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 ملخص:

وهتدف الدراسة اىل معرفة كيف ميكن للدول العربية السياحية ان تتجاوز ضعفها يف جمال تنافسية السياحة لتقوية مقصدها ومنوها 
السياحي، ومت ذلك من خالل ترتيب هذه الدول يف مؤشر التنافسية السياحة الدولية، والذي جاء يف تقارير التنافسية السياحة والسفر 

قتصادي العاملي)دافوس(، وفيه مت االعتماد على عدة اساليب منها الوففي والتحليلي واملقارن واالسلو  االحصائي الصادر عن منتدى اال
ان كل من االمارات العربية واملغر  هلا مزايا تنافسية يف جمال السياحية مما جعلها تتصدر القائمة وذلك القياسي حيث توفلت الدراسة اىل 

الدول العربية باقي   متطورة ومنتجات سياحية جذابة، اضافة اىل ذلك االمن واالستقرار السائد فيها، على عكسلتميزها ببنية حتتية 
اليت تعاين من قلة االستثمارات يف البنية التحتية، ونقص االطارات البشرية املؤهلة، وغيا  اسرتاتيجية روية واضحة لتنمية  املدروسة  السياحية

حيث مت احلصول على ان املتغريات اليت تفسر  panelالدراسة من اجلانب القياسي وفيه مت االعتماد على مناذج السياحة، وكذلك توفلت 
 واليت تأثر يف ارتفاع النمو السياحي لدى هذه الدول املدروسة وهي عائدات السياح، وعدد الوظائف السياحية.

 سياحة الدولية، الدول العربية السياحية.التنافسية السياحية، النمو السياحي، ال الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The study aims to finding out how Arab tourism countries can overcome their weaknesses in the field 

of tourism competitiveness in order to strengthen their destination and tourism growth. This was 

done through the ranking of these countries in the International Tourism Competitiveness Index, 

which was reported in the World Economic Forum (Davos), It was based on several descriptive, 

analytical, comparative and statistical methods, The study found that both the UAE and Morocco 

have competitive advantages in the field of tourism, which led them to top the list because of its 

distinguished infrastructure and attractive tourism products, in addition to the security and stability 

prevailing in them, In contrast to the rest of the studied Arab countries, Unlike the rest of the most 

important studied Arab countries, which are suffering from the lack of qualified human resources and 

the investment in the infrastructure and absence of a clear and strategic vision to develop tourism, , In 

addition, the study obtained from the standard aspect, which was based on panel models where it was 

obtained that the variables that are interpreted and which were affected by the high tourism growth in 

these countries studied, namely tourism revenues and the number of tourist jobs.  

Keywords: tourism competitiveness, tourism growth, international tourism, Arab tourism countries. 
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  مقدمة : 

يزدهر العامل العريب بالعديد من املقومات السياحية اليت متيزه عن غريه من البلدان، حيث يعد القطاع  السياحي يف 
الدول عول عليه اقتصاديات هذه الدول، كما تعترب احملرك االساسي لبعض العربية من اهم  القطاعات اليت ت الدول

ع السياحي يف االقتصاد الوطين هلا، حيث كما اهنا من ابرز النشاطات وذلك يرجع لعدة العربية لزيادة مسامهة القطا 
افة االعداد البشرية اليت تفضل قضاء بية، وكذلك كثعوامل منها البعد الديين الذي تشتهر به بعض الدول العر 

هي البعد التارخيي الذي  اجازهتا سياحية مهمها كانت قصرية يف دول عربية، وكذلك من اهم العوامل اليت ترشح 
املتغريات االجتماعية واالقتصادية من من جمموعة  تيشتهر به معظم املواقع االثرية يف البلدان العربية، كما سامه

العربية، اال ان االحداث  هة، وكثافة االعالم السياحي من جهة اخرى يف اتساع نطاق اجملال السياحي يف الدولج
ت السياسية يف بعض الدول يف اآلونة االخرة لزادت االمهية النسبية للسياحة العربية كمقصد سياحي مهم يف والتوترا
 تايل :الك  وعلى ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية البحث العامل.

كيف يمكن للدول العربية ان تتجاوز نقاط ضعفها في مجال التنافسية السياحية لتقوية مقصدها  -
 ونموها السياحي؟

 اهمية الدراسة:

تتمثل امهية الدراسة يف وضع بعض القراءات املتقاطعة للتنافسية السياحية وموجبات النمو السياحي، وفيه تبيان 
 السياحي لعينة من الدول العربية.نقاط القوة و الضعف للقطاع 

 منهج الدراسة : -  

: أوال املنهج الوففي مث املنهج لى املناهج التاليةمت االعتماد عليل ومعاجلة اإلشكالية الدراسة يف إطار القيام بتح
 منتدىالسفر باالعتماد على تقارير الصادرة عن و  التحليلي حيث مت فيه حتليل املؤشرات تنافسية السياحة

املنهج القياسي باالعتماد على و العربية املقارنة بني الدول  املنهج املقارن وفيه متاالقتصادي العاملي )دافوس(، و 
                                                                                                                                                                                    األدوات القياسية.   

 أدبيات الدراسةالمحور االول : 
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من أجل استكمال املتطلبات العلمية ملنهجية البحث مت الرجوع لبعض الدراسات واليت سوف يتم عرضها يف ما 
 يلي: 

نماذج و طرق قياس عالقة جودة و تنافسية عنوان الدراسة) دراسة حراث حنان، د محمد رمضاني،-( 1
 بناء(( وهدفت هذه الدراسة اىل  2017-2007الخدمات السياحية بالقطاع السياحي للدول المغاربية ) 

ميكننا قياس عالقة جودة وتنافسية اخلدمات السياحية بالقطاع السياحي خالهلا الطرق املناسبة اليت من النماذج و 
ات السياحية الدولية يف املؤشر الدول ذلك من خالل ترتيب هذه ( و 2007/2017) املغاربية للسنواتللدول 

، واليت تتضمنها تقارير التنافسية السياحة والسفر الصادرة عن منتدى االقتصادي العاملي )دافوس( ذات العالقة
حية للدول فسية السياالتحليل وفيه مت حتليل املؤشرات التنااد على عدة أساليب منها الوففي و .وفيها مت االعتم

