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 المؤشرات صانعة الفروق في اطار المؤشرالعام لتنافسية السياحة والسفركمد خل لدعم التنافسية السياحية لمصر
 

 (3م.م/ اسماء مطفي الشامي) ( 2(  ا.د/فيصل عبد المقصود عبد السالم )1ا.د/ طارق عبد اللطيف أبو العطا )
 

 معة القاهرةرئيس قسم الهندسة المعمارية جا –أستاذ التخطيط اإلقليمى  1

 قسم الهندسة المعمارية جامعة المنوفية  –أستاذ التخطيط اإلقليمى  2

  قسم الهندسة المعمارية جامعة المنوفية  -مدرس مساعد  3
 الملخص : 

سكتممار لظكواهر البيئكة الطبيعيكة والمقافيكة إليجكاد إتعد السياحة ظاهرة بشرية مركبة ، ذلك  لتعكدد عناصكرها و تبكايا نتائجهكا فهكي 
نتج سياحي ، يمككا تعريكف السكياحة بانهكا ه ظكاهرة متعكددة اوبعكاد و لهكا نشكاطا  كميكرة و متنوعكة  تسكهم ككل منهكا فكي خدمكة م

اداة مهمكة لقيكاس و تفهكم   (T&TCI)[ ، يعتبر مؤشكر تنافسكية السكياحة و السكفر1]و البد ما التعاوا و التنسيق فيما بينها ،السائح 

هككداف المرجككوة مككا خككالل قيككاس مككدن القككدرة التنافسككية للككدول عككا طريككق قيككاس أدائهككا ضككما الوضككا السككياحي وصككوال الككي اال

 Travel and Tourismوالسككفر  السككياحة لتنافسككية الكلككي المؤشككر يتكككوامكونككا  صككناعة السككياحة عالميككا، حيكك  
Competitiveness Index   (TTCI) و القكانوني   أوال ه االطكار التنظيمكي ه  وهكي فرعيكة مؤشكرا  مالمكة ، مكاT&T 

Regulatory Framework ،اوساسكية والبنيكة اوعمكال مانيكا  ه بيئكةEnvironment& Infrastructure Business  ،  مالمكا ه

 Human, Cultural &Natural Resourcesوالطبيعية  والمقافية البشرية الموارد
لسكياحة و السكفر مكا ناحيكة قكدرتها التنافسكية علكي المسكتون تراجكا ترتيك   مصكر فكي تقريكر تنافسكية اتتممل المشكلة البحميكة فكي 

، و تتممل اهمية هذه الورقة البحمية في القاء الضوء علي حالة مصر بشكل مباشر في تقريكر الدولي ما خالل المؤشرا  المختلفة
،و دول محيطهكا االقليمكي ،  تنافسية السياحة و السفر ،و تحديد المؤشرا  صانعة الفروق بيا مصكر و الكدول االولكي فكي التقريكر

ذل  بهدف دعم القدرة التنافسية  السياحية لمصر عالميا و اقليميا ،و و يمكا الوصول إلي هكذا الهكدف مكا خكالل الخطكوا  االتيكة 
 ه 
 تقارير لتنافسية السياحة و السفر 4دراسة  اداء مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر دوليا علي مدن   -
 مصر اقليميا ما حي  مؤشرا  تقرير تنافسية السياحة والسفردراسة وضا  -
 تحديد المؤشرا  صانعة الفروق بيا الدول محل الدراسة ما خالل إجراء تحليل احصائي -
 الخروج بالنتائج و اقتراح التوصيا    -

 

INDICATORS MAKER DIFFERENCES AS AN APPROACH SUPPORT THE TOURISM  

COMPETITIVENESS OF THE EGYPTIAN  

Prof Dr./ Tariq  Abd Ellatif  Abu El-Atta,Prof Dr./ Faisal Abd El-Maksoud, Abd Elsalam and, 

                                   Arch. / Asmaa  Mostafa Abd El Samad El-Shamy (3) 
Summary 
Tourism is the phenomenon of human vehicle, so the multiplicity of components and contrast results are 

investing for the phenomena of the natural environment and cultural to find a tourism product, can be defined 

tourism as: multi-dimensional phenomenon and its many activities and variety contribute each in the service of 

tourist, and must be cooperation and coordination them. 

The Index of competitive travel and tourism (T & TCI) is an important tool to measure and understand the 

situation of tourism and access to the desired goals by measuring the extent of the competitiveness of countries 

by measuring their performance within the components of the tourism industry worldwide, consists overall index 

for competitive travel and tourism Competitiveness Travel and Tourism (IndexTTCI) , of three sub-indices are 

as follows: 

The research problem in decline arrangement Egypt in the report of a competitive tourism and travel in terms of 

their competitiveness on the international level through various indicators, and the importance of research to 

shed light on the case of Egypt directly, and identify indicators maker differences between Egypt and its regional 

support capability competitive tourist regional banker surroundings. 
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ور القككد اصككبح  السككياحة فككي العصككر الحككدي  محككورا  هامككا  مككا محكك
إهتمكككام كميكككر مكككا دول العكككالم حيككك   تعتبكككر السكككياحة قكككاطرة التنميكككة 

في تحقيق النمكو القومي بالتالي  االقتصادية بما تحققه ما زيادة الدخل 
المتوقكا تحقيقهكا  معكدال  النمكو االقتصادن للدولة بمعدال  نمكو تفكوق

دعكم صكبح  ككل دولكة تسكعي إلكي وأالقطاعا  اوخكرن الرئيسكية ما 
لهككا بمككا يمكنهككا مككا احككتالل اوساسككية  البنيككةالسككياحية وتككوفير قككدراتها 

 [1] .علي خريطة العالم السياحية موقا بارز 
عطككاء تعريككف إلمحككاوال  مككا قبككل البككاحميا يككد مككا العدالجككر  لقككد و

علكي السكياحة كظكاهرة مكا موحد و شامل للسياحة ، حي  يتم التركيز 
ومككنهم مككا  يعتبرهككا  جوانكك  مختلفككة إقتصككادية أوإجتماعيككة أو مقافيككة
أطلق كمكا ، يكة ....الك فأساسا  لتنمية العالقا  الدولية  واونسانية و المقا

أنهكككا صكككناعة القكككرا العشكككريا أو الصكككناعة المتداخلكككة الكككبع  ليهكككا ع
[2]أوالمركبة أو الصناعا  المتكاملة 

 

 World Economic Forumالعكالمي  االقتصكادن منتدىال أصدر
 العكالم في والسفر السياحة تنافسية عا اوول تقريره 2002 مارس في
أهميككة  وتبككرز 2011، 2002، 2002ر تقككارير اأصككد وتلككي ذلكك  ،

مكا خكالل  مؤشكر عكام لقيكاس تنافسكية  الكدول يصكنف أنكه فكي التقريكر
 مكا للسكياحة الداعمكة يئكةالب مكدى تكوافر عكا يعبكر السكيااحة و السكفر

 الطبيعيككة والمككوارد التحتيككة واإلجككراءا  والبنيككة الككنظم حيكك 
   إل ...والبشرية

 المشكلة البحثية  : 

يواجككه القطككاس السككياحي المصككرن العديككد مككا التحككديا  نتيجككة احتككدام 
المنافسككة و ظهككور أقطككا  وأنمككاط سككياحية جديككدة حيكك  كشككف عنهككا 

"التنافسيية   2011صكادن العكالمي لسكنةالتقرير السنون للمنتكدى االقت
تمتلك  حي  أا الدول االولي في التقريكر   في قطاع السياحة والسفر"

 البيئة اوكمر جاذبية لتطوير قطاس السياحة والسفر.
 

