرهىىىا مىىىن هىىىذا 

ق فيمىا وصىلم إليىه تركيىا     التراث لم تحقق نتىائج تقىارن علىى اإلطىال    

مىىن تىىرويج تراثهىىا التىىاريخي والثقىىافي ر ىىم أن االتجىىات الكبيىىر نحىىو     

السىىياحة الشىىىاطوية والترفيهيىىة عالميىىىًا، لكىىىن مىىن المفتىىىرض أن هىىىذا    

االتجات ربمىا يتغيىر فىي حىال امىتال  شىيء فريىد مىن نوعىه مىن أثىار            

 وتراث تاريخي في ظل التسويق الفعال وهو ما فعلته تركيا.
السياسىىات الحكوميىىة فىىي دفىىع تركيىىا قىىدما لتحتىىل       وقىىد سىىاهمم       

، إذ تسىىمب قوانينهىىا السىىائحينالمرتبىىة السادسىىة عالميىىا فىىي اسىىتقطا   

جنسىىىية بىىىدخول الىىىبالد دون ت شىىىيرة، وتمىىىنب أنقىىىرة  67للىىىاوار مىىىن 

ت شىىىيرتها علىىىى بوابىىىات المىىىوانئ الجويىىىة والبريىىىة والبحريىىىة لحملىىىة   

ى، فضاًل عن تفعيلها نظىا  الت شىيرات   العشرات من الجنسيات األخر

تطىىور قطىىاع  اإلضىىافة إلىىى ،ئحيناإللكترونيىىة لرجىىال األعمىىال والسىىا

مىن   الخدمات في الموانئ والقطارات والفنادق واألسواق شجع كثيىراً 

عىىىن االمتيىىىازات التىىىي بقطىىىاع  الىىىاوار علىىىى تفضىىىيل تركيىىىا، فضىىىاًل

قىدمها لىاوارت   الخدمات التخصصية كالمستشىفيات والمراكىا الطبيىة ي   

كان لشركات الطيران التركيىة دور كبيىر فىي    قد و ،من طالبي العالج

دفىىع السىىياحة واسىىتقطا  العىىر ، إذ أن لتلىى  الشىىركات رحىىالت إلىىى 

 .عشرات المطارات العربية

  
(http://www.turkpress.com)و(http://www.turkey-

post.net)  و)ttp://www.cnbcarabia.comh(  
.  مكانووة القطوواع السووياحي المصووري فووي تقووارتر القوودرة التنافسووية 2

 العالمية

أصىىدر المنتىىدى االقتصىىادي العىىالمي  دافىىوس( تقريىىرت عىىن عىىا        

خىىىىالل     والىىىىذي أطلىىىىق تحىىىىم مسىىىىمى ةالنمىىىىو مىىىىن   2016/ 2015

الصدماتة، وقىد اسىتوحى المسىمى مىن تعىرض قطىاع السىياحة لعىدة         

وكىان  األخرى لطزمات المتالحقة   صدمات وكوارث جوية باإلضافة

 أبرزها عد  توفر األمن وانتشار اإلرها  في بعض الدول.

علىىىى أربىىع محىىىاور رئيسىىية هىىىي البيوىىىة    التقريىىىر أعتمىىىد هىىذا  وقىىد    

التمكينية، سياسات السياحة والسفر، البنية التحتيىة، المىوارد الطبيعيىة    

مؤشىىر فرعىىي ولكىىل مؤشىىر عىىدد مىىن     14  موالثقافيىىة، وانبثىىق مىىنه 

أسىتند بجانىب هىذا إلىى مصىادر      ، كمامتغير  90المتغيرات بمجموع    

معلومىات مىن منظمىات عالميىة وهيوىات تهىتم بالقطىاع السىياحي مىن          

السياحي العالمي، والبن    أبرزها منظمة السياحة العالمية، والمجله

ت العالميىة، بجانىب   الدولي، ومنظمة اليونسكو و يرها من المؤسسىا 

 .كبار رجال األعمالل استطالعات الرأي

ومىىىن خىىىالل االطىىىالع علىىىى تقىىىارير القىىىدرة التنافسىىىية للسىىىياحة          

 Travel/2016 والسىفر الصىادر عىن المنتىدى االقتصىادي العىالمي      
and Tourism Competitiveness Report, 2015)   وبتحليىل

ذت التقىارير، سىيتم ذكىر    لهى  (2016المنظمة العربيىة للسىياحة،   خبراء 

 أهم ما جاء به من نتائج وتحليلها.