، حيث توفلت الدراسة أن النموذج املناسب لقياس أثر حمل الدراسة و املقارن، واألسلو  اإلحصائي القياسي
ومنه مت احلصول أن panel جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على القطاع السياحي  هلذه الدول هي مناذج 

جاهزية  ،)املوارد البشريةاح للدول حمل الدراسة هي كل من ليت تفسر جذ  وتوافد السياملتغريات احلقيقية ا
، واملوارد الطبيعية ( ومنه حتقيق امليزة التنافسية هلذه الدول يف السوق تكنولوجيا املعلومات، تنافسية األسعار

 .1العاملية

 :(2015)عامر،  2015دراسة أ/ بوراوي ساعد ،د/عيساين عامر :جوان  -( 2
عنوان الدراسة )تقييم تنافسية قطاع السفر والسياحة يف البلدان املغر  العريب دراسة مقارنة بني اجلزائر ،تونس 
واملغر  ( ،وقد ركزت هذه الدراسة على بيان أمهية هذه املؤشرات الدولية باعتبارها أداة يف أيدي متحدي القرار 

 البيئية الداعمةبيعية والثقافية و لسياحة والسفر ،من خالل تثمني املؤهالت الطمن أجل حتسني تنافسية قطاع ا
ويف األخري توفلت الدراسة إىل جمموعة  ،لتنافسية قطاع السياحة بوجه خاص، وحتسني بيئة االستثمار بوجه عام

السفر ففي حني متكنت  من النتائج من بينها أن هناك تفاوتا يف ترتيب دول املغر  العريب يف تنافسية السياحة و 

                                                           
وطرق قياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالقطاع السياحي للدول  نماذج ،" 2018ديسمرب حراث حنان، حممد رمضاين، -1

 .متاح على الرابط :33-10(نص2018مكرر)ديسمرب  15، العدد 08االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد رقم ، جملة (2017-2007المغاربية)
consulté le 16/03/2019.  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/71799 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/71799
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، وهذا اجلزائر الزال متأخرة يف الرتتيبكال من تونس و املغر  من حتسني تنافسينها يف هذه املؤشرات ، أما 
 .2التنمية السياحية االسرتاتيجيةراجع لتأخرها يف تنفيذ 

التنافسية السياحية ) تقييم وتحليل :عنوان الدراسة  دراسة ط.د/زيان بروجة علي ،أ/ راتول محمد -( -3
 :لدول شمال إفريقيا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي

كان هدف هذه الدراسة حماولة إعطاء حتليل لواقع التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا و تقييمها للفرتة    
، ية ودوليةصائية تصدر عن منظمات اقتصادية وسياحية إقليم( بناءا على تقارير إح2015-2007بني ) ما

أيضا العوامل والسياسات احملفزة على تطوير هذا القطاع املؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر و وذلك بقياس 
بينها اإلطار التنظيمي للسياحة ومناخ األعمال والبنية التحتية للسياحة وكذلك املوارد يف دول مشال إفريقيا من 

ومن خالل هذا التحليل توفلت النتائج إيل أن  األداء السياحي ، الطبيعية والثقافية وعوامل جذ  السياحي
لدول مشال إفريقيا ضعيف سواء من حيث استقطا  السياح الوافدين وإهنا ختتلف من حيث التنافسية وال تزال 

تعاين  أهناياحي اليت تتمتع هبا هذه الدول و ضعيفة وهذا ال يعكس فعال املقومات السياحية وعنافر اجلذ  الس
استعماهلا كنقطة قوة لتصميم اسرتاتيجيات سياحية طويلة املدى وواضحة هلذه املقومات و تسيري شكلة ختطيط و م

، أما بالنسبة للجزائر وحسب ما توفلت إليه  نتائج التحليل أهنا يف ملعامل وهذا كان على العموماألهداف وا
يب وأهنا تعاين من ختلف كبري يف معظم املعايري معظم التقارير الصادرة عن املنتدى حتتل مراكز يف مؤخرة الرتت

لك اخنفاض جودة خدماهتا للسياحة وكذاملعتمدة يف بناء هذا املؤشر سواء من ناحية توفر البنية التحتية 
السياحية  وهذا يدل على اجلزائر عدم إعطاء أولوية هلذا القطاع الذي من ممكن أن يكون كقطاع داعم لقطاع 

 .         3مسامهته يف االقتصاد الوطين احملروقات وما مدى

دراسة العالقة السببية بين االستثمار السياحي عنوان الدراسة ) ،دراسة حراث حنان، محمد رمضاني  -4
وهتدف الدراسة إيل  (،toda and yamamotoوالنمو السياحي في الجزائر باستعمال منهجية 

                                                           
تقييم تنافسية قطاع السياحة والسفر في بلدان المغرب العربي دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس "،2015جوان  بوراري ساعد،عيساين عامر، - 2

http://revues.univ-متاح على الرابط .84-69ص ،40امعة حممد خيضر بسكره، العدد ج -، جملة العلوم االنسانيةوالمغرب(
biskra.dz/index.php/sh/article/view/1721 consulté le 06/06/2017.  

شمال افريقيا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي)دافوس( خالل  تقييم التنافسية السياحية لدول، "2017زيان بروجة علي، راتول حممد،   -3
متاح على الرابط .160-133،ص 14، العددد12اجمللد  (،2015-2007الفترة )

2 consulté le 17/01/2018https://www.asjp.cerist.dz/en/article/187  

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1721%20consulté%20le%2006/06/2017
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1721%20consulté%20le%2006/06/2017
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1721%20consulté%20le%2006/06/2017
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1872%20consulté%20le%2017/01/2018
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1872%20consulté%20le%2017/01/2018
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النمو السياحي ) الناتج احمللي اخلام السياحي ( باستخدام السياحي و بني االستثمار   إجياد اجتاه العالقة السببية
، وهي منهجية ال VARاليت تعتمد على منوذج متجه االحندار الذايت toda and yamamoto  منهجية

 خلصت هذه الدراسةو  ،تتفادى إشكالية االحندار الزائف تأخذ بعني االعتبار استقراريه السالسل الزمنية ، أي
االجتاه من االستثمار السياحي إىل اإلنتاج الداخلي اخلام  سببية ذات أحادية هلذه املنهجية أن هناك وفقا

السياحي وهذا داللة على تأثري النمو السياحي باالستثمار السياحي وكذلك له تأثري يف زيادة العائدات 
وخلق فرص العمل اليت تساهم يف دعم السياحية اليت تساهم يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات 