تراجكا ترتيك   مصكر فكي تقريكر تنافسكية وتتممكل المشككلة البحميكة فكي 
ون الكدولي مكا ما ناحية قدرتها التنافسكية علكي المسكت والسفر السياحة

خككالل المؤشككرا  المختلفككة علككي الككر م مككا وجككود الميككزا  التنافسككية 
سكياحية إال أا التقريكر يقكيس مكدن جاذبيكة  مواردلمصر وما لديها ما 

الدولة و اهتمامها بصكناعة السكياحة و السكفر مكا خكالل مجموعكة مكا 
  و التككي تسككتدعي معالجككة موقككف مصككر المتككدني مككا هككذه المؤشككرا

 وصوال الي دعم  قدرتها التنافسية.المؤشرا  

  :أهداف البحث 

يتممل الهدف الرئيسي للبح  رفا التنافسية السياحية ،و ذل  ما خكالل 
 كما يليه المانوية  مجموعة ما االهدافتحقيق 
 القاء الضوء علي أداء مصر في تقرير تنافسية السياحة  -
 لترتي  االقليمي لمصر.اتحديد  -
لفككروق بككيا مصككرو دول محيطهككا المؤشككرا  صككانعة ا تحديككد -

 االقليمي .

 Travel and Tourismمؤشيير تنافسييية السييياحة و السييفر  -1

Competitiveness Index(TTCI)   الصييادرعا المنتيييد

 االقتصاد  العالمي : 

يستند المؤشر فكي بياناتكه علكي مصكادر عامكة و مؤسسكا  دوليكة  
نظمككا  بيانككا  مو  للسككياحة و السككفر ، خبككراء السككياحة و السككفر

 ومراكككز أبحككا  دوليككة مككا بينهككا االتحككاد الككدولي للنقككل الجككون ،
و المنظمككة العالميككة للسككياحة و االتحككاد العككالمي لصككوا الطبيعيككة 
نتائج استطالس الكرأن للمكديريا و المجلس العالمي للسفر والسياحة

ونتككككائج مسككككوحا  سككككنوية شككككاملة أجراهككككا المنتككككدى  التنفيككككذييا
عككاوا مككا شككبكة مككا المؤسسككا  الدوليككة االقتصككادن العككالمي بالت

 132وعككددها   ،الشككريكة تعمككل فككي البلككداا التككي  طاهككا التقريككر

يتكككوا،  2011دولككة فككي تقريككر تنافسككية السككياحة و السككفر لعككام   
رالمؤش  .(TTCI)والسفر  السياحة لتنافسية الكلي 

مجموعكة   مكاويتكوا المؤشكر العكام لقيكاس تنافسكية السكياحة و السكفر 
 يظهكر فكي الشككل كمكامقسكمة فكي مكال  مجموعكا   فرعيكة  مؤشكرا

مؤشكرمانون  14 علكى بكدورها الفرعيكة المؤشكرا  هذه وتحتون،( 1)
 المؤشكر حسكا  تكم وقكد العكالم، دول فكي السكياحة لتقيكيم محكاور تممكل

 ووطنيكة دوليكة مصكادر مكا تجميعهكا تكم بيانكا  إحصكائية باسكتخدام
 المجلكس التنفيكذن انطباعكا  لحكو مسحية بيانا  إلى عديدة باإلضافة

الخكام  البيانكا  لتحويكل معادلكة باسكتخدام المؤشكر ، يحسك  للمنتكدى
[3]. 2إلي 1مدى ما  في ووضعها

  
أقييل  –)) قيميية المؤشيير للدوليية  +1مؤشرتنافسييية السييياحة والسييفر  

   6× أقل قيمة في العينة((  – قيمة في العينة( / )أكبر قيمة في العينة

أسكوأ  إلكى العينكة فكي قيمكة وأكبكر العينكة فكي قيمكة قكلأ تشكير حيك ، 
 المؤشكر،ويتم هكذا فكي الكدول مسكتوى علكى تحققك  أرقكام ،وأفضكل
 القكيم مرجحكة لجميكا  يكر كمتوسكطا  الفرعيكة المؤشكرا  حسا  قيم

   .الفرعية مرجح  للمؤشرا   ير كمتوسط العام المؤشر يحس  ،كما
 

 السفر مؤشرا  قياس تنافسية السياحة و( 1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2111لعام لدول التقرير لعام الترتيب ا -2

 والسياسكا  العوامكل والسكفر السكياحة لتنافسكية الكلكي المؤشكر يقكيس
 نياالقكوا والتي تشكمل،العكالم دول فكي القطكاس هكذا تطكوير على المحفزة

 المؤشرات المستخذمة

 لقيبس تنبفسية السيبحة والسفر  

 

السيبسااااااااااااااااااب     -
التشااعاتب  لالااا ا   

   الق انين(

بيئة قطبع السايبةة  -

 السفعلاالسااااااااات ا ة 

 البيئية(

األ ااان   األ اااب     -
 السال ة

الصاااالة التب ااااة    -

 النظبفة
األ ل اااب  البتبتااة  -

 لقطبع في ا

 

البنية التلتية لانقا   -
 الج ي

البنية التلتية لانقا   -

 البعي

البنيااااااااة التلتياااااااااة   -

 ابيئة السيبةيةل

البنيااااااااة التلتياااااااااة   -
لتكن ل جياااااااااااااااااااااااااااب 

البتا  اااااااااااااااااااااب    

 االتصبال 
 تنبفسية األستبر -

 

 

 البشعاة الب ارد  -
   السااايبةة جبذبياااة -

 السفع

 الب ارد الطبيتية  -

 التعاثياااااة البااااا ارد -

  الثقبفية

 

 

عنبصر رات صلة 

 ببلسيبسبت الحكومية 

 

عنبصر رات صلة 

 ببيئة الممبرسة 

 

عنبصر رات صلة 

 ببلموارد البشرية

 والثقبفية

 

مؤشرات اإلطبر 

 التنظيمي و القبنوني

 

مؤشرات البنية 

 األعمبلالتحتية وبيئة 

 

مؤشرات الموارد البشرية 

 و الثقبفية والطبيعية
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 واومككا السككالمة البيئيككة، والجهككود ،والظككروف واونظمككة اوساسككية
 التحتيكة البنيكة والسكفر، أولويكا  السكياحة والنظافكة، الصحية الخدما و

 للمعلومكا  التحتيكة البنيكة للسكياحة، التحتيكة البنية والبرن، الجون للنقل
 السكياحة مفهكوم البشكرن، المكال رأس اوسكعار، تنافسكية واالتصكاال ،
بإسكككككتعرا  أهكككككم نتكككككائج  والمقافيكككككة والمصكككككادرالطبيعية الوطنيككككة،
 2011لعككككام   منتككككدن االقتصككككادن لتنافسككككية السككككياحة و السككككفرتقريرال

يمكا إيجازها كمكا يلكي والتقرير السابق له  ، و 2002ومقارنته بتقرير 
 ه
تصكككدر  سويسكككرا قائمكككة الكككدول فكككي مؤشكككر تنافسكككية السكككياحة و  -

 ،تلتهككا فككي المراتكك  العشككر اوولككي علككي التككوالي ه ألمانيككا ، السككفر
المملككة   ،الواليكا  المتحكدة اومريكيكة  ،السكويد ،النمسكا   ،فرنسا

 سنغافورة. ،كندا  -أسبانيا  ،المتحدة 

دولككة فككي تقريككر  132دوليككا مككا (  25)تقككا مصككر فككي المركككز  -
 .2002دولة في ترتي   133دوليا ما (  64)، المركز 2011

( 12ه هكونج ككونج ) مركزهكاالمبا  في نفس دول حافظ  علي   -
 ،( 114ايكككراا ) (،25ي المركككز )الكويكك  فككك ،( 32هنغاريككا ) ،

 (132انجوال )،(134تيمور)

ممككل ه  رتيكك الت فككيإلككي مراكككز اعلككي نتقلكك  وادول احككدم  تحسككنا  -
الصكككيا مكككا  ،( 30( إلكككي المرككككز )33اإلمكككارا  مكككا المرككككز )

( إلككي 43تككايواا مككا المركككز ) ،( 32( إلككي المركككز )42المركككز )
 ،(60لككي المركككز )( إ65اورجنتككيا مككا المرككز ) ،( 23المرككز )

تركيا مكا المرككز  ،( 62( إلي المركز )21السعودية ما المركز )
 (.50( إلي المركز )56)

