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 انمهخص انتنفيذي 

 

فٟ ذ٠ٕٛغ ِصادس اٌذخً ٚذٕش١ػ اٌمطاػاخ االلرصاد٠ح االخشٜ فٟ أٞ تٍذ ٠ّرٍه ِمِٛاخ  اْ ٌٍغ١اؼح دٚس ُِٙ

، ٚاٌؼشاق ِٚا ٠ّرٍىٗ ِٓ ِمِٛاخ ذمً ا١ّ٘ح ػٓ اٌصٕاػٗ إٌفط١ح ذصذ٠ش٠ح ال حذؼذ صٕاػ ٟٚ٘ ، إٌشاغ اٌغ١اؼٟ

خالي اٌغ١ٕٓ اٌرٟ ػٍٝ أعاعٙا ال١ّد اٌّشاس٠غ اٌغ١اؼ١ح تّخرٍف أٔٛاػٙا  غث١ؼ١ح ٚغ١ش غث١ؼ١ح  رٕٛػحِ

٠ٛاظٙٙا  اوثشاٌؼمثاخ اٌرِٟٓ  . ا٠ّْىٓ اْ ذشىً اعاعا ٌٍّٕٛ االلرصادٞ ٚذؽم١ك اٌرٕٛع فٟ اٌذخً   ،اٌّاظ١ح

فعال ػٓ  ،عرمشاس اٌظشٚف اٌغ١اع١ح ٚاأل١ِٕح، ِّا اشش ػٍٝ ِئششاخ اٌغ١اؼحػذَ ا ٘ٛ اٌمطاع اٌغ١اؼٟ اٌؼشالٟ

 .غفاي اٌؽىِٛح ٌٍذٚس اٌىث١ش اٌزٞ ذئشش تٗ اٌغ١اؼح فٟ ذ١ّٕح ٚذؽغ١ٓ االلرصاد اٌؼشالٟ ا

اٌذخً ٟ ّٔٛ ػٍٝ غٍة اٌغ١ذ إٌائة ص٠اد اٌعٕاتٟ ٌثؽس دٚس اٌمطاع اٌغ١اؼٟ ف اْ اػذاد ٘زا اٌثؽس لذ ذُ تٕاء  

، ٚتؼذ ِخاغثح ٚصاسج اٌرخط١ػ ِٓ لثً دائشج اٌثؽٛز ٚاٌذساعاخ ا١ٌٕات١ح تشؤْ اٌّؼٍِٛاخ اٌمِٟٛ فٟ اٌؼشاق

 اظاتد اٌٛصاسج تا٢ذٟ:اٌّرؼٍمح تّغاّ٘ح اٌمطاع اٌغ١اؼٟ فٟ اٌذخً اٌمِٟٛ 

طٍة ذطث١ك اٌؽغاب ، ٠ر )اْ اؼرغاب اٌم١ّح اٌّعافح ٌٕشاغ اٌغ١اؼح فٟ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ اٚ اٌذخً اٌمِٟٛ)

، ار اْ ٔشاغ اٌغ١اؼح ٘ٛ ٔشاغ ِرذاخً ِغ اٌىص١ش ِٓ ٠رطٍة ت١أاخ ذفص١ٍ١ح ػٓ االٔشطح، ٚ٘زا اٌفشػٟ ٌٍغ١اؼح

الذٛظذ ل١ّح ِعافح ِٕفصٍح ، ٕٚمً ، اٌرعاسج ،... اٌخ (االلاِح ٚاٌخذِاخ اٌغزائ١ح ، اٌاالٔشطح ِصً ) أشطح 

 ٔغثح ِغاّ٘ح ٔشاغ اٌغ١اؼح فٟ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ ٚاٌذخً اٌمِٟٛ ((.، ٚتاٌراٌٟ ال٠ّىٓ اؼرغاب ٌٍٕشاغ

ٚأعاص اٌثؽس  ،ِٓ ت١أاخ ِٚؼٍِٛاخ ِا ِراغاًِ ِغ اٌّٛظٛع ػٍٝ ٚفك ؼٚتغ١ح أعاص غٍة ع١ادج إٌائة ذُ اٌر

 ا٢ذٟ :، ِٓ خالي اعرؼشاض اٌثؽس ار ٠رث١ٓ ٌٕا  ،تصٛسذٗ اٌؽا١ٌح

 .( ١ٍِْٛ د٠ٕاس911,133تٍغ ) ، ار5112اٌؼشاق ػاَ ذؽمك اػٍٝ ا٠شاد ع١اؼٟ فٟ  (1

اػٍٝ ِغاّ٘ح فٟ شىٍد اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح ، ار ذذٟٔ ِغاّ٘ح ا٠شاداخ االٔشطح اٌغ١اؼ١ح فٟ اٌذخً اٌمِٟٛ (5

