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 ملخص البحث :
يمكن القول أن السياحة هي صناعة المستققلل   و  يتلال ققتاموا وقوستووا وقاويهتا ينمتو 

 0202ييوة جاا   حيث قشيي قوقوات منظمة السياحة الوالمية إلت  أعتااا الستياع لوتا  لصوية س
سيصل إل  ملياي وسقمائة مليون سائح   لذلك فوي حاجة أساسية لققا  الوياق وقنميقه في القين 
الحالي . ولما أن الوياق يمقلك الكثيي من اإلمكانيات ومقومات الجتذ  الستياحي القتي قمكنته متن 

لتتذا ستتو  اللاحتتث التت  قحايتتا واقتت  الوتتي  ة الوايتتا متتن الللتتاان اي تتي  فتتي جتتذ  الستتياع منافستت
والالتت  الستتتياحي واويا فتتتي التتيال امكانيتتتات ومقومتتتات الجتتذ  الستتتياحي وذلتتتك متتن  تتت ل اجتتتيا  
اياستتتة قحليليتتتة لوتتتذا الواقتتت  الستتتياحي فتتتي الوتتتياق والتتتيال اهتتت  المشتتتاكل القائمتتتة للقوصتتتل التتت  اهتتت  

 المققيحات القي قساعا في قحسين واق  المسقو  السياحي في الوياق .ا سقنقاجات و 
 
 

 
Reality Of Tourism Offers and Demands 

In Iraq 
Analytical Study 

 
 

Lecturer D. Saad Ibrahim Hamed 
Ninavh Technical Institute 

 
Abstract: 

It can be said that tourism is the future industry. Tourism advances, 

extends, and develops rapidly. Expectations of International Tourism 

Organization state that the tourists numbers for 2020 will be one billion 

and six hundred millions tourists. So tourism is an essential element to 

development of Iraq during the current century. As Iraq posses the 
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majority of tourism attractions it will be certainly able to compete with 

many other countries in this field. So, the research sought to determine 

the reality of tourist offers and demands as well as its role in showing the 

capabilities and constituents of tourist attractions, and that through 

conducting analytical study of this tourist reality in Iraq, and addressing 

the main problems to conclude the most important conclusions and 

suggestions which aid to improve the reality of tourism in Iraq. 

 

 
 :المقدمة
قمثل السياحة احا اينشتاة ا ققصتااية القتي ققمقت  لةهميتة كليتية فتي الللتاان القتي قمقلتك  

مكانياقته القتتي يتتق  القتتياا عليوتتا وليايقوتتا متتن  مواقت  ستتياحية   أو فيوتتا مقومتتات الجتتذ  الستتياحي وال
يمثتل نقاتة السياع   لذا فان وجوا ال اا القنمويتة الولميتة الملنيتة علت  أستي قستويقية صتحيحة 
 اللااية  نا ق ونجاع أي جوا سياحي هااف  جقذا  المليا من السياع واإلييااات .

فول  المسقو  المحلي قمثل الكنول السياحية المقنوعة في الوياق النفا الحقيقي الاائ  إذا  
ة   فالقسويق ما ق  قاوييها والوناية لوا   فضً  عن ا هقما  لوا من الناحيقين القسويقية واإلاايي

السياحي هو النتال  التيئيي والموجته للحيكتة الستياحية الحايثتة ب تذين لالحستلان القعيتي والقوقيتا 
عنتتا القوامتتتل متتت  منقتتتو   تتتامي ستتتيي  القلتتتف و يتتي قالتتتل لل تتتلن   ومتتتن هنتتتا فتتتان اجتتتيا  الاياستتتة 

ياحة هتو هتافنا القحليلية للواق  السياحي في الوياق واويا في قحقيق متا نامتح إليته فتي قاتا  الست
 في هذا اللحث .

 وقضمن اللحث المحاوي ا قية :
 المحوي ا ول : ا ااي المنوجي لللحث

 المحوي الثاني : ا ااي النظيي
 المحوي الثالث : ا ااي القحليلي

 المحوي اليال  : ا سقنقاجات والمققيحات
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 اإلطار المنهجي للبحث:  المحور األول
 أوالً : مشكلة البحث : 

السياحة في الوياق قواجه الكثيي من الصوولات القي حالت حق  اآلن اون وصولوا إلت  
المستتقو  المالتتو  التتذي ي ئتت  متتا يملكتته الوتتياق متتن مقومتتات الجتتذ  الستتياحي القتتي قجولتته متتن 
التتاول اليائتتاة فتتي مجتتال الستتياحة   وذلتتك ينوتتا لتت  قحقتتل فتتي الماضتتي موقووتتا المالتتو  صتتناعة 

  وجتتوا  اتتا قنمويتتة واضتتحة ومقكاملتتة للنوتتو  لوتتذا الصتتناعة ممتتا انوكتتي ذات أولويتتة   وعتتا
ستتتللًا علتتت  ققتتتاي  منقتتتو  ستتتياحي مقكامتتتل ومقنتتتو  و نتتتي لاينشتتتاة الستتتياحية الم ئمتتتة لمقومتتتات 

 الجذ  السياحي الموجواة في الوياق   ويمكن قوضيح المشكلة من   ل القساؤ ت ا قية :

 في الوياق ؟ هل يوجا ال  حقيقي عل  السياحة .1

 هل يوجا عي  سياحي لموناا القسويقي في الوياق ؟ .0

  يا  اوي القسويق السياحي لوا  ق صيص ميلانية م صصة له في الوياق . .3

في حين أن الاول اإلقليمية المجاوية للوياق  صصت ميلانية للقسويق الستياحي   ستوييا 
 [ .1ون او ي( ]ملي 31مليون او ي ت قيكيا  8مليون او ي ت اييان  1.1
 

 أهمية البحث :  .ثانيا
مكانياقتته فوتتو يوتتاي متتن التتاول القتتي يقتتوافي فيوتتا  يمقلتتك الوتتياق مقومتتات الجتتذ  الستتياحي وال