تراجا إلي مراكز اقل مكا التصكنيف لككل مكا ه تكونس دوال احدم   -
( 25المغكر  مكا المرككز ) –(42( إلي المرككز )44ما المركز )
 ( 54) ( إلي المركز53اوردا ما المركز ) -( 22إلي المركز )

 ،نيجيريكا   ،حل  في العشرة مراكز اوخيكرة ككل مكا ه بكانجالد   -
  ،ليسككككوتو  ،تيمككككور  ،مككككالي  ،بوركينككككا فاسككككو   ،كككككو  دن فككككوار

 . التشاد -انجوال ،بوروندن  ،موريتانيا  ،موزنبيق 

     فييييييي تقييييييارير تنافسييييييية السييييييياحة دوليييييييا  ترتيييييييب مصيييييير  -2/1 -3

 : والسفر

دولكككة ضكككما  132لسكككبعيا بكككيا إحتلككك  مصكككر المرككككز الخكككامس وا
دولكككككة  133مقارنكككككة بكككككالمركزالرابا والسكككككتيا بكككككيا  2011تقريكككككر 
دولككككة  130، و فككككي المركككككز السككككادس والسككككتيا بككككيا  2002لعككككام 
 122،و قبلهكككككا فكككككي المركزالمكككككاما و الخمسكككككيا بكككككيا  2002لعكككككام 

دولككككككة فككككككي أول تقريككككككرعا تنافسككككككية السككككككياحة و السفرصككككككادرعا 
كمكككككا يتضكككككح مكككككا ،  2002لعكككككام  ي المنتكككككدن االقتصكككككادن العكككككالم

 ( 2)رقم الشكل 
 

 

 

 

 

 الترتي  العام لمصر في مؤشرتنافسية السياحة السفر( 2شكل )

(2112-2111) 

 

( لم يتحسا موقا مصكر فكي تقريكر تنافسكية 2وفقا  لما يشير إليه الشكل )   
( ويتضكككح أا 2011-2002السكككياحة و السكككفر خكككالل االعكككوام مكككا )

وراء تراجا ترتي  مصكر،وتدني النقكاط المحكرزة   السب  اوكمر أهمية
يرجككا إلككي إنخفككا  العوامككل ذا  الصككلة ببيئككة عمككل السككفر والسككياحة 

قكككل نوالبنيككة اوساسككية لهككا ، حيكك  تراجعككك  جككودة النقككل الجككون و ال
البرن و تكنولوجيا المعلوما  االتصاال  تراجعكا  شكديدا ،وقد نكتج عكا 

 المحرزة في المؤشرا  الفرعية .هذا التراجا أيضا  تدني النقاط 

 تطور أداء مصر في مؤشرات تنافسية السياحة و السفر  -2/2

(2112-2111) : 

بدراسككككككككة أداء مصككككككككر فككككككككي الككككككككمال  مجموعككككككككا  الرئيسككككككككية ، 
يالحككككككككظ أا مصككككككككر تحظككككككككي بالتقككككككككدم فيمككككككككا يتعلككككككككق بإجتككككككككذا  
السكككككياحة تتممكككككل فكككككي تنافسكككككية أسكككككعارها ، حيككككك  تحتكككككل المرككككككز 

ا  الضكككككككككككككككككرائ  علكككككككككككككككككي الخكككككككككككككككككامس نتيجكككككككككككككككككة إنخفككككككككككككككككك
التككككككككككذاكروإنخفا  رسككككككككككوم المطككككككككككارا  و إنخفككككككككككا  أسككككككككككعار 
الوقككككككود ،وأسككككككعار الفنككككككادق وخلككككككو الدولككككككة مككككككا فيككككككروس نقكككككك  

المكتسكككككككككبة ،واالداء المتعلكككككككككق بإسكككككككككتدامة  والمناعكككككككككة الطبيعيكككككككككة 
( وأتخككككككككككككذ  42قطككككككككككككاس السككككككككككككياحة والسككككككككككككفر)المركز الكككككككككككك   

مصكككككككرمركز أفضكككككككل فيمكككككككا يتعلكككككككق بجاذبيكككككككة السكككككككياحة والسكككككككفر 
تقككككككككدم هائككككككككل فيمككككككككا يتعلككككككككق باالنفتككككككككاح فككككككككي مجككككككككال  لحككككككككدو 

السككككككياحة وعلككككككي العكككككككس تتككككككامر النقككككككاط التككككككي تحرزهككككككا مصككككككر 
سككككككلبيا  نتيجككككككة لتككككككدهور شككككككبكا  النقككككككل البككككككرن و الجككككككون ،أمككككككا 

دولكككككككة ،و  132مكككككككا  135المرككككككككز  يتخكككككككذاومكككككككا و السكككككككالمة 
تعكككككاني الدولكككككة مكككككا  االفتقكككككار إلكككككي المكككككوارد البشكككككرية و يرجكككككا 

فة صككككككإلككككككي نوعيككككككة نظككككككام التعلككككككيم ، و بذلكككككك  و بصككككككفة جزئيككككككة 
عامكككككككة يعكككككككد منكككككككام السياسكككككككة العامكككككككة  يكككككككر مناسككككككك  لتطكككككككوير 
قطكككككككككاس المكككككككككوارد البشكككككككككرية ،و أيضكككككككككا  اإلفتقكككككككككارإلي شكككككككككفافية 
( 1السياسككككككككككا  الحكوميككككككككككة  كمككككككككككا يتضككككككككككح مككككككككككا الجككككككككككدول )

  أداء مصككككككككر اسككككككككتعرحيكككككككك  يمكككككككككا إ( ، 5، 4، 3)االشكككككككككال 
 كالتالي ه 
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 الترتيب العام
  المؤشرات

58 66 64 75 

أوال : مؤشرررررررررات ا  ررررررررار 
 التنظيمي والقانوني

50 58 52 70 

 49 55 70 69 السياسات و التشريعات

 113 103 81 75 االستدامة البيئية

 135 67 84 64 األمن و السالمة 

 56 64 86 69 الصحة و النظافة 

 22 9 12 12 أولويات السياحة و السفر 

ثانيررررررا : مؤشرررررررات ال نيررررررة 
 التحتية و يئة األعمال

60 69 65 74 

 55 58 62 49 البنية التحتية للنقل الجوي 

 76 79 75 58 البنية التحتية للنقل البري 

 88 74 79 85 البنية التحتية للسياحة 

التحتيةةةةةة لتجنولوجيةةةةةا  البنيةةةةة
 المعلومات

74 87 84 93 

تنافسةةةةية أسةةةةعار السةةةةياحة و 
 السفر 

5 2 1 5 

ثالثررررا : مؤشرررررات المرررروار  
ال شررررررررررية و ال  يعيرررررررررة و 

 الثقافية 

68 70 73 71 

 93 83 82 69 الموارد البشرية 

 29 20 31 85 جاذبية السياحة و السفر

 85 109 86 55 المصادر الطبيعية 

 65 60 58 55 الثقافية المصادر 

 أوال : مجموعة مؤشرات اإلطار التنظيمي والقانوني:

تراجككككا ترتيكككك  مصككككر حسكككك  المؤشككككرا  الفرعيككككة ضككككما هككككذا  
 20إلكككي المرككككز  2002لعكككام  52المؤشكككر الرئيسكككي مكككا المرككككز  

،حيككككككك  تراجعككككككك  االسكككككككتدامة البيئيكككككككة ،واالمكككككككا و  2011لعكككككككام 
 22سككككفر الككككي المركككككز السككككالمة ،و تراجككككا أولويككككا  السككككياح و ال

دولكككة كمكككا يتضكككح  133دولكككة بعكككد المرككككز التاسكككا مكككا  132مكككا 
 (.3في الشكل )

 
 لقانونيو ا أداء مصرلمؤشرا  االطارالتنظيمي( 3شكل )

 

 

