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كلمة افتتاحية:
يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير أنشطة المنظمة العربية للسياحة واعمالها التي أنجزت خالل عام 
2016م والتي ما كان لها ان تتحقق لوال توفيق الله تعالى ودعم رئيسها الفخري صاحب السمو 
الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودعم 

مجلسكم الموقر وتعاون فريق األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة.
قامت  وما   )18( دورته  في  الوزاري  المجلس  تكليفات  من  تنفيذه  تم  ما  على  التقرير  ويشتمل 
المنظمة بتنفيذه في االستراتيجية العربية للسياحة باإلضافة إلى االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

التي وقعتها مع شركاء استراتيجيين لخدمة أهداف االستراتيجية العربية للسياحة . 
والمشاركة  العربية  الدول  من  لعدد  العمل  فريق  بها  قام  التي  الزيارات  على  التقرير  يحتوي  كما 
في المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية مع عدة دول عربية وصديقة لدعم وتنمية فكر 
المنظمة النابع من مجلسكم الموقر لتحقيق  مبدأ "نحو سياحة عربية بينية متكاملة" والتي 

تعتبر المالذ اآلمن لهذه الصناعة الكبرى و نسعى جميعًا لتنميتها وتطويرها. 
لخطة  دعمًا  مشاريع  عدة  تنفيذ  في  المنظمة  بادرت  السياحي  المجال  في  االستثمار  وألهمية 
المجلس وتوجهاته من خالل االستراتيجية العربية للسياحة والتي تتعلق بضمان االستثمار السياحي 
وبطاقات الكريدي مكس االئتمانية ومشروع سياحة الكروز  لربط عدة محطات عربية بحرية فيما 

بينها لتنمية السياحة البينية.
منه  االستفادة  يمكن  إلكتروني  موقع  بإنشاء  المنظمة  بادرت  العربية  للسياحة  الترويج  ولضرورة 
السياحية  البرامج  لكافة  والترويج  للتسويق  العربية  البوابة  هو  لهم  ليكون  العربية  الدول  لكافة 
امتداد  على  السياحية  واألخبار  الفعاليات  بكافة  تهتم  والتي  بوردنج"  "مجلة  كذلك  واصدرت  
على  يعمل  والذي  سفر"  "جواز  األول  السياحي  التلفزيوني  البرنامج  رعت  وأيضًا   ، العربي  الوطن 
ترويج الوجهات السياحية العربية، وانطالقًا من أهمية التدريب للعاملين في قطاع السياحة قامت 
خبراء  خالل  من  تنفذها  والتي  السياحية  التدريبية  البرامج  من  متميزة  رزنامة  بتقديم  المنظمة 

متميزين بهذا المجال .
سياحية  أنماط  المنظمة  صممت  العربية  الدول  في  للسياحة  العربي  الشباب  شريحة  ولتشجيع 
بعض  في  الشباب  مشاركة  خالل  من  العربية  البينية  السياحة  وتطوير  تنمية  على  تساعد  جديدة 
البحرية  الزوراق  سباق  ورياضة   ،  17 فيفا  اإللكترونية  للرياضة  العربية  "البطولة  الرياضية  األلعاب 

الفورمال 1، وصيد األسماك البيئي" 
داعيين الله العلي القدير أن يكون عام 2017م عام خير وبركة عليكم جميعًا محققين كل آمالنا 

وطموحاتنا
     

د. بندر بن فهد آل فهيد

الرئيس
عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

كلمة افتتاحية



تنفيذ تكليفات
المجلس الوزاري العربي 

للسياحة الدورة )18(



5تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

جدول يوضح اإلجراءات التي قامت بها المنظمة لتنفيذ القرارات 
التي كللفها المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته )18(   

اإلجراءاتالبند/ الموضوع
البند الثالث : 

إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي 
بتونس .

السياحة  وزارة  طلب  على  بناًء  خبري  برتشيح  املنظمة  قامت 
للمركز  اإلقتصادية  الجدوى  لدراسة  التونسية  بالجمهورية 
بالتنسيق مع الخبري الصيني وجاري الرتتيب إلجتماع بني الجانبني.

البند الرابع : 
جائزة املجلس الوزاري العربي للسياحة للجودة السياحية 

يف مجال الكليات وجهات التدريب.

لحفل  بالجائزة  الفائزة  الجهات  دعوة  ستتم 
الجوائز. تسليمهم  ويتم  بجدة  املنظمة  تقيمه 

البند السادس : 
جائزة املجلس الوزاري العربي للسياحة ) جودة املطاعم 

2016م ( .

ستتم دعوة املطعم الفائز بالجائزة لإلحتفالية التي سوف 
تقيمها املنظمة بجدة .

البند السابع  : 
برنامج » إعرف وطنك » لسياحة الشباب . 

تم ارسال دعوات اىل الدول العربية للمشاركة يف برنامج اعرف  
وطنك بناء على املعايري التي اقرت يف املجلس وبناء على موافقة 
عاصمة السياحة العربية  2016 »جبيل«  الستضافة عدد 5 من 
الشباب بناء على خطاب موافقة وزارة السياحة اللبنانية وذلك 

الختيار افضل 5 بحوث علمي عن السياحة .

البند الثامن : 
املعايري واألسس إلختيار عاصمة املصايف العربية .

بناء تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع املنظمة العربية للسياحة 
بمتابعة ملفات الرتشيحات الواردة من الدول، وعرضها على لجنة 
املدينة  واختيار  لدراستها،  الشأن  التحكيم يف هذا  خرباء  هيئة 
الفائزة بجائزة عاصمة املصايف العربية، ومن ثم احاطة املجلس 

الوازري العربي للسياحة. 
امللفات  دراسة  وتم  التحكيم  هيئة  خرباء  لجنة  اجتمعت  فقد 
املرشحة وتم اختيار الغردقة كعاصمة املصايف العربية 2017م.

البند التاسع  : 
معايري الجودة السياحية يف مجالي اإلعالم السياحي 

ووكاالت السياحة والسفر .

اجتماعه  يف  التنفيذي  املكتب  بتفويض  املجلس  قرار  على  بناء 
املكتب  اجتماع  عدم  املعايري  وبسبب  تلك  على  للموافقة  القادم 
التنفيذي كما كان مقررا يف مايو 2016 فقد تم تحويل القرار اىل 
املكتب التنفيذي الذي سيعقد قبل اجتماع املجلس الوزاري العربي 

للسياحة بدورته )19( .

البند العاشر : 
تعدي الكيان اإلسرائيلي على قطاع السياحة 

الفلسطينية بمدينة القدس املحتلة )مواقع تراثية(.

باألمانة  الخصوص  بهذا  تم  الذي  اإلجتماع  يف  املنظمة  شاركت 
الجانب  املنظمة يف دعم  للجامعة وتمت اإلشارة إىل دور  العامة 
بدولة  واآلثار  السياحة  وزارة  مع  التواصل  جاري  و  الفلسطيني 
فلسطني إلرسال معلومات عن األماكن الرتاثية بفلسطني املحتلة 
أنها مواقع  اإلحتالل اإلسرائيلي ويدعي  لها  التي يروج ويسوًق 
إجتماع  يف  املوضوع  لطرح  تمهيدًا   ، اإلسرائيلي  للكيان  تابعة 
املكتب  وإجتماع    19 الدورة  للسياحة  العربي  الوزاري  املجلس 

التنفيذي.

تنفيذ تكليفات المجلس 
الوزاري العربي للسياحة 
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 االستراتيجية العربية للسياحة

خطة املنظمة العربية للسياحة 

لتنفيذ بنود االستراتيجية

االستراتيجية العربية للسياحة
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الدول في  الجاللة والفخامة والسمو  ملوك ورؤساء  وافق أصحاب 

السياحى  القطاع  تنمية  مقترح   2006 عام  فى  عقدت  التى  قمتهم 

كأولوية استراتيجية للتنمية المستدامة ، لما لهذا القطاع من قدرة 

على خلق وظائف وصيانة التراث الثقافى والطبيعى وكذلك تنويع 

العربي  الوزاري  المجلس  القمة  كلفت  وقد  المحلية.  االقتصادات 

لكافة  متكاملة  عربية  سياحية  تنمية  استراتيجية  بإعداد  للسياحة 

أهدافًا  وتحدد  الرئيسة،  والتحديات  للقضايا  تتصدى  العربية  الدول 

العربي  الوزاري  المجلس  تبنى  وقد  لتنفيذها.  وبرامج  استراتيجية 

للسياحة فى عام 2007 اإلطار الناتج عن االستراتيجية -المعدة من قبل 

مجموعات عمل من الخبراء-  من أجل تنفيذها.

االقتصادية  التنمية  فى  السياحة  مساهمة  بتحقيق  اإلسراع  يعد 

االجتماعية والتكامل من خالل التعامل مع المعوقات الرئيسة التى 

الدول  فى  البينية  السياحة  نمو  خاصة   – نموها  طريق  فى  تقف 

 . للسياحة  العربية  الرئيسة  لالستراتيجية  الرؤية  أو  الهدف  العربية- 

وتحدد اإلستراتيجية  فى اطارها ثالثة أهداف استراتيجية كالتالى:

تنمية القطاع السياحى فى البلدان العربية

جذب المزيد من النشاط السياحى العالمى الى المنطقة العربية 

تنمية سياحة عربية بينية 

الرؤية  لتحقيق  استراتيجية  برامج  أو  محاور  تسعة  وضع  تم  وقد 

واألهداف اإلستراتيجية وهى:

اإلستراتيجية العربية للسياحة

مقدمة

االستراتيجية العربية للسياحة
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إشارة إلى قرار المجلس الوزاري العربي بشأن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة 

وتطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية للسياحة.

البنك  مجموعة  مخاطبة  بشأن  اجتماعها  في  المصغرة  اللجنة  ولتوصية 

اإلسالمي للتنمية بناءا على مقترح المنظمة العربية للسياحة انطالقًا من 

التعاون القائم فيما بين المنظمة والبنك .

تم اتخاذ الخطوات التالية:

.قامت المنظمة بتنسيق اجتماع ألعضاء االستراتيجية برئاسة معالي وزير . 1

السياحة  وزير  ومعالي  زعزوع  هشام  الدكتور.  مصر  بجمهورية  السياحة 

اللجنة  رئيس  ولظروف  للدورة  رئاسته  بحكم  العراق  بجمهورية  وةاآلثار 

وبقية أعضاؤها تم تأجيل االجتماع لوقت الحق.