 4الدخل السياحي

 المحور الثاني : تحليل اتجاهات الحركة السياحية و تنافسيه الدول العربية 

ان دراسة اجتاهات احلركة السياحية تؤكد استمرارية حدة املنافسة بني دول العامل الجتذا  أكرب عدد ممكن من   
النامية الساعية لتطوير قطاعها السياحي من اجل احلصول على نصيب من السياح من ناحية، وتزايد عدد الدول 

السياحة الدولية من ناحية اخرى، كما توضح متابعة احلركة السياحية تزايد النمو السياحي يف العامل وتنوع جماالت 
اعات االخرى، القطاع السياحي، حبيث افبح واحد من القطاعات االكرب واالسرع يف النمو عامليا مقارنة بالقط

مليون  322وحسب ما اشارت اليه املنظمة العاملية للسياحة عن ارتفاع عدد السياح الدوليني الوافدين لـ مليار و
 920، وبـ 2016مليون سائح عام  250، باملقارنة بنحو مليار و20175% عام 7سائح بنسبة منو بلغت 

مليون  570، أما عن عدد السياح املغادرين بلغ حوايل مليار و2007مليون سائح على املستوى العاملي عام 
تريليون دوالر عام  1.02%، كما زادت العوائد السياحية على املستوى العاملي من 6.08سائح بنسبة منو بلغت 

 .20176تريليون دوالر عام  1.53مث لريتفع اىل  2014تريليون دوالر عام  1.45اىل  2007

 وعلى هذا السياق سوف نعرض نصيب بعض الدول العربية حمل الدراسة  منها ضمن العنافر التالية : 

 حركة السياحة الدولية للدول العربية : اتجاهات تطور   -2-1

                                                           
 toda،"دراسة العالقة السببية بين االستثمار السياحي والنمو السياحي في الجزائر بالستعمال منهجية 2018حراث حنان، حممد رمضاين،  - 4

and yamamoto متاح على الرابط: .146-134، ص2، العدد4(، اجمللدhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/62193 
consulté le 16/03/2019.  

5
 - http://www2.unwto.org/content/why-tourism consulté le 05/02/2019 .  

6 - https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD consulté le 05/03/2019.   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62193%20consulté%20le%2016/03/2019
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62193%20consulté%20le%2016/03/2019
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62193%20consulté%20le%2016/03/2019
http://www2.unwto.org/content/why-tourism%20consulté%20le%2005/02/2019
https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD%20consulté%20le%2005/03/2019
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كة السياحة الدولية للدول العربية باإلضافة اىل ذلك العوائد السياحية سوف نتناول يف هذا املبحث دراسة تطور حر 
  (: 2017-2007من خالل الفرتة ) املتحصل عليها الدول حمل الدراسة

 تدفقات البشرية السياحة للدول العربية:  -2-1-1

يعرض الشكل التايل تطور حركة السياحة الوافدة اىل الدول العربية و اليت ضمت بعض الدول املتواجدة منطقة 
  : 2017اىل غاية  2010الشرق االوسط واالخرى يف مشال افريقيا خالل الفرتة من 

(2017-2010(: تطور الحركة السياحية الدولية للدول العربية خالل الفترة) 01الشكل رقم )

 
 من اعداد الباحثني باعتماد على :المصدر : 

 Federalاحصائيات البنك الدويل، واهليئة االحتادية للتنافسية واالحصاء) االمارات( -

Cometitiveness and Statistics Authority 

مليون  82.21ليصل اىل  2010مليون ساح عام  84.6بلغ عدد السياح الوافدين اىل الدول العربية حوايل  
وهذه يدل على تراجع االمهية النسبية ، 72017مليون سائح عام 82.21، مث لريتفع 2015ئح عام سا

على التوايل، نتيجة لألوضاع االمنية واجليوسياسية اليت مرت هبا  2011،2015للمنطقة العربية دوليا عامي 
سياحية يف  العامل اليت واجهت  الدول العربية يف اآلونة االخرية، مثال املقصد السياحي التونسي من اكثر وجهة

باألساس السياح ، مث تالتها اهلجمات االرهابية اليت استهدفت 20118جانفي  14عدة مشاكل منها ثورة 
، وكما كانت بعض 2015االجانب يف بعض الفنادق واملنتجعات السياحية التونسية واليت كانت يف عام 

                                                           
7
 - https://data.albankaldawli.org consulté le 16/03/2019.   

8
" -دراسة حالة الجزائر و تونس-قياس محددات تدفق الصادرات السياحية باستخدام نموذج الجاذبية" ،2018-2017بودية فاطمة، - 

 .362، ص  -الشلف –،جامعة حسيبة بن بو علي أطروحة دكتوراه في علوم اقتصادية 
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مليار دوالر عام  30خسائر الدول العربية بلغ حوايل اكثر من تصرحيات رئيس املنظمة العربية للسياحة ان 
 .9حتملها القطاع السياحي نتيجة العمليات االرهابية 2015

السياح بني الدول عدد ومن بيانات املوضحة يف اجلدول يف شكل نالحظ ان هناك تباين كبري يف معدل منو 
الدراسة واليت بلغ فيها عدد السياح الوافدين اليها  العربية، حيث تصدرت االمارات قائمة الدول العربية حمل

مليون سائح، وبعدها  11.3%، مث تليها املغر  اذ بلغ  7.71مليون سائح مبعدل منو بلغ  24.6حوايل 
 2.45يت اجلزائر اليت بلغ فيها أمليون سائح وت 7.05بلغ عدد السياح مليون سائح، مث تونس  8.15مصر 

مرجحة هلذا التفاوت والتباين يف مراكز من  تكون من االسبا  من املمكن ان ، و 2017مليون سائح علم 
 حيث عدد السياح هي: 

 اخالف يف درجة اهتمام اليت توليها كل دولة بقطاعها السياحي ؛ 
 اختالف يف عنافر اجلذ  السياحي ) البىن التحتية، مرافق الفندقية ...اخل(؛ 
  واليت تسمح جبلب عدد اكرب من السياح ؛اختالفات يف مستوى اخلدمات املقدمة 
 مدى االتصال والروابط مع منظمي الرحالت السياحني الدوليني؛ 
 يف بعض الدول العربية؛ وعدم استقرار احلالة االمنية االضطرابات والتوترات السياسية 