  :ثانياً : مجموعة مؤشرات البنية التحتية وبيئة األعمال 

إلككي  2002عككام  65تراجككا هككذا المؤشككر الرئيسككي أيضككا  مككا المركككز 
، مكككا خكككالل تراجكككا ككككل  2011دولكككة لعكككام  132مكككا  24المرككككز 

الذن تراجكا  تنافسية السياحة والسفر المؤشرا  الفرعية ما عدا مؤشر
،كمككا 2011بشكككل أقككل مككا المركككز االول إلككي المركككز الخككامس عككام 

 (.4يتضح ما الشكل )

 

 .أداء مصرلمؤشرا  البنية التحتية وبيئة االعمال (4) شكل

 

شيييييييرات الميييييييوارد البشيييييييرية و الطبيعيييييييية و ثالثيييييياً: مجموعييييييية مؤ

 : الثقافية

 2002عكككام  23سكككجل هكككذا المؤشكككر إنخفاضكككا  طفيفكككا مكككا المرككككز  
،و يرجككككا ذلكككك  بصككككفة رئيسككككية إلككككي 2011عككككام  21إلككككي المركككككز 

إلكككي  2002عكككام 23تراجكككا مؤشكككر المكككوارد البشكككرية مكككا المرككككز 
و بكككر م المرككككز المتقكككدم لمؤشكككر جاذبيكككة  2011لعكككام  23المرككككز 

لسكككككياحة و السكككككفر علكككككي مسكككككتون التقكككككارير إال أا مصكككككر تتخكككككذ ا
دولككككة عككككام  133مككككا  20بعككككد المركككككز  2011عككككام  22المركككككز 
، وأيضككككا   تراجككككا  مؤشككككرا  المككككوارد الطبيعيككككة و المقافيككككة  2002

 (.5كما يتضح ما الشكل )

أداء مصر لمؤشرا  الموارد البشرية و الطبيعية و  (5شكل )

المقافية

 

مصككككر فككككي المؤشككككرا  المختلفككككة الرئيسككككية و الفرعيككككة بمتابعككككة أداء 
و المانويكككة كمكككا ذككككر فكككي تقريكككر التنافسكككية لقطكككاس السكككياحة و السكككفر 
 الصكككادرعا المنتكككدى االقتصكككادن العكككالمي كمكككا يتضكككح مكككا الجكككدول

 فانه يتضح ه( 1)
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تنافسية أسكعار بتتفوق مصر في المؤشر العاشر الفرعي الخا   -
دوليكككا مكككا خكككالل  الخامسكككةتبكككة ،واتخكككذ  المر السكككياحة والسكككفر

مسككككتويا  أسككككعار لمؤشككككر  12المؤشككككرا  المانويككككة ه المرتبككككة 
 42،المرتبككة ال أسككعار الفنادق، المرتبككة الرابعككة لمؤشككر الوقككود
نطككاق و  ، و مؤشككر الضككرائ  التككذاكر و رسككوم المطككارلمؤشككر 

، و لكنهكككا سكككجل  تراجعكككا عكككا التقريكككر السكككابق امكككر الضكككرائ 
لمركككككز االول مككككا حيكككك  تنافسككككية حيكككك  صككككنف  فككككي ا 2002

 أسعارالسياحة والسفر.
صكككككنف  مصكككككر فكككككي المرتبكككككة اوولكككككي دوليكككككا  فكككككي المؤشكككككر  -

، مكككككا  انتشكككككار فيكككككروس نقككككك  المناعكككككة البشكككككريةه  المكككككانون
 مباتها علي نفس الترتي  في التقرير السابق. 

 باولويككا اتخككذ  مصككر فككي المؤشككر الخككامس الفرعككي الخككا   -
دوليا ما خالل المؤشكرا  المانويكة  22المرتبة   السياحة والسفر

 ،اإلنفاق الحككومي علكي السكياحة و السكفر  لمؤشر 21ه المرتبة 
الحضكور العكادل لمؤشر 2002بعد المالمة في تقرير  40المرتبة 

 . لصناعة السياحة و السفر

احتلكككك  مصككككر فككككي المؤشككككر المككككاني عشككككر الفرعككككي الخككككا   -
يكككككا مكككككا خكككككالل دول 22، المرتبكككككة  السكككككياحة والسكككككفر بجاذبيكككككة

أمتداد رحككككككال  المؤشككككككر المككككككانون ه المرتبككككككة المالمككككككة لمؤشككككككر
 العمل الموصي بها.

دوليكككا للمؤشكككر الفرعكككي الرابكككا  65صكككنف  مصكككر فكككي المرتبكككة  -
، و لككككككا كانككككك  مصكككككر  بالمصكككككادر المقافيكككككة عشكككككر الخكككككا  

صكككادرا   الصكككناعا  خكككارج التصكككنيف فكككي المؤشكككر المكككانون 
لتصككككنيف الككككدولي ودخلكككك  مصككككر فككككي ا 2002فككككي  اإلبداعيككككة
 .45بالمركز 

السياسككككا  و للمؤشككككر الفرعككككي  42تقككككا مصككككر فككككي المرتبككككة  -
،   2002مراككككز عكككا تقريكككر  6و احكككرز  تقكككدما التشكككريعا  
، المرتبككككة  االسككككتدامة البيئيككككة للمؤشككككر الفرعككككي  113المرتبككككة 

مرتبكككة  11بتقكككدم  إنفكككاذ اونظمكككة البيئيكككةللمؤشكككر المكككانون  102
للمؤشككككككر الفرعككككككي   135مرتبككككككة ال،   عككككككا التقريككككككر السككككككابق

فكككككي التقريكككككر  62بتراجكككككا  عكككككا المرتبكككككة   اومكككككا والسكككككالمة
 الحككككواد  المروريككككة للمؤشككككر المككككانون 135السككككابق ، المرتبككككة 

 لمؤشكككككر الفرعكككككي  56، المرتبكككككة  111بتراجكككككا عكككككا المرتبكككككة 
 .2002في تقرير  64بتقدم عا المرتبة الصحة والنظافة 

البنيككككة التحتيككككة فرعككككي للمؤشككككر ال 55اتخككككذ  مصككككر المرتبككككة  -
للمؤشككككككر  122، المرتبككككككة مراكككككككز  3بتقككككككدم للنقككككككل الجككككككون 

عككككدد للمؤشككككر المككككانون  12، المرتبككككة كمافككككة المطككككارالمككككانون 
البنيككككة  للمؤشكككر الفرعككككي 26المرتبككككة  ، شكككركا  النقككككل العاملكككة
البنيكككككة للمؤشكككككر الفرعككككي  22المرتبككككة ،التحتيككككة للنقككككل البكككككرن 

البنيكككككككة التحتيكككككككة فرعكككككككي للمؤشكككككككر ال  23، التحتيكككككككة للسكككككككياحة
فككككي  42بتراجككككا شككككديد عككككا المركككككز  لتكنولوجيككككا المعلومككككا 

 .2002تقرير 

 المككككوارد البشككككريةللمؤشككككر الفرعككككي  23تحتككككل مصككككر المرتبككككة  -
 25مراكككككككز عككككككا التقريككككككر السككككككابق، المرتبككككككة  10بتراجككككككا 

 103بتقكككدم مكككا المرككككز  المصكككادر الطبيعيكككةللمؤشكككر الفرعكككي 
جكككودة البيئكككة ؤشكككر الفرعكككي ، و تقكككدم فكككي الم2002فكككي تقريكككر 
فكككككي تقريكككككر  60إلكككككي المرككككككز  131مكككككا المرككككككز   الطبيعيكككككة
منككككككككاطق المحميككككككككا  ، و تراجككككككككا المؤشككككككككر المككككككككانون 2011

فكككككي تقريكككككر  22إلكككككي المرككككككز  25مكككككا  المرككككككز الطبيعيكككككة  
2011. 