الملكي األمير. سلطان بن سلمان . 2 تم توجيه خطاب من صاحب السمو 

للسياحة  العامة  الهيئة  ورئيس  للمنظمة  الفخري  الرئيس  عبدالعزيز  بن 

والتراث الوطني لمعالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية بخصوص تمويل 

االستراتيجية.

اجتمع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بمعالي رئيس مجموعة . 3

البنك اإلسالمي للتنمية انطالقًا من اتفاقية التعاون الموقعة فيما بين 

الجانبين وذلك لبحث كيفية تمويل االستراتيجية، 

أفاد معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية بأن أنظمة البنك ال تسمح بتمويل 

االستراتيجية بشكل كامل ولكن يمكن تمويل بعض البرامج التي تتضمنها 

االستراتيجية.

جهود املنظمة لتمويل برامج 
اإلستراتيجية العربية للسياحة

االستراتيجية العربية للسياحة
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المرحلة األولى لالستراتيجية العربية للسياحة

برامج االستراتيجية 

برنامج اإلعالم السياحي

برنامج المعلومات واإلحصاءات 
السياحية

برنامج تطوير التعليم والتدريب 
السياحي 

برنامج التنمية السياحية للحد من 
الفقر والبطالة

برنامج الترويج والتسويق السياحي

برنامج الجودة السياحية 

برنامج االستثمار السياحي

برنامج التعاون الدولي واإلقليمي

برنامج تسهيالت الحركة

برنامج التنمية السياحية للحد 
من الفقر والبطالة

برنامج الترويج والتسويق 
السياحي

برنامج الجودة السياحية 

االستراتيجية 
العربية 

للسياحة 

أهداف اإلستراتيجية 

االستراتيجية العربية للسياحة
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الخطوات التي تمت لدعم تنفيذ اإلستراتيجية 
العربية للسياحة

بعد طرح معوقات تنفيذ االسرتاتيجية العربية للسياحة وعدم اجتامع الفرق الفنية لعدة مرات طرح صاحب السمو املليك األمري املليك 

سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني عىل املجلس 

الوزاري العريب للسياحة يف دورته العادية )16( بأن يرتأس االسرتاتيجية احد الوزراء ويجب وضع مؤرشات قياس أداء لكل برنامج ووضع 

التكلفة املادية لتنفيذ هذه االسرتاتيجية فقد تم إقرار ما ييل :

» دعوة معايل  وزير السياحة بجمهورية مرص العربية بصفته عضو يف املجلس الوزاري  العريب للسياحة للتنسيق مع األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية ملتابعة وتطوير ما يلزم لتنفيذ اإلسرتاتيجية العربية للسياحة يف مدة أقصاها )6( أشهر من تاريخ انعقاد هذا 

املجلس وعرض ما  تم انجازه عيل الدورة القادمة )14 ( للمكتب التنفيذي مايو 2014«.

العربية  الدول  من  املشاركون  عليه  اتفق  ما  أهم  ومن  املرصي  السياحة  وزير  برئاسة  االسرتاتيجية  لتنفيذ  املصغرة  اللجنة  اجتمعت 

واملنظامت يف ضوء املناقشات التي متت يف االجتامع عىل ما ييل :

تكليف املنظمة العربية للسياحة بإعداد تقرير يتضمن اإلنجازات واملعوقات التي تعرتض تنفيذ االسرتاتيجية السياحية العربية. مرفق 

به جدول حول انجازات واستجابات الدول فيام يتعلق باالطار العام لالسرتاتيجية والربامج املنبثقة عنها.

دعوة منظمة السياحة العاملية إىل تقديم الرشوط املرجعية )TOR( ملرشوع تنفيذ االسرتاتيجية السياحية العربية .

اجتمعت اللجنة املصغرة وناقشت تقرير املنظمة العربية للسياحة ووثيقة مسودة مرشوع تقدمت به املنظمة العاملية للسياحة وتم 

رفعها اىل املجلس الوزاري العريب للسياحة يف دورته العادية )17(:

-  تم اقرار وثيقة مسودة مرشوع االسرتاتيجية بعد التعديالت اذا مل تبدي الدول العربية اية مالحظات خالل 3 شهور من تاريخ اجتامع 

املجلس الوزاري العريب للسياحة الدورة)17(.

- تشكيل فريق مكون من وزارة السياحة يف كل جمهورية مرص العربية وجمهورية العراق إضافة اىل األمانة العامة للجامعة واملنظمة 

العربية للسياحة للبحث يف إمكانية متويل مرشوع االسرتاتيجية من قبل البنك االسالمي للتنمية ومن مصادر أخرى للتمويل.

نتائج االجتماع الرابع للجنة المصغرة لمتابعة تنفيذ وتطوير االستراتيجية العربية للسياحة:
- طلب التواصل مع البنك اإلسالمي للتنمية للحصول عىل املبلغ املخصص لتمويل أنشطة االسرتاتيجية العربية للسياحة واعتبار هذا 

املبلغ كنواة للحصول عىل مصادر أخرى للتمويل تكون من خالل القطاع الخاص.

العربية  الدول  العامة لجامعة  األمانة  للسياحة مبوافاة  العربية  املنظمة  بالتعاون مع  العربية  السياحة بجمهورية مرص  قيام وزارة   -

بجداول برامج االسرتاتيجية ملتابعة التنفيذ من خالل مؤرشات األداء املوجودة باالسرتاتيجية لتعميمها عىل الدول العربية ملعرفة الربامج 

التي تم العمل بها مببادرات فردية حتى يتم استكامل الربامج من حيث انتهت ومن ثم تقوم كل دولة مبوافاة األمانة العامة بالربامج 

األكرث انفاقاً عليها ليتم تعميمها عىل كافة الدول العربية.

العربية  االسرتاتيجية  وتنفيذ  تطوير  متابعة  لجنة  )رئيس  العربية  مرص  بجمهورية  السياحة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  لوضع  الرتتيب 

للسياحة( والبنك اإلسالمي للتنمية ويف حضور ممثلني عن األمانة العامة للجامعة واملنظمة العربية للسياحة عىل أن يقوم ممثل الهيئة 

العامة للسياحة والرتاث الوطني باململكة العربية السعودية بتحديد هذا اللقاء.

- دعوة املنظمة العربية للسياحة باستمرار التواصل مع مجلس وزراء الداخلية العرب لتيسري إجراءات الحصول عىل تأشريات الدخول 

يف املقاصد السياحية.

- اقرتاح ممثل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني باململكة العربية السعودية بعقد ورشة عمل تعقد يف جامعة الدول العربية بناءاً 

عىل التنسيق فيام بني الهيئة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لرشح اإلجراءات واآلليات املقرتحة من البنك لتمويل االسرتاتيجية مع 

الدول الراغبة يف ذلك ملناقشة أولويات املشاريع والربامج املناسب تنفيذها وآليات التنفيذ مبا يحقق األهداف املرجوة.

االستراتيجية العربية للسياحة
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تحليل املوقف للسياحة 
البينية العربية

المقدمة عن مراحل تنفيذ  القطاع السياحى والتقارير  أداء  بناء على استعراض 
بلقاءات ومناقشات مع مجموعات عمل  للسياحة مدعمة  العربية  االستراتيجية 
المضيفة  الدولة  في  المصلحة  أصحاب  بعض  من  مكونة   Focus Group متخصصة 
اإلستراتيجية فى  برامج  تنفيذ  اإلشراف على  الخبراء في  وممثلة عن مجموعة 

القاهرة فى مارس 2014م.

فقد بدت المعوقات األساسیة لتنمیة السیاحة البینیة 

العربیة ممثلة فى اآلتى :

المالمح البارزة  لكل عقبة من 
العقبات والمداخل الممكنة 

للتعامل معھا 

 أ- صعوبة اإلجراءات الخاصة في منافذ العبور بین حدود الدول، 

الدول  تربط  التي  النقل خاصة خطوط الطیران  ب- نقص خدمات 

في مجال النقل الجوى ،

 ج-  محدودیة المنتجات السیاحیة أو عدم شمولھا أو أنھا غیر مصممة 

لألسواق البینیة اإلقلیمیة العربیة ،

 د- تباین مستویات الخدمات السیاحیة المقدمة والمرافق الموجودة 

بدرجة كبیرة ، 

ثم  ومن  السیاحیة  اإلحصاءات  وانتظام  وتناسق  اتساق  ھـ- وعدم 

بیانات قیاس األثر االقتصادى، 

و- نقص االستثمارات فى البنیة األساسیة للسیاحة ومرافقھا ، 

ز- ضعف قدرات التسویق والترویج السیاحي خاصة على المستوى 

اإلقلیمى ،

اإلقلیمیة  والمؤسسات  الوطنیة  السیاحة  اإلدارات  اداء  تباین   - حـ   

للتعاون السیاحى، 

والتدریب  التعلیم  مؤسسات  مستوى  وضعف  قدرة  عدم  تـ- 

السیاحي في المنطقة علي تقدیم العناصر الجدیدة من المتدربین 

المطلوبین طبقًا للمعاییر الخاصة بتلك الصناعة. 

الدخول عبر المنافذ والحدود 

ربط وسائل النقل

تطویر المنتج

معاییر الجودة

اإلحصاءات السیاحیة وقیاس األثر 
اإلقتصادى

تنشیط االستثمار السیاحى
القدرات التسویقیة والترویجیة

قدرات موظفي إدارات السیاحة القومیة

مؤسسات التعلیم والتدریب السیاحي

االستراتيجية العربية للسياحة
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أهداف وبنود االستراتيجية 
العربية للسياحة بعد تطويرها 

األثر التنموي للمشروع، 
األهداف الفورية 

والمخرجات واألنشطة
كما  للمشروع  الكلي  الهدف 
للمجلس  التسيير  لجنة  بينت 
للسياحة   العربي  الوزاري 
القطاع  مساهمة  زيادة  هو 
نمو  تحقيق  في  السياحي 
اقتصادي واجتماعي مستدام 
خاصة  اإلقليم  في  والتنمية 
السياحية  للمقاصد  بالنسبة 
اللجنة  نموًا. وكما ذكرت  األقل 
السياحية  الحركة  زيادة  فإن 
إلى  نسبيًا  المنخفضة  البينية 
تلك  من  تقترب  مستويات 
وآسيا  أوروبا  في  المتحققة 
والتي  المرجوة  الثمرة  هي 
في  أخذًا  سريعًا  جنيها  يجب 
المتعددة  العوامل  االعتبار 
اإلقليم  من  تجعل  التي 
هذا  في  العرب.  لغير  مقصدًا 
السبعة  المكونات  فإن  اإلطار 
لالستراتيجية العربية للسياحة 
ثالثة  تحت  جمعها  يمكن 
منطقية  استراتيجية  اتجاهات 

وأهدافها فورية.