 تطور االيرادات السياحة الدولية للدول العربية : -2-1-2
تعترب احلركة السياحية العامل االساسي الرتفاع ايرادات السياحية، وذلك نتيجة الرتفاع مستويات دخول االفراد 

اىل ارتفاه مدة اقامة  باإلضافةجد مواتية هلمن مع بىن حتتية متطورة  بأسعاروحتسني مستوى اخلدمات السياحية 
حتليل لوضعية الدول العربية  بإعطاء، وعلى هذا السياق سوف نقوم 10لسائح تسمح بتحقيق ايرادات عاليةا

يف مؤشر االيرادات السياحية  املراد دراستها واملتمثلة ) اجلزائر، تونس، املغر ، مصر، لبنان، االمارات، االردن(
 ( يوضح ذلك: 02، والشكل رقم 

 (2017-2010خالل الفترة )السياحة الدولية للدول العربية تطور اإليرادات (: 02الشكل رقم 
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 / tourismorg.org-http://www.arab: "، متاح على الرابطمليار دوالر 30القطاع تكبد خسائر بلغت املنظمة العربية للسياحة،" -

consulté le 16/03/2019.   
 .186ص االردن، "، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل-تطبيقات على الوطن العربي -"الجغرافية ،2010بظاظو،ابراهيم خليل  - 10

http://www.arab-tourismorg.org/
http://www.arab-tourismorg.org/
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 احصائيات البنك الدويل من اعداد الباحثني باعتماد على :المصدر :                  

جاء بيه البنك الدويل من احصائيات فيما خيص االيرادات السياحية للدول العربية، حيث اهنا شهدت  وحسب ما
 99.84مليار دوالر مث ايل  83.50ليصل اىل  2010مليار دوالر عام  74.16منوا اجيابيا اذ بلغ فيها حوايل 

تريليون دوالر  1.53ليت بلغت حوايل % من امجايل االيرادات العاملية، وا6.52مبا ميثل  2017مليار دوالر عام 
، وقد تصدرت االمارات قائمة الدول العربية حمل الدراسة يف امجايل اإليرادات السياحية بقيمة امجالية 112017عام 

مليار دوالر، بعدها مصر  9.086، مث يليها املغر  بقيمة بلغت 2017مليار دوالر عام  21048تصل اىل 
مليار دوالر، ويف االخري تايت تونس واجلزائر واليت بلغت فيهما  8.087مث لبنان بـ مليار دوالر،  8.638حوايل 

فيها االيرادات مليار دوالر على التوايل وبالنسبة للجزائر اليت تتعدى نسبة  0.172، 1.782االيرادات السياحية 
 .% من امجايل إيرادات العامل العربية1

وممكن يف االخري ان ننوه اىل ان مؤشر االيرادات السياحية من النقد االجنيب هو مؤشر ال ميكن االعتماد عليه يف 
تقييم الدور الكلي الذي يلعبه القطاع السياحي يف االقتصاد، ويف املقارنة الدولية، ويرجع ذلك جزئيا اىل عدم الدقة 

ات املتعلقة باإليرادات، وذلك االختالف منهجية اعداد بند اإليرادات البيانات املنشورة يف احصاءات ميزان املدفوع
السياحية من دولة اىل اخرى والطرق املتبعة يف الواقع العملي يف الدول العربية لتجميع البيانات، ناهيك عن عدم 

وي الدويل قدرة بعض الدول على الفصل بني تقديرات اإليرادات السياحية وبيانات ايرادات خدمات النقل اجل
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 - https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT. Consulté le 16/03/2019.  
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للركا  يف احصاءاهتا مثل لبنان والسعودية وقطر واجلزائر، مبا حيالف املعايري الدولية الواردة يف دليل ميزان املدفوعات 
    12بضرورة فصل االيرادات السياحية عن متحصالت النقل اجلوي للسياح

 :مؤشرات التنافسية  السياحية للدول العربية ترتيب تحليل   -2-2

تقريرا عن تنافسية قطاع السياحة والسفر على  World economic froumى االقتصادي العاملي  يصدر املنتد
دول 10دولة ومنها   139وشاركت فيه على مستوى العاملي ل  2007املستوى العاملي ، وقد كان إفدار له عام 

ومنها حيث شاركت فيه دولة على مستوى العاملي  133وضم  2009و عام  2008عربية ، مث تبعه إفدار عام 
دولة  140الذي مشل حوايل  2013و إفدار عام  2011دولة عربية يف تقرير  15دولة عربية ،وشاركت  14

أطلق  2015.وأفدر املنتدى االقتصادي العاملي ) دافوس( تقريره لعام  13دولة على الصعيد العريب 13عامليا و
وحى من تعرض قطاع السياحة لعدة فدمات فحية " واالسم است " النمو من خالل الصدماتعليه مسمى 

دولة من مجيع أحناء العامل منها  141ويغطي هذا التقرير   وكوارث جوية باإلضافة لالزمات املتالحقة يف العامل.
 79مؤشرا فرعيا و  14مؤشرات رئيسية ، و 3دولة عربية ،وعلى خالف اإلفدارات السابقة ، اليت ضمت  14

مؤشرا فرعي و  14مؤشرات رئيسية و   جاء مبنهجية جديدة تعتمد على أربع 2015تقرير لعام مؤشر متغريا ، فان 
لتطويره حسب طلب عدة دول ، منها العربية اليت شاركت يف  2015متغري ويأيت هذا التغيري يف تقرير  90

 . 14االجتماعات مع املسئولني يف املنتدى االقتصادي

تمهيد السبيل التنافسية السياحة و السفر والذي جاء حتت عنوان "  من تقرير 2017وأما بالنسبة لطبعة 
 .دولة عربية 14دولة  على مستوى العاملي و 136وتضمن  لمستقبل أكثر استدامة وشموال "