علييييي  2111أداء مصييييرفي تقرييييير تنافسييييية السييييياحة والسييييفر -3

 المستو  االقليمي :

 مقارنة للدول النسبي اوداء لتقييم معيارا   العام ومهابمفه التنافسية تممل
 لهكا والقكوة جوان  الضعف على للوقوف وذل  العالم دول ما بغيرها
 بإعكداد الدوليكة المؤسسكا  مكا كميكر اهتمك  وقكد المقارنكة، مجكال في

 أحكدمها عديكدة إقتصكادية مجاال  الدول في تنافسية مستوى تقاريرعا
 تقريكره العالمي االقتصادن المنتدى أطلق  حي والسفر السياحة مجال
 أمكام البكا  ليفكتح 2002 عكام فكي والسكفر السكياحة عا تنافسية اوول
 ترتيك  تنكازلي في ووضعها المجال هذا في العالم دول إنجازا  تقييم
 أوجه ما التقرير إلى يوجه قد مما الر م وعلى .محددة معايير حس 
  شموليته. درجة أو منهجيته في نقد

يعككد المؤشككر العككالمي لتنافسككية السسككياحة و السككفرهو المعيككار المتفككق 
نككة ببعضككها ، و تخضككا رعليككه لقيككاس القككدرة التنافسككية لككدول العككالم مقا

شكككككهد  مؤشكككككرا  ومنهجيكككككة هكككككذا لمؤشكككككر للجكككككدل منكككككذ نشكككككاته ، 
ؤ للمؤشكر  التقريرالرئيسية و الفرعية و المانويكة التكي حققتهكا مصكر وفقكا

لتنافسككية للسككياحة و السككفر علككي مككدار االربككا تقككارير العككالمي للقككدرة ا
) مككا االخككذ فككي االعتبككار أا تقريككر  2011إلككي   2002المتاحككة مككا 

نتيجكككة أحكككدا  الشكككرق االوسكككط  2010معتمكككد علكككي بيانكككا   2011
لكككنفس السكككب (  2012والمكككورا  العربيكككة ،و لكككم يصكككدر تقريكككر فكككي 

ي مككدار االربككا تراجعككا و تحسككنا طفيفككيا بينمككا تككدني ترتيكك  مصككرعل
تقككارير و قككد يمكككا تفسككير ذلكك  إلككي حككد مككا بإنضككمام دول جديككدة إلككي 

   .التقريرالعالمي للقدرة التنافسية للسياحة  و السفر
توفرالدراسككككة التحليليكككككة لمؤشكككككرا  التنافسكككككية فكككككي قطكككككاس السكككككياحة 
والسكككككفر معلومكككككا  إلجكككككراء المقارنكككككا  وإتخكككككاذ القكككككرارا ، وأداة 

ومكككا  الرا بكككة فكككي تحسكككيا و تطكككوير بيئكككة قيمكككة جكككدا بالنسكككبة للحك
السكككياحة والسكككفر فكككي دولهكككا ، فيمكككا يلكككي يعكككر  لوضكككا مصكككر و 
،ممكككا يعطكككي ملخصكككا شكككامال عكككا مرتبكككة مصكككر ضكككما التصكككنيف 
العكككام إضكككافة إلكككي ابكككرز الجوانككك  االيجابيكككة و السكككلبية فيمكككا يخككك  

تحليكككل وضكككا مصكككر ،و يمككككا  لككككل دولكككةالسكككياحية تنافسكككية قكككدرة الال
 في االقاليم االتية هاقليميا 

دولكة افريقيكة  16مكا اجمكال  الشرق االوسط و شيمال افريقييا : -
 وشرق أوسطية.

 دولة عربية. 15 يما اجمال عربيا: -
 دولة.  21ما اجمالي  اقليم البحر المتوسط : -
 دولة .  26ما اجمالي  اقليم االورومتوسطي : -
 دولة . 12ما اجمالي  اقليم الشرق االوسط : -

موقككا مصككر مككا التصككنيفا  االقليميككة المختلفككة كمككا ال و يمكككا إجمكك

 : ( ما يلي6،و الشكل ) (2يتضح في الجدول )
فككي المركككز العاشككر علككي دول الشككرق اووسككط وشككمال  إفريقيككا  -

 دولة .  40ما إجمالي 

دولككة  15فككي المركككز التاسككا علككي الككدول العربيككة مككا إجمككالي   -
 عربية دخل  التصنيف. 

شر علي دول البحر المتوسط مكا إجمكالي في المركز الخامس ع -
 دولة .  21

علي دول الشراكة االورومتوسطية  ما إجمكالي  23في المركز  -
 دولة .  25

دولكة  12علي دول الشرق اووسط ما إجمكالي  11في المركز ا -
 . 

-  
 رفوضا مصر في التصنيفا  االقليمية المختلفة لتنافسية السياحة و الس (2جدول )

 الترتيب االقليمي نوع التصنيف

 57 دوليا

 01 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 9 عربيا

 07 البحر المتوسط

 32 االورومتوسط

 00 الشرق األوسط

 وضا مصر التنافسي للسياحة و السفر أقليميا  ( 6شكل )

 
لقدرة التنافسية  لقطاس السياحة و السفر البكد تبعا للدراسة ترتي  مصر
االقليمكي ،و فيمكا المحكيط دول  اوخكرن و خاصكة  ما مقارنتها بالدول

 ه ما يلي القاليم التي تشتر  بها كوضا مصر في ايلي عر  ل
 

 Middle Eastالشيرق األوسيط و شيمال أفريقييا أقليم دول  -3/1

& African Countries:    
في الترتي  العاشرما تصنيف دول الشرق اووسط وشكمال  تقا مصر
 ( 3لجدول )كما يتضح ما ا إفريقيا

 : Countries -Arabianدول العربية ال -3/2

تقا مصكر فكي الترتيك  التاسكا عربيكا )التصكنيف المعتمكد مكا المنتكدى 
، أمككا الككدول التككي لككم (4االقتصككادن الككدولي( كمككا يتضككح مككا الجككدول )

 –السكككوداا  –الصكككومال  –الكككيما  –تكككدخل التصكككنيف هكككي ه العكككراق
 دولة عربية (  22إجمالي  فلسطيا ) ما -جزر القمر –جيبوتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنافسية مؤشر ترتي  دول الشرق االوسط و افريقيا  ما حي   (3دول )ج

 السياحة و السفر

 الذول

ترتيب الذول 

بنبء علي 

 3122تقرير

دول الشرق 

األوسط وشمبل 

 أفريقيب

 0 21 ا مارات العر ية المتح ة

 3 01 ال حرين

 2 03 ق ر

 0 04 اسرائيل

 7 05 ستون

 4 40 سل نة عمان

 5 43 المملكة العر ية السعو ية

المملكرررررررررررررة االر نيرررررررررررررة 

 الهاشمية

40 8 

 9 51 ل نان

 01 57 جمهورية مصر العر ية

 00 58 المغرب

 03 97 الكويت

 02 017 سوريا

 00 002 الجزائر

 07 000 ايران

 04 030 لي يا

 افسية السياحة و السفرتنمؤشر ترتي  الدول العربية ما حي   (4جدول )
ترتيببببب البببببذول بنببببببء  ال ول

 3122تقريرعلي 

الررررررررررررررررررر ول 

 العر ية

 0 21 اإلمارات العربية المتحدة 

 3 01 البحرين

 2 03 قطر

 0 05 تونس

 7 40 سلطنة عمان

 4 43 المملجة العربية السعودية 

 5 40 المملجة األردنية الهاشمية

 8 51 لبنان 

 9 57 جمهورية مصر العربية 

 01 58 المغرب

 00 97 الجويت

 03 017 سوريا

 02 002 الجزائر

 00 030 ليبيا

 07 024 موريتانيا

   

البحييييييييييييييييييييييييييييييييير المتوسيييييييييييييييييييييييييييييييييط  أقلييييييييييييييييييييييييييييييييييم دول  -3/3

Countries –Mediterranean   : 

لككككككدول البحككككككر المتوسككككككط ،وقككككككد  15تقككككككا مصككككككر فككككككي المرتبككككككة 
خرجكككككككك  كككككككككل مككككككككا فلسككككككككطيا ) قطككككككككاعي  ككككككككزة و الضككككككككفة( 