 تحقيقهىا  بفضىل  عالميىاً  األولى المرتبة على إسبانيا حصلمعالميًا     
 ضىمن  ًاعالميى  ولىى األ حلىم  حيىي  ،مؤشىرات  عىدة  في متقدمة تبالمر

كىل مىن    في بعارال بالمركا وحلم الثقافية، للموارد العالمي التصنيف

وكىذ    االنترنىم  عبىر  االستجما  عن البحي عمليات دعم على القدرة

 .لديها التحتية البنية تميافي 
فرنسىىىا  وهىىىيجهىىىات السىىىياحة التقليديىىىة القويىىىة  الو حصىىىلموقىىىد      

وألمانيىىا والواليىىات المتحىىدة والمملكىىة المتحىىدة وسويسىىرا واسىىتراليا      

 رأمى وهىو  التوالي على  األولىوايطاليا واليابان وكندا المراكا العشر 

معتىىاد سىىنويا، ولكىىن الجديىىد هىىو تقىىد  العديىىد مىىن األسىىواق الناشىىوة          

والبرازيىىىل  17الــــىىىـ  جىىىاءت بىىىالمركا  التىىىيالكبيىىىرة مثىىىل الصىىىين  

، في حين أن جىاءت روسىيا وجنىو  أفريقيىا والهنىد      28الــــ بالمركا

 .على التوالي 52 ،48، 45في المرتبة 
 المركىا  صىلم علىى  حسنغافورة طفرة كبيرة حيىي   أحدثمبينما       

 واألمىىارات، األسىىيويةمنطقتهىىا  فىىي األولىىىلتكىىون  عالميىىًا 11الــــىىـ 

مركىا فىي منطقىة الشىرق األوسى        أفضىل لتحقق  24الـــــــ المركا ب

بينمىىا نجحىىم المملكىىة  ،42الـــىىـتليهىىا قطىىر بىىالمركا  ،وشىىمال أفريقيىىا

  لتحتىىل هىىذا العىىا  الماضىىيمراكىىا عىىن العىىا    9التقىىد   فىىيالمغربيىىة 

 ،79الــىىىـالمركا بىىى وتىىىونه، 64الـــىىىـوالسىىىعودية ، 62الـــىىىـالمركىىا  

ولبنىان   83الــــىـ  المركابى مصىر   ، وحلم77الـــــ المركا واألردن ب

 .94الــــ المركا  في
 مؤشىىر لبدايىىة نموهىىا مىىن جديىىد  83المركا بىىمصىىر  وجىىودويعىىد      

 وا األعىىترتيبهىىا  أخىىرتفقىىدتها و التىىيواسىىتعادت لىىبعض مىىن مااياهىىا  

دولىىة عىىا    140مىىن بىىين   85الماضىىية، حيىىي كانىىم تحتىىل المركىىا   

التقريىر الصىادر    فىي دولىة   139من بين  75مقارنة بالمركا  2013

 .2011عا   في

مرتبة مصر وبعض الدول العربية في تقرتر القودرة التنافسوية    2-1

 للسياحة والسفر
علق  ( مرتبة مصر وبعض الدول العربية فيما يت1يوضب الجدول     

بالقىىدرة التنافسىىية للسىىياحة والسىىفر علىىى ضىىوء التقريىىر الصىىادر عىىن  

 المنتدى األقتصادى.

 

ترتيىىب بعىىض الىىدول العربيىىة فىىي تقريىىر القىىدرة التنافسىىية  (1جودول ) 

 2015للسياحة والسفر 

 
 2016/Travel and Tourism Competitiveness Report, 

 سىىىىىياحة،العربيىىىىىة للالمنظمىىىىىة و  (2015 -2009-2011-2013

2016) 

 

فىي مؤشىر تنافسىية     حققم مصر مرتبة متواضعة إلى حد كبيىر        

حصىلم   2009السياحة السفر إقليميًا وعالميًا على السىواء ففىي عىا     

تراجعىم   2011( عربيىًا، وفىى عىا     4( عالميىًا و  64على المركا  

( عربيىًا متراجعىة بىذل     9( عالميًا والمركىا   75مصر إلى المركا  

شىىىر مركىىىاًا عالميىىىًا وبخمىىىه مراكىىىا عربيىىىًا عىىىن التقريىىىر  إحىىىدى ع

( 85تواصل هىذا التراجىع لتحتىل المركىا       2013السابق، وفى عا  

( عربيًا متراجعة بعشرة مراكىا علىى المسىتوى الىدولي     10عالميًا و 

وبمركىىا واحىىد علىىى المسىىتوى العربىىي وذلىى  مقارنىىة بتقريىىر العىىا        

التحسىىن حيىىي حصىىلم  ليشىىهد بعىىض 2015السىىابق، ثىىم جىىاء تقريىىر 

 (.9( وعربيًا  83عالميًا على المركا  

 

أن اإلمىىارات العربيىىة المتحىىدة ودولىىة قطىىر ومىن الجىىدير بالىىذكر        

ما زالم متصدرة الثالث مراكا األوائل عربيًا لعا    ومملكة البحرين

، مىىع العلىىم بىىان األمىىارات العربيىىة المتحىىدة فقىى  التىىي تقىىدمم    2015

المملكة المغربية   ، كما تقدمم24على المركا الـــــ عالميًا بحصولها

عالميىىًا وعربيىىًا وأصىىبحم فىىي المرتبىىة الرابعىىة عربيىىًا، يليهىىا المملكىىة 

لمرتبىىىة الخامسىىة عربيىىًا، ثىىم تلتهىىىا    لالعربيىىة السىىعودية التىىي تقىىدمم     

سلطنة عمان بالمرتبة السادسة عربيًا، ثىم المملكىة األردنيىة الهاشىمية     

يليهىا تىىونه ثامنىًا، ثىم جمهوريىىة مصىر العربيىة تاسىىعًا       سىابعًا عربيىًا،  