 ؤشر تنافسية السياحة والسفر :مالدول العربية ضمن  لبعض  التايل يوضح ترتيب(01رقم )واجلدول 
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جملة التنمية  ،" السياحة في الدول العربية:مقوماتها ومكامن تنافسيتها"،2008رياض بن جليلي، عادل عبد العظيم، حسان خضر، يناير - 
 api.org/ar/publication/course.aspx-http://www.arab: متاح على الرابط 15والسياسات االقتصادية، اجمللد العاشر، العدد االول، ص

consulté le 16/03/2019  
http://www.arab-بط : متاح على الرا30" .2015تقرير تنافسية السياحة و السفر لعام املنظمة العربية للسياحة ، "-13 

tourismorg.org/index.Consulté le 30/05/2016.   
14

-2007نماذج وطرق قياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالقطاع السياحي للدول المغاربية)حراث حنان، حممد رمضاين، "  - 
 .20ذكره، ص   ، مرجع سبق(2017

http://www.arab-api.org/ar/publication/course.aspx%20consulté%20le%2016/03/2019
http://www.arab-api.org/ar/publication/course.aspx%20consulté%20le%2016/03/2019
http://www.arab-tourismorg.org/index
http://www.arab-tourismorg.org/index
http://www.arab-tourismorg.org/index
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 تنافسية السياحة والسفر لبعض الدول العربية مؤشر
امساء 
 الدول

اسماء  2017سنة 2015سنة 
 الدول 

 2017سنة  2015سنة
عربيا 

(14 
 دولة(

 141دوليا)
 دولة

عربيا 
(13 

 دولة(

 136دوليا)
 دولة

عربيا 
(14 

 دولة(

 13عربيا ) دولة 141دوليا)
 دولة(

 136دوليا)
 دولة

 87 9 79 8 تونس 29 1 24 1 االمارات 
 96 10 94 10 لبنان 65 5 62 4 املغر 
 118 12 123 12 الجزائر  74 7 83 9 مصر
  75 8 77 7 االردن
 : من اعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر

-The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015-2017 . 

الرتتيب حبصوهلا على املركز االول عربيا حمافظة بذلك على يشري اجلدول املرفق اىل تصدر االمارات العربية املتحدة 
عربيا  4، وحيتل املغر  املركز 2017عام  29مراكز لتحتل املركز  5رغم تراجعها عامليا بـ 2017مكانتها لعام 

من  عامليا مث تأيت كل 07عامليا و 75عامليا، أما عن فهي متقدم عن مركزها الدويل بـ مركزين لتحتل املركز  63و
 13، واما عن اجلزائر اليت تأيت يف املركز على التوايل 10-9-8االردن وتونس، لبنان يف مراكز على مستوى العريب 

، ونرى ان هناك اختالف يف الرتتب و التباين بني الدول حمل الدراسة وذلك من  2017عامليا عام  118عربيا و
خالل اجياد بيئة مناسبة للسياحة والسفر وحتسني  خالل حتسني بعض الدول مستوى االداء السياحي هلا من

سياستها السياحية وتوفري الظروف املالئمة الستقبال السياح الوافدين اليها، باإلضافة اىل تعزيز تراثها الثقايف 
  ومواردها الطبيعية.  

 ين مؤشرات السياحة في دول العربية قياس ودراسة العالقة ب  المحور الثالث: 

سنعتمد على مناذج بيانات السالسل  لف مؤشرات السياحية يف دول العربيةقياس وتقييم العالقة بني خمتإلجراء 
، حبيث اكتسبت هذه النماذج يف اآلونة االخرية اهتماما خافة بالنسبة (panel data)الزمنية واملقطعية 

 االختالفات بني الوحدات املقطعية .للدراسات االقتصادية ألهنا تأخذ بعني االعتبار اثر الزمن واثر 

 منهجية الدراسة والنموذج المستخدم:  -3-1  

مث عرض النموذج وانطالقا مما سبق اوال نقوم بإعطاء تعريف ملختلف املتغريات الدراسة املستعملة ودول حمل الدراسة 
  املستخدم يف الدراسة.
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 : كالتاليالتعريف بمتغيرات المستعملة في نموذج الدراسة وهي   -3-1-1

 اسم املتغري رمز المتغير
Pibt النمو السياحي % 
Invt  االستثمار السياحي% 

Vexp  )فادرات السياح )االنفاق اخلارجي% 
Temp التوظيف السياحي% 

NT  عدد السياح% 
Tch ) سعر الصرف الرمسي )العملة احمللية مقابل الدوالر االمريكي 

 بناءا على متغريات حمل الدراسة : من اعداد الباحثني  المصدر

 مصادر بيانات الدراسة:  -3-1-2

تنوعت مصادر بيانات املتغريات املستعملة يف هذه الدراسة القياسية، حبيث مت اقتباسها من مصادر متعددة متثلت 
اهليئة االحتادية للتنافسية واالحصاء) ، (WTTC)، واجمللس االقتصادي العاملي(WDI)يف: البنك الدويل

 .Federal Cometitiveness and Statistics Authorityاالمارات(

 وصف عينة الدول المستعملة في الدراسة:   -3-1-3

اجلزائر، واليت تتكون من )الدول العربية دول خمتارة من  7القياسية من تتكون العينة اليت ستجرى عليها هذه الدراسة 
وقد مت اختيارها طبقا لتوفري البيانات للمتغريات طوال فرتة حمل  ،تونس، املغر ، مصر، لبنان، االمارات، االردن(

 الدراسة، وعلى حسب تكاملها وتشاهبا يف بعض مقومات اجلذ  السياحي .

 النموذج المستخدم :   -3-1-3

بعد التعرف على متغريات الدراسة ومصادرها املتعلقة بكل متغري و حتديد دول وفرتة الدراسة، االن سوف نقوم   
 نموذج املختار هلذه الدراسة و املتمثل يف الدالة التالية: ال بتحديد

𝑃𝑖𝑏𝑡 = 𝑓(𝐼𝑛𝑣𝑡 , 𝑉𝑒𝑥𝑝 , 𝑇𝑒𝑚𝑝 , 𝑁𝑇, 𝑇𝐶𝐻) 

وبشكل خمتصر ميكن كتابة النموذج بصيغته الرياضية العامة بوضع مجيع املتغريات قيد الدراسة يف النموذج املقرتح  
 كما يلي: 
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𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡……………..(1) 

𝑡 = 1,2 … … … … … 𝑇              𝑖 = 1,2 … … … … … 𝑁 

𝑦𝑖,𝑡ميثل معدل منو السياحي للبلد : i   ويف الفرتةt . 

𝛼𝑖   اخلاص بكل دولة وهذا التأثري خيضع ملنهج التأثريات أ, منهج التأثريات العشوائية من خالل  للتأثري:ترمز
 .Hausmanاختبار 

β متجه عامودي :(𝐾 ×  للمعلمات املراد تقديرها لكل متغري مستقل .  (1

𝑋𝑖,𝑡  متثل املصفوفة: ( × 𝑘)  لعدد من املتغريات املستقلة املؤثرة يف النمو للبلدi و يف الفرتة t. 