 . فمػ %1,55 تٍغد  5112 ػاَاٌذخً اٌمِٟٛ 

فٟ افعً  تٍغدار  ،ح%( ِٓ اظّاٌٟ اال٠شاداخ اٌؼا1ِذشىً ا٠شاداخ االٔشطح اٌغ١اؼ١ح الً تىص١ش ِٓ ) (3

 .5110ٚواْ رٌه ػاَ  %(  ِٓ اظّاٌٟ اال٠شاداخ اٌؼاِح ٌٍذٌٚح 1,00االؼٛاي )
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  مفهىو انذخم انقىمي -أوال 

  .ادج ِاذىْٛ عٕح ٚاؼذجػِا خالي فرشج ص١ِٕح ِؼ١ٕح ٚ ِعّٛع اٌذخً اٌّىرغة فٟ تٍذ ٛ: ٘ انذخم انقىمي

 اٌذخً فٟ ؼغاب اٌذخً االٌٟٚ ٌع١ّغ اٌمطاػاخ اٌّئعغ١ح.اٚ ٠ّىٓ ذؼش٠فٗ تأٗ : صافٟ ِٛاص٠ٓ      

سٔح ٠ٚٛظػ ٘زا اٌشلُ اْ وأد اٌثالد اٌّؼ١ٕح ذّٕٛ أَ ال. ٠ٚغرؼًّ االلرصاد٠ْٛ أسلاَ اٌذخً اٌمِٟٛ ٌّما

٠ُعُ اٌذخً اٌمِٟٛ اٌم١ّح ٌع١ّغ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ اٌرٟ ذُ أشاإ٘ا داخً  ْ، ٚااللرصاد٠اخ اٌّخرٍفح ٌٍثٍذا

ٚ٘ٛ ِا ٠ُؼشف تإٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ، تاإلظافح اٌٝ ا٠شاداخ اٌذٌٚح اٌصاف١ح  ،فٟ عٕح ٚاؼذجتٍذ ِا 

اٌٛاسدج ِٓ تٍذاْ أخشٜ. ٌزٌه ٠ّىٕٕا اٌمٛي أْ اٌذخً اٌمِٟٛ ٘ٛ صٛسج أوصش شّٛال  ِٓ إٌاذط اٌّؽٍٟ 

 .اإلظّاٌٟ

ٚٔفماخ  ،ّاساخ اٌخاصحٚاظّاٌٟ االعرص ،٠رىْٛ اٌذخً اٌمِٟٛ ِٓ ٔفماخ االعرٙالن اٌشخصٟٚ   

ٚاظّاٌٟ اٌصادساخ ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ، تؼذ  ،اعرٙالن اٌؽىِٛح، صافٟ اٌذخً ِٓ األصٛي فٟ اٌخاسض

ؼغُ ِى١ٔٛٓ: اظّاٌٟ اٌٛاسداخ ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ، ٚظش٠ثح األػّاي غ١ش اٌّثاششج. ٠ٚرؤشش تشىً 

 .اٌرعخُ أٚ االٔىّاػِثاشش تىافح اٌرطٛساخ االلرصاد٠ح اٌرٟ ذؽذز داخً اٌذٌٚح ِصً 

٠ؼىظ اٌذخً اٌمِٟٛ ِذٜ اعرمشاس األٚظاع االلرصاد٠ح ٚاٌغ١اع١ح داخً اٌذٌٚح. ٠ّٚىٓ ٌاللرصاد ٚ     

أْ ٠ؼأٟ ِٓ ػذَ االعرمشاس ارا ذمٍة اٌذخً اٌمِٟٛ تصٛسجٍ وث١شج ت١ٓ عٕح ٚأخشٜ. وزٌه، ذٛظػ أسلاَ 

ًٍٍّ ِٓ األظٛس   ٚاٌفٛائذ ٚاألستاغاٌذخً اٌمِٟٛ و١ف١ح ذٛص٠غ اٌذخً ت١ٓ و

 :أ١ّ٘ح ؼغاب ِٚراتؼح اٌذخً اٌمِٟٛ -

 .٠ؼىظ إٌشاغ االلرصادٞ ٌٍذٌٚح (1

 .ٚع١ٍح ٌرم١١ُ وفاءج األداء االلرصادٞ ؼذ٠ُ  (5

اع اٌمشاس فٟ اٌذٌٚح تٛظغ اٌغ١اعاخ اٌّالئّح اٌرٟ ذرثؼٙا اٌذٌٚح ِشالثح اٌذخً اٌمِٟٛ ٠غاػذ صٕ   (3