  ث من أهمية المشكلة القي يوالجوتاال لين الثيي من أنوا  السياحة المقنوعة   وقنل  أهمية اللح
نمتا اللحتث التذي فقا قعيتي مفوتو  القستويق كليتًا ولت  قوتا الستلوة أو  ال امتة الجيتاة قستوق نفستوا وال

يلاأ لالمسقولك وينقوي له . ومن هنا قنل  أهمية اللحث في اياسة واق  الوي  والال  السياحي 
فتتي الوتتياق وقحليلتته متتن  تت ل قتتوفيي ال تتامات المقنوعتتة القتتي قومتتل علتت  قحقيتتق أعلتت  ايجتتات 

 ية .اإلشلا  لحاجات السائح وي لاقه الحالية والمسققلل

 
 أهداف البحث :  .ثالثا

 يواف لحثنا إل  ما يةقي :
قحليل الوي  السياحي في الوياق   وقحايا المشاكل القي يواني منوا نقيجتة  يتا  القستويق  .1

 السياحي .
قحليتتل الالتت  الستتياحي والقةكيتتا علتت  أهميتتة القستتويق الستتياحي فتتي ليتتااة الالتت  متتن  تت ل  .0

 سياسة قسويقية مقكاملة .
   اليوة الميلانية الم صصة للقسويق السياحي .القويف عل .3
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 فرضية البحث : .رابعا
  قوجتتا إستتقياقيجية واضتتحة فتتي مجتتال الستتياحة فتتي الوتتياق ستتوا  أكتتان متتن حيتتث الوتتي  أ   .1

 الال  السياحي .

 عا  فوالية قس  القيويج السياحي نقيجة عا  ق صيص ميلانية للقسويق السياحي . .0

 
 منهج البحث :  .خامسا
  ا عقمتتاا عنتتا إعتتااا اللحتتث علتت  المتتنوج القتتايي ي   والمتتنوج الوصتتفي القحليلتتي فتتي قتت

 قحليل الجااول اإلحصائية .
 

 المحور الثاني : اإلطار النظري 
 : Tourismالسياحة  .والأ

للسياحة أكثي من مفوو  وكل منوا ي قلف عتن اآل تي لقتاي ا تق ف اللاويتة القتي ينالتق 
ينظتتي إليوتتا علتت  أنوتتا ظتتاهية اققصتتااية متتن  تت ل قةثييهتتا ا ققصتتااي   منوتتا اللاحتتث   فلوضتتو  

لينما ينظي إليوتا ا جقمتاعي متن  ت ل يؤيتة اجقماعيتة لقةثييهتا علت  ستلوك الفتيا فتي المجقمت    
والسياسي ينظتي متن  ت ل قةثييهتا علت  القتياي السياستي واقجاهتات التيأي الوتا    ومتنو  متن يتي  

 ت الاولية واإلنسانية   وهكذا للقية الولو  اي ي  .أثيها في قنمية الو قا
وقتتتا عيفقوتتتا ايكاايميتتتة الاوليتتتة للستتتياحة   مجمتتتو  القتتتنق ت اللشتتتيية واينشتتتاة المقيقلتتتة 
عليوا والناجمة عن القواا اإلنسان عن موانه قحقيقًا لي لة ا نا ق والقعيتي وكتل متا يقولتق لوتا 

شتتلا  حاجتتات الستتائح ( ] . وهتتذا المفوتتو  يؤكتتا علتت  الستتياحة ال ايجيتتة ويومتتل  [0متتن أنشتتاة وال
 السياحة الاا لية .

( فويفقوا علت  أنيوتا   مجمتو  الو قتات وال تامات W.T.Oأما منظمة السياحة الوالمية  
الناقجة عن الستفي واإلقامتة إلت  ذلتك الحتا التذي   يحقتا  الستائح فيته إلت  إقامتة اائمتة و  يقيقت  

 [3ةجي مافو  ( . ]عل  سياحقه أي نشاا ل
فتتي حتتين عيفوتتا الحنتتاوي علتت  أنوتتا   علتتاية عتتن نشتتاا إنستتاني يولتتي عتتن حيكتتة انققتتال 
ايفياا وايموال متن مكتان إلت  ب تي ي تيا  مقوتااة  يتي أ تيا  الومتل ولصتوية مؤققتة   ققتل 

 [1ساعة (. ] 01عن 
إلت  ب تي  ستياحة  ولنا  عل  متا ققتا  يتي  اللاحتث أنيوتا   حيكتة انققتال ا فتياا متن مكتان

اا لية( أو من للا إل  ب ي  سياحة  ايجية( وييي قصا كان ما عاا قصا الومل الذي ياي عليه 
 ساعة و  قليا عن سنة( . 01يلحا ماايا لماة   ققل عن 
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 :  Excursionistثانيا : المتنزه 
يته لاليحلتة ساعة لمناقة ما ( وكثييا متا يتالل عل 01لائي وققي للض  ساعات   اقل من 

 [5( وقشقمل عل  المسافيين حلًا لالسفي والقجوال. ]Day Tripاليومية  
 

 السائح :  .ثالثا
ستتاعة فتتي ايقتتل يي ستتل   قولتتي  ت قيفيتته ت  01هتتو أي فتتيا لاي مكانتتًا أو اولتتة لمتتاة 

لت  اسقجما  ت ع   ت يياضة ت عقلات مقاستة ت الت ( فوتو ينقفت  لوقتت فيا ته إلشتلا  ي لاقته االمتا 
 [6قة ذ ليايقه اال  اإلقامة الاائمة في هذا المكان   أو ممايسة حيفة موينة فيه قاي عليه أجيًا.]