  ، ثىىىم لبنىىىان، ثىىىم2013وبىىىذل  تقىىىدمم مركىىىاًا واحىىىدًا عىىىن تصىىىنيف  

( نتائج المحىاور  2، ويوضب جدولرقم  ثم اليمن  الجاائر ثم موريتانيا  

 .2015/2016الرئيسة لتقرير القدرة التنافسية للسياحة والسفر لعا  

 

بعىىض الىىدول طبقىىًا للمحىىور الرئيسىىي األول   ترتيىىب   (2)جوودول رقووم

 2015/2016لتقرير القدرة التنافسية للسياحة والسفر 

http://www.cnbcarabia.com/
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 2016/Travel and Tourism Competitiveness Report, 

 (2016العربية للسياحة،المنظمة و  (2015

 

يتضىىب مىىن نتىىائج هىىذا المحىىور أن معظىىم الىىدول العربيىىة حصىىلم       

قطر حازت علىى المركىا األول عربيىًا و    على درجات متقدمة فدولة 

141دولة، مما يعني أنها أصىبحم مىن العشىر     عالميًا من بين  6الــــ 

األوائل عالميًا طبقًا لهىذا المحىور، وحصىلم دولىة األمىارات العربيىة       

عالميىىًا والثىىاني عربيىىًا، يليهىىا      المركىىا السىىادس عشىىر   المتحىىدة علىىى  

عالميىًا والثالثىة عربيىًا، ثىم سىلطنة        32مملكة البحرين بالمركا الــــــ 

  عالميىًا والربعىة عربيىًا، ثىم المملكىة العربيىة        38عمان بىالمركا الـــىـ   

عالميىىًا والخامسىىة عربيىىًا، بعىىدها دولىىة    41السىىعودية بىىالمركا الـــــىىـ 

بعىىد ذلىى  تىى تي  ، عالميىىًا والسادسىىة عربيىىاً   54الكويىىم بىىالمركا الـــىىـ  

جمهوريىىة مصىىر العربيىىة والتىىي   ومىىن بينهىىا ىالىىدول العربيىىة األخىىر

عالميىًا   96المركىا الـــىـ     حصلم على  والحىادي عشىر عربيىًا، يليهىا     

عالميىًا والثانيىة عشىر عربيىًا ثىم موريتانيىا        99 الجاائر بالمركا الــــ 

 . يليها اليمن

نتووا ا المرشوورات الفرعيووة الخاصووة بووالمحور الر يسووي ا ول البي ووة  

 التمكينية.
بيوىة مواتيىة    تىوفير  علىى قىدرة الدولىة    هىذا المؤشىر   يقىيه  .ي ة العمول ب

مىىدى تىىوافر البيوىىة المناسىىبة   وهىىا للقيىىا  ب عمال للمشىىروعات السىىياحية 

وضىع لىوائب ونظىم     من خىالل االستثمار في القطاع السياحي   تشجيعل

في الوقم نفسىه، وقىد     مصالب القطاع والمستثمرواطر قانونية تحمي 

عالميًا األمر الىذي يتضىب مىن خاللىه      95لمركا الــــ احتلم مصر با

بيوة جاذبة للعمل واالسىتثمار، وكىذل     رأنه لم تستطيع حتى ا ن توفي

الحاجة الماسة إلى تغيرات جوهرية في اللوائب والقىوانين التىي تحكىم    

 هذا القطاع السياحي.

ركيىىاة أساسىىية لتحديىىد  يعىىد هىىذا المؤشىىر الفرعىىي    ا مووو والسوو مة. 

فالسىائب والمسىتثمر يريىدان     ،قطىاع السىياحة والسىفر   لالقدرة التنافسية 

السىىىياحي قبىىىل إي محفىىىاات البلىىىد   والسىىىالمة فىىىي األمىىىنفىىىي البدايىىىة 

، األمر الىذي يبىرز مىدى    136وقد حلم مصر بالمركا الــــ  أخرى،

تدني الحالة األمنية بالبالد والذي يعد أحد أهم مقومىات نجىاح القطىاع    

ي دولىىىة تسىىىعى لالرتقىىىاء بىىىه وبىىىدون ذلىىى  لىىىم تثمىىىر إي    السىىىياحي أل

 محاوالت بالنجاح في النهوض بالقطاع السياحي المصري.
السىائب   مىن كىون   أهمية هىذا المؤشىر الفرعىي   ت تي  والنظافة.الصحة 

 الدولىىةالمتىىوفرة فىىي   وباإلمكانيىىات الصىىحية بالصىىحة العامىىة   سىىيت ثر

 ًاارتباطى  الىدول لصىحي فىي   رتب  القطاع ا، لذل  ي المستهدفة بالايارة

قىىدرة ال األخىىرى تىىدعمبالسىىياحة كمىىا هىىو الحىىال مىىع القطاعىىات  ًاوثيقىى

، وقىىد جىىاءت بعىىض الىىدول العربيىىة فىىي     لسىىياحة والسىىفر لتنافسىىية ال

مراكا جيدة مثل قطر واإلمارات العربية المتحدة واألردن، في حين 

ظلىم دول أخىىرى فىي مرتبىىة متواضىعة إلىىى حىد كبيىىر ومنهىا مصىىر      

 عالميًا. 64حلم بالمركا الــــ  التي
ت هيىىل القىىوى العاملىىة مىىن    يتضىىمن هىىذا المؤشىىر   .الموووارد البشوورتة 