لككككككة جبكككككل طككككككارق( مكككككا التصككككككنيف مكككككا إجمككككككالي وجبرلتكككككار )دو
دولككككككككة هككككككككي دول البحككككككككر المتوسككككككككط ، كمككككككككا يتضككككككككح مككككككككا  22

 ( 5الجدول )
 

 ترتي  دول البحرالمتوسط ما حي  تنافسية السياحة والسفر (5جدول )

 ال ول 
ترتيررب الرر ول  نررا  

 7022تقريرعلي 
 ول ال حرررررررررررررررررررررررر 

 المتوس  
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 0 2 فرنسا

 3 8 اس انيا

 2 30 ق رص

 0 34 مال ا

 7 35 اي اليا

 4 39 اليونان

 5 20 كرواتيا

 8 24 الج ل األسو 

 9 04 إسرائيل

 01 05 تونس

 00 71 تركيا

 03 70 سلوفينيا

 02 51 ل نان

 00 50 أل انيا

 07 57 مصر 

 04 54 مق ونيا

 05 58 المغرب

 08 95 ال وسنة والهرسك

 09 017 سوريا

 31 002 الجزائر

 30 030 لي يا

 EuroMediterranean–  متوسيط -االوروأقلييم دول   -3/4

Partnership  : 

فكككككي التصكككككنيف االورو متوسكككككطي ،  23تقكككككا مصكككككر فكككككي المرتبكككككة 
دولكككة هكككي  22خرجككك  ككككل مكككا ه لبنكككاا وفلسكككطيا ، مكككا إجمكككالي 

 .( 6دول الشراكة االورومتوسطية ، كما يتضح ما الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
وسطية ما حي  تنافسية السياحة و ترتي  دول الشراكة االورومت (6ول )جد

 السفر

 الدول
ترتيب الدول بناء 

 3100تقريرعلي 
دول  االورو 

 متوسطي

 0 3 ألمانيا

 3 2 فرنسا

 2 0 النمسا

 0 7 السويد

 7 5 المملجة المتحدة

 4 8 اسبانيا

 5 00 هولندا

 8 07 لوجسمبورج

 9 04 الدنمارك

 01 05 فلنندا

 00 08 البرتغال

 03 30 اايرلند

 02 32 بلجيجا

 00 30 قبرص

 07 34 مالطا

 04 35 ايطاليا

 05 39 اليونان

 08 04 إسرائيل

 09 05 تونس

 31 71 ترجيا

 30 40 المملجة األردنية

 33 51 لبنان

 32 57 جمهورية مصر العربية

 30 58 المغرب

 37 017 سوريا

 34 002 الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  Middle Eastاألوسط الشرق  أقليم دول -3/5

علككي دول الشككرق اووسككط ، تخككرج مككا  11تقككا مصككر فككي الترتيكك  
 -العكككراق –كككل مكككا ه فلسككطيا  12تصككنيف دول الشككرق اووسكككط ال
 .( 2اليما ،، كما يتضح ما الجدول )

 
 ترتي  دول الشرق االوسط ما حي  تنافسية السياحة و السفر( 2جدول )

 وس    ول الشرق األ 7022تقرير ال ول 

 0 30 قبرص

 3 21 اإلمارات العربية المتحدة 

 2 01 البحرين
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 0 03 قطر

 7 04 إسرائيل

 4 71 ترجيا

 5 40 سلطنة عمان

 8 43 المملجة العربية السعودية

 9 40 المملجة األردنية الهاشمية

 01 51 لبنان

 22 27 جمهورية مصر العربية

 03 97 الجويت

 02 017 سوريا

 00 000 ايران

بدراسكككة مراككككز الكككدول المختلفكككة فكككي التصكككنيف الكككدولي و يكككره مكككا 
 التصنيفا  الدولية ممل ه 

المركككككككز ) سككككككنغافورة( ، المركككككككز اوول دوليككككككا ) سويسككككككرا -
المركككككز اوول علككككي دول البحككككر  ) فرنسككككا(، العاشككككر دوليككككا

 ) النمسككككا( ،مصككككر فككككي المركككككز الخككككامس عشككككر، المتوسككككط 
،  (اكة االورومتوسكككككككطيةالمرككككككككز اوول علكككككككي دول الشكككككككر

المركككككز اوول عربيككككا، مصككككر  ) اإلمككككارا  العربيككككة المتحككككدة
اوولككككي علككككي دول الشككككرق  قبككككر (، فككككي المركككككز التاسككككا

الشكككككككرق اووسكككككككط و شكككككككمال إفريقيكككككككا احتلككككككك  ، اووسكككككككط 
 .، بعدها قطرإسرائيل اإلمارا  المركز اوول ، تليها 

لترتيك  مكا ومقارنتها ما مركز مصكر لتحديكد أمكاكا الضكعف فكي ا
، خككالل المؤشككرا  المختلفككة سككواء اوساسككية و الفرعيككة و المانويككة
يمككككا إيجكككاز الفكككروق بكككيا مصكككر و الكككدول المطروحكككة للمقارنكككة 

،و بنككاء لتوضككيح وضككا مصككر التنافسككي  لقطككاس السككياحة و السككفر 
يمكا تقسيم المؤشرا  المكونة لمؤشكر تنافسكية السكياحة و علي ذل  

لككي مجمككوعتيا مككا المؤشككرا   مككا حيكك  السككفر بالنسككبة لمصككر إ
 (.2القدرة التنافسية كما في الجدول )

 

 

 

 
 

 لمصرالمؤشرا  التنافسية ( 8جدول )

 7022تقرير  7002تقرير المؤشرات

ت  
شررررررررررررررررررررررا

المؤ

سية
تناف

 

تنافسةةية أسةةعار السةةياحة 
 7 2 و السفر

 72 70 جاذبية السياحة و السفر

 77 2 أولولية السياحة و السفر

المؤ
ت 
شرررررررررررررررررررا

سررررررررررررررررررررررية
التناف

 

 ة
س
المتو

 

 92 77 اللوائح و القوانين

 237 27 االمن والسالمة

البنيةةةةةةة التحتيةةةةةةة للنقةةةةةةل 
 77 72 الجوي

 22 29 البنية التحتية للسياحة

ت  
شرررررررررا

المؤ
الغيررررررررر 

سية
تناف

 

 27 202 الموارد الطبيعية

 223 203 االستدامة البيئية

البنية التحتية لتجنولوجيةا 
 23 29 المعلومات

 22 23 التعليم والتدريب

تحديييييييد المؤشييييييرات صييييييانعة الفييييييروق فييييييي درجييييييات القييييييدر   -4

 :التنافسية للقطاع السياحي و السفر لمصر 

لتحديكككككككككككد  يكككككككككككتم اسكككككككككككتخدام اسكككككككككككالي  التحليكككككككككككل االحصكككككككككككائي 
القككككككدرة التنافسككككككية المؤشككككككرا  صككككككانعة الفككككككروق فككككككي درجككككككا  

دول المحكككككككيط بككككككك مقارنكككككككةللقطكككككككاس السكككككككياحي و السكككككككفر لمصكككككككر 
 ، spssباسكككككككككتخدام البرنكككككككككامج االحصكككككككككائي   قليمكككككككككياال

 Kruskall- Wallis Testبككككككاجراء التحليككككككل االحصككككككائي 
يسكككككتخدم ذلكككككك  التحليكككككل لتحديكككككد الفككككككروق المعنويكككككة بككككككيا حيككككك   

 تحليككككككلالككككككدول المتوافقككككككة مككككككا مصككككككراقليميا ،و يتضككككككما هككككككذا ال
 .دولة فقط  13

وقككككككد تككككككم اختيككككككار الككككككدول االوائككككككل علككككككي هككككككذه اوقككككككاليم لعقككككككد 
رنككككككة مككككككا وضككككككا مصككككككرلتحديد المتغيككككككرا  صككككككانعة الفككككككرق مقا

بكككككيا ترتيككككك  مصكككككر ،وترتيككككك  هكككككذه الكككككدول علكككككي مسكككككتون ككككككل 
دولكككككككككة(، دول الشكككككككككرق االوسكككككككككط  15مكككككككككا الكككككككككدول العربيكككككككككة )