 
 :  Visitorالزائر  .رابعا

أي شتت ص يتتلوي قاتتيًا عتتاا القاتتي التتذي فيتته محتتل إقامقتته يي ستتل  كتتان عتتاا قلتتك القتتي 
 [7يحصل لوا عل  عو  من   ل ليايقه لذلك القاي . ]

 
  Tourism Servicesمة السياحية : الخد .خامسا

 مجموعتتة الوستتائل الماايتتة الضتتيويية لقتتةمين اشتتقياك النتتاي فتتي  Jery Casperعيفوتتا 
 [8السياحة وقسويل ذلك وقحقيق أهاافوا و لق ال امات السياحية واسقومالوا( . ]

الفتيا  قا ا فتل الوستائل المونويتة القتي قلوت  اويًا كليتيًا فتي إيصتال Jeryيي  اللاحث أن  
 إل  حالة اليضا حق  م  ا فققاي ال  الكثيي من الوسائل المااية . 

وعيفت ايضا كونوا اينشاة القي قكون  يي ماايتة أو  يتي ملموستة القتي يمكتن ققتايموا 
لشتتكل منفصتتل أو مستتققل وقتتوفي إشتتلا  الي لتتات والحاجتتات وليستتت لالضتتيوية أن قتتيقلا متت  ليتت  

 [9ل  نقل الملكية . ]منقو  أو  امة أ ي    و  ققا
  علتتاية عتتن مجمتتو  اينشتتاة أو ايعمتتال  يتتي الملموستتة لاليوقوتتا ويرررا الباحررث أن  ررا 

القي قحقق اليضا واإلشلا   حقياجات الستائح وي لاقته عنتا شتيائه للستلوة الستياحية أو استقو كه 
صتتلي محققتتة لل امتتة وقتتت ستتفيا أو إقامقتته فتتي أمتتاكن القصتتا الستتياحي لويتتاًا عتتن مكتتان ستتكنه اي

 مياواًا لمن يقاموا( .
 

 التسويق السياحي :  .سادسا
هو قلك الومليتة ا جقماعيتة القتي متن   لوتا يستقاي  ايفتياا والجماعتات الحصتول علت  

 [12احقياجاقو  وي لاقو  من   ل  لق منقجات ال امة السياحية والقيمة المقاللة لوا وقلاالوا.]
نشتتاة المنظمتتة القتتي يتتق  قةايقوتتا لقنتتا   متتايوي متتن   وعتتيف أيضتتًا    كافتتة الجوتتوا واي

مقامي ال امة السياحية كافة لوناصيها أو أجلائوا الم قلفة القي قواف إل  إشلا  أذواق المقلقين 
 [11أو اليا لين في السياحة لشق  صويها (. ]
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حية  اينشتتاة المصتتممة لقوليتتا وقستتويل عمليتتة قلتتاال ال تتامات الستتيا ويرررا الباحررث أن  ررا
 كافة والقي قسقواف إشلا  الحاجات والي لات اإلنسانية( .

 
 العرض السياحي : .سابعا

يقصتتتتا لتتتتالوي  الستتتتياحي كتتتتل متتتتا ققامتتتته المؤسستتتتات أو الشتتتتيكات الواملتتتتة فتتتتي مجتتتتال 
ال تتامات الستتياحية ستتوا  متتتا قويضتته المناقتتة أو اإلقلتتي  أو الللتتتا الستتياحي إلتت  الستتواع الفوليتتتين 

لستتتياحي يقضتتتتمن عوامتتتتل الجتتتذ  الاليويتتتتة والصتتتناعية وكتتتتذلك ال تتتتامات والمحقملتتتين والوتتتتي  ا
والستتتل  القتتتي قتتتا قتتتؤثي علتتت  ايفتتتياا لليتتتاية الللتتتا المونتتتي   ويتتتي  اللاحتتتث أنيوتتتا  قلتتتك المقومتتتات أو 
اإلمكانتتتات القتتتي لتتت  ققتتتا ل يتتتا اإلنستتتان فتتتي صتتتناعقوا أو ا صتتتاناعية المويوضتتتة فتتتي الستتتوق 

 لسياع( .السياحي لعي  اسقو كوا من قلل ا
 

 الطلب السياحي :  .ثامنا
يوا الال  السياحي من المفاهي  ايساسية في حيكتة الستياحة لشتقيوا التاا لي وال تايجي 

 Tourismويمثتتتتل ش صتتتتية الستتتتائح  المستتتتقولك( ويوتتتتا عنصتتتتيًا مومتتتتًا فتتتتي القنميتتتتة الستتتتياحية 

Development . 
مناقتتتتة القصتتتتا الستتتتياحي وقتتتتا عيفتتتته الوكيلتتتتي لةنيتتتته   عتتتتاا الستتتتياع التتتتذين يصتتتتلون إلتتتت   

 [10ويسقوملون ميافقوا وياللون  اماقوا ويشايكون في أنشاقوا(. ]
أمتتتا حنتتتتا فويفتتتته   ايشتتتت اص التتتذين لتتتتايو  القتتتتاية علتتتت  الستتتفي إلتتتت  احتتتتا أمتتتتاكن القصتتتتا  

 [13السياحي لعي  موين( ]
للتا أ    الواا اإلجمالي من الستائحين ستوا  أكتانوا متن المتواانين فتي ال ويرا الباحث أن ه 

الوافتتاين متتن الللتتاان اي تتي   متتاكن القصتتا الستتياحي التتذين يستتقفياون متتن ال تتامات والقستتوي ت 
 السياحية ي يا  السياحة المقنوعة( .