 .ٍرؽف١ض االلرصادٌٞ

 .تغٌٙٛح حاللرصاد٠٠ُر١ػ اٌرٕثئ تاٌّشاوً ا (9

  مفهىو اننشاط انسياحي -ثانيا 

ذرعاٚص اٌغٕح. ذمً ػٓ ٠َٛ ٚال ػ١ٍّح اخر١اس٠ح ِٚؽذدج تّذج ص١ِٕح الٟ٘ اٌغ١اؼح 
1
 

 اٌٝ: ٠ّىٓ ذص١ٕفٙا ؼغة اٌغشض : أٔٛاع ٚأشىاي إٌشاغ اٌغ١اؼٟ -

 ؼغة ظٕغ١ح اٌغائػ  -1

                                                           
1
 . 1994واهدافها ،دار مجالوي للنشر والتوزٌع،عمان، السكر ،مروان محسن ،السٌاحة مضمونها   
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 ع١اؼح االظأة -أ

 ع١اؼح اٌّم١ّ١ٓ خاسض اٌثٍذ -ب 

  ٠ّىٓ ذص١ٕفٙا ؼغة اٌغشض : االغشاض اٌغ١اؼ١حؼغة  -5

 ٟ٘ ٌمعاء اٌؼطً ٚذؼذ ِٓ الذَ أٛاع اٌغ١اؼح اٌرٟ ػشفٙا اٌؼاٌُ.ٚ : ع١اؼح اٌرشف١ٗ -أ

 : ذرؼٍك تاٌؼالض أٚ لعاء فرشج إٌما٘ح. غ١اؼح االعرشفائ١حاٌ -ب

 : ذرؼٍك تّّاسعح االٔشطح اٌش٠اظ١ح فٟ تٍذاْ اٌؼاٌُ. اٌغ١اؼح اٌش٠اظ١ح -ض 

 ج اٌّؼاسض ٚاالعٛاق اٌرعاس٠ح.س٠مَٛ تٙا سظاي االػّاي ٚاٌرعاس ٌض٠ا: اٌغ١اؼح اٌرعاس٠ح  -د

 ذرؼٍك تض٠اسج االِاوٓ األشش٠ح ٚاٌّراؼف ٚاٌّؼاتذ.ٚ:  اٌغ١اؼح اٌصماف١ح -٘ 

ص٠اسج ِىح ِصً اٌذ١ٕ٠ح اٌّمذعح ،  لغٟ٘ اٌض٠اسج اٌرٟ ٠مَٛ تٙا اٌغ١اغ اٌٝ اٌّٛا:  اٌغ١اؼح اٌذ١ٕ٠ح -ٚ

راخ اٌم١ّح اٌذ١ٕ٠ح ٚعائش االِاوٓ  ،وشتالء ٚإٌعف،اٌفاذ١ىاْ ،اٌمذط ،اٌّىشِح ٚاٌّذ٠ٕح إٌّٛسج 

 اٌٍّؽٛظح.

  .ع١اؼح أ٠اَ ،: ع١اؼح ِٛع١ّح ،ع١اؼح ػاتشج ؼغة ِذج االلاِح -3

 .، تؽش٠ح اٌّغرؼٍّح  : ظ٠ٛح، تش٠ح ؼغة ٚع١ٍح إٌمً -9

 .، اٌعّاػ١ح : اٌفشد٠حؼغة ػذد االشخاص   -2

 .، اٌغ١اؼح اٌخاسظ١ح : اٌغ١اؼح اٌذاخ١ٍح ؼغة إٌّاغك اٌعغشاف١ح -0

  .، اٌّخ١ّاخ: اٌفٕادق، اٌمشٜ إٌَٛالِاوٓ   غثما   -1

 اهمية االنشطة انسياحية في انتنمية االقتصادية  -ثانثا

تً أٙا  ،ذّصً فمػ اوثش ٔشاغ الرصادٞ فؽغة أدسود اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اْ اٌغ١اؼح فٟ اٌمشْ اٌؽاٌٟ ال  

شٙذٖ اٌؼاٌُ ٚتفاسق وث١ش عرىْٛ األوثش ِٓ ت١ٓ ِا
5

ا٘رّد ٘زٖ اٌذٚي تفرػ أعٛاق ظذ٠ذج اٌٝ ظأة ٚ، 

ٚذمذ٠ُ خطػ ٚتشاِط ع١اؼ١ح تخذِاخ راخ  ،األعٛاق اٌرم١ٍذ٠ح ألظً اعرّشاس٠ح اٌغ١اؼح غٛاي أ٠اَ اٌغٕح