معىىىدل االلتحىىىاق بىىىالتعليم معىىىدل االلتحىىىاق بىىىالتعليم االبتىىىدائي، حيىىىي 

،  مسىىىتوى التعامىىىل مىىىع العمىىىالء  ، مىىىدى تىىىدريب المىىىوظفين ، الثىىىانوي

مىدى تىوافر    ء في العمل،مشاركة النسامن حيي    وكذل  سوق العمل

سىىىهولة توظيىىىف العمالىىىة العمالىىىة والمىىىوظفين ذات المهىىىارة العاليىىىة،  

معىدل   المقدمىة،   ، مستوى األداء الوظيفي في إنهىاء الخىدمات   األجنبية

عالميىًا،   103جىاءت مصىر بىالمركا     ، وقىد اإلنتاج ومستوى األجىور 

ظىىر هىىذا  وهىىو مىىا يعنىىى أن هنىىا  الكثيىىر مىىن اإلصىىالحات التىىي تنت       

المؤشر والذي يرتب  بشكل كبير ومباشر بنجاح جميىع أوجىه أنشىطة    

وأعمال القطاع السياحي نظرًا العتمادت على كفىاءة ومهىارة العنصىر    

 البشرى في كافة أنشطته.

 

مىىىدى  يشىىىير هىىىذا المتغيىىر إلىىىى  .تكنولوجيووا المعلوموووات واتتصوواتت  

تصىىىىاالت المعلومىىىىات واال تكنولوجيىىىىا اسىىىىتخدا انتشىىىىار ومسىىىىتوى  

جىىودة اإلنترنىم فىىي األعمىال التجاريىة وبىىين المسىتهلكين و     واسىتخدا  

، وقىد حصىلم مصىر علىى مرتبىة متواضىعة       خدمة إمدادات الكهربىاء 

، األمر الذي يحتم على المسىوولين  80عالميًا إذ احتلم المركا الــــــ 

ضرورة االهتما  بهذا القطاع وتطويرت واالرتقاء بالخىدمات المقدمىة   

الله إذا ما أراد المسوولين النهىوض بالقطىاع السىياحي وبقدرتىه     من خ

التنافسية عالميًا في ظل ثىورة تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىال التىي      

 يشهدها العالم اليو .

تحسىىىين القىىىدرة  وختامىىىًا إذا مىىىا أراد مسىىىوولي القطىىىاع السىىىياحي        

لىى معرفىىة  البيوىة التمكينيىة للسىياحة والسىفر يجىب العمىل ع      بالتنافسىية  

بهىىىذا المحىىىور   فرعىىىى متغيىىىر  كىىىللكيفيىىىة تحسىىىين القىىىدرة التنافسىىىية   

الهىىا  ال يتوقىىف علىىى جهىىة     المحىىورهىىذا  تحسىىينكمىىا أن  الرئيسىىي،

 بيصىدار عدة جهات حكومية منها الجهات التىي تهىتم    إنما علىواحدة 

التربية والتعلىيم   ووزارة لطجانب قوانين الضريبة وقوانين االستثمار

المؤسسىىات التىىي تهىىتم بشىىؤون المىىوظفين ووزارات      أورات والىىوزا

 . االتصاالتوالداخلية و  الصحة ووزارات الميات والري

 

 المحور الثاني: سياسات السياحة والسفر 
 

ترتيب بعض الدول طبقًا للمحىور الرئيسىي الثىاني لتقريىر      (3جدول )

 2015/2016القدرة التنافسية للسياحة والسفر 

 
 2016/Travel and Tourism Competitiveness Report, 

 (2016العربية للسياحة،المنظمة و  (2015

 

 الىدول العربيىة    أن الجىداول التوضىيحي السىابق    يتضب مىن خىالل       

مثىل أسىعار التىذاكر     فيما يتعلق باألسىعار لديها قوة تنافسية  بشكل عا 

اقىل بكثيىر     والضرائب وأسعار الفنادق التي تعتبر في البلىدان العربيىة  

المعيشىة وأسىعار الوقىود والتىي      تكاليف وأيضًا كثيرة من دول عالمية

، لىذل  كانىم نتىائج هىذا المتغيىر       السفر تكلفةتؤثر بشكل مباشر على 

 أفضل من نتائج المتغيرات األخرى داخل هذا المحور.