 𝜀𝑖,𝑡  متجه عامودي :(𝑇𝑛 ×  .tويف الفرتة  iحلد اخلطأ العشوائي للبلد  (1

لتطبيق هذا النموذج تستخدم هذه الدراسة يف التحليل القياسي قاعدة بيانات مدجمة) مقطع عرضي وسالسل 
 t= 33دول املينا، وحتتوي على لسلسلة زمنية لعدد  7املتمثلة يف  iمن الوحدات املقطعية  n=7زمنية( مع عدد 

د املشاهدات املستخدمة يف التحليل و ، وبالتايل يكون عد2018اىل غاية  1995من الفرتات واليت تغطي من 
×T) القياس 𝑛)  مشاهدة.  168هو 

 وفق الصيغة الرياضية االساسية لتكديس البيانات على الشكل التايل:  panelيكتب منوذج 

𝑝𝑖𝑏𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽1𝐼𝑛𝑣𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑉𝑒𝑥𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑁𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑇𝑐ℎ𝑖,𝑡 

 خطوات تقدير النموذج وعرض النتائج: : -3-2

دول املينا)  7ومتكونة من  panelيعرض هذا اجلزاء من الدراسة مراحل عملية التقدير على عينة من بيانات 
اىل غاية  1995اجلزائر، تونس، املغر ، مصر، لبنان، االمارات العربية املتحدة، االردن(على الفرتة املمتدة من 

اىل استخدام العالقات اليت  باإلضافةحبيث تتمثل اخلطوة االوىل يف دراسة االستقرارية متغريات النموذج  2018
 pedroni(engle-Grangerراسة عالقات التكامل املتزامن اخلافة باختبار ميكن أن تربطها من خالل د

based)  ملتغريات النموذج على املدة الطويل ويف االخري نقوم بتقدير منوذجpanel,مع عرض وتفسري النتائج 

 :  panelدراسة االستقرارية والتكامل المتزامن لبيانات  -3-2-1
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ريات النموذج علينا اوال بدراسة استقرارية السالسل الزمنية واملقطعية ملختلف متغ panelلدراسة وتقدير مناذج 
التكامل املتزامن للمتغريات اليت هلا نفس درجة التفاضل، ويتم ذلك عمن  وبعدها اختبارات اخلاص هبذه الدراسة،

 .panelطريق استخدام عدد من االختبارات املطورة لتحليل وفحص جذر الوحدة لبيانات 

 : اختبارات االستقرارية لمتغيرات الدراسة   

من خالل االعتماد على خمتلف االختبارات لدراسة االستقرارية السالسل الزمنية واملقطعية واليت تعترب أكثر 
 وذلك من اجل معرفة درجة تكاملها لذلك تستكشف ما اذا كانت مستقرة يف مستوياهتا استخداما وشيوعا،

على كل متغرية على حدى و املمثلة يف اجلدول املوايل  استقراريه، وعلى ما ورد قمنا بتطبيق اختبارات االفلية
  : 

 (: اختبارات االستقرارية ملتغريات الدراسة02اجلدول رقم )

 المتغير
 اختبارات الجذر الوحدوي المشترك اختبارات الجذر الوحدوي الفردي

IPS ADF-Fecher chi-

square 

pp-Ficher   chi-

square 

LLC Breitung t-stat 

statistic p-value statistic p-value statistic p-   value  statistic p-value statistic p-value 

pibt -1.8446 0.0325 24.8139 0.0364 81.2450 0.0000 -2.2763 0.0114 -2.0706 0.0192 

invt -3.4024 0.0003 34.6039 0.0017 32.4199 0.0035 -2.8830 0.0020 -3.5372 0.0002 

Vexp -2.3650 0.0090 28.1498 0.0136 88.2186 0.0000 -2.4091 0.0080 -1.1030 0.1350 

Temp -2.4477 0.0072 28.2986 0.0130 80.2938 0.0000 -2.9992 0.0014 -2.9419 0.0016 

NT -6.3214 0.0000 62.0551 0.0000 141.101 0.0000 -6.5369 0.0000 -2.6421 0.0041 

Tch -1.6983 0.0447 -1.8204 0.0343 46.5549 0.0000 8.51459 1.0000 -2.9402 0.0016 

 Eviews10من اعداد الباحثني باالعتماد على الربنامج االحصائي  المصدر: 

، حيث تشري اىل غيا  وما نالحظه من خالل نتائج اجلدول و احملصل عليها بعد اجراء اختبارات االستقرارية
وهذا ما يدل على رفض   (level )جذور الوحدة على مستوى املتغريات املدروسة اي اهنا مستقرة عند املستوى

 فرضية العدم لوجود جذور الوحدة.

 : دراسة عالقات التكامل المتزامن 

ومتكاملة من نفس  (level)بعد اجراء اختبارات االستقرارية وكما اشارنا سابقا اهنا مستقرة عند املستوى 
الدرجة واليت تنمو بنفس وترية االجتاه على املدى الطويل )عالقة توازنيه طويلة االجل( وعليه سنقوم باختبار 
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والذي  based) pedroni (engle-Granger عالقات التكامل املتزامن من هذه املتغريات باستعمال
 توضحه النتائج املدرجة يف اجلدول املوايل:  يرتكز على اختبارات جذر الوحدة للبواقي وهذا ما

 pedroni(: نتائج اختبار عالقات التكامل المتوازن لـ 03الجدول رقم )     

 (Within-dimension) اختبارات البعد الداخلي

 (Weighted) بالترجيح بدون ترجيح االختبار

statistic p-valeu statistic p-valeu 

Panel v-stat -2.878537 0.9980 -3.840585 0.9999 

Panel- rho-stat 1.52952 0.9369 1.163857 0.8778 

Panel pp-stat -5.164693 0.0000 -9.144036 0.0000 

Panel ADF-stat 0.5523 0.379181 -4.536801 0.0000 

 (between-dimension)اختبارات البعد الخارجي

 statistic p-valeu االختبار

Group- rho-stat 2.331630 0.9901 

Group pp-stat -14.61458 0.0000 

Group ADF-stat -2.477381 0.0000 

 Eviews10 نات الدراسة والربنامج االحصائيامن اعداد الباحثني باالعتماد على بيالمصدر: 

ليس هلا معنوية  pedroniتشري النتائج املوضحة يف اجلدول رقم)...( اىل ان اغلبية االحصاءات الختبار 
عدم وجود تكامل القائلة  H0، اي نقبل فرضية العدم  11احصاءات من افل  5احصائية واليت هي 

 متزامن بني املتغريات املتكاملة من نفس الدرجة .