االسرتاتيجية 
العربية للسياحة

تنمية 
السياحة 
العربية 
البينية

االستراتيجية العربية للسياحة
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ما قامت به
المنظمة العربية للسياحة

لتنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية 
في اإلستراتيجية العربية 

للسياحة للوصول إلى المخرجات 
المستهدفة

االستراتيجية العربية للسياحة
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الجهات المختصة لتنفيذ أنشطة 
االستراتيجية

وزارات وهيئات السياحة	 

العربية 	  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 

)إدارة السياحة(

المنظمة العربية للسياحة	 

المنظمة العالمية للسياحة	 

قطاع األمن السياحي )وزارات الداخلية( 	 

قطاع النقل الجوي	 

القطاع الخاص السياحي	 

الدول 	  في  السياحي  اإلحصاء  مراكز 

العربية

غير مباشرمباشر

قامت املنظمة بتحديد الجهات املبارشة وغري املبارشة و املختصة بتنفيذ 

االسرتاتيجية العربية للسياحة كام جاء يف بنود تنفيذ االسرتاتيجية

االستراتيجية العربية للسياحة
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1. لزيادة معدل حركة االنتقال والربط بين الدول األعضاء في جامعة 
الدول العربية ستتطلب تحقيق المخرجات المستهدفة التالية:

مؤشرات األداء الرئيسةالمخرجات المقترحة 
على 1-1 الحصول  إجراءات  تيسير 

تأشيرات الدخول في المقاصد 
السياحية المحددة.

إحراز تقدم في مؤشر االنفتاح 1-1-1
تأشيرات  مجال  في  العالمي 
منظمة  تصدره  والذي  الدخول 

السياحة العالمية 

الجوي 2-1 النقل  خدمات  تحسين 
بين األسواق المصدرة للسياحة 
المقاصد  وكذا  البينية  العربية 
الدول  في  المحددة  السياحية 

المستقبلة للسائحين

زيادة عدد ركاب رحالت الطيران 1-2-1
الدول  بين  والمنتظم  العارض 

العربية

الجوي 2-2-1 النقل  خدمات  زيادة 
منخفض التكاليف

تحسين الخدمات المقدمة 3-1
بالمطارات الدولية في 

المقاصد السياحية المحددة 
بالدول المستقبلة للسائحين

زيادة عدد المطارات اإلقليمية 1-3-1
قائمة  في  تصنيفها  يتم  التي 
أفضل 100 صالة وصول لرحالت 
التكاليف  منخفض  الطيران 

على مستوى العالم
مقاصد 2-3-1  3 لنحو  التخطيط 

سياحية على األقل

بناءاً عىل الدراسة التي قام بها خرباء املنظمة العربية للسياحة من خالل دراسة 
املخرجات املقرتحة يف كل بند عىل حده فقد تم تحديد الجهة التي ستساعد يف 
تنفيذ هذ املخرجات بناءاً عىل ما قامت به املنظمة من خطوات عملية سابقة 

كام سيتم ذكره. 

االستراتيجية العربية للسياحة
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1-1 تيسير  إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول في المقاصد السياحية المحددة:

الجهة المعنية لتسهيل 
اإلجراءات

المنظمة العربية العربية للسياحة الجهة المساعدة

وزارات الداخلية بالدول 

العربية

مجلس وزراء الداخلية 

العرب

* تشارك المنظمة سنويًا في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.

*صدر قرار من مجلس وزراء الداخلية العرب لتقديم التسهيالت في إجراءات 

الحصول على التأشيرات لغرض السياحة بناءًا على مقترح المنظمة العربية 

للسياحة.

* يعقد سنويًا في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس المؤتمر 

العربي للمسؤولين عن األمن السياحي كان آخرها السابع وشاركت بها 

المنظمة.

* تم إعداد جدول بعدد التأشيرات الممنوحة من الدول العربية لرعايا 

الدول العربية.

عدد رعايا الدول املسموح دخولهم الدولةم

بدون تأشريات

عدد رعايا الدول املسموح دخولهم 

بدون تأشريات

658اململكة األردنية الهاشمية1

515دولة اإلمارات العربية املتحدة2

3818الجمهورية اللبنانية3

3211اململكة املغربية4

275مملكة البحرين5

239الجمهورية التونسية6

2212جمهورية مرص العربية7

205سلطنة عامن8

125دولة الكويت9

125دولة قطر10

55اململكة العربية السعودية11

39الجمهورية اليمنية12

33الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية13

34جمهورية السودان14

ال يوجد معلوماتجمهورية العراق15

3ال يوجد معلوماتالجمهورية اإلسالمية املوريتانية16

3ال يوجد معلوماتدولة ليبيا17

ال يوجد معلوماتجمهورية الصومال18

ال يوجد معلوماتجمهورية القمر املتحدة19

ال يوجد معلوماتجمهورية جيبويت20

االستراتيجية العربية للسياحة
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الدول  في  السياحية  بالمقاصد  الدولية  المطارات  في  الخدمات  تحسين   1-2
المستقبلة.

3-1 تحسين الخدمات الجوية البينية باألسواق العربية المصدرة للسياحة والمقاصد 
السياحية في الدول المستقبلة

الجهة المعنية لتسهيل 
اإلجراءات

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة

وزارات وهيئات الطيران 
المدني

* الهيئة العربية 
للطيران المدني.

* االتحاد العربي للنقل 
الجوي

* يوجد اتفاقية تعاون ما بين المنظمة 
العربية للسياحة والهيئة العربية للطيران 

المدني.
* بدأ التحضير لتنظيم مؤتمرين: 

- ملتقى الطيران المنخفض التكاليف 
)بالتعاون مع األمانة العامة - إدارة 

السياحة(.
- مؤتمر دول النقل الجوي في تنمية 

السياحة بين األقطار العربية - والمنوي 
إقامته في المملكة المغربية بالتعاون 

مع الهيئة العربية للطيران المدني.

االستراتيجية العربية للسياحة
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2. لتنمية وتسويق مقاصد ومنتجات السياحة العربية البينية 
وتطويرها لتكون أكثر شمواًل  يتطلب تحقيق املخرجات 

التالية:

مؤشرات األداء الرئيسةاملخرجات املقرتحة

1.2

تطوير املقاصد واملنتجات 

السياحية - التى تم إختيارها 

- ىف الدول املستقبلة للسائحني 

لتكون أكرث شموالً ومالمئة 

إلحتياجات األسواق العربية 

البينية. 

1.1.2
زيادة نسبة املنتجات املباعة خالل رحالت السياحة العربية 

البينية.

2.12
 value زيادة مشاركة الفقراء ىف سالسل القيمة

.chain

2.2

إعداد منظومة من شأنها 

تعزيز جودة املرافق والخدمات 

السياحية الحالية وتطبيقها ىف 

املقاصد السياحية - التى تم 

إختيارها - ىف الدول املستقبلة.

1.2.2
زيادة الفاعلية ىف تبنى أنظمة اعتامد معايري 

الجودة.

2.2.2
ارتفاع نسبة املشاركة ىف برامج التأهيل ومنح 

شهادات الجودة.

3.2

وضع وتنفيذ خارطة طريق 

لرفع كفاءة مؤسسات التدريب 

والتعليم السياحية مبا يتناسب 

واحتياجات التدريب عىل 

املديني القصري والطويل والتى 

تستند إىل معايري الكفاءة 

املهنية املعتمدة.

1.3.2
عدد من املؤسسات التدريبية والتعليمية 

املتطورة.

2.3.2
عدد من العاملني بالقطاع السياحى الخاضعني 

للتدريب قصري املدى.

3.3.2
عدد من السيدات والشباب املتدربني ىف 

املجتمعات الفقرية.

4.2

تشجيع االستثامر ىف املقاصد 

السياحية - التى تم إختيارها - 

بالدول املستقبلة للسائحني.

زيادة معدل االستثامر ىف تلك املقاصد السياحية.1.4.2

5.2

التسويق للمقاصد واملنتجات 

السياحية العربية ىف الدول 

الرئيسة املصدرة للسياحة 

العربية البينية.

1.5.2
زيادة معدل اإلنفاق عىل الرتويج لألسواق 

العربية البينية.

االستراتيجية العربية للسياحة
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مع  املستقبلة  الدول  فى  السياحية  واملنتجات  للمقاصد  أفضل  موائمة  تحقيق   2.1
احتياجات األسواق العربية وتعظيم حجم عوائد 

2.2 تبنى نظام لتحسين مستوى جودة املرافق والخدمات السياحية العاملة فى املقاصد 
التى يقع عليها االختيار بالدول املستقبلة 

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة الجهة المعنية لتسهيل االجراءات
وزارات وهيئات السياحة بالدول 

العربية
)من خالل االجابة على 

االستقصائات التي سيتم 
ارسالها(

االكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل 

البحري – معهد اإلنتاجية 
والجودة

مع 	  وبالتعاون  المنظمة  قامت 
مؤشرات  باصدار  األكاديمية 
المقاصد  في  الجودة  ومعايير 
الجودة  ومعايير  السياحية 
ومؤسسات  المطاعم  في 
السياحي  االعالم  وفي  التعليم 
كل  والسفر  السياحة  وشركات 
لتنفيذ  تطويره  الممكن  من  هذا 

االستراتيجية. 
تقرير 	  بعمل  المنظمة  قامت 

للسياحة  المصدرة  الجهات  حول 
االنفاق  بلغ  وكم  العربيىة  بالدول 

السياحي الخارجي لهذه الدول.

2012الدولة 
القيمة »مليار دوالر«

2013
القيمة »مليار دوالر«

2014
القيمة »مليار دوالر«

20.320.41اإلمارات العربية المتحدة
14.9315.9921.58المملكة العربية السعودية

10.713.5418.84الكويت
4.754.7714.27لبنان
4.635.114.76قطر
33.295.62مصر
2.292.223.11ليبيا

1.881.642.08المغرب
1.822.041.68سلطنة عمان

1.321.782.25األردن
0.820.590.57السودان

0.740.730.77البحرين
0.600.670.66تونس
0.550.450.48الجزائر

اإلنفاق السياحي الخارجي للدول العربية

االستراتيجية العربية للسياحة
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العاملين  من   250,000 يستهدف  املدى  قصير  تدريبى  برنامج  وتنفيذ  إعداد    2.3
الحاليين والجدد فى املقاصد الرئيسة بالدول املستقبلة األقل نموًا وتكييفه لتلبية 

متطلبات الخدمة فى األسواق العربية .