دولكككككككككة( ،  24دولكككككككككة( ، دول الشكككككككككرق االوسكككككككككط الكبيكككككككككر ) 14)
  26دولككككككككككة( ، الككككككككككدول االورومتوسككككككككككطية )  31دول افريقيككككككككككا )

غيكككككككرا  اوكمكككككككر تكككككككاميرا  فكككككككي دولكككككككة ( حيككككككك  يكككككككتم دراسكككككككة المت
تصكككككنيف الكككككدول مكككككا حيككككك  الترتيككككك  العكككككام ولكككككيس مكككككا حيككككك  
الدرجككككككككة العامككككككككة ذلكككككككك  لعككككككككدم مبككككككككا  الدرجككككككككة علككككككككي كككككككككل 

بعككككك  مكككككا خكككككالل تصكككككنيف  التحليكككككل  ويكككككتم ذلككككك ،المتغيكككككرا  
دول التقريرالكككككككي مكككككككال  مجموعكككككككا  االولكككككككي للكككككككدول الناجحكككككككة 

مكككككككككا دول التقريكككككككككر ذا  المراككككككككككز العشكككككككككراوولي  4،وتضكككككككككم 
الترتيكككككك ، المجموعككككككة المانيككككككة تضككككككم الككككككدول اوقككككككل نجاحككككككا  فككككككي

 11،والتككككككي تضككككككم سككككككبا مككككككا دول التقريككككككر ذا  المراكككككككز مككككككا 
، المجموعككككككككة المالمككككككككة تضككككككككم دولتككككككككيا ذا  المراكككككككككز  50الككككككككي 

 هكالتاليما بعد المركز الخمسيا في التقرير
 
 
 
 
 

 الدول محل تحليل الفروق المعنوية (9دول )ج

 االقليم يبالترت ال ول محل التحليل

ي
الول

عة ا
جمو

الم
 

 العالم ) الثبات علي المرجز االول( 0 سويسرا

 االورو متوسط 0 النمسا

 البحر المتوسط 2 فرنسا

 01 سنغافورا
عالميا )الثبات علي المرجز 

 (04العاشر،واالنتقال من المرجز 

عة 
جمو

الم

الثانية
 الشرق االوسط 30 ق رص 

 الدول العربية 21 االمارات

 27 ماليزيا
دولة مشابهة لمصر في ظروفها 

 واحدثت فرق في ترتيبها
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 الشرق االوسط الجبير 03 ق ر

 الشرق االوسط و افريقيا 04 اسرائيل

 افريقيا 05 تونس

 71 تركيا
دولة مشابهة لمصر في ظروفها و 

 احدثت فرق في ترتيبها

الثالثة
 

 51 ل نان
جانت خارج التصنيف و دخلت  

 مراجز عن ترتيب مصر 7 بفارق

 الدولة محل المقارنة 57 مصر

علكككي الكككمال  مجموعكككا  كمكككا يسكككتخدم هكككذا النكككوس مكككا التحليكككل 
 ه يلي

تحلييييل الفيييروق المعنويييية عليييي مسيييتو  المجموعييية االوليييي  -9/1

 )االطار التنظيمي و القانوني( :
تم إستخدام تحليل الفروق المعنوية لتحديد المؤشكرا  صكانعة الفكروق  

بككيا الككدول مككا مجموعككة مؤشككرا  االطككار التنظيمككي والقككانوني  كمككا 
 (.10يتضح ما الجدول )

مؤشرا  االطار التنظيمي والقانوني صانعة الفروق بيا الدول  ( 11جدول )

 محل الدراسة

q رجة التأثير المؤشرات
2

 
مسررررررررررررررررررررررررررررررتو  

 .Sigالمعنوية

 0.013 6.689 انتشارالملجية األجنبية داخل البالد

 0.012 8.822 لملجيةاحقوق 

 0.026 7.301 شفافية السياسات الحجومية

 0.037 6.598 التجلفة الخاصة لبدء المشروع

 0.007 9.818 صرامة وحسم األنظمة البيئية

 0.014 8.468 إنفاذ األنظمة البيئية

 0.04 6.432 الثقة في خدمات الشرطة

 0.025 7.352 الحوادث المرورية

 0.048 6.061 ةوصول المرافق الصحي

 
 

مؤشرا  االطار التنظيمي نسبة المؤشرا  صانعة الفروق ما ( 2شكل )

 والقانوني

 

تحليل الفروق المعنوية علي مستو  المجموعة الثانية )البنيية  -4/2

 التحتية و بيئة االعمال( : 

تم إستخدام تحليل الفروق المعنويكة لتحديكد المؤشكرا  صكانعة الفكروق 
موعكة مؤشكرا  البنيكة التحتيكة و بيئكة االعمكال  كمكا بيا الدول مكا مج

 (.11يتضح ما الجدول )
 

مؤشرا  البنية التحتية و بيئة االعمال صانعة الفروق بيا الدول  ( 11جدول )

 محل الدراسة

 

 المؤشرات
 رجة 

qالتأثير
2

 

مستو  

 .Sigالمعنوية

 0.009 9.487 جودة الطرق

 0.20 7.843 جودة البنية التحتية للسجك الحديدية

 0.007 9.791 جودة شبجة النقل األرضي

 0.029 7.090 جثافة الطرق

 0.029 7.090 ماجينات الصراف اآللي التي تقبل الفيزا 

 0.030 7.019 مدي استخدام االنترنت عمليا

 0.020 6.849 نسبة مستخدمي االنترنت

 0.020 7.856 مشترجي االنترنت ذات النطاق العريض

لبنية التحتية و بيئة مؤشرا  اسبة المؤشرا  صانعة الفروق ما ن( 8شكل )

 االعمال 

 
تحلييييل الفيييروق المعنويييية عليييي مسيييتو  المجموعييية الثالثييية  -4/3

 )الموارد البشرية والطبيعية و الثقافية( : 

تكككككككم إسكككككككتخدام تحليكككككككل الفكككككككروق المعنويكككككككة لتحديكككككككد المؤشكككككككرا  
صككككككككانعة الفككككككككروق بككككككككيا الككككككككدول مككككككككا مجموعككككككككة مؤشككككككككرا  

مكككككككوارد البشكككككككرية والطبيعيكككككككة و المقافيكككككككة  كمكككككككا يتضكككككككح مكككككككا ال
 (12الجدول )

مؤشرا  الموارد البشرية و الطبيعية و المقافية  صانعة الفروق ( 12جدول )

 محل الدراسة بيا الدول

q رجة التأثير المؤشرات
2 

مستو  
 .Sigالمعنوية

 0.022 7.637 المسجلين للتعليم الثانوي
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التةةةةةةةةوافرالمحلي لخةةةةةةةةدمات 
 بحث والتدريبال

8.644 0.013 

 0.031 6.927 مدي تدرب الموظفين

 0.014 8.509 جودة البيئة الطبيعية

لدوليةةةةة و اعةةةةدد المعةةةةارض 
 االحتفاالت

8.096 0.017 

صةةةةةةةةةةةادرات الصةةةةةةةةةةةناعات 
 اإلبداعية

6.596 0.037 

لموارد البشرية و مؤشرا  انسبة المؤشرا  صانعة الفروق ما ( 9شكل)

 ةالمقافية و الطبيعي

 
ا هكككذا التحليكككل هكككو تحليكككل ال معلمكككي ان ال يشكككترط تكككوافر شكككروط إ

مسكككبقة للدالكككة ممكككل التوزيكككا الطبيعكككي  ،و بالتكككالي يككككوا مالئمكككا  لهكككذه 
%  بمككككا 5بمسككككتون المعنويككككة  اقككككل مككككا   ،النوعيككككة مككككا البيانككككا  

وبالتكككالي يسكككتنتج منكككه يعنكككي وجكككود فكككروق بكككيا الكككدول فكككي المؤشكككر، 
 ه 

والتييي و السييابق توحيييح ا لفييرق بيييا الييدول ا المؤشييرات صييانعة اإ

 تحمييييل فروقيييياً معنوييييية بيييييا مجموعييييات الييييدول الييييث ث الرئيسييييية

لكي يتسني للدولة اا تلحق بالركب  للمؤشرات يجب تدعيم ا  بمصر

المتقييدم فييي الترتيييب فييي القييدر  التنافسييية للقطيياع السييياحي والسييفر 

 .اقليمياً و دوليا

 

  : النتائج البحثية 

لقككككدرة التنافسككككية أصككككبح  مككككا السككككما  المميككككزة ل نشككككطة أا ا  -

االقتصككادية والصككناعا  ، فإكتسككا  المزايككا التنافسككية  أصككبح التحككدن 
الرئيسككي الككذن يواجككه الككدول بهككدف  تحقيككق أفضككلية فككي السككوق مككا 
خالل االستحواذ علي حصة أكبرما السكوق السكياحي العكالمي، و بنكاء 

فر الصكادر عكا المنتكدن االقتصكادن علي تقريرتنافسية السكياحة و السك
2011. 