                                                           
2
  https://www.iasj.net/iasj/article/ عباس خضٌر عباس الدكتور 

 

https://www.iasj.net/iasj/article/109033


 مجلس النواب       
 بحث                                   دائرة البحوث والدراسات النيابية                                                                 

 قسم بحوث الموازنة     
 

4 
 ابتسام عبد اللطٌف دمحم

 

ٌغ١اغ، فعال ػٓ اِرالن ٚعائً ٔٛػ١ح ػا١ٌح ِٕٚافز ذٛص٠ؼ١ح ِٕاعثح ِٓ شأٙا ص٠ادج فرشج الاِح ا

. ٚذٍؼة اٌغ١اؼح فٟ اٌٛلد اٌؽاظش دٚسا ِّٙا فٟ  ِرطٛسج ٌٍرغ٠ٛك ٚاٌرش٠ٚط اٌغ١اؼٟ ٚاٌفٕذلٟ

حاٌّثادالخ اٌغ١اؼ١ح ِٓ ٔرائط  ٗٔظشا ٌّا ذؽمم ،االلرصاد اٌؼاٌّٟ ِماسٔح تاٌّثادالخ اٌضساػ١ح  ل١ّ 

ٌثؼط ِاذؽممٗ اٌّثادالخ  ٚتإٌغثح ،اٌّثادالخ اٌضساػ١ح ٚاٌغزائ١ح ٗذؽمم ٚذفٛق أؼ١أا ِا ،ٚاٌغزائ١ح

ذمً ا١ّ٘ح ػٓ اٌصٕاػٗ إٌفط١ح، ٚتاٌراٌٟ ػذخ اٌغ١اؼح  ذصذ٠ش٠ح ال حح ذؼذ صٕاػ، فاٌغ١اؼإٌفط١ح

ذاذٟ ٚ، رّاػ١ح ٚذؽم١ك اٌرىاًِ االلرصادٞٔشاغا الرصاد٠ا ِّٙا فٟ ػ١ٍّح اٌر١ّٕح االلرصاد٠ح ٚاالظ

ٟٚ٘ الذمً ا١ّ٘ح ػٓ ػًّ اٌمطاػ١ٓ اٌضساػٟ ٚاٌصٕاػٟ فٟ عذ اٌؼعض فٟ  ،اٌّشذثح اٌصاٌصحاٌغ١اؼح فٟ 

 ٍؽاظت ،ٚذشغ١ً األ٠ذٞ اٌؼاٍِح حخالٌٙا اِرصاص اٌثطاٌ ١ِضاْ اٌّذفٛػاخ ٚذٛف١ش فشص ػًّ ٠ّىٓ ِٓ

١ّٕح اظافح اٌٝ اْ إٌشاغ اٌغ١اؼٟ ٠غُٙ فٟ اٌر ،اوصش ِٓ اٌمطاػاخ األخشٜ اٌغ١اؼح ٔشاغ خذِٟاْ 

ٍّح اٌصؼثح ٌر٠ًّٛ ػ١ٍّح االلرصاد٠ح ِٓ خالي ذشع١غ اٌغ١اؼح اٌخاسظ١ح اٌرٟ ذؽمك فائعا ِٓ اٌؼ

اٌٛغٓ اٌٛاؼذ ٚتم١ح شؼٛب  . ِٚٓ االشاس اال٠عات١ح ٌٍٕشاغ اٌغ١اؼٟ ا٠عا ذٛغ١ذ اٌؼاللاخ ت١ٓ اتٕاءاٌر١ّٕح

. ففٟ اٌٛلد ١اؼح ػا١ٌّاٛس ٚأرشاس ظا٘شج اٌغ، ٌٚمذ ذٛافشخ ظشٚف ٚػٛاًِ عاػذخ ػٍٝ ذطاٌؼاٌُ

اٌزٞ شٙذ اٌؼاٌُ اٌغشتٟ ذطٛسا وث١شا فٟ اٌّغرٜٛ اٌّؼ١شٟ ٚاسذفاع اإلِىأاخ اٌّاد٠ح ٌغىاْ ٘زٖ اٌثٍذاْ 

اٌطش٠ك اِاَ  ّا ِٙذشٙذخ ذىا١ٌف اٌغفش أخفاظا ٔغث١ا ٔر١عح ٌرطٛس ٚذٛفش ٚعائً إٌمً ٚاٌّٛاصالخ ِ

ة اٌغ١اؼٟ . ٚ٘ىزا فمذ ذىاٍِد اٌغ١اؼح وظا٘شج ٚاذغؼد ِخرٍف ششائػ اٌّعرّغ اٌّرمذَ ٌٍّشاسوح تاٌطٍ