 
 المحور الثالث : اإلطار التحليلي للبيانات ومناقشتها

 أوال : صناعة السياحة وأهميتها االقتصادية
( او ي أمييكتي نقييليتو  0يتة القتي قتاي أكثتي متن  قوا السياحة من أهت  الصتناعات الوالم 

عل  اققصاايات التاول القتي قوجتا فيوتا اإلمكانتات الستياحية علت  ا تق ف أنواعوتا   أذ أصتلحت 
اآلن صتتناعة الوصتتي والمستتققلل القتتي   حتتاوا لقاويهتتا   وايكثتتي حضتتاية وايقتتل قلوثتتًا . ويلتتين 

ة من جوة   وايمتوال القتي قنفتق متن الستائحين أثنتا  الجاول اآلقي القاوي الكليي للحيكة السياحي
 . 0202لعاية  1952يح قو  من جوة أ ي  للماة من عا  

 (0الجدول  )
 إعداد السياح واإلنفاق بالدوالر على المستوا العالمي

 اإلنفاق / مليار دوالر متوسط اإلنفاق للسائح بالدوالر عدد السواح )مليون( السنة
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1952 05 83 0 
1962 69 99 7 
1972 166 128 18 
1982 086 386 125 
1992 159 576 067 
0222 698 820 562 
0225 828 908 752 
0212 1226 1222 1552 
0202 1561 1052 0222 

 1112المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على منشورات منظمة السياحة العالمية 
وتتا للتتاول الصتتناعية المقاتتوية   والتتاول وي حتتظ أن هتتذا اإليتتيااات كانتتت حصتتة ايستتا من

الييااية في قاا  السياحة كفينسا ت أمييكا ت كناا ت ايااليا ت المملكة المقحاة ت المانيا   كما موضتح 
( الذي يلين الميلان السياحي لجانليه الووائا واإلنفاق الستياحي للتاول ا ثنتي عشتي 0في جاول   

 . 0223لوا  
 (1الجدول  )

 / مليار دوالر 1113سياحي للدول السياحية االثني عشر لعام الميزان ال

 اسم الدولة ت
العوائد السياحية 
 / مليار دوالر

اإلنفاق السياحي 
 / مليار دوالر

 الميزان السياحي

 7.065 + =57.444 -64.509 57.444 64.509 أمييكا 1

 2.842 - =13.422 -10.579 13.422 10.579 كناا 0

 3.204 + =    6.253 -9.457 6.253 9.457 المكسيك 3

 25.177 - =47.929 -22.752 47.929 22.752 المملكة المقحاة 1

 13.607 + =23.431 -37.038 23.431 37.038 فينسا 5

 41.705 - =64.689 -22.984 64.689 22.984 المانيا 6

 10.592 + =20.630 -31.222 20.630 31.222 ايااليا 7

 3.263 + =  1.321 -4.584 1.321 4584 مصي 8

 11.090 + = 2.113 -13.203 2.113 13.203 قيكيا 9
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 اسم الدولة ت
العوائد السياحية 
 / مليار دوالر

اإلنفاق السياحي 
 / مليار دوالر

 الميزان السياحي

 648 + =      760 -1.408 760 1.408 سوييا 12

 466 + =         349 -815 349 815 اييان 11

 --- --- --- الوياق 10
 المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على منشورات منظمة السياحة العالمية

 وائا السياحية أكثي من اإلنفاق السياحي+ الو
 اإلنفاق السياحي أكثي من الووائا السياحية -

 
% متتن 11كمتتا أصتتلح الوتتاملون فتتي هتتذا الصتتناعة لصتتوية ملاشتتية أو  يتتي ملاشتتية قيالتتة 

القتتتتو  الواملتتتتة فتتتتي الوتتتتال    وأصتتتتلحت هتتتتذا الصتتتتناعة ذات اثتتتتي فوتتتتال فتتتتي القنميتتتتة ا ققصتتتتااية 
 ل شتت ص يومتتل فتتي القاتتا  الستتياحي يولتتا فيصتتة عمتتل جايتتاة ققتتاي متتن وا جقماعيتتة   أذ أن كتت

فيصة عمل  يي ملاشية في قااعات أ ي    ولالنقيجة فان السياحة ل  قوا قيفيوًا أو نلهة  5–3
كالستتالق لتتل أصتتلحت صتتناعة مومتتة وهتتي متتن الصتتناعات الميكلتتة ولوتتا اثتتي كليتتي فتتي ا ققصتتاا 

( فقا ظويت أهميقوا ا ققصااية للتاول القتي ققتوافي 0   1الوالمي . كما ق  قوضيحه في جاول  
 فيوا اإلمكانات السياحية . 

 

 تحليل العرض السياحي في العراق .ثانيا

إني السوق السياحي يقكون من شقين هما الوي  والال  السياحيين   والوي  السياحي  
ق الستياحي لشتكلوا ال تا  أي لمفوومه الملاشي هو قلك المقومات أو اإلمكانات المقتوافية فتي الستو 

ما يقوافي للللا من  امات سياحية من لحي   جلتال    التات   صتحيا    أمتاكن أثييتة   اينيتة   
ع جية   ال  أو لشكله ا صاناعي وهو ما ققامه الاولة أو القاا  الوا  أو ال اص متن  ت ل 

ت السياحية وسيق  القيكيل هنا المؤسسات أو المنظمات السياحية المقنوعة في مجال ققاي  ال اما
علتت  مقومتتات الوتتي  الستتياحي فتتي الوتتياق أو معيياقتته وكيفيتتة قتتيالا لوضتتوا متت  التتلو  وكمتتا 

 ( .3موضح في جاول   
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 (3الجدول  )
 مقومات العرض السياحي والمغريات السياحية وأنشطت ا

 األنشطة السياحية المغريات السياحية المقومات
 المعييات الاليوية : ويةأو  : المقومات الالي

. القضتتتتتاييي ا يضتتتتتية   الس ستتتتتل 1
الجلليتتتتتتتتة   الكوتتتتتتتتوف الاليويتتتتتتتتة   

 المعايات   الوايان   السوول. 
  يا  القساقا   الثلو . المناخ لوناص0

   الليواة. الحياية

 . السياحة الولمية1
 . السياحة القيفيوية0
 . السياحة اليياضية3
 . السياحة الو جية1
 حة الصحياوية. السيا5
 . السياحة الاليوية6
 . السياحة الليئية7

ثانيتتتتتتتتا : المقومتتتتتتتتات القايي يتتتتتتتتة 
 والثقافية

الوتتتااات   الققاليتتتا   القتتتياث الشتتتولي   
القتتتتتتياث اليوحتتتتتتي   الثقافتتتتتتة الماايتتتتتتة   

  يفية   الملانيالصناعات الياوية والح
 الم لي   اآلثاي القايي ية والاينية .