 السكياحية اوهميكة علكى بلكد أن فكي السكياحي القطكاس تطكور يتوقكف -

خطط عبكر السكياحي النشكاط ،وينطلكق البلكد تتكوافر بهكذا التكي للمقومكا 
 بهكا تتمتكا التكي المقومكا  السكياحية إبكراز خالل ما يالسياح تسويقال

السكياحة  لنمكو أساسكيا محكددا حيالسكيا التسكويق ،ويعكد السكياحية الدولكة

 دوافعهكم وتحريك  السكياح وجكذ  إيجكاد علكى المسكاعدة خكالل مكا

 . السياحية

دولة ضما تقرير  132إحتل  مصر المركز الخامس والسبعيا بيا  -
دولة ، و فكي المرككز  133مقارنة بالمركزالرابا والستيا بيا  2011

ركزالماما و الخمسكيا دولة ،و قبلها في الم 130السادس والستيا بيا 
دولكة فكي أول تقريكرعا تنافسكية السكياحة و السفرصككادرعا  122بكيا 

االقليميككة موقككا مصككر مككا التصككنيفا  المنتككدن االقتصككادن العككالمي، 
 كما يلي ه المختلفة
 شكككمال علكككي دول الشكككرق اووسكككط و عاشكككرفكككي المرككككز ال -

 دولة .  40إفريقيا ما إجمالي 

 15 العربيككة مككا إجمككالي  علككي الككدول تاسككافككي المركككز ال -
 دولة عربية دخل  التصنيف. 

عشككر علكي دول البحككر المتوسكط مككا خكامس فكي المركككز ال -
 دولة .  21إجمالي 

علككي دول الشككراكة االورومتوسككطية  مككا  23فككي المركككز  -
 دولة .  25إجمالي 

 12علي دول الشرق اووسط مكا إجمكالي  11في المركز  -
 دولة

علكي مصكر  Kruskall- Wallis Testباجراء التحليل االحصكائي  -

ودول محيطهكككا االقليمكككي و الكككدول االوائكككل، وتكككم تحديكككد المؤشكككرا  
 المسؤولة عا صناعة الفروق بيا الدول محل التحليل وهي كما يلي ه 

 مؤشرات السياسات و التشريعات :  -1
 انتشارالملكية اوجنبية داخل البالد -
 الملكيةحقوق  -
 شفافية السياسا  الحكومية -
 التكلفة الخاصة لبدء المشروس -

 مؤشرات االستدامة البيئية :   -2
 صرامة وحسم اونظمة البيئية -
 إنفاذ اونظمة البيئية -

 مؤشرات االما و الس مة:   -3
 المقة في خدما  الشرطة -
 الحواد  المرورية -

 مؤشرات الصحة والنظافة:  -4
 وصول المرافق الصحية -
 إنفاذ اونظمة البيئية -

 
 
 

 ات البنية التحتية للنقل االرحي :مؤشر  -5
 جودة الطرق -
 جودة البنية التحتية للسك  الحديدية -
 جودة شبكة النقل اورضي -

 
 مؤشرات البنية التحتية للسياحة :  -6

 ماكينا  الصراف اآللي التي تقبل الفيزا كار  -
 مؤشرات البنية التحتية للتكنولوجيا :  -2

 مدن استخدام االنترن  عمليا -
 مستخدمي االنترن نسبة  -
 مشتركي االنترن  ذا  النطاق العري  -

 مؤشرات الموارد البشرية  :  -8
 المسجليا للتعليم المانون -
 التوافرالمحلي لخدما  البح  والتدري  -
 مدن تدر  الموظفيا -
 جودة البيئة الطبيعية -

 مؤشرات المصادر الثقافية: -9
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 عدد المعار  لدولية و االحتفاال  -
 عا  اإلبداعيةصادرا  الصنا -

  : التوصيات البحثية 
 و بناء علي النتائج السابقة ،يوصي البح  باآلتي ه 

العمككل علككي إعككادة صككيا ة القككوانيا و التشككريعا  بالشكككل  -
المالئككم  لمنافسككة دول المحككيط االقليمككي و خاصككة قككوانيا 

 الملكية االجنبية داخل البالد .

استصككككككككككدار قكككككككككككوانيا بيئيكككككككككككة خاصكككككككككككة بالمقاصكككككككككككد  -
حية ذا  الطبيعككككككككة الخاصككككككككة ، إضككككككككافة بنككككككككود السككككككككيا

للقككككككككككوانيا والتشككككككككككريعا  المتعلقككككككككككة بالبيئككككككككككة أكمككككككككككر 
حسكككككككككما وأشكككككككككد صكككككككككرامة مكككككككككا حيككككككككك  العقوبكككككككككا  

 للمقاصد السياحية .
االهتمككام بالبنيككة التحتيككة مككا وصككول المرافككق الصككحية ،و  -

 جودة طرق النقل البرن.
 

زيادة عدد اوسرة في المستشفيا  بالشكل المناس  للسكاا  -
 حاليا و بالزيادة المستقبلية

تحسككككيا أداء خدمككككة السككككك  الحديديككككة الحاليككككة، تسككككهيل   -
الوصول مكا خكالل تمديكد شكبكة السكك  الحديديكة للمقاصكد 
السياحية المحرومة ما هذه الخدمة و خاصة فكي قطاعكا  

 البحر اوحمر 

إتباس اوسس الفنية لرصكف الطكرق  الحاليكة و المسكتحدمة   -
فككي ضككوء تزايككد الحركككة  الطككرقشككبكة تطككوير و تنميككة ،  

 السياحية

 عكدد ماكينكا زيكادة البنكو  وربكط تطوير شبكا  تدعيم و  -
 التي تقبل الفيزا كار الصراف اآللي 

تفعيككل اسككتخدام االنترنكك  بشكككل أكمككر عمليككا فيمككا يخكك   -
،تكككدعيم االرتبكككاط بشكككبكة  االنترنككك   الكككرحال  السكككياحية

 بشكل يسهم بزيادة عدد المستخدميا 

رورة االهتمام بالتعليم بكل مستوياته ابتكدائي و مكانون ، ض -
العمككل علككي زيككادة الككوعي باهميككة التعلككيم المككانون ، زيككادة 
أعداد المدارس المانوية العامة و المتخصصة لزيكادة أعكداد 

 المسجليا للتعليم المانون.

 
 

يراعككككي تككككوفير خككككدما  البحكككك  و التككككدري  فككككي المجككككاال  ذا   -
والسككككفرو خاصككككة المتخصصككككة و السككككياحة و  االرتبككككاط بالسككككياحة

الفندقككككة، مراعككككاه إقامككككة المعككككار  و اإلحتفككككاال  ذا  الصككككبغة 
الدوليكككككة و المهرجانكككككا  و خاصكككككة السكككككينما و المسكككككرح نظكككككرا 
السككككتبعاد مصككككر  مككككا التصككككنيف العككككالمي لمؤشككككر الصككككناعا  

 االبداعية. 
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