عٛاء اٌغ١اؼح اٌذاخ١ٍح اٚ اٌخاسظ١ح، ٚعاّ٘د ػٛاًِ اٌرمذَ اٌرىٌٕٛٛظٟ ٚص٠ادج ػذد اٌغىاْ  ،تشىً وث١ش

ٚدخٛي االفشاد ٚذثادي اٌخثشاخ ٚاٌصمافاخ ٚأرشاس ٚعائً اٌرٛػ١ح ٚاالظاصاخ ِذفٛػح االظش فٟ اٌرطٛس 

 ٌغ١اؼح .اٌؽم١مٟ ٌصٕاػح ا

 انمؤشزات انسياحية في انعزاق-رابعا

 ٚؼغة اٌّئششاخ اٌرا١ٌح:( 5112 -5111ف١ّا ٠ٍٟ ظذٚي ٠ّصً إٌشاغ اٌغ١اؼٟ ٌٍؼشاق ٌٍّذج )

 .إٌّشآخػذد  (1

 .ػذد اٌؼا١ٍِٓ (5

 .ػذد إٌضالء (3

 اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح. (9
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 ( 5112-٠5111ٛظػ إٌشاغ اٌغ١اؼٟ اٌؼشالٟ ٌٍّذج ) (1عذٚي سلُ )اٌ
3
. 

 

ي قطاع السياحة عدد المنشآت السياحية السنوات
ن
ن ف الء )باالالف( عدد العاملي  ن  االيرادات السياحية )مليون دينار( عدد النن

0222 638 6338 0382 00,334 

0222 644 4224 8220 83,833 

0220 230 4346 3028 88,486 

0223 623 8338 0888 62,383 

0223 636 8882 2646 38,888 

0228 428 3462 0223 33,003 

0228 828 3332 2333 36,432 

0224 320 3843 0322 83,486 

0222 880 8288 0042 222,238 

0222 482 8242 3282 233,683 

0222 602 4222 3643 248,043 

0220 2263 4322 3343 022,320 

0223 2084 6632 8302 082,320 

0228 2028 6260 3200 324,222 

0228 2363 2230 4432 388,884 

0224 2826 22284 8208 328,363 

0226 2888 6202 8224 088,823 
 

                                   . 2222باستخدام السالسل الزمنٌة،  2212 -2222الد راسة التحلٌلٌة للنشاط السٌاحً ،للمدة  منتهى أحمد دمحم النعٌمً ،المصدر/    

  .بسبب االزمة التً تعرض لها البالد)لم تتوفر البٌانات(  2214 عامبؤعمال التعداد و المركزي لالحصاءبسبب انشغال الجهاز 2222 *لم تتوفربٌانات

 

-5111( اٌزٞ ٠غرؼشض ِئششاخ اٌمطاع اٌغ١اؼٟ فٟ اٌؼشاق ٌٍّذج )1خالي اٌعذٚي سلُ )٠الؼع ِٓ 

 ( ا٢ذٟ:5112

(  230ار صادخ ٘زٖ إٌّشآخ ِٓ ) ،اٌغ١اؼ١ح فٟ اٌؼشاقٕ٘ان ص٠اداخ ِعطشدج فٟ ػذد إٌّشآخ  (1

تشىً ػاَ، ٌُٚ ٠رعػ ٌٕا عثة  5112( ػاَ  1000اٌٝ اْ ٚصً ػذد٘ا اٌٝ ) 5111ِٕشآج  ػاَ 

 . 5113ٚ 5111ٚ 5110ذشاظغ اػذاد ٘زٖ إٌّشآخ خالي االػٛاَ 

ا ار اْ اوثش ػذد ٚصً اْ اػذاد اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌمطاع اٌغ١اؼٟ خالي اٌّذج ِٛظٛع اٌثؽس واْ ِرزتزت (5

ػاِال ِشرغال فٟ أشطح ٘زا  11101ار تٍغ  5111ا١ٌٗ اػذاد اٌؼا١ٍِٓ فٟ ٘زا اٌمطاع واْ فٟ ػاَ 

 اٌمطاع .