الجهة المعنية 
لتسهيل االجراءات

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة 

وزارات وهيئات 
السياحة بالدول العربية

المنظمة العالمية 	 
للسياحة

مؤسسات التعليم 	 
السياحي بالدول 

العربية
والجمعيات 	 

السياحية

عدة 	  مع  وبالتعاون  المنظمة  قامت 
العربية  بالدول  تعليمية  مؤسسات 
ومع االكاديمية العربية ومع المنظمة 
للتنمية بعدة دورات وارسلت  العربية 
هذه  في  للمشاركة  العربية  للدول 
التسويق  في  دورة  ومنها  الدورات 
السياحي االلكتروني وكانت مغطاة 
تذاكر  العربية  الدول  من  للمشاركين 
وشارك  والمواصالت  واالقامة  السفر 
والمغرب  والسودان  االردن  من  بها 
العربية  المملكة  في  االخوة  مع 
السعودية ووايضا دورة خاصة لالخوة 
واىخوات بوزارة السياحة الفلسطينية 
ارسلنا  عندما   2009 عام  منذ  وغيرها 
برامج  في  للمشاركة  العربية  للدول 
تدريبية في لبنان وشاركت بها العراق 
في ذلك الوقت واستفادت من هذه 

الفرصة.
 اقامة ورشة للتعليم السيياحي مثل 	 

التي اقيمت في عام 2010 بالتعاون مع 
وزارة السياحة المصرية واقامتها في 
االسكندرية وكانت هناك طلب لدى 
الجزائرالقامة مثل هذه الورشة للتركيز 
االستراتييجية  في  جاء  ما  حول 

وممكن ان تتبناها اي دولة عربية.
البنك 	  من  المقدم  الدعم  خالل  من 

سنذكرة  ما  وهذا  للتنمية  االسالمي 
الحقا في هذا العرض.

االستراتيجية العربية للسياحة
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2.4 الترويج لالستثمار فى املقاصد التى يقع عليها االختيار فى الدول املستقبلة مع 
استهداف املقاصد األقل نموًا 

الجهة املعنية لتسهيل 
املنظمة العربية للسياحةالجهة املساعدة االجراءات

وزارات وهيئات 

السياحة بالدول 

العربية

هيئات االستثامر 

بالدول العربية 

واتحاد الغرف 

التجارية العربية

املجلس 	  قرار  عىل  بناءا 

للسياحة يف  العريب  الوزاري 

الدورة الثانية عرش .

بالتنسيق 	  املنظمة  قامت 

ملتقى  تنظيم  عىل  مع  

يف  لالستثامر  سنوى 

املشاريع السياحي بالتعاون 

لجامعة  العامة  االمانة  مع 

اجدارة  العربية  الجول 

السياحة.

االستراتيجية العربية للسياحة
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2.5 تسويق املقاصد واملنتجات السياحية العربية فى الدول الرئيسة املصدرة للسياحة

الجهة املعنية لتسهيل 
االجراءات املقرتحة من املنظمة الجهة املساعدة االجراءات

العربية للسياحة للتنفيذ
وزارات وهيئات السياحة 

بالدول العربية

املنظمة العاملية للسياحة

القطاع الخاص

حول 	  شاملة  سوق  دراسة  إجراء 

السياحة العربية املغادرة مع الرتكيز 

عىل القيود والفرص لتنمية السياحية 

العربية البينية.

عربية 	  إسرتاتيجية  وتنفيذ  إعداد 

وخطة  السياحى  للتسويق  خمسية 

تنفيذية ملدة ثالث سنوات تستهدف 

رجال الصناعة واإلعالم واملستهلكني. 

إنشاء نظام تسويق / توزيع إليكرتوىن 	 

متكامل يتضمن إمتام وصيانة املوقع 

اإلليكرتوىن للتسويق السياحى العرىب 

اإلقليمى املقرتح.

تنظيم ملتقى ومعرض سياحى سنوى 	 

للبلدان العربية ملناقشة سري العمل 

للسياحة  العربية  االسرتاتيجية  ىف 

املقاصد  بائعى  التقاء  وإتاحة 

باملشرتين  العربية  واملنتجات 

اإلقليميني والدوليني.

إعداد ونرش الخربات املعرفية لدعم 	 

ىف  السياحى  التسويق  مؤسسات 

الدول لزيادة فاعليتها.

االستراتيجية العربية للسياحة
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مؤشرات األداء الرئيسةاملخرجات املقرتحة

3.1

يساعد  فعال  عمل  إطار 

التعاون  مبادرات  تنفيذ  عىل 

اإلقليمى.

3.1.1
زيادة االستجابة واملشاركة من قبل 

هيئات السياحة.

3.12

تنمية مهارات 110 من العاملني 

بهيئات السياحة وجامعة الدول 

العربية LAS واملنظمة العربية 

للسياحة ATO ىف مجال التعاون 

الدوىل واإلقليمى. 

3.2

خارطة طريق إلنشاء منهجية 

اإلحصاءات  لجمع  متسقة 

ىف  تقارير  وإصدار  السياحية 

ذات الخصوص ولتطبيق نظام 

الحسابات الفرعية للسياحة. 

3.2.1
توسيع نطاق وزيادة دقة واتساق 

اإلحصاءات السياحية.

3.2.2
التوسع ىف تطبيق نظام الحسابات 

الفرعية للسياحة وتطوير جداوله.

3.3

للدعم  مستمر  عمل  برنامج 

الفنى للجان الخاصة مبختلف 

الدول ووحدة التنسيق الفنى 

بالقاهرة.

إعداد وتنفيذ 7 برامج للدعم الفنى.3.3.1

زيادة عدد املبادرات املنفذة.3.3.2

إستراتيجيات  وتقييم  ورصد  لتنفيذ  للدولة  السياحية  املؤسسية  القدرات  تعزيز   .3
ومبادرات التعاون السياحى اإلقليمى  التى تتم فى إطار االستراتيجية العربية للسياحة

االستراتيجية العربية للسياحة
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3.2 خارطة طريق لتطبيق منهجية علمية فى جمع اإلحصاءات السياحية 
ولتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة 

الجهة المعنية 
لتسهيل 
االجراءات

دور المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة 

وزارات وهيئات 

السياحة بالدول 

العربية

مراكز االحصاء 

بالدول العربية

المنظمة العالمية 

للسياحة

قامت المنظمة بتنظيم 	 

الملتقى اإلحصائي 

العربي األول حول اإلحصاء 

السياحي 

التخطيط لقيام الملتقى 	 

الثاني

التعاون  مع  لجنة التنسيق 	 

اإلحصائي بجامعة الدول 

العربية

االستراتيجية العربية للسياحة



الزيارات واللقاءات 
الرسمية
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استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد املنظمة 
العربية للسياحة برئاسة معالي رئيسها 

والمنظمة تمنحه قالدة السياحة العربية 
من الطبقة الممتازة

بقرص  العربية  مرص  جمهورية  رئيس  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  استقبل 
العربية  السياحة  منظمة  رئيس  فهيد  آل  فهد  بن  بندر  الدكتور.  معايل  االتحادية 
بحضور معايل وزير السياحة بجمهورية مرص األستاذ. يحيي راشد  واألستاذ. وليد عيل 
الحناوي األمني العام املساعد للفعاليات واإلعالم باملنظمة والدكتور حسام محمد 
رئيس  معايل  وقام  اإللكرتونية.  والسياحة  للتدريب  املساعد  العام  األمني  درويش 
املنظمة العربية للسياحة أثناء اللقاء بتكريم فخامة الرئيس بقالدة السياحة العربية 
من الطبقة املمتازة تقديراً لجهود مرص يف تعزيز التعاون العريب يف مجال السياحة.  
أشاد  فخامة الرئيس عبدالفتاح السييس  أثناء اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به 
املنظمة  العربية للسياحة يف تطوير العمل العريب املشرتك يف مجال السياحة وتعزيز 
التبادل السياحي بني الدول العربية وأكد  فخامة الرئيس أثناء اللقاء بأن مرص ستعمل 
عىل مواصلة مساهمتها يف األنشطة التي تقوم بها املنظمة العربية للسياحة، وذلك يف 
ضوء االهتامم الذي توليه الدولة لقطاع السياحة وسعيها الستعادته لعافيته وتجاوز 
الصعوبات التي شهدها خالل الفرتة املاضية معرباً عن أهمية تعزيز التعاون بني مرص 
واملنظمة يف مجال تشجيع السياحة العربية إىل مرص أخذاً يف االعتبار ما توفره السوق 
املرصية من مقاصد سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات السياحية. وأشاد 

لقاءات رسمية
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معايل رئيس املنظمة خالل اللقاء باالهتامم الذي يوليه فخامة الرئيس لتنشيط 
السياحة العربية، فضاًل عن التعاون القائم بني وزارة السياحة واملنظمة يف هذا 
الشأن. واستعرض آل فهيد الجهود التي تقوم بها املنظمة يف سبيل تطوير وتنمية 
قطاعات السياحة العربية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص يف هذا 
العربية،  الدول  بها  تتمتع  التي  الكبرية  السياحة  اإلمكانات  إىل  املجال، مشرياً 
وىف مقدمتها مرص، والتي تحرص املنظمة عىل تعظيم االستفادة منها وتنميتها. 
لقطاعات  القيمة  املساهامت  عىل  العربية  السياحة  منظمة  رئيس  أكد  كام 
السياحة يف اقتصاديات الدول العربية وما توفره من فرص العمل، الفتاً إىل أن 
السائح العريب يعد من بني أكرث السائحني إنفاقاً عىل مستوى العامل. وأكد أن 
املنظمة تقوم ببلورة رؤية سياحية عربية مشرتكة تساهم يف تطوير وتنشيط 
السياحة العربية، منوهاً إىل حرص املنظمة عىل االضطالع بدور تنموي وتعزيز 
مهمتها يف الحد من األزمات التي يتعرض لها قطاع السياحة يف عدد من الدول 
العربية. ووافق فخامة الرئيس أثناء اللقاء عىل افتتاح مكتب إقليمي للمنظمة 
مبرص باإلضافة ملركز إقليمي للتدريب والتأهيل وإقامة العديد من الفعاليات 
أخرى. تنموية  ومشاريع  العربية  القرية  مرشوع  وإقامة  السياحة  لتنشيط 

لقاءات رسمية



28تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

لقاءات رسمية

الرئيس الحادى عشر لجمهوريا تركيا السيد عبد الله 
غول يستقبل فى مقر اقامته بجدة معالى رئيس 

المنظمة العربية للسياحة

في  التركي  العربي  التعاون  تعزيز  إطار  في 

الرئيس  فخامة  مؤخرًا  إستقبل  السياحي  المجال 

السيد  سابقًا  التركية  للجمهورية  عشر  الحادي 

رئيس  معالي  بجدة  إقامته  بمقر  غول–  عبدالله   /

فهد  بن  بندر   / الدكتور  للسياحة  العربية  المنظمة 

آل فهيد بحضور مستشار فخامة رئيس الجمهورية 

عام  قنصل  وسعادة  هرمزلو  أرشد   / السيد  التركية 

الجمهورية التركية بجدة السيد / فكرت أوزار ، حيث 

العربي  التعاون  وتطوير  تنمية  حول  الحديث  دار 

التركي في المجال السياحي ورفع ميزان السياحة 

أكد فخامة  زيادة اإلستثمارات وقد  و  الجانبين  بين 

عبد   / السيد  السابق  التركية  الجمهورية  رئيس 

التعاون  وتطوير  لتنمية  دولته  دعم  عن  غول  الله 

المشترك في هذه الصناعة الهامة الحيوية التي 

ملحوظًا  تطورًا  والتركي  العربي  الجانبين  خطى 

الخدمات  جودة  و  التحتية  البنى  ناحية  من  بها 

السياحية .