 :  Panelتقدير نماذج وفق معطيات   -3-2-2

 (PME)مت تقدير مناذج البيانات الطولية الثالثة و هي منوذج االحندار التجميعي  Panelوفقا لتحليل نتائج 
ينب نتائج التقدير  (04)و اجلدول   (REM)ومنوذج التأثريات العشوائية  FEM) (و منوذج التأثريات الثابتة

 .Eviews10 باالستعانة بربنامج

 Pibt)  (المتغير التابع : يمثل معدل نمو السياحي
 panel :24×7 =168مجموع مشاهدات  =T=24    7N  2018-1995الفترة

منوذج االحندار  المتغيرات التفسيرية
 (PEM)التجميعي 

منوذج التاثريات الثابتة 
(FEM) 

منوذج التاثريات العشوائية 
(REM) 

Constante 0.955605 

(0.1006) 

0.093159 

(0.9945) 

0.955605 

(0.0883) 

Invt 0.022957 

(0.3893) 

 0.030909 

(0.2392) 

0.022957 

(0.3713) 
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 Eviews10من اعداد الباحثني باالعتماد على بيانات الدراسة والربنامج االحصائي املصدر: 

 * القيم بني قوسني متثل قيم االحتمالية لستودنت لكل متغرية .

اإلحصائية أن النماذج الثالثة مقبولة من الناحية اإلحصائية عند مستوى   Fنالحظ من خالل نتائج اجلدول أن 
 .فيشرحصائية % حسب إ5داللة 

 اختيار النموذج المالئم للدراسة :  - 

 المقيد : F أ/ اختبار    

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس سوف ننتقل إىل استخدام أساليب االختبار بني هذه النماذج 
املقيد لالختيار بني النموذجني : االحندار التجميعي و منوذج التأثريات الثابتة حيث   Fالثالثة من خالل اختبار 

 بناءا على نتائج معامل االرتباط الظاهرة للنموذجني يف اجلدول أعاله :وفق الصيغة التالية :

𝐹 =  
(𝑅𝐹𝐸𝑀

2 −𝑅𝑃𝑀𝐴
2 )/(𝑁−1)

(1−𝑅𝐹𝐸𝑀
2 )/(𝑁𝑇−𝑁−𝐾)

                 F(N-1 ,NT-N-K) 

اجملدولة عند  Fو هي اكرب من قيمة إحصائية 3.392264املقيد احملسوبة  Fوقد بلغت قيمة إحصائية 
املقيد جند أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج   F، وعلى ضوء هذه النتائج  2.09اليت بلغت و   % 5معنوية 

panel  لتقدير بأسلو  االحندار التجميعي .الساكن هي طريقة اآلثار الثابتة باملقارنة مع طريقة ا 

 :   Hausman اختبار  -

Vexp 0.115873 

(0.0018) 

0.106440 

(0.0034) 

0.115873 

(0.0012) 

Temp 0.928472 

(0.0000) 

0.931618 

(0.00000) 

0.928472 

(0.0000) 

NT  -0.030373 

(0.4042) 

-0.009822 

(0.7828) 

-0.030373 

 (0.3863) 

Tch -0.000228 

(0.8034) 

0.002860 

(0.9631) 

-0.000228 

(0.7960) 

𝑹𝟐(𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆𝒅) 0.996459  0.996870 0.996459 

Adjusted R-squared 0.996321 0.9965090 0.996321 

𝑷(𝑭 − 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄) 0.0000 0.0000  0.0000 



 

18 

املقيد يتم إجراء االختبار الثاين املتمثل يف اختبار هومسان للتفضيل بني منوذج  F  بعدما قمنا اختبار 
 التأثريات الثابتة و منوذج التأثريات العشوائية حيث ظهرت النتائج كتايل :

 Hausman اختبار  ( :05اجلدول رقم )

 Chi-Sq .Statistic p-value نوع االختبار 

Hauman test 16.172381 0.0064 

 Eviews10املصدر: من اعداد الباحثني باالعتماد على بيانات الدراسة والربنامج االحصائي           

 (Chi-sq statistic)ارتفاع القيمة االحصائية  Hausmanباالعتماد على نتائج اجلدول فقد اظهر اختبار 
 p-valeu% اليت تتبع كاي تربيع ومع وجود القيمة االحتمالية 95، وعند مستوى معنوية 16.1723بقيمة 

%، ومنه نرفض فرضية العدم اي النموذج املناسب هلذه الدراسة هو منوذج 5وهي اقل من  0.0064اليت بلغت 
 التأثريات الثابتة.

  : تقدير معلمات النموذج باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة  

سوف نقدر معلمات النموذج  والغاء املتغريات اليت كانت ليس هلا معنوية Hausmanبعد نتائج اختبار 
الثابتة وذلك باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية باعتماد على الربنامج  التأثرياتباستخدام منوذج 

 واجلدول يوضح ذلك :  10Eviewsاالحصائي 

 معلمات نموذج الدراسة المقدرة باستخدام التأثيرات الثابتة  :(06)الجدول رقم  
 Pibt)  (المتغير التابع : يمثل معدل نمو السياحي

 panel :24×7 =168جمموع مشاهدات  =T=24    7N  2018-1995الفرتة
 نموذج تأثيرات الثابتة التفسرييةاملتغريات 

Constante 0.595842 
0.1516 

Invt 0.030909 
0. 2392)) 

Vexp 0.106440 
(0.0034) 

Temp 0.931618 
(0.00000) 

NT -0.009822 
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 Eviews10 االحصائي والربنامج الدراسة بيانات على باالعتماد الباحثني اعداد من: املصدر

 

 : FEMاختبارات القياسية لنموذج التأثيرات الثابتة  -3-2-3
: الختبار االرتباط الذايت   Femاختبار االرتباط الذاتي لألخطاء لنموذج التأثيرات الثابتة  -1