                                                           
 االصِح اٌرٟ ذؼشض ٌٙا اٌثٍذ(.)خ١ٍح  5119) أشغاي اٌعٙاص تؤػّاي اٌرؼذاد ( ٚػاَ 5112ِالؼظح : ٌُ ذرٛفش ت١أاخ ٌؼاَ   3
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اْ اػذاد إٌضالء فٟ اٌّشافك اٌغ١اؼ١ح ٚاٌفٕادق ذزتزب تشىً ٚاظػ ِٓ عٕح اٌٝ اخشٜ ٚ٘زا ٠ؼٛد  (3

 5110ؽس ار ذؽمك أوصش ػذد ِٓ إٌضالء ػاَ ل١ذ اٌثٌرؤش١شاخ اٌٛظغ االِٕٟ اٌغائذ خالي االػٛاَ 

 ( ٔض٠ال .1193ٚاٌزٞ تٍغ )

اٌٝ  5111( ١ٍِْٛ د٠ٕاس  ػاَ 55,931تشىً ػاَ صادخ ا٠شاداخ االٔشطح اٌغ١اؼ١ح فٟ اٌؼشاق ِٓ) (9

ٚاٌزٞ تٍغ  5112ٚذؽمك اػٍٝ ا٠شاد ع١اؼٟ فٟ اٌؼشاق ػاَ  ،5112ػاَ  ( ١ٍِْٛ د٠ٕاس500,233)

( 320,221)ٚاٌزٞ تٍغ  5110شُ ٠ؤذٟ اال٠شاد اٌّرؽمك ٌٍغ١اؼح ػاَ  د٠ٕاس،( ١ٍِْٛ 911,133)

١ٍِْٛ د٠ٕاس، ِٚغ رٌه الصاٌد اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح اٌّرؽممح ال ذرٕاعة ٚعؼح اٌّمِٛاخ ٚإٌّاغك 

 (  . 1ٚ5ٚ3ٚ9االشش٠ح ٚاٌّذْ اٌّمذعح فٟ اٌؼشاق، )أظش االشىاي اٌث١ا١ٔح سلُ )
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   (2212-2222)االٌرادات السٌاحٌة فً العراق للمدة ( 4)شكل 

 االٌرادات السٌاحٌة
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 نهعزاق انذخم انقىمي  اهمية االيزادات انسياحية في -خامسا

( 5112-5113ٔغثح اال٠شاد اٌغ١اؼٟ ِٓ اٌذخً اٌمِٟٛ ٌٍّذج )  (5سلُ ) ظذٚي
9
 . 

 السنة
الدخل القومً 
 باالسعار الجارٌة
 )ملٌون دٌنار(

 االٌرادات السٌاحٌة 
 )ملٌون دٌنار(

 نسبة االٌرادات السٌاحٌة 
 من الدخل القومً 

% 

0223 033,826,422 082,320 2122 

0228 268,882,222 324,222 2100 

0228 268,324,322 388,884 2122 

0224 022,808,322 328,363 2128 

0226 024,483,222 088,823 2120 
  المصدر/                      

                                   . 2222باستخدام السالسل الزمنٌة،  2212 -2222الد راسة التحلٌلٌة للنشاط السٌاحً ،للمدة  ، أحمد دمحم النعٌمً منتهى -
  التخطٌط.)الدخل القومً( فتم االعتماد على الموقع الرسمً لوزارة اما  -

 

( وأد 5112-5113( اػالٖ اْ اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح اٌّرؽممح فٟ اٌؼشاق ٌٍّذج )5ٔالؼع ِٓ اٌعذٚي )      

% ( ٚ٘زٖ إٌغة ذؼىظ تشىً ٚاظػ ذذٟٔ ِغاّ٘ح  1.55 – 1.11ٔغثرٙا ِا ت١ٓ ) ِرزتزتح  ٚذشاٚؼد  

 ( .  2ٚ0اٌشى١ٍٓ اٌث١ا١١ٔٓ سلُ ) ِا ٠ظٙشتٛظٛغ فٟ، ٚ٘ٛ الٔشطح اٌغ١اؼ١ح فٟ اٌذخً اٌمِٟٛا٠شاداخ ا

-             

 

 

                                                           
4
 لعدم توفر البٌانات لدى الجهاز المركزي لالحصاء. 2214باستثناء عام    
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 نسبة االيزادات انسياحية من ايزادات انذونة -سادسا

 (.5112 – 5113) اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح ٚٔغثرٙا ِٓ اظّاٌٟ ا٠شاداخ اٌذٌٚح ٌٍّذج  ( 3اٌعذٚي سلُ )

 ايرادات الدولة السنوات
االيرادات السياحية 

 )ملياردينار(
نسبة االيراد السياحي 
 من ايرادات الدولة %

0223 28,268 62 2182 

0223 30,263 34 2123 

0228 32,823 33 2126 

0228 32,288 32 2122 

0224 83,822 83 2120 

0226 62,080 - - 

0222 88,022 222 2100 

0222 82,802 238 2102 

0222 22,222 248 2126 

0220 222,388 022 2126 

0223 223,484 082 2103 

0223 228,364 -  - 

0228 88,342 324 2183 

0228 83,322 384 2188 

0224 44,338 328 2132 

0226 228,884 084 2108 
 اٌّصذس/ ا٠شاداخ اٌذٌٚح / اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ                     