مؤشىىر فرعىىي أثىىر علىىى تراجىىع القىىدرة      أكثىىر أنويبىىدو واضىىحا      

  التىي  ،واالستدامة البيويىة  العربية هما االنفتاح الدولي التنافسية بالدول

تركا علىى صىرامة تنفيىذ اللىوائب المنظمىة للبيوىة وتطىوير االسىتدامة         

، كما يالحظ من  في القطاع السياحي وعدد المعاهدات البيوية العالمية

الدول العربية حصلم علىى نتىائج    خالل نتائج تريب هذا المحور أن

الرئيسىي  المؤشىر   أفضل مىن   الرئيسىي  المحىور يعتمىد هىذا   ، إذ األول

بقطىاع   اهتمىامهم  مىن خىالل مىدى   للىدول    على قياس القىدرة التنافسىية  

 االنفتاح الدولي مىن حيىي   وأيضًا ومكانة القطاع ب ولوياتها،السياحة 

السىىفر التىىي ت شىىيرات حجىىم لايىىارة بالدهىىم  لطجانىىبهىىا الدولىىة تمنح  

، وقىد  عن القطىاع السىياحي   الرسمية اتالبيان توافر من خالل وأيضًا

جاءت   59الــىـ   و عربيىاً  الرابعىة  بىالمركا جمهوريىة مصىر العربيىة    

عالميًا فيمىا يتعلىق    2مع العلم ب نها حصلم على المركا الـــــ عالميًا

 بتنافسية األسعار.
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وعلى الر م من أن مصر حققىم مركىاًا جيىدًا إلىى حىد مىا بهىذا              

األمىر الىذي يعكىه اهتمىا       59ى المركىا الـــىـ   المحور بحصولها على 

القائمين على الدولة بالقطىاع السىياحي، إال أن الباحىي يىرى انىه كىان       

فىىي اإلمكىىان تحقيىىق نتيجىىة أفضىىل مىىن هىىذا بكثيىىر فىىي حىىال حصىىول     

مصىىر علىىى نتىىائج أفضىىل فيمىىا يتعلىىق بمتغيىىر ةاالنفتىىاح الىىدولية، إذ    

تصىىىنيفها حصىىىلم مصىىىر مىىىن خاللىىىه علىىىى أسىىىوء مركىىىا لهىىىا فىىىي      

عالميىًا(، األمىر    115بالمتغيرات األربعة في هذا المحىور الرئيسىي    

التىي مىن    تالذي يشىير إلىى انىه فىي حىال اتخىاذ اإلجىراءات والقىرارا        

شىى نها تحسىىين مكانىىة مصىىر فىىي هىىذا المتغيىىر سىىيكون لمصىىر مكانىىة     

 أفضل بكثير في المستقبل فيما يتعلق بهذا المحور الرئيسي.

 

 

 لبنية التحتيةالمحور الثالث: ا 
ترتيب بعض الدول طبقًا للمحور الرئيسىي الثالىي لتقريىر     (4جدول )

 القدرة التنافسية للسياحة والسفر

 
 Travel and Tourism Competitiveness/2016 المصىدر:  

Report, 2015)  2016العربية للسياحة،المنظمة و) 

 

 سىىياحيالقطىىاع لل أهميىىة كبيىىرة يشىىكل هىىذا المؤشىىر الرئيسىىي الثالىىي    

مىا يميىا الىدول     أهىم والبحري من   فالبنية التحتية للنقل الجوي والبري

 أمىا  ،المطىارات والمىوانئ والطىرق البريىة    والتىي تتمثىل فىي    السياحية 

 الغىرف  فىي  مثىل فيتالبنية التحتية للخدمات السىياحية  ب الخاا المؤشر

 دوجىو فىي   وأيضىاً  ،الفندقية في المنتجعىات والفنىادق والشىقق السىكنية    

تسىهل علىى     أجهىاة الصىراف ا لىي التىي    وشركات تى جير السىيارات   

 . سحب ما يلامه من المالعملية  السائب

 لىىب الىىدول العربيىىة التىىي  أ ويتضىىب مىىن خىىالل هىىذا المحىىور أن       

لنقىل الجىوي والبحىري    ا جيدة لكل من شملها التقرير تمتل  بينة تحتية

في النقل الجوي اكبر بكثير عىن  لديها القوة التنافسية كما أن ،  والبرى

للخىىدمات   البنيىىة التحتيىىة  أمىىا ،والبحىىري البىىرىالبنيىىة التحتيىىة للنقىىل   

 بىى ن ، مىىع العلىىمتعتبىىر قىىوة تنافسىىية أل لىىب الىىدول العربيىىة  فالسىىياحية 

يكىون بالعمىل مىع     أنيجىب   المحىور فىي هىذا   التنافسىية    تحسين القىدرة 

 وليه جهود الحكومات فق . القطاع الخاا

وبالنسىىبة لمصىىر فقىىد حصىىلم علىىى مركىىاًا متواضىىعًا فىىي هىىذا             

( عالميىىًا، كمىىا أن مركاهىىا فيمىىا يتعلىىق بالبنيىىة التحتيىىة     86المحىىور  

( أفضىىل مىىن مركاهىىا فيمىىا يتعلىىق بالبنيىىة التحتيىىة    63للنقىىل الجىىوى  

( والبنية التحتيىة للنقىل البىرى والبحىري الىذي      89للخدمات السياحية  

 ( عالميًا.103بحصوله على المرتبة الـــــ   شهد مركاًا مت خرًا

 136لذا فانه في حال حصول مصىر عالميىًا علىى المركىا الـــىـ            

فيمىىا يخىىص  103عالميىىًا فيمىىا يتعلىىق بىىاألمن واألمىىان والمركىىا الـــىىـ 

فيمىا   95مستوى وجودة الموارد البشرية وسوق العمل والمركىا الــىـ  

فىي جىودة البنيىة التحتيىة للنقىل       103ــىـ يتعلق ببيوة العمل والمركا الــ

في مستوى وجودة البنيىة التحتيىة    89البرى والبحري والمركا الــــــ

للخىىدمات السىىياحية، فىى ن حصىىول مصىىر علىىى المركىىا الثىىاني عالميىىًا  

فيمىىىا يتعلىىىق بتنافسىىىية األسىىىعار لىىىيه بىىىاألمر الجيىىىد، حيىىىي أن نتىىىائج  