الرئيس  لفخامة  وتقديره  شكره  فهيد  آل  وقدم 

حرصه  وعلى   ، اللقاء  هذا  على  غول  عبدالله   /

التعاون المشترك ما بين  الشخصي لدعم و تنمية 

السياحي  المجال  في  والتركي  العربي  الجانبين 

ال سيما وأنه تم مؤخرًا في مدينة كونيا التركية 

السيد  الخارجية  وزير  معالي  مع  إتفاقية  توقيع 

ملتقى  هامش  على  أوغلو  شاويش  مولود 

السياحة الحالل والذي أقيم في الفترة من 5-3 

مايو 2016م وذلك بهدف إفتتاح مكتب إقليمي 

للمنظمة يعزز وينمي تلك األهداف .

تقرير  فهيد  آل  سلم  فقد  الزيارة  نهاية  فى  و 

 / الرئيس  لفخامة  وإنجازاتها  السنوي  المنظمة 

عبدالله غول الذي أشاد بتلك اإلنجازات .
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لقاءات رسمية

دولة نائب رئيس جمهورية السودان يبحث مع المنظمة العربية للسياحة 
بجدة أوجه التعاون المشترك في المجال السياحي

في إطار تعزيز التعاون فيما بين المنظمة والدول العربية لخدمة قطاع السياحة التقى 
رئيس  بمعالي  الرحمن  عبد  محمد  حسبو  الدكتور  السودان   جمهورية  رئيس  نائب  دولة 
العامة  االمانة  فريق  وأعضاء  فهيد  آل  فهد  بن  بندر  الدكتور.  للسياحة  العربية  المنظمة 
من  العديد  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى  حيث  بجدة   العربية  السياحة  بخيمة  للمنظمة 
الحكومة  توليها  والتي  السودان  بجمهورية  السياحة  بصناعة  تتعلق  التي  الموضوعات 
بجهود كبيرة للنهوض بهذا القطاع ، حيث استعرض دولته بروتوكول التعاون المشترك 
والخاصة  السودان  بجمهورية  البرية  والحياة  السياحة  ووزارة  المنظمة  بين  ما  والموقع 
سياحة  وايجاد  المحلية  المجتمعات  تنمية  خالل  من  والبطالة  الفقر  من  الحد  ببرنامج 
مستدامة وبرامج التدريب والتأهيل لشباب جمهورية السودان النخراطهم بهذه الصناعة 
وزارة  بين  فيما  بالتعاون  السياحي  والتأهيل  للتدريب  أكاديمية  إنشاء  خالل  من  الهامة 
السياحة والمنظمة العربية للسياحة وجامعة السودان العالمية باإلضافة لبرامج الترويج 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  السياحية  االستثمارات  ضمان  وبرنامج  والتسويق 
وبهذه المناسبة فقد أشاد معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بجهود وزارة السياحة 
والحياة البرية بجمهورية السودان ممثلة بوزيرها الحالي السيد. محمد أبو زيد مصطفى 
هي  بأنها  للسياحة  رؤيتهم  من  الهد  الكريم  عبد  محمد  الدكتور  األسبق  الوزير  ومعالى 
الوقت على  بنفس  العالم. ومثنيًا  لالقتصاد في  المتجددة  الموارد  األول ألفاق  المفتاح 
جهود ودعم حكومة السودان للسياحة من خالل دعم فخامة رئيس الجمهورية المشير 
عمر البشير ونائبيه وأعضاء حكومته الرشيدة في تطوير العمل العربي المشترك ودعم 
انشطة المنظمة العربية للسياحة مشيرًا الى ان السودان صنف ضمن أفضل عشر دول 

عالميًا تمتلك مقومات سياحية طبيعية وبرية وتاريخية.
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استقبل دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة معالي رئيس المنظمة 

خالل  وجرى  الهاشمية  األردنية  للمملكة  زيارته  أثناء  له  المرافق  والوفد  للسياحة  العربية 

اللقاء تسلم دولة رئيس الديوان الملكي قالدة السياحة العربية من الطبقة الممتازة لجاللة 

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية قالدة السياحة العربية 

من الطبقة الممتازة .

وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد بأن منح جاللة 

لتنمية  ودعمه  لجهوده  وتقديرا  عرفانًا  القالدة  هذه  الحسين  ابن  الثاني  عبدالله  الملك 

العمل العربي المشترك في مختلف القطاعات ، ومنها السياحة موضحًا بأن هذه القالدة 

تمنح بقرار من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة ، حيث تمنح للشخصيات التي 

هذا  يواجهها  التي  الصعوبات  وتذليل  العربية،  الدول  بين  البينية  السياحة  بتنمية  تهتم 

القطاع الحيوي، والتخطيط السليم للتنمية السياحية وتعظيم عوائدها االقتصادية.

وأشار آل فهيد في كلمته أثناء تسليم القالدة لدولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور 

دولة رئيس الديوان الملكي األردني يستقبل 
معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد 
المرافق له ويتسلم قالدة السياحة العربية من 
الطبقة الممتازة نيابة عن جاللة الملك عبد الله 

الثاني ابن الحسين

لقاءات رسمية
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به  يحظى  الذي  والتطور  لالهتمام  المنظمة  من  تقديرا  يأتي  التكريم  هذا  بأن  الطراونة  فايز 

قطاع السياحة في األردن ، كأحد أهم قطاعات السياحة العربية والتي تميزت بحصولها على 

تاريخية  من  لديها  السياحية  االنماط  لتنوع  باإلضافة  العالجية  للسياحة  مقصد  أفضل  جائزة 

من  وتقديرًا  وعرفانًا   ، الحسين  ابن  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  عهد  في  وشاطئية  وثقافية 

المنظمة لدعم ومساندة جاللته لها منذ تأسيسها حتى حققت ولله الحمد الكثير من اإلنجازات 

تتعلق  االردنية  السياحة  وزارة  مع  القادمة  الفترة  خالل  برامج  عدة  تنفيذ  سيتم  بأنه  موضحا 

بالتدريب والتأهيل في مجال جودة الخدمات السياحية والتسويق اإللكتروني وتنشيط بوالص 

خالل  من  السياحية  االستثمارات  لتنشيط  بإصدارها  المنظمة  تقوم  والتي  االستثمار  ضمان 

البطالة  من  للحد  السياحية  للتنمية  صناديق  وانشاء  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  التعاون 

وتنمية المجتمعات المحلية من خالل ايجاد سياحة مستدامة .

من جهته نقل دولة الدكتور الطراونة، شكر جاللة الملك للمنظمة العربية للسياحة على هذا 

التكريم، الذي يمثل أيضا تقديرا لألردن، ولجهوده المستمرة للنهوض بالقطاع السياحي ، كما 

أكد حرص جاللة الملك على تعزيز التعاون بين وزارة السياحة واآلثار والمنظمة العربية للسياحة 

كوجهة  المملكة  وإبراز  وعالميا،  محليا  األردنية  السياحة  ترويج  جهود  دعم  في  يسهم  وبما 

سياحية متميزة.

لقاءات رسمية
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استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مبملكة البحرين معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة 

الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد املرافق له بحضور معايل وزير الصناعة والتجارة والسياحة االستاذ زايد بن راشد الزياين 

ومعايل الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة واملعارض وذلك مبناسبةمشاركته يف احتفاالت 

مهرجان باب البحر مبملكة البحرين وجرى خالل اللقاءات اطالع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عىل أهم خطط التعاون املشرتك 

بني املنظمة العربية للسياحة ومملكة البحرين بشكل خاص وكافة الدول العربية بشكل عام .

وتحدث معايل رئيس املنظمة أثناء اللقاء مشيداً بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين الشقيقة والذي يحظى برعاية واهتامم قائد مسريتها 

السياحي  القطاع  يشهد  السياحي حيث  املجال  املجاالت وخاصة يف  الرشيدة يف شتى  آل خليفة وحكومته  بن عيىس  امللك حمد  جاللة 

بالبحرين تطور ملحوظ حيث حققت املنامة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2013م ولقب عاصمة السياحة اآلسيوية لعام 2014م 

الحيوي وأشار  ألهم  القطاع  لهذا  البحرين  لعام 2016م وهذه كلها دالئل عىل دعم حكومة مملكة  الخليجية  السياحة  ولقب عاصمة 

املشاريع املشرتكة مع مملكة البحرين من خالل التعاون القائم فيام بني املنظمة والهيئة العامة للسياحة واملعارض حيث تم إيجاد تحالف 

مشرتك بني بنك البحرين والكويت BBK واملنظمة العربية للسياحة إلنشاء رشكة مشرتكة فيام بني رشكة كريدي مكس واملنظمة العربية 

للسياحة برأسامل 100 مليون ريال سعودي من خالل اصدار بطاقات االئتامن ماسرتكارد وفيزا كارد  والتي ستقدم خدمات مميزة للسائح 

العريب وايضا إقامة مرشوع القرية العربية والتي ستقام عىل مساحة 150 ألف مرت مربع بحجم استثامر وقدره 150 مليون دوالر وبرامج 

متويل للمشاريع الرتاثية وبوالص لضامن االستثامر بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية حيث أن آخر مبلغ تم متويله ململكة البحرين من 

خالل البنك اإلسالمي للتنمية تم بأكرث من 80 مليون دوالر موضحاً بأنه قد تقرر أيضا إقامة ورشة عمل مشرتكة ما بني املنظمة واملؤسسة 

ببوالص ضامن  تتعلق  للسياحة واملعارض  البحرين  للتنمية وهيئة  اإلسالمي  للبنك  التابعة  الصادرات  وائتامن  االستثامر  لتأمني  اإلسالمية 