 باستخدام  2212 -2222منتهى أحمد دمحم النعٌمً ، الد راسة التحلٌلٌة للنشاط السٌاحً ،للمدة اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح /                       

                                    . 2222الزمنٌة،  السالسل                    
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 نسبة االٌرادات السٌاحٌة من الدخل القومً( 6)شكل 

 % نسبة االٌرادات السٌاحٌة  من الدخل القومً
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( اػالٖ اٌزٞ ٠ث١ٓ ؼعُ ِغاّ٘ح اال٠شاداخ اٌغ١اؼ١ح فٟ اظّاٌٟ اال٠شاداخ 3)سلُ ٔالؼع ِٓ اٌعذٚي             

%( ِٓ اظّاٌٟ 1ْ ا٠شاداخ االٔشطح اٌغ١اؼ١ح ذشىً الً تىص١ش ِٓ )تؤ( 5112-5113اٌؼاِح ٌٍذٌٚح ٌٍّذج )

،  5110ػاَ  ِٓ اظّاٌٟ اال٠شاداخ اٌؼاِح ٌٍذٌٚح %(  1,00)االؼٛاي ار شىٍد فٟ افعً  ،اال٠شاداخ اٌؼاِح

         .(  2ٚ 1ٚ٘زا ٠ؼىظ ؼعُ اٌّغاّ٘ح اٌعؼ١فح فٟ اظّاٌٟ اال٠شاداخ اٌؼاِح )أظش االشىاي اٌث١ا١ٔح اٌرا١ٌح سلُ 
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 (2212-2223)االٌرادات السٌاحٌة واالٌرادات العامة للدولة للمدة ( 7)شكل 
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 (2212-2223)نسبة االٌراد السٌاحً من اجمالً اٌرادات الدولة للمدة ( 2)شكل 

 نسبة االٌراد السٌاحً 
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 انتىصيات

فٟ ذٕش١ػ لطاػاخ اٌذٌٚح  ا  ِّٙ ا  ذٛف١ش ػٕصش األِٓ ٚاالعرمشاس اٌزٞ ٠ٍؼة دٚس    .1

 اٌزٞ ٠غُٙ فٟ ػ١ٍّح اٌر١ّٕح االلرصاد٠ح ٌٍثٍذ . اٌمطاع اٌغ١اؼٟااللرصاد٠ح ِٕٚٙا 

اصذاس لٛا١ٔٓ ٚذشش٠ؼاخ ذشعغ االعرصّاس فٟ لطاع اٌغ١اؼح ٌرؽم١ك اٌر١ّٕح اٌغ١اؼ١ح    .5

 ٚفك اٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح.

 ترٛف١ش اٌث١أاخ اٌّٛؼذج.اٌرٕغ١ك ت١ٓ دٚائش اٌذٌٚح اٌّرخصصح فٟ ِعاي اٌغ١اؼح  .3

اٌث١أاخ )ذٛف١ش اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌث١أاخ اٌرفص١ٍ١ح اٌخاصح تإٌشاغ اٌغ١اؼٟ فٟ اٌؼشاق  .9

األػّذج األعاع١ح ٌٍؼ١ٍّح اٌرخط١ط١ح  ٜٚاٌرٟ ذؼذ أؼذ (اٌشٙش٠ح ٚاٌفص١ٍح ٚاٌغ٠ٕٛح

 ٌالسذماء تمطاع اٌغ١اؼح .

ح ٚاٌّٛالغ اٌغ١اؼ١ح ٚاعرغالي اٌؼًّ ػٍٝ اظشاء اٌثؽٛز ٚذم١١ُ ٚالغ إٌّشآخ اٌغ١اؼ١ .2

 االِىأاخ ٌر١ّٕرٙا ِٓ خالي اٌرخط١ػ اٌغ١ٍُ ٚاٌصؽ١ػ .