عىة المىىذكورة تشىىير إلىىى  المتغيىرات المختلفىىة للمحىىاور الرئيسىىية األرب 

تندى وتواضع مكانىة القطىاع السىياحي المصىري عالميىًا بشىكل عىا ،        

وفىىى ظىىل حصىىولها علىىى المركىىا الثىىاني فىىي تنافسىىية األسىىعار األمىىر  

يتضىىىب مىىىدى تنىىىدى وتواضىىىع المسىىىتوى المىىىادي والقىىىدرة الشىىىرائية     

واألنفاق السياحي لمعظم شرائب السىائحين الوافىدين إلىى مصىر ومىن      

ادات السىىىياحية بشىىىكل عىىىا  وخاصىىىة وأن تقريىىىر الجهىىىاز     ثىىىم اإليىىىر 

يشىير إلىى    2015المركاي للتعبوة العامة واإلحصاء المصىري لعىا    

أن متوس  األنفىاق السىياحي للسىائحين الوافىدين لمصىر يتىراوح ا ن       

دواًل فق ، كما يمثل هذا ضغطًا علىى البنيىة التحتيىة     65:  60ما بين 

لسىىىىياحية للدولىىىىة دون تحقيىىىىق عائىىىىد والفوقيىىىىة والمىىىىوارد الطبيعيىىىىة ا

اقتصىىادية كمىىا هىىو منشىىود، وهىىو مىىا يبىىرز أن مسىىوولي القطىىاع لىىم          

يدركوا حتى ا ن كيفيىة اسىتغالل إمكانيىات ومىوارد مصىر السىياحية       

 وتسويقها على النحو الذي يليق بها.

 

 المحور الرابع: الموارد الطبيعية والثقافية 
 

حور الرئيسىي الرابىع لتقريىر    ترتيب بعض الدول طبقًا للم (5جدول )

 2015/2016القدرة التنافسية للسياحة والسفر 

 
 Travel and Tourism Competitiveness/2016 المصىدر:  

Report, 2015)  2016العربية للسياحة،المنظمة و) 

 

مؤشىىرين فىىرعين ويتضىىمن كىىل  الرابىىع مىىنالرئيسىىي  المحىىوريتكىىون 

تشىكل ميىاة    للدولىة   يعيىة مؤشر فرعي خمسة متغيرات فىالموارد الطب 

الطبيعيىىىة  مقوماتهىىىامىىىن خىىىالل  إليهىىىا السىىىائحينتنافسىىىية فىىىي جىىىذ   

الطيىور والبرمائيىات المعروفىة      وأنىواع المسجلة فىي التىراث العىالمي    

 ،جىودة الطبيعىة   وكىذل  المحميىات الطبيعيىة    بجانىب  عالميىاً والمسجلة 

لمسىىجلة فىىي المواقىىع الثقافيىىة ا علىىىمل تالمىىوارد الثقافيىىة فهىىي تشىى أمىىا

، وقىىد  عىىدد المعىىارض والمىىؤتمرات السىىنوية بجانىىبالتىىراث العىىالمي 

 األول من خالل هذا المحور علىى المركىا   المملكة المغربيةحصلم 

 عربيىاً  ةجمهورية مصر العربية الثاني ، يليهاعالميًا  45 الــــو عربيًا

الـــــو   عالميًا. 65  

القدرة التنافسية للسياحة والسىفر  وختامًا فانه بتحليل نتائج تقارير      

على نقىا  القىوة     للدول قد تم تركيا الضوء لمسوولي القطاع السياحي

عمليىة   تعىوق باإلضافة إلى العوائق المختلفة التىي    والضعف بالقطاع 

بىى ن النهىىوض بالقىىدرة التنافسىىية   والتقىىد ، مىىع العلىىم  التنميىىة السىىياحية

لخط  للتحسينات من خالل فىتب  تتم من خالل وضع اأن للدول يجب 

با  الحوار مع كبار رجال األعمال والهيوات والمؤسسات الحكومية 

وتطىىوير مىىواطن القىىوة ومىىن ثىىىم       األخىىرى لعىىالج مىىواطن الضىىعف    

النهوض بالقطاع السياحي وتعايا فوائدها المتنوعىة ومسىاهمتها فىي    

ل ، لذا سوف يىتم تنىاول التحليى   توظيف ورفع مستوى رفاهية الشعو 

فىىي محاولىىة للتعىىرف علىىى أبىىرز  للقطىىاع السىىياحي المصىىري البيوىىي

محاورت األربعة الخاا بنقا  القىوة والضىعف والفىرا والتحىديات     

 وأراء المختصين لهذا األمر.