واليت وقعت يف منطقة القرار غري حمسوم، ومنه مت استخدام اختبار  Dwاوال مت استخدام اختبار لألخطاء 
Breuch-pagan LM  واليت بلغت  0.05كانت القيمة االحتمالية له اكرب من مستوى املعنويةو

 القائلة لعدم وجود ارتباط ذايت بني االخطاء.  H0، اي نقبل فرضية العدم 0.5987
 : FEMاختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء لنموذج التأثيرات الثابتة  -2

 التايل:   الشكلو النتائج موضحة يف Jarque bera  االختبار سنعتمد على اختبارهذا  إلجراء
 لتوزيع االخطاء العشوائية  Jarque bera(: نتائج اختبار 03الشكل رقم )

0
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16

20

24

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

Series: Standardized Residuals

Sample 1996 2017

Observations 135

Mean      -3.62e-17

Median  -0.215930

Maximum  19.12085

Minimum -18.53256

Std. Dev.   4.850576

Skewness  -0.035238

Kurtosis   5.824070

Jarque-Bera  44.88941

Probability  0.000000  
 Eviews10 االحصائي والربنامج الدراسة بيانات على باالعتماد الباحثني اعداد من: املصدر

0.7828) 
Tch 0.002860 

(0.9631) 
𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟔𝟖𝟕𝟎          𝒑𝒓𝒐𝒃𝑭 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎                    𝑫𝑾 = 𝟐. 𝟑𝟐𝟕𝟒 

 0.469534- اجلزائر 
 2.308254 تونس 
 1.821632 املغر  
 1.134391 مصر 
 4.006439- لبنان 
 3.995685+ االمارات العربية املتحدة 
 1.443018 االردن 
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وايل يساوي  0.05أفغر من  Jarque bera  ةلإلحصائيمن خالل النتائج نالحظ ان االحتمال املرافق 
prob JB=0.00000 يف هذه احلالة نرفض ،H0  ونقبلH0  وبالتايل االخطاء العشوائية ال تتبع التوزيع الطبيعي

. 

 تفسير النتائج : -3-3

ة لبعض مؤشرات السياحة العربية دير دالة النمو السياحي بالنسبقيتضح لنا من خالل اجلدول نتائج ت
السياحية  الوظائفوعدد   vexpمتغريات النموذج يف فادرات السياح )االنفاق اخلارجي(  تأثريتظهر معنوية و 

temp حني نالحظ غيا  اثر املتغريات االخرى كل من االستثمار السياحي، وميكن القول ان االستثمار يف هذا ،
سب يف املدى القصري وكما اجملال ان ال تكون عوائده يف املدى القصري بل على املدى الطويل، يف حني النمو حي

نالحظ غيا  املعنوية االحصائية للمتغري عدد السياح والذي ميكن ان تكون له ارتباط مع فادرات السياح ، واما 
، اما بالنسبة للقوة التفسريية للنموذج فان هذه %5عن سعر الصرف ليس له معنوية احصائية عند املستوى املعنوية 

ريات احلافلة يف هذه الدول ،ومن حيث املعنوية الكلية للنموذج يظهر فيشر ان من التغ %99.6العوامل متثل 
بالتايل ان معامالت النموذج ختتلف عن  %5اقل من حد املعنوية  FC =0.0000 القيمة االحتمالية االحصائية 

 الصفر.

 ة: الخاتم

الكثري من الدول العامل مبا حيققه من تدفقات يعترب قطاع السياحة من القطاعات احليوية اليت تؤدي دورا رياديا يف 
حية املالئمة للنهوض هبذا مالية لفرص عمل وبديل لالستثمار األجنيب ،  إال أن األمر يتطلب توفري البيئة السيا

وحترير االكتسا  أو فتح االستثمار السياحي أمام األجانب لدعم االستقبال من خالل حزمة من  ،القطاع
كذا سب منخفضة على احلقوق اجلمركية و وذلك عرب تطبيق ن ،حلملهم على االستثمار يف اجملال يةاإلعفاءات الضريب

القطاع من حيث العائدات السياحية وفرص التشغيل اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ،ومنه حتقيق ودعم 
سياحية اليت مت دراستها تباين بشكل كبري ، ومنه توفلت الدراسة اىل ان الدول العربية الالوطيناملسامهة يف الناتج و 

يف الرتتيب ضمن مؤشر التنافسية السياحة والسفر حيث متتلك االمارات العربية واملغر   مزايا تنافسية يف جمال 
السياحية مما جعلها تتصدر القائمة وذلك لتميزها ببنية حتتية متطورة ومنتجات سياحية جذابة، اضافة اىل ذلك 

، على عكس باقي الدول العربية اليت تعاين من التوترات االمنية وقلة االستثمارات يف رار السائد فيهااالمن واالستق
وكذلك توفلت البنية التحتية، ونقص االطارات البشرية املؤهلة، وغيا  اسرتاتيجية روية واضحة لتنمية السياحة، 



 

21 

حيث مت احلصول على ان املتغريات اليت تفسر  panelوفيه مت االعتماد على مناذج  الدراسة من اجلانب القياسي
 واليت تأثر يف ارتفاع النمو السياحي لدى هذه الدول املدروسة وهي عائدات السياح ، وعدد الوظائف السياحية.

ومن اجل تقوية هذه الدول العربية املدرسة ملقصدها السياحي  ومنوها السياحي ميكن ان نضع بعض 
 فيات التالية:النقاط و املتمثلة يف التو 


االهتمام بتوفري املناح االستثماري املالئم ووضع تشريعات وسن قوانني حمفزة للمشاريع السياحية يف البنية  

 التحتية، ومنه زيادة تدفق رؤوس اموال االستثمار االجنيب .

      امل والتعاون بني يف اجملال السياحي، للسعي و تعزيز التك العربيةزيادة عدد االتفاقيات املربمة بني دول
 الدول يف قطاع السياحة .

 ،التكنولوجية. حماولة توحيد املعايري السياحية يف دول حمل الدراسة املتعلقة باملوارد البشرية واملادية 
  املشرتكة . العربيةاعتماد الطريان بكلفة منخفضة لتفعيل السياحة 
  العربيةتنظيم قاعدة بيانات مشرتكة تضم املقومات السياحية املتوفرة لدى الدول . 
 . فياغة اسرتاتيجيات هتدف اىل توحيد السياسات السياحية يف هذه الدول 
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