 . السياحة الثقافية1
 . السياحة الاينية0
 . السياحة ا ثيية 3
. ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتياحة المناستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلات أو 1

المويجانات ستوا  أكانتت شتولية 
 أ  وانية

ثالثتتا : المقومتتات ا صتتاناعية 
المحتتتتوية متتتتن اإلنستتتتان وانظمتتتتة 

 صنووا اإلنسان لكاملوا

اللحيتتتتتتتتتتيات ا صتتتتتتتتتتاناعية   الستتتتتتتتتتاوا 
 واينظمة   العالات

 . السياحة الشاائية1
 قجما . سياحة ا س0

. اإلااية الوليتتتتتتتتتا والوستتتتتتتتتا  والتتتتتتتتتانيا 1 يالوا : المقومات اللشيية
 الماهية الفنية المق صصة .

 . الثقافة السياحية .0

 . اإليشاا السياحي1
 . مكاق  السفي السياحية0

الفنتتتتااق لانواعوتتتتا   الماتتتتاع    المتتتتان   امسا :  امات اإلقامة
الستتتياحية   المنقجوتتتات   الم يمتتتات   

 .ونات  ليوت الشلا  الموقي تسياللان

 السياحة القيفيوية وا سقجما  .
 السياحة الجماهييية

سااستتتتتتتتتتتتتتتا : وستتتتتتتتتتتتتتتائل النقتتتتتتتتتتتتتتتل 
 والمواص ت

 . الاائيات1
ياحية لانواعوتتتتتتتتتتتتا . الستتتتتتتتتتتتيايات الستتتتتتتتتتتت0

   والقاايات .الصعيية والكليية

الوستتتتتتتتتائل القتتتتتتتتتي قشتتتتتتتتتل  حاجتتتتتتتتتات 
 وي لات السياع 

المتتتتتتتتتتتيوي   الجتتتتتتتتتتتوالات    الكمتتتتتتتتتتتايك   سالوا : ال امات الساناة
اإلقامتتتتتتتتتة   المصتتتتتتتتتايف   الكويلتتتتتتتتتا    

 المجايي   الما    الماايات   ...

ال تتتتتامات الستتتتتاناة لايمومتتتتتة ققتتتتتاي  
 ال امات السياحية لشكل افضل

 من إعداد الباحث
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إن من الوناصي المومة لمقومات الوي  السياحي هي مقومات اإلقامة القي قحقتا  إلت  
ة لالفنتتااق لم قلتتف ايجتتات قصتتنيفوا ولمتتا قشتتمله هتتذا الفنتتااق متتن  تتيف اياستتة وقحليتتل المقمثلتت

( التذي يوضتح أعتااا الفنتااق وايستية متن 1وأسية القي يمكن قوفييها للستائح وفيمتا يتةقي جتاول   
( التذي يمثتل إعتااا الفنتااق وايستية 5مولعتة علت  محافظتات القاتي وجتاول    0222ت  92ستنة 

( التتتذي يمثتتتل أعتتتااا 6  وجتتتاول    0229/0212ايجات لوتتتا  فتتتي لعتتتااا والمحافظتتتات حستتت  التتت
 - 0229ت  0228ت  0227الفنتتااق فتتي لعتتااا والمحافظتتات حستت  ايجتتات القصتتنيف ل عتتوا  

0212. 
 (4جدول  )ال

 [04موزعة على المحافظات ] 1111-0221إعداد الفنادق واألسرة لالعوام 

 ت
 درجة التصنيف

 
 المحافظة

 المجموع الثالثة نيةالثا األولى الممتازة
عدد 
 الفنادق

عدد 
 االسرة

عدد 
 الفنادق

عدد 
 االسرة

عدد 
 الفنادق

عدد 
 االسرة

عدد 
 الفنادق

عدد 
 االسرة

عدد 
 الفنادق

عدد 
 االسرة

 05124 014 3044 45 3142 41 4144 33 1414 4 بغداد 0
 0021 05 011 3 014 3 441 4 144 0 البصرة 1
 1452 14 524 04 305 5 0124 4 151 0 نينوا 3
 444 01 140 4 44 0 304 4 031 0 كركوك 4
 1452 43 0444 31 241 03 -- -- -- -- كربالء 5
 0304 04 442 01 445 4 -- -- -- -- النجف 4
 24 1 -- -- 24 1 -- -- -- -- واسط 4
 43 1 -- -- 04 0 44 0 -- -- بابل 4
 041 4 041 4 -- -- -- -- -- -- المثنى 2
 53 0 53 0 -- -- -- -- -- -- االنبار 01
 022 0 -- -- -- -- 022 0 -- -- صالح الدين 00
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ديالى 01
 041 4 014 3 41 0 -- -- -- -- ذي قار 03
 34 0 -- -- -- -- 34 0 -- -- القادسية 04
 031 3 031 3 -- -- -- -- -- -- ميسان 05

 14414 154 4441 004 5414 44 4443 54 3455 4 مجموع
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 (4جدول )ال

 لألعوام  إجمالي الفنادق في بغداد والمحافظات حسب درجات التصنيف
1114 ، 1114 ، 1112- 1101 [05] 

 الدرجة الممتازة السنوات
***** 

 الدرجة األولى
**** 

الدرجة 
 الثانية
*** 

الدرجة 
 الثالثة
** 

 الدرجة الرابعة
 عالمجمو  *

1114 12 66 000 062 076 831 
1114 9 51 032 011 050 786 
1112 12 55 033 010 051 791 

 
 
 

 

760

770

780

790

800

810

820

830

840

اعداد الفنادق

123

السنوات

رسم بياني يمثل اجمالي الفنادق للسنوات 

2007،2008،2009

200720082009
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  0229   0228   0227( التتتذي يمثتتتل المتتتاة اللمنيتتتة ل عتتتوا  6متتتن  تتت ل الجتتتاول  
 ي حظ ما يةقي : 0212
مصتتتنفة هنتتتاك ليتتتااة لستتتياة فتتتي إجمتتتالي عتتتاا الفنتتتااق وفنتتتااق الايجتتتة الثانيتتتة قحايتتتاًا وال .1