( إلىى أن  2014( وأتفق معىه  رجىب،   2012وقد أشار  السيد،       

داة للقطىاع السىياحي المصىري والىذي يعىد أ      البيوىي الربىاعي   التحليىل 

للمنافسىين ونظىرة    ًافي الرب  بىين جوانىب القىوة والضىعف طبقى      فعالة

العميل، ومحاولة الحد من جوانب الضعف والحفا  وتطوير جوانىب  

تتمثىل   السىياحي فىي مصىر    القطىاع القىوة فىي   أشار إلىى أن أهىم   القوة، 

أوروبىىىا خاصىىىة دول  للسىىىائحينالقىىىر  مىىىن الىىىدول المصىىىدرة    فىىىي 

 مىوارد طبيعيىة  ، يمتلى   جيد طوال العىا   ، لديه طقهالشرق األوس و

تنافسىىية ، المتوسىى و األحمىر مميىاة علىىى البحىىرين  و ممتىىدة شىواطئ و

 .سياحية كبيرة األسعار، استثمارات
تتمثل  السياحي في مصر القطاعنقا  الضعف في في حين ابرز      

، المسىتويات العالميىة  ب مقارنىة انخفىاض جىودة الخىدمات السىياحية     في 

منطقىىىة الشىىىرق   و مصىىىر  فىىىي السياسىىىي واألمنىىىي   تراسىىىتمرار التىىىو 

ذات مىىن العىىاملين بقطىىاع السىىياحة   كىىافيعىىد  وجىىود عىىدد  األوسىى ، 

مشىىاكل لىىدى المجتمىىع،  ضىىعف الىىوعي السىىياحي   والمهىىارة،  الكفىىاءة
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وارتفاع معدل حوادث الطىرق،   الشديد بالشوارع المروري االزدحا 

 .التلوث البيوي
 النتا ا العامة

لسياحي المصري بشكل عا ، حيىي أن تواضىع   سوء أداء القطاع ا 

حجىىم اإليىىرادات السىىياحية وإعىىداد السىىائحين ومعىىدل األنفىىاق اليىىومي  

للسىىائحين القىىادمين لمصىىر يشىىير إلىىى أن القىىائمين علىىى القطىىاع لىىم        

يحسىىىىنوا تحسىىىىين الصىىىىورة الذهنيىىىىة للمقصىىىىد السىىىىياحي واسىىىىتغالل   

 اإلمكانيات السياحية بمصر تحم ا ن.
 

التنوع فىي تىرويج مصىر بالشىكل الكىافي والمطلىو ،       االفتقار إلى  

% من الحركة السياحية الوافدة لط راض الترفيهية، 95.7حيي أن 

% للرحالت السريعة، وهىو  2.1% لكل من الثقافية والعالجية، 1.1

مىىىا يعنىىىى تجاهىىىل اسىىىتغالل وتىىىرويج العديىىىد مىىىن األنمىىىا  السىىىياحية   

الشىىىديد بيجمىىىالي األخىىىرى بمصىىىر، هىىىذا باإلضىىىافة إلىىىى االنخفىىىاض  

 األعداد الوافدة لهذت األنما  السياحية مقارنة بيمكانيتها السياحية.

تىىدنى مرتبىىة القىىدرة التنافسىىية للقطىىاع السىىياحي المصىىري عالميىىًا      

وعربيىىًا، باإلضىىافة إلىىى اسىىتمرار هبىىو  مركاهىىا التنافسىىي عىىا  بعىىد  

 الذي شهد بعض التحسن البسي . 2015األخر عدا عا  

بيوىة جاذبىة للعمىل واالسىتثمار      رصىر حتىى ا ن تىوفي   لم تستطيع م 

السياحي، حيىي حصىلم علىى مكانىة متدنيىة عالميىًا فيمىا يتعلىق ببيوىة          

 عالميًا(. 95العمل واالستثمار  

تدهور الحالىة األمنيىة بىالبالد والىذي يعىد أحىد أهىم مقومىات نجىاح           

عالميىًا،   136القطاع السياحي ألي دولة، حيي حصىلم فىي المركىا    

 ما يعنى أن مصر من أواخر الدول أمنًا. وهو

تواضع مكانة مصر فيما يتعلق بالصحة والنظافة إذ حصلم علىى   

 عالميًا. 64المركا 

تدنى مكانىة مصىر فيمىا يتعلىق بىالموارد البشىرية إذ حصىلم علىى          

 عالميًا. 103المركا 

تىىىدنى مكانىىىة مصىىىر فيمىىىا يتعلىىىق باسىىىتخدا  وانتشىىىار تكنولوجيىىىا       

 عالميًا. 80ال إذ حصلم على المركا المعلومات واالتص

انخفىىاض مركىىا مصىىر عالميىىًا فيمىىا يتعلىىق بسياسىىة القطىىاع تجىىات       

 االنفتاح الدولي.