االستثامر والتى تهدف اىل تنمية وتشجيع االستثامر ىف مملكة البحرين حيث ان كافة املؤرشات السياحية تشري اىل منو هذا القطاع بشكل 

ايجاىب

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين 
يستقبل معالى رئيس املنظمة العربية للسياحة

لقاءات رسمية
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معالي وزير الطيران املدني بجمهورية مصر العربية 
يستقبل معالي رئيس منظمة السياحة العربية

مصر  بجمهورية  المدني  الطيران  وزير  فتحي  شريف  السيد.  معالي  استقبل 
العربية، بمكتبه بالقاهرة معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس منظمة 
المدني  الطيران  وزارة  بين  المشترك  التعاون  سبل  لبحث  العربية،  السياحة 
ومنظمة السياحة العربية ووضع آليات محددة لدعم وتنشيط السياحة العربية 

إلى مصر.
السياحة  مجال  في  العربية  الدول  بين  التكامل  تحقيق  سبل  اللقاء  وتناول 
الدول  بين  فيما  اإلقليمية  السياحة  وتشجيع  تعزيز  على  والعمل  والطيران 

العربية.
وأشاد معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بما قامت به وزارة الطيران من 
أجل تشجيع السياحة العربية ؛ هذا ومن المقرر ان يقوم رئيس المنظمة بزيارة 
لمقر األكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومركز تدريب مصر للطيران ضمن زيارته 

الحالية لمصر.
وأعرب وزير الطيران عن كامل احترامه وتقديره لجهود منظمة السياحة العربية 
في دعم وتشجيع السياحة العربية الوافدة إلى مصر وكذلك للجهود الرامية 

إلى تحقيق التكامل بين الدول العربية.

لقاءات رسمية
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معالي وزير الخارجية بالجمهورية التركية يزور 
املنظمة العربية للسياحة 

 زار معالي وزير الخارجية بالجمهورية التركية السيد. 
العربية  المنظمة  مقر  أوغلو    جاويش  مولود 
للسياحة بجدة وكان في استقباله معالي رئيس 
المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل 

فهيد وأعضاء األمانة العامة للمنظمة.
المشترك  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
بين الجانبين في المجال السياحي وسبل تطويره 
بين  السياحي  الميزان  زيادة  وسبل  وتنميته, 
المقدمة  الخدمات  مناقشة  جرى  كما  الجانبين, 
والخدمات  تركيا,  جمهورية  في  العربي  للسائح 

التي تقدم للسائح التركي في الدول العربية .
الذي   « العربية  »القرية  مشروع  بحث  جرى  و 
التركية  بالجمهورية  إقامته  المنظمة  تزمع 
العربية  للدول  جناحًا   22 من  يتكون  والذي   ،
دولية  أجنحة  وثالثة  التركية  للجمهورية  وجناح 
الصناعات  لعرض  وذلك  سنويا,  استضافتها  يتم 
تاريخ  لتبرز  والتركية  العربية  والثقافات  التقليدية 
وعراقة هذه األمم بجانب إقامة مطاعم ومقاٍه 
تقدم المأكوالت العربية والتركية ومدن ترفيهية 
وحدائق عامة ومسرح وقاعة مؤتمرات وفندق .

وتطوير  تنمية  إلى  المشروع   هذا  يهدف  حيث 
سياحيًا  الدول  جميع  وتسويق  العربية  السياحة 
والتركي,  العربي  الجانبين  بين  ما  مشتركة  بصورة 
 150 بحدود  ستكون  إقامتها  تكلفة  أن  مفيدًا 

مليون دوالر .
وفى نهاية اللقاء, شكر الدكتور آل فهيد, معالي 
وزير الخارجية على جهوده الملموسة وما قدمه 
العربي  التعاون  وتطوير  لتنمية  متميز  تعاون  من 

التركي في المجال السياحي .

لقاءات رسمية



35تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

الداخلية  وزير  معالي  أستقبل 
الهادي  التونسية  بالجمهورية 
تونس  بمدينة  بمكتبة  المجدوب 
العربية  المنظمة  رئيس  معالي 
آل  فهد  بن  بندر  الدكتور  للسياحة 
وذلك  له  المرافق  والوفد  فهيد 
في  المشترك  التعاون  أوجه  لبحث 
تم  حيث  السياحي  األمن  مجال 
واالستراتيجيات  الخطط  استعراض 
العربية  المنظمة  بها  تقوم  التي 
جامعة  مع  بالتعاون  للسياحة 
األمنية  للعلوم  العربية  نايف 
العرب  الداخلية  وزراء  ومجلس 
المنظمة  رؤية  من  انطالقًا  وذلك 
لتعزيز األمن السياحي على امتداد 
ومشاركة  السيما  العربي  الوطن 
مجلس  اجتماعات  في  المنظمة 
والمشاركة  العرب  الداخلية  وزراء 
األمن  قادة  اجتماع  في  السنوية 
على  الطرفان  واتفق  السياحي 

معالي وزير الداخلية التونسي يستقبل وفد 
المنظمة العربية للسياحة

انعقاد  مع  بالتزامن  ملتقى  إقامة 
اجتماع قادة األمن السياحي العربي 
الداخلية  وزراء  مجلس  إطار  في 

العرب.

لقاءات رسمية
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معالي رئيس املنظمة العربية للسياحة يستقبل معالي 
وزير التنمية بالجمهورية التركية والوفد املرافق له

استقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد معالي  وزير 

التنمية بالجمهورية التركية السيد. لطفي علوان والوفد المرافق له وجرى خالل اللقاء بحث 

التي  المعوقات  كافة  وتذليل  للمستثمرين  الالزمة  التسهيالت  وتقديم  المشترك  التعاون 

عن  الحديث  وجرى  كما  والتركي  العربي  الجانبين  بين  االستثمارات  زيادة  يتم  حتى  تواجههم 

الخدمات والتسهيالت التي تقدم للسواح من قبل الجانبين .

برفقة  كانوا  أعمال  رجل   60 من  أكثر  بلقاء  للسياحة  العربية  المنظمة  رئيس  معالي  ورحب 

معالي الوزير حيث التقوا بعدد كبير من المستثمرين أثناء زيارتهم للمملكة العربية السعودية 

وذلك لبحث التعاون المشترك في المجال االستثماري 

وأكد معالي وزير التنمية تقديم الحكومة التركية كل أنواع الدعم والتسهيالت والتعاون الذي 

يحقق مصلحة الجانبين العربي والتركي وستشهد الفترة القادمة إقامة الكثير من الملتقيات 

والمؤتمرات وورش العمل والمشاريع المشتركة .

لقاءات رسمية
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أمير منطقة عسير يستقبل معالي 
رئيس املنظمة العربية للسياحة

منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 

عسير  معالي  رئيس المنظمة العربية للسياحة معالي    د. بندر بن فهد آل فهيد.

وتم خالل اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بحصول مدينة أبها على 

المناسبة من فعاليات  العربية لعام 2017، وماسيخدم هذه  لقب عاصمة السياحة 

وبرامج وملتقيات سياحية تثري هذا الحدث، موضحًا أن منطقة عسير مقبلة على 

تنمية وتطوير في القطاع السياحي.

المنظمة  اللقاء استعداد  للسياحة خالل  العربية  المنظمة  رئيس  وأوضح معالي 

من  العديد  تنظيم  خالل  من  2017م  العربية   السياحة  عاصمة  أبها  مع   للتعاون 

الفعاليات التي تثرى هذه االحتفالية.

لقاءات رسمية
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لقاءات رسمية

قام وفد من المنظمة العربية للسياحة بزيارة عمل إلى مقر اتحاد إذاعات الدول 
العربية بتونس، حيث التقى المهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام لالتحاد. 
العام  األمين  طاسجي،  عبدالله  بن  محمد  السفير.  من  كل  من  الوفد  ويتكون 
المساعد للتعاون الدولي بالمنظمة، واألستاذ وليد علي الحناوي، األمين العام 

المساعد للفعاليات واإلعالم.
وقد جرت بالمناسبة محادثة بين الجانبين تناولت بالخصوص سبل دعم التعاون بين 
االتحاد والمنظمة العربية للسياحة في إطار تطوير العمل العربي المشترك. كما 
تدارس الجانبان سبل دعم وتشجيع التعاون بينهما في مجال اإلعالم السياحي 

وتوجيهه لخدمة قضايا السياحة البينية في الدول العربية.

زيارة وفد من المنظمة العربية للسياحة مقر اتحاد اذاعات 
الدول العربية لبحث سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة 

بين الجانبين للترويج للسياحة العربية 
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زيارة أعضاء السلك 
الدبلوماسي 

والمسؤولين لمقر 
المنظمة 

الدبلوماسي  السلك  اعضاء  من  عددًا  المنظمة  استقبلت   
المعتمدين بدولة المقر المملكة العربية السعودية .

المستوى  على  المسؤولين  من  كبير  عددًا  استقبلت  كما 
اإلقليمي والعالمي وذلك لدعم التعاون المشترك فيما بين 
دولهم والمنظمة بما يعود على بالنفع على صناعة السياحة 

العربية وتطويرها وتنميتها .

لقاءات رسمية



االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم
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برعاية صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

 الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة 
ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني
توقيع اتفاقية تعاون بين املنظمة 

العربية للسياحة وبنك البحرين والكويت 
وشركة كريدي مكس

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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إتفاقية  مكس  كريدي  وشركة  والكويت  البحرين  وبنك  للسياحة  العربية  المنظمة  وّقعت 

تعاون إلنشاء شركة مشتركة تختص بإصدار بطاقات مسبقة الدفع إلى جانب إصدار بطاقة 

السائح العربي.

السمو  صاحب  بحضور  بجدة  العربية  الخيمة  مقر  في  االتفاقية  على  التوقيع  مراسم  وجرت 

للسياحة  العربية  للمنظمة  الفخري  الرئيس  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  الملكي 

للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  ومعالي  الوطني   والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس 

العربية للسياحة والمعارض بمملكة البحرين الشيخ خالد بن حمود آل خليفة , ومعالي رئيس 

المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد .

ووقع االتفاقية عن المنظمة العربية للسياحة األمين العام سيد المختار ولد محمد الحضرامي 

بينما وقعها عن بنك الكويت والبحرين الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر وعن شركة كريدي 

مكس الرئيس التنفيذي للشركة يوسف ميرزا .