  لينمتتتا لقيتتتة الفنتتتااق لقصتتتانيفوا الم قلفتتتة فتتتي حالتتتة  0212/ 0229لث ثتتتة نجتتتو  للوتتتا  
وهتتتتتذا متتتتتا ينالتتتتتق علتتتتت   0212   0229   0228   0227نقصتتتتتان مستتتتتقمي ل عتتتتتوا  

 ( .6إجمالي عاا ايسية   كما هو موضح في جاول   
( ستالقا   لتو 1الوي  السياحي ل  يواك  الال  السياحي كما ق  قوضيحه في جتاول    .0

قتت  اي تتذ لا عقلتتاي الليتتااة الستتكانية فتتي المجقمتت  وليتتااة الحيكتتة الستتياحية ستتوا  الوالميتتة 
 منوا أ  الاا لية.

هناك قولي  عشوائي  يي م اا من   ل قولي  الفنااق وأستيقوا علت  محافظتات قليلتة متن  .3
فتتتي لنتتتا  الفنتتتااق متتتن القاتتتي  لعتتتااا   اللصتتتية   نينتتتو ( والقستتت  اآل تتتي لتتت  قوتتتا لتتته ا ولويتتتة 

التتايجقين الممقتتالة وايولتت  و اصتتة محافظتتات الجنتتو  والفتتيات ايوستتا   وكمتتا موضتتح فتتي 
( علمتتا أن الوتتياق  تتلين لاإلمكانتتات والمقومتتات الستتياحية الم قلفتتة والمنقشتتية 5   1جتتاول   

ة   علتتت  اي  اليافتتتتاين متتتتن جنولتتتته إلتتتت  شتتتتماله منوتتتتا الستتتتياحة الاينيتتتتة   ايثييتتتتة   القايي يتتتت
الو جية   ... الت  . أن هتذا النقصتان والقذلتذ  الواضتح فتي عتاا الفنتااق وايستية يتال علت  
أن هناك قصويًا كلييًا في الجوات ذات الو قة القي قشيف عل  القاا  السياحي وفي الوقت 

( فتي عتا  831نفسه يتال علت  القصتوي فتي السياستة ا ستقثمايية فكيتف يكتون عتاا الفنتااق  
( 791هو   0212ت  0229( فناقًا   وفي عا  786   0228ينما يكون في عا    ل 0227

فنتاقًا   هتتذا ممتا يتتال علتت  القصتوي فتتي السياستة الستتياحية الوياقيتتة و يتا  القستتويق الستتياحي 
عتتن هتتذا المحافظتتة أو  ييهتتا العنيتتة متتن حيتتث امق كوتتا لمقومتتات الجتتذ  الستتياحي  الوتتي  

ليتتت  وهتتتذا متتتا يثلتتتت الفيضتتتية ا ولتتت  متتتن حيتتتث الوتتتي  الستتتياحي( ممتتتا أا  إلتتت  ستتتو  القو 
 السياحي .

 
 ثالثا : تحليل الطلب السياحي في العراق

قوا اياسة الالت  الستياحي وققتايي حجمته المستققللي متن أهت  عناصتي الاياستة القستويقية  
 وذلك من   ل اياسة أعااا السياع وقحليلوا وما يقضونه من مليت في الليالي السياحية .

وتتا عتتاا الستتياع متتن الوتتي  وايجانتت  متتن المؤشتتيات ا ققصتتااية المومتتة والقتتي قواتتي ي 
مؤشتتيًا وا لتتة علتت  نشتتاا الحيكتتة الستتياحية والنشتتااات القيويحيتتة فتتي الللتتا المقصتتوا وقتتال كتتذلك 
علتت  ي لتتة القتتاامين وقفضتتيلو  لوتتذا الللتتا اون  يتتيا يستتلا  مقنوعتتة . ولتتو نظينتتا إلتت  الجتتااول 

 ن ما يةقي :( يقلي9 8 7 
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( أن أكثتتي الستتواع الوتتي  القتتاامين إلتت  الوتتياق هتت  متتن للنتتان 7يقلتتين متتن  تت ل جتتاول   .1
واللحتتتيين والمملكتتتة الويليتتتة الستتتوواية   أمتتتا الستتتواع ايجانتتت  القتتتاامون إلتتت  الوتتتياق هتتت  
لالايجتتة ايولتت  متتن ايتتيان   لاكستتقان   الونتتا . وهتتذا ا عتتااا فتتي قلايتتا مستتقمي ل عتتوا  

 لسل  إشلا  الي لات اليوحية من   ل السياحة الاينية . 0212ت  1999

( يقلتتتتين أن الستتتتياع متتتتن الوتتتتي  وايجانتتتت  القتتتتاامين إلتتتت  الوتتتتياق 8متتتتن  تتتت ل جتتتتاول    .0
كانت أعاااه  ققتاي لمئتات ا  ف وهتذا يونتي  0212المولعين حس  أشوي السنة لوا  

 شوي السنة . أن موس  الذيوة السياحية مسقمي للسياحة الاينية في كل أ

كتان  1999( أن ايعتااا الستياحية متن الوتي  وايجانت  لوتا  9يقلين من   ل جاول   .3
  فقتتا  0212( ستتائحًا وهتتذا ايعتتااا كانتتت فتتي قلايتتا مستتقمي لعايتتة 110172مجمتوعو   

  0228لعاية  0220( مليونًا اسقثنا  ا عوا  من  1061901وصل أعااا السياع إل   
ذلتك نقيجتة متا متي لته للتانا الوليتل متن احتق ل  وللظتيوف السياستية للسواع الوي  فقا و 

 وايمنية  يي المسققية في قلك ايعوا  .
 