تواضع مكانة مصر عالميىًا بشىكل عىا  فيمىا يتعلىق بجىودة البنيىة         

عالميىًا، مىع العلىم انخفىاض      86التحتية، حيي حصلم على المركىا   

لتحتيىىة للنقىىل البىىرى حيىىي   مركاهىىا بشىىكل كبيىىر فيمىىا يتعلىىق بالنيىىة ا   

بجىىودة البنيىىة التحتيىىة    89عالميىىًا، والمركىىا   103جىىاءت بىىالمركا  

للخدمات السياحية، وكان أدائها األفضل فيما يتعلىق بالنقىل الجىوى إذ    

 عالميًا. 63جاءت بالمركا 

 ةحصىىول مصىىر علىىى مكانىىة جيىىدة فيمىىا يتعلىىق بىىالموارد الطبيعيىى 

مكانتهىىىا العالميىىىة فيمىىىا يتعلىىىق    عالميىىىًا(، وان كانىىىم   65والثقافيىىىة  

 100عالميىىًا( عىىن المىىوارد الطبيعيىىة    41بىىالموارد الثقافيىىة أفضىىل  

 عالميًا(.
 

 التوصيات

يجىىب اهتمىىا  أجهىىاة التنميىىة السىىياحية والترويجيىىة بمصىىر بتنمىىة      -

حيي أنهىا تبىدى    ،وترويج مناطق سياحية بجانب منطقة جنو  سيناء

قة الىىىذكر علىىى مىىر السىىىنوات   اهتمىىا  بسىىي  ال يقىىىارن بالمنطقىىة سىىاب    

السابقة بالر م من أن القطاع السياحي عانى الكثير جىراء التهديىدات   

األمنيىىة والسياسىىية بهىىذت المنطقىىة ور ىىم هىىذا فالقطىىاع اسىىتقرارت ومىىا   

يحملىىه مىىن فوائىىد اقتصىىادية واجتماعيىىة و يرهىىا مىىرتب  باسىىتقرار        

ن القائمين جنو  سيناء والحدود الشرقية للبالد، األمر الذي يوضب أ

علىىى القطىىاع لىىم يوجىىدوا حتىىى ا ن البىىديل األمثىىل لهىىذت المنطقىىة أو      

البىديل لطنمىا  السىىياحية التىي تحويهىىا ر ىم تمتىع مصىىر بىالكثير مىىن       

)الهي ووة  األنمىىا  السىىياحية بالعديىىد مىىن المنىىاطق الجغرافيىىة األخىىرى. 

 المصرتة العامة للتنشيط السياحى(
التىىي تسىىتهدفها السىىىياحية    يجىىب تنىىوع وتعىىدد األسىىواق السىىياحية      -

أسىىواق سىىياحية جديىىدة فىىي   وذلىى  مىىن خىىالل التوجىىه نحىىو   المصىىرية

البرازيل واألرجنتين والشيلي والمكسىي ، وفىي   مثل أمريكا الجنوبية 

نه من  ير المنطقىي أن  أ إذالصين والهند وكوريا واليابان، مثل آسيا 

ظىر سىفر   ينهار القطىاع لمجىرد قيىا  دولتىين همىا روسىيا وإنجلتىرا بح       

 )الهي ة المصرتة العامة للتنشيط السياحى( .مواطنيها لمصر
تكثيف جهود األجهاة األمنية لتحقيق المايد من األمن على األقىل   -

حيىىي أن مصىىر ا ن تعىىد مىىن أكثىىر دول العىىالم    ،بالمنىىاطق السىىياحية

 )وزارة الداخلية( خطورة.

سىىتيعابية الطاقىىة اال بىىالمركا والمستشىىفيات،  كثافىىة األطبىىاء زيىىادة 

األسىىىرة، سىىىهولة الحصىىىول علىىىى الميىىىات الصىىىالحة  للمستشىىىفيات مىىىن

مكافحىىىة انتشىىىار الفيروسىىىات، مسىىىتوى وسىىىهولة  وجودتهىىىا، للشىىىر 

 .على األقل بالمدن السياحية وصول خدمات الصرف الصحي
االهتمىىىا  بتىىىدريب وت هيىىىل القىىىوى العاملىىىة    الحاجىىىة الماسىىىة إلىىىى    -

مسىىىتوى جىىىودة التعلىىىيم   تىىىدريب واالرتقىىىاء ب البالقطىىىاع عىىىن طريىىىق   

المىدارس الفندقيىة والمعاهىد والكليىات الخاصىة       فىي  والفندقيالسياحة 

تحسىىن كفىىاءة العنصىىر  فالسىىياحي بهىىد واإلرشىىادبالسىىياحة والفنىىادق 

 البشري بالقطاع.
بالقطىىاع علىىى اسىىتخدا    العىىاملينتىىدريب  الحاجىىة الماسىىة إلىىى مىىن  -

ممىىا  أفضىىلكل وسىىائل االتصىىال وتكنولوجيىىا المعلومىىات الحديثىىة بشىى  

وخاصىىىة بالمنشىىىاة   والت هيىىىلعىىىن طريىىىق التىىىدريب   ا نعليىىىة  هىىىي

بغىىىرض  الماديىىىة المتواضىىىعة  اإلمكانيىىىاتذات  الصىىىغيرةالسىىىياحية 

)وزارة االرتقاء بمستوى ومهارة العنصىر البشىرى العامىل بالقطىاع.     
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