وتعد هذه االتفاقية واحدة من أهم االتفاقيات التي وقعتها المنظمة وتتضمن إنشاء شركة 

مشتركة يساهم بها عدد من المؤسسين الرئيسيين وسوف يكون اختصاص الشركة إصدار 

بطاقات مسبقة الدفع مثل ماستر وفيزا كارد باإلضافة إلى إصدار بطاقة السائح العربي التي 

سبق وأن تم اعتمادها في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيمتلك بنك البحرين والكويت 51 % من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون ريال فيما سيمتلك 

الشركاء االستراتيجيين من خالل المنظمة العربية للسياحة 49 % .

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  مقر  في  مؤخرًا  وقعت 

للسياحة،  العربية  والمنظمة  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مجموعة  ICIEC  عضو  »أيسك« 

الدول  في  االستثمار  بوالص  لترويج  حصرية  اتفاقية  العربية،  الدول  للجامعة  التابعة 

لخدمات  للترويج  وكيل  تعيين  التفاقية  امتدادًا  االتفاقية  هذه  وتأتي  العربية 

القطاع  في  األجنبي  )االستثمار  األجنبي  االستثمار  تأمين  مجال  في  المؤسسة 

0 جّدة  في  المنظمة  مقر  في  2011/11/15م  في   الموقعة  العربية(  الدول  في  السياحي 

السفير.  للسياحة  العربية  للمنظمة  العام  األمين  االتفاقية  بتوقيع  وقام 

أسامة  األستاذ.  التنفيذي  الرئيس  »آيسك«  جانب  ومن  الحضرامي  سيدالمختار 

آيسك. وفريق  بالمنظمة  المساعدون  األمناء  بحضور  القيسي،   عبدالرحمن 

وأن االتفاقية تنص على تعيين المنظمة العربية للسياحة كوكيل للترويج لخدمات المؤسسة 

اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان الصادرات بصفة حصرية لدى المستثمرين أو ممولي 

المشاريع، في القطاع السياحي في الدول العربية، لتعمل المنظمة على التعريف بخدمات 

»أيسك« والترويج لها. هذه اإلتفاقية لمدة ثالثة سنوات إبتداًء من تاريخ التوقيع 2016/10/18م 

التجاري. القطاع  ليشمل  التعاون  دائرة  توسيع  على  وICIEC   إتفقتا  المنظمة  أن   .كما 

المستثمرين  ألن  السياحي  للقطاع  عظيمة  فائدة  ستحقق  اإلتفاقية  هذه  وأن 

المنظمة  وستقوم  االستثمار  ضمان  أهمية  يؤكد  بما  استثماراتهم  لضمان  يسعون 

العربية  الدول  بمختلف  المنظمة  مكاتب  خالل  من  اإلتفاقية  هذه  لنجاح  بالسعي 

العربية. بالدول  السياحة  وهيئات  وزارات  مع  المنظمة  تعاون  إلى   باإلضافة 

املنظمة العربية للسياحة توقع إتفاقية حصرية 
لترويج بوالص اإلستثمار في الدول العربية

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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توقع اتفاقية افتتاح مكتب اقليمى للمنظمة 
بمدينة اسطنبول

العربية  للمنظمة  متثييل  مكتب  الفتتاح  اتفاقية  توقيع  مؤخراً  تم 

انعقاد  اثناء  وذلك  الرتكية  الجمهورية  اسطنبول يف  للسياحة مبدينة 

املؤمتر الثاين للسياحة الحالل بوالية كونيا

السيد  الخارجية  وزير  معاىل  الرتيك  الجانب  عن  االتفاقية  وقع  وقد 

رئيس  معاىل  للسياحة  العربية  املنظمة  وعن  اوغلو  شاوش  مولوود 

التعاون  من  انطالقا  وذلك  فهيد  آل  فهد  بن  بندر  الدكتور  املنظمة 

الجانبني  بني  السياحة  ميزان  وتطوير  تنمية  مجال  يف  الرتيك  العريب 

تنمية  وايضا  الجانبني  بني  السياحية  االستثامرات  وتطوير  وتنمية 

وتطوير اقامة املؤمترات والفعاليات وورش العمل باإلضافة ألنشطة 

وتنقل  الجانبني  بني  السياحية  التجارب  وتبادل  والتأهيل  التدريب 

الفعاليات املقامة فيام بينهم مبختلف املدن العربية والرتكية ، ومن 

مشرتك  وتعاون  رؤية  هناك  يكون  ان  االتفاقية  لهذه  نتاجاً  املتوقع 

يخدم مصلحة الجانبني.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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توقيع مذكرة تفاهم بين املنظمة العربية للسياحة 
وقمة العرب للطيران

عن  نيابة  المذكرة  ووقع  للطيران  العرب  قمة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  المنظمة  قامت 
السيد.  للطيران  العرب  قمة  وعن  الرئيس  فهيد  آل  فهد  بن  بندر  الدكتور  معالي  المنظمة 
عادل عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لقمة العرب للطيران ويأتي توقيع هذه المذكرة تعزيزًا 
لتوجهات االستراتيجية العربية للسياحة في تعزيز  وتحسين الخدمات في المطارات الدولية 
بالمقاصد السياحية في الدول المستقبلة وتهيئة  الخدمات الجوية البينية باألسواق العربية 
المصدرة للسياحة والمقاصد السياحية في الدول المستقبلة وهي مبادرة وصناعة ملتزمة 
بتحسين حالة السفر والسياحة في العالم العربي من خالل تسهيل وإقامة حوار بناء للتعاون 
بين القطاعين العام والخاص وتنظم هذه المبادرة سنويًا في إحدى المدن العربية، وتعتبر 
شراكة مثالية من الجهات الرئيسية الثالثة في صناعة السفر والسياحة: القطاع العام والقطاع 

الخاص والمجتمع وسائل اإلعالم.
وأصبحت القمة حافزا للوعي بالتعريف بالمدينة المضيفة، وتسليط الضوء على تجربة السفر 

والسياحة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في العالم العربي.
ويحضر القمة سنويًا وزراء السياحة ورؤساء ومدراء هيئات الطيران المدني ومجالس السياحة 
وشركات  والفنادق  الطيران  لشركات  التنفيذيين  والرؤساء  والموردين،  الطيران  وصناعة 
االستثمار، وكبار المديرين التنفيذيين، واتحاد النقل الجوي الدولي، ICCA وأكثر من 120 عضو 

في الصحافة واإلعالم العربي.
لتنظيم  الجانبين  بين  عمل  فريق  تشكيل  إلى  التفاهم  مذكرة  خالل  من  المنظمة  وتسعى 
والطيران  السياحة  بصناعة  المهتمين  من  عدد  أكبر  ودعوة  العربية  المدن  في  القمة  هذه 
في الدول العربية لتحسين خدمات المطارات وتعزيز وإقامة حوار بناء بين الفاعلين في هذا 

المجال.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم



المؤتمرات وورش 
العمل
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ملتقى يدًا 
واحدة مع

السياحة المصرية

مؤتمرات وورش عمل
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المصرية  السياحة  ووزارة  مع  بالتعاون  للسياحة  العربية  المنظمة  نظمت 

والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومحافظة جنوب سيناء ومصر للطيران 

شرم  مدينة  في  العرب  والمستثمرين  األعمال  رجال  من  واسعة  وبمشاركة 

»يدًا  ملتقى  فعاليات  ريجنسي  حياة  بفندق  سيناء  جنوب  بمحافظة  الشيخ 

واحدة مع السياحة المصرية« ، إذ هدف الملتقى لتنشيط السياحة العربية 

لشرم الشيخ بصفة خاصة ومصر بصفة عامة وتكثيف أنشطة العالقات العامة 

في السوق العربي.

العربية  الدول  دعوة  أهمها  من  التوصيات  من  عدد  الملتقى  عن  وصدرت 

لتكون مصر عمومًا ومدينة شرم الشيخ خصوصًا بشكل خاص مقصدًا سياحيًا 

بناًء  العربية  السياحة  لؤلؤة  لقب  الشيخ  شرم  مدينة  ومنح   ،2016 لعام  رئيسًا 

في  المعنية  الجهات  ودعوة  للسياحة،  العربية  المنظمة  رئيس  مقترح  على 

مصر لتسهيل منح تأشيرات الدخول للجنسيات العربية والمقيمين في دول 

السفر والسياحة لوضع  الخليجي، ودعوة شركات ووكاالت  التعاون  مجلس 

تنظيم ملتقى يدًا واحدة مع مصر
لدعم السياحة في جمهورية مصر 

العربية في ظل الظروف التي تمر بها

مؤتمرات وورش عمل
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والمنتجعات  الفنادق  ودعوة  العربي،  السائح  مع  تتالءم  سياحية  برامج 

السياحية لتوحيد أسعار البيع للجنسيات كافة وأال يكون هناك تفرقه.

في  دورها  لتعزيز  السياحية  الرقابية  الجهات  دعوة  التوصيات  وشملت 

السياحة  أن  على  والتأكيد  وأسعارها،  المقدمة  الخدمات  مستوى  مراقبة 

العربية البينية هي المالذ اآلمن للدول العربية، وإقامة ملتقى عربي يشارك 

فيه وزراء السياحة العرب يشمل وكاالت السفر وشركات السفر والسياحة 

والفنادق واإلعالميين لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية، ودعوة اإلعالم 

للتركيز على كل ما من شأنه تشجيع السياحة العربية البينية واالبتعاد قدر 

الناقل  ودعوة  العربي،  السائح  قدوم  من  تحد  التي  السلبيات  عن  اإلمكان 

السياحية،  للمقاصد  المباشرة  الرحالت  عدد  بزيادة  للطيران«  »مصر  الوطني 

وخصوصًا جنوب سيناء والبحر األحمر واألقصر وأسوان.

وأكد الملتقى أهمية إيجاد أنماط سياحية جديدة تتالءم مع طبيعة السائح 

العربي، ودعا المنظمة العربية للسياحة للتنسيق ومتابعة تلك التوصيات مع 

وزارة الطيران المدني ومحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.

ورفع المشاركون في الملتقى برقية شكر وتقدير للرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي جاء فيها: »يسر المشاركون في ملتقى يدًا واحدة مع السياحة 

المصرية بأن يرفعوا لكم أجمل عبارات الشكر والتقدير على الدعم المتواصل 

خصوصًا،  والمصرية  عمومًا  العربية  السياحة  لتطوير  المستمر  والتحفيز 

قالدة  منحكم  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  أجمل  لكم  نرفع  أن  يسرنا  كما 

المنظمة العربية للسياحة من الطبقة الممتازة والشكر والتقدير على إقامة 

هذا الملتقى وما قدمته الحكومة من دعم ورعاية واهتمام للمشاركين بهذا 

الملتقى، الذين يتطلعون جميعًا أن يحقق كل األهداف المنشودة«.