كانتتتتتت  1999ونستتتتتق لص متتتتتن ذلتتتتتك أن أعتتتتتااا الستتتتتياع متتتتتن الوتتتتتي  وايجانتتتتت  منتتتتتذ عتتتتتا  
( مليون سائح وهي في قلايا مسقمي كمتا موضتحة 1061901  0212( ألف ولعاية 110172 

وهتتتذا ا عتتتااا المتتتذكوية هتتتي للستتتواع الوافتتتاين متتتن ال تتتاي  فقتتتا   ولتتتو أ تتتذنا  ( .9فتتتي جتتتاول   
لالحستتلان الستتواع متتن التتاا ل يصتتلح الوتتاا أكثتتي متتن ذلتتك   وان الااقتتة ا ستتقيوالية للقاتتي متتن 

كمتا موضتح فتي جتاول  0212/ 0229( ألف سييي لوتا  72905ايسية والليالي السياحية هي  
ة   قكفي أعااا السياع القتاامين إلت  الوتياق   ويظوتي لتاينا نقصتًا أو ( وهذا الااقة ا سقيوالي5 

 عجلًا و يا  اإلسقياقيجية السياحية وهذا يثلت الفيضية ا ول  من حيث الال  السياحي .
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 (2جدول )ال
 1101 - 0222إعداد الوافدين من العرب واألجانب للمدة من 

 المجموع السياح األجانب السياح العرب السنة
1999 8111 123706 110172 

0222 0791 70930 75703 

0221 111 195927 196251 

0220 -- 096130 096130 

0223 -- 318360 318360 

0221 -- 16056 16056 

0225 -- -- -- 

0226 -- 1376 1376 

0227 -- 066900 066900 

0228 -- 521975 521975 

0229 1671 858986 863657 

0212 12817 1051271 1061901 

 (4،  4إعداد الباحث باالعتماد على جدول )
 

 رابعا : الترويج السياحي عامل في التقاء المقصد السياحي
  يمكتتن قحقيتتق صتتناعة ستتياحية يصتتينة إ  إذا يافقوتتا جوتتا موتت  فتتي القنشتتيا والقتتيويج  

  الاول المققامة في صناعة السياحة والاول السياحي ويكفي هنا أن نة ذ عل  سليل المثال لو
اإلقليميتة المجتتاوية للوتتياق لمتتا ق صصته متتن نفقتتات علتت  القنشتيا والقتتيويج الستتياحي كمتتا موضتتح 

 ( 12جاول  الفي 
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 (01جدول  )ال
 1101/  1111 لألعواممقارنة بين فعالية ميزانية الترويج السياحي للعراق 

 مختلفة وامألعوفعالية بعض الميزانيات األخرا 

 البلد السنة

ميزانية 
الترويج 
)مليون 
 دوالر(

عدد 
القادمين 
)مليون( 
 سائح

العائدات 
االجمالية 
 مليار $

اإلنفاق 
على 

 الترويج $

العائد للدولة 
من انفاق 

كل دوالر في 
 الترويج

المبلغ 
المخصص 
للترويج لكل 

 $ عائد0111

 
0229 

 0.69 370 1.66 06.651 13 71.5 اسلانيا
 1.61 015 2.92 10.932 6.116 57.5 نمساال

 1.21 960 2.03 1.316 6.135 1.1 سوييا
 -- -- -- -- -- -- الوياق 0222/0212

 1112المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على تقارير المنظمة العالمية للسياحة ، وهيئة السياحة 
فتي إيياااقوتا وهتي ذات  ( أن الاول السياحية قوقما علت  الستياحة12يقضح من الجاول  

أثتتي فاعتتل فتتي ا ققصتتاا والقنميتتة   إذ أني هتتذا التتاول قنفتتق الم يتتين متتن الومتت ت الصتتولة علتت  
 1222ت  052القيويج السياحي  ن كل او ي واحا ينفق عل  القيويج يواي مياواًا يقياوع لتين 

 ي ميلانيتتتة للقتتتيويج   مليتتتون او  8 صصتتتت  ايياناو ي   علمتتتًا ان التتتاول المجتتتاوية للوتتتياق   
مليتون او ي   فتي حتين لت  ي حتظ ثمتة ميلانيتة م صصتة فتي الوتياق علت   31وقيكيا  صصت 

القسويق والقيويج السياحي مما   يسمح لنا أن ننافي في قاا  السياحة الوالمية أو اإلقليمية و  
لقتتيويج الستتياحي وذلتتك نستتقاي  جتتذ  الم يتتين متتن الستتياع الجتتاا إلتت  التتل ا نقيجتتة عتتا  فواليتتة ا
 لوا  وجوا الميلانية الم صصة لوذا القس  وهذا ما يثلت الفيضية الثانية .

 
 االستنتاجات والمقترحات:  المحور الرابع
 االستنتاجات :

 إن إسوامات السياحة في الا ل القومي ما قلال اون المسقو  المالو  في الوياق. .1

الستياحة فتي الوتياق ستوا  متن حيتث الوتي     قوجا إستقياقيجية واضتحة فتي مجتال صتناعة .0
 والال  السياحي .

هناك قصوي كليي في الوي  السياحي من حيث الواا اإلجمالي للفنااق الستياحية لم قلتف  .3
 قصانيفوا وايسية والعيف من جوة وهناك  لً  في قولي  هذا الوي  من جوة أ ي  .  

ة والمصتتتتتنفة لث ثتتتتتة نجتتتتتو  لوتتتتتا  هنتتتتتاك ليتتتتتااة لستتتتتياة فتتتتتي إجمتتتتتالي فنتتتتتااق الايجتتتتتة الثانيتتتتت .1
  أما لقية الفنااق لقصانيفوا الم قلفة فوي في حالة نقصان مسقمي منذ عا   0229/0212
0227 . 
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  قوجتتا فنتتااق الايجتتة الممقتتالة ذات  متتي نجتتو  فتتي المحافظتتات القتتي ققتتوافي فيوتتا إمكانتتات  .5
 السياحة الاينية و اصة محافظقي النجف ا شيف وكيل   .