ظشٚسج ذ١ّٕح اٌّشاس٠غ اٌغ١اؼ١ح اٌمائّح ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٚظغ خطح العرغالي اٌّمِٛاخ  .0

ٚاالِىأاخ اٌغ١اؼ١ح االخشٜ اٌرٟ ٌُ ذٍك اال٘رّاَ اٌّطٍٛب ِٓ لثً اٌعٙاخ اٌّؼ١ٕح فٟ 

 .ِعاي إٌشاغ اٌغ١اؼٟ

عىه اٌؽذ٠ذ اٌذاخ١ٍح ١أح ٌٍطشق ٚستػ إٌّطمح تخطٛغ ذط٠ٛش اٌثٕٝ اٌرؽر١ح ِٓ ص .1

 ٚأشاء ػذد ِٓ اٌّطاساخ اٌذ١ٌٚح فٟ اٌّؽافظاخ اٌرٟ ال ،ٚاٌخاسظ١ح ِغ دٚي اٌعٛاس

اٌٝ اٌفٕادق اٌغ١اؼ١ح راخ اٌذسظاخ اٌّّراصج ٚاٌّؽالخ  تاإلظافح ،ٙاف١ذرٛفش 

 ٚاٌّعّؼاخ اٌرعاس٠ح .

ٚذغ١ًٙ دخٌُٛٙ ٚخصٛصا ٌشظاي االػّاي  اٌغ١اؼ١ح ٌٍغائؽ١ٓذٛف١شاٌرغ١ٙالخ  .2

ش١شاخ ٚاٌّعّٛػاخ اٌرعاس٠ح اٌغ١اؼ١ح اٌؼشت١ح دْٚ اٌؽاظح اٌٝ اٌؽصٛي ػٍٝ اٌرؤ

 ِٓ االِٛس اٌرٟ ذغًٙ ػ١ٍُٙ اظشاءاخ اٌؽعٛس وااللاِح ِصال . ٚغ١ش٘ا 
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 انمصادر 

 .1339داس ِعالٚٞ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ،ػّاْ، ٚا٘ذافٙا ،اٌغىش ،ِشٚاْ ِؽغٓ ،اٌغ١اؼح ِعّٛٔٙا  .1

 ٚصاسج اٌرخط١ػ / اٌعٙاص اٌّشوضٞ ٌالؼصاء. .5

 https://www.cbi.iq/  اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ .3

ِٕرٙٝ أؼّذ دمحم إٌؼ١ّٟ / و١ٍح اٌؼٍَٛ اٌغ١اؼ١ح / اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح / اٌؼشاق / دساعح ذؽ١ٍ١ٍح  .4

 تاعرخذاَ اٌغالعً اٌض١ِٕح . 5112 - 5111اٌؼشاق ٌٍّذج ٌٍٕشاغ اٌغ١اؼٟ فٟ 
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 انفهزسث

رقم  الموضوع ت
 الصفحة

 1 الملخص التنفٌذي 1

 2 مفهوم الدخل القومً  -أوال  

 2 مفهوم النشاط السٌاحً –ثانٌا  3

 3 اهمٌة االنشطة السٌاحٌة فً التنمٌة االقتصادٌة -ثالثا 4

 4 المإشرات السٌاحٌة فً العراق  -رابعا 5

 2 الدخل القومً اهمٌة االٌرادات السٌاحٌة فً  -خامسا 6

 12 نسبة االٌرادات السٌاحٌة من اٌرادات الدولة -سادسا 7

 11 التوصٌات 2

 12 المصادر 9
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 فهزسث انجذاول  

رقم  الموضوع ت
 الصفحة

- 2222( ٌوضح النشاط السٌاحً للعراق للمدة )1جدول رقم ) 1
2212) 

5 

( ٌوضح نسبة االٌراد السٌاحً من الدخل القومً 2جدول رقم ) 2
 (2212-2213للمدة )

2 

( ٌوضح االٌرادات السٌاحٌة ونسبتها من اجمالً 3جدول رقم ) 3
 (2212 -2222اٌرادات الدولة للمدة )

12 

 

 

 فهزسث االشكال 

رقم  الموضوع ت
 الصفحة

-222عدد المنشآت السٌاحٌة فً العراق للمدة )( 1شكل رقم ) 1
2212) 

6 

للمدة عدد العاملٌن فً قطاع السٌاحة فً العراق  (2شكل رقم ) 2
(222-2212) 

6 

عدد النزالء فً الفنادق فً العراق للمدة  (3شكل رقم ) 3
(2222-2212)  

7 

-2222االٌرادات السٌاحٌة فً العراق للمدة ) (4شكل رقم ) 4
2212)   

7 

مقارنة االٌرادات السٌاحٌة بالدخل القومً للمدة  (5شكل رقم ) 5
(2213-2212) 

2 

نسبة االٌرادات السٌاحٌة من الدخل القومً للمدة  (6شكل رقم ) 6
(2213-2212) 

9 

االٌرادات السٌاحٌة ونسبتها من اجمالً الدولة  (7شكل رقم ) 7
 ( 2212-2223للمدة )

12 

 اجمالً اٌرادات الدولةالسٌاحً من   نسبة االٌراد(2شكل رقم ) 2
(2223-2212) 

12 

 