لستتتياحي لتتت  يواكتتت  الالتتت  الستتتياحي حيتتتث أن هنتتتاك ان فاضتتتًا واضتتتحًا فتتتي قوليتتت  الوتتتي  ا .6
الوي  نقيجة  ن فا  كفا ة السياسات القستويقية فضتً  عتن ال لتل فتي قوليت  هتذا الالت  

 عل  المحافظات .

  يلال عتاا الستياع القاصتاين إلت  القاتي اقتل لكثيتي متن إمكانتات القاتي الستياحية و اصتة  .7
 ة وايثيية والو جية   فض  عن السياحة الاا لية لو ق  أ ذها لا عقلاي.السياحة الايني

  قوجتتا عنايتتة لتتالقيويج الستتياحي علتت  نحتتو  تتاص حيتتث   قوجتتا ميلانيتتة م صصتتة أستتوة  .8
 لالاول اإلقليمية المجاوية عل  اقل ققايي .

 
 المقترحات :

متتن   لوتتا قاتتويي  الومتتل علتت  وضتت   اتتة استتقثمايية واضتتحة فتتي مجتتال الستتياحة نستتقاي  .1
الوي  السياحي كمًا ونوعًا وذلك من   ل القولي  الواال ل سقثمايات في جمي  محافظتات 

 القاي .
ق صتتتيص ميلانيتتتة للقتتتيويج الستتتياحي واعقلتتتايا قستتتمًا قائمتتتًا لحتتتا ذاقتتته وفتتتك ايقلااتتته متتتن قستتت   .0

 الو قات الاولية في اائية المجامي  السياحية .

ستتتائل القتتتيويج الستتتياحي متتتن وستتتائل اإلعتتت   الميئتتتي والمقتتتيو  استتتق اا  كتتتل متتتا يلتتتل  متتتن و  .3
والمستتمو  والقنتتوات الفضتتتائية للقوييتتف لتتالمويو  الستتتياحي فتتي الللتتا لمتتتا يحقويتته للتتانا متتتن 
 إمكانات سياحية مقنوعة وليي ا عقماا عل  نو  واحا من السياحة وهو السياحة الاينية .

ميتت  المتتواانين  ن الللتتاان الحضتتايية المققامتتة ضتتيوية نشتتي التتوعي والثقافتتة الستتياحية عنتتا ج .1
 هي القي قمقلك ثقافة سياحية مققامة .

إنشتتا  صتتتناوق لتتتاع  قاتتا  الستتتياحة قشتتتايك فيتته الاولتتتة والمتتتواان لعتتي  القاتتتويي والقنميتتتة  .5
 السياحية .

النوتتو  لتتةنوا  الستتياحة اي تتي  لكتتون الوتتياق يمقلتتك الكثيتتي متتن مقومتتات الوتتي  الستتياحي  .6
 ايثيية ت السياحة الو جية ت السياحة الليئية( . السياحة 

قةمين الم كات المايلة ستياحيًا متن  ت ل إنشتا  كليتات الستياحة المق صصتة فتي الجاموتات  .7
واعتت  المواهتتتا والمتتتاايي الستتتياحية الموجتتواة لعتتتي  ق تتتييج متتتوايا لشتتيية فنيتتتة مؤهلتتتة حقتتت  

ة فتتي الستتتوق الستتياحي فتتي مناقتتتة نستتقاي  منافستتة التتاول اإلقليميتتتة المجتتاوية القتتي لوتتتا حصتت
 الشيق ايوسا. 

  
 المصادر :

1. W.T.O. World Tourism – org. 22-3-2007. 



 …واقع العرض والطلب السياحي في العراق 

413 

  السياحة والقشييوات السياحية والفناقية في للنان والل ا الويليتة    0221عاوي   فولي    .0
 منشويات الحللي الحقوقية   لييوت .

ي الكامتتتتل   الشتتتتيكة المصتتتتيية للنشتتتتي     الموجتتتت  الستتتتياح 0222القيينتتتتي   احمتتتتا محمتتتتا    .3
 القاهية.

   ااي الليكة للنشي والقولي    عمان . 1  ملاائ السياحة   ا 0222الحناوي   ييما    .1

5. OECD, 1974,Tourism Policy and International Tourism in OECD 

Member Countries, Paris . 

6. W.T.O. world. T. org. November, 1974. 

7. IUOTO, International union of official travel organization. 

  ااي المستيية للنشتي  1  قستويق ال تامات الستياحية   ا 0220الياي   سيا  وا تيون      .8
 عمان.

  ااي الليكتتتتة للنشتتتتي  1  قستتتتويق ال تتتتامات الستتتتياحية   ا 0221للليتتتتل   انتتتتي وا تتتتيون    .9
 والقولي    عمان .

10. Kotler,P,1997"Marketing Planning Management Analysis 

implementation and control", prentice-Hall wy, thrd edition . 

  ااي وائتتل للالاعتتتة  1  القستتويق الستتياحي متتا ل ستتلوكي   ا 0222عليتتاات   محمتتا     .11
 والنشي   اييان.

  سقييي الال  السياحي   يسالة ماج  اثي وسائل ا ع   ف 0222الوكيلي    لوا وليا     .10
 كلية اإلااية وا ققصاا   الجاموة المسقنصيية   الوياق .

  عوامتتل ومقعيتتيات الالتت  علتت  المنقجوتتات الجلليتتة  تت ل  1993الحتتويي   مثنتت  اتته      .13
 فصل الشقا    مجلة كلية اإلااية وا ققصاا   الجاموة المسقنصيية .

 .لجوال الميكلي لإلحصا لق ايا   ا  هيئة ا 0222-1989المجامي  اإلحصائية السنوية  .11
 .لق ايا   الجوال الميكلي لإلحصا   هيئة ا 0212-0227المجامي  اإلحصائية السنوية  .15
  .لق ايا   الجوال الميكلي لإلحصا   هيئة ا 0212-1999المجامي  اإلحصائية السنوية  .16