وأكدوا أن مصر تحظى باألمن واالستقرار عمومًا ومدينة شرم الشيخ خصوصًا.

مؤتمرات وورش عمل
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انطالقًا من توجهات االستراتيجية العربية للسياحة في تعزيز  وتحسين الخدمات في 
المطارات الدولية بالمقاصد السياحية في الدول المستقبلة وتهيئة  الخدمات الجوية 
البينية باألسواق العربية المصدرة للسياحة والمقاصد السياحية في الدول المستقبلة  
األبرز  الحدث  للطيران«،  العرب  للسياحة في فعاليات »قمة  العربية  المنظمة  شاركت 
التوجهات  لبحث  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الطيران  قطاع  في 
الطيران  لقطاعي  المستمر  التطور  وتعزيز  النمو  لدفع  المتاحة  والفرص  والرؤى 
والسياحة في المنطقة. وجمعت القمة، التي أقيمت في منطقة البحر الميت باألردن 
تحت رعاية معالي وزيرة السياحة بالمملكة األردنية الهاشمية السيدة. لينا عناب، وكبار 
»تواصل  موضوع  لمناقشة  والسياحة  الطيران  قطاعي  في  التنفيذيين  المسؤولين 

الثقافات وتحفيز االقتصادات« الذي تتناوله الفعالية في دورتها هذا العام.
واستهلت فعاليات القمة بكلمة افتتاحية ألقاها السيد عادل العلي، رئيس قمة العرب 
للطيران، أشار خاللها إلى العالقة الوثيقة والمهمة بين قطاعي الطيران والسياحة، 
قطاع  في  والزخم  النمو  من  المزيد  لتحقيق  شامل  تعاوني  نهج  اتباع  على  حّث  كما 

السفر في المنطقة.
وأكدت معالي وزيرة السياحة بالمملكة األردنية الهاشمية السيدة لينا عناب على أنه ال 

المنظمة العربية للسياحة تشارك
في قمة العرب للطيران 

مؤتمرات وورش عمل
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يمكن النظر إلى أحد القطاعين بمنأى عن اآلخر، فيما سلطت الضوء على أهمية 
تعزيز البنية التحتية للمطارات وتيسير إجراءات إصدار تأشيرات الدخول، إلى جانب 
ُتمنح  أن  يجب  التي  األخرى  القضايا  من  وغيرها  والرسوم  الضرائب  بحث  ضرورة 
المعنية،  األطراف  جميع  بمشاركة  معها  والتعامل  الحكومات  ِقبل  من  األولوية 
السيما أن قطاعي الطيران والسياحة يشهدان نموًا ملحوظًا يفوق معدله في 

القطاعات األخرى الرافدة لالقتصاد الوطني.
وأوضح معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة ، 
أن السياحة جزء ال يتجزأ من الطيران، مؤكدًا على أن القطاعين يكمالن بعضهما. 
الحيويين  القطاعين  هذين  نمو  دعم  على  قائمة  رؤية  تتبنى  المنظمة  إن  وقال 
خالل األعوام القادمة، حيث إن قطاع السياحة يشكل 12% من إجمالي فرص العمل 

المتاحة في العالم العربي مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في المستقبل.
عربية« جلسة  إن بي سي  قناة »سي  للقمة، نظمت  االفتتاحية  الكلمة  وعقب 
نقاشية تحت عنوان »لماذا ُيعد قطاع الطيران والسياحة العربي محورًا رئيسيًا في 
المالي  والمراسل  المحلل  خريسات  ُأسيد  بإدارة  الثقافة؟«،  وتعزيز  االقتصاد  دفع 
في القناة، وشارك فيها السيد عبد الوهاب تفاحة، األمين العام لمنظمة االتحاد 

العربي للنقل الجوي.
ومن ضمن أبرز فعاليات القمة التي أدارها السيد ريتشارد دين، مقدم برنامج »بيزنس 
التي تبث على تردد 103.8 إف إم،  بريكفاست« على محطة »دبي آي« اإلذاعية 
إطالق ورشة عمل »المهندس الصغير«، وهي مبادرة حائزة على عدد من الجوائز 
تهدف إلى تدريب العقول الواعدة وتعزيز الفهم واالهتمام بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات من خالل عدد من البرامج التفاعلية المتخصصة.
القطاع«،  بقضايا  الناطقة  »المنصة  بأنها  توصف  للطيران«  العرب  »قمة  أن  ُيذكر 
الواسعة  والرؤى  التوجهات  على  الضوء  لتسليط  سنويًا  تنظيمها  يتم  التي 
في  والسياحة  الطيران  قطاع  في  والتطور  النمو  عجلة  لدفع  المتاحة  والفرص 
العالم العربي. ومن المقرر أن يتم خالل األيام المقبلة إعداد تقرير شامل حول النتائج 
الرئيسية للقمة ُيّقدم الحقًا إلى الجهات التنظيمية وصناع القرار من القطاعين 

العام والخاص التخاذ الخطوات العملية الالزمة.

مؤتمرات وورش عمل
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شاركت املنظمة في فعاليات معرض سوق السفر العربي “امللتقى 2016” من خالل بصفة 
رسمية من خالل رؤيتها لدور هذه امللتقيات في تعزيز ودفع حركة السياحة العربية وتفعيل ونمو 

السياحة البينية بين الدول العربية.
وتم وضع لوجو املنظمة بموقع املنظمة بشكل مميز وتم منحنا مساحة وقدرها 4 متر عرض 
x 10 متر طول = 40 متر تقريبا تم تجهيزها بالشكل املطلوب وتم وضع برامج املنظمة لعرضها 
على الزائرين باإلضافة الى مجلة املنظمة )بوردنج( ايضا في الجهة املقابلة تم تجهيز شاشة 
تلفزيون سمارت تي في لعرض بها االفالم التي انتجتها املنظمة والتي تتعلق )بالقرية العربية – 

يوم السياحة العربي – فيلم ترويجي عن السياحة العربية البينية (
حيث شهد جناح املنظمة زيارة عدد من أصحاب السمو واملعالي وزراء السياحة باالضافة 

للمهتمين بقطاع السياحة العربية .

ATM  مشاركة المنظمة في معرض السفر العربي بدبي   

مؤتمرات وورش عمل
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التي  الحالل«  »السياحة  لمؤتمر  الثانية  الدورة  أعمال  فعاليات  في  للسياحة  العربية  المنظمة  شاركت 
بتنظيم  أوغلو.  التركي األسبق أحمد داود  الوزراء  رئيس  برعاية  تركيا،  تم تنظيمها في والية قونيا وسط 
مشترك فيما بين المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة والثقافة التركية وشريكهما االستراتيجي تورا 

توريزم، انطالقا من التعاون العربي التركي المشترك في المجال السياحي.
وشركات  لوكالء  الحالل  السياحة  مجال  في  والتثقيف  للتواصل  فرصة  كان  الهام  الحدث  هذا  إن  حيث 
الدول  في  بالسياحة  المعنيين  القرار  بأصحاب  مباشر  اتصال  على  التي  المؤثرة  والجهات  الحالل  السياحة 
السفر  وكالء  ذلك  في  بما  السوق  هذا  في  حصتهم  لتنمية  تتطلع  التي  وبالدول  والعالمية  العربية 
ومجموعات الضيافة والفنادق والمطورين وصناع القرار الدوليين مما يمّكنهم من تحديد طرق جديدة 
الدول  كافة  من  واسعة  بمشاركة  المؤتمر  حظى  حيث  لإليرادات  جديدة  مصادر  إيجاد  وبالتالي  للتسويق 

العربية والعالمية.
وتستهدف هذه المؤتمرات لحث القائمين على شؤون السياحة والشركات التي تتعامل في هذا المجال  
على توفير  حزم للسياحة والعطالت تكون موجهة نحو األسر والمسافرين المسلمين من خالل توفير بيئة 
خالية من الكحول وكذلك توفير الطعام الحالل ومرافق ترفيه مناسبة لمختلف أفراد اأُلسر مع إمكانية 
التاريخية  المعالم  بزيارة  االستمتاع  إلى  باإلضافة  للصالة  ومرافق  للنساء  خاصة  شاطئية  مناطق  توفير 
والثقافية مما مؤكدًا بأن معيار اإلقامة للسياحة الحالل بشكل خاص هو األهم لدى هذا القطاع والذي 

يبنى على جودة الخدمات السياحية المقدمة لهم.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة الثانية 
لمؤتمر السياحة الحالل بوالية قونيا بالجمهورية 

التركية

مؤتمرات وورش عمل
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شاركت املنظمة بوفد برئاسة معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في املنتدى السعودي 
الرابع للمرشدين السياحيين الذي نظم برعاية صاحب السمو امللكي األمير الدكتور فيصل 
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية، 
وتضّمن العديد من الندوات، وورش العمل، والجوالت التعريفية وتسويق القصيم كوجهة 
سياحية متميزة، بتنظيم جمعية املرشدين السياحيين، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة 

والتراث الوطني، وذلك بفندق املوڤنبيك ببريدة.
وتبادل  للتعارف  النشاط  بهذا  واملهتمون  السياحيون  للمرشدين   

ً
سنويا املنتدى  ويقام 

الخبرات وتطوير مهارات املرشد السياحي السعودي من خالل البرامج والندوات التي يشملها 
البرنامج العام للمنتدى واستضافة املختصين إللقاء الندوات وورش العمل وكذلك عرض 
ألبرز التجارب السياحية للمرشدين، وبين معالي رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور 
بندر الفهيد في كلمته أهمية دور املرشد السياحي في تسويق الوجهات السياحية بالعالم 
العربي، وتأثيره في نقل الصورة الحسنة واالنطباع املميز عن الوطن من خالل التعامل وحسن 
إدارة الزوار والسياح والتعامل معهم التعامل الراقي والجاذب، حيث إن املرشد السياحي ُيعد 
 لوطنه، يقوم بالتعريف بأهم املعالم واملقومات السياحية فيها والشرح للمجموعات 

ً
سفيرا

 دوره مكمٌل ملنظومة الرحالت السياحية في اململكة.
ّ
 أن

ً
السياحية التي يرافقها، مفيدا

وإن مثل هذه املنتديات تؤكد أهمية عمل املرشدين السياحيين حيث إّنهم سفراء للوطن 
ولكل منطقة يخدمونها، وهم من يعطون االنطباع اإليجابي للمنطقة التي يمثلونها أو وطن 
 منطقة القصيم تزخر بالوجهات السياحية التي تساند السياحة 

ّ
 إلى أن

ً
يقنطون فيه، مشيرا

 السياحة عنصٌر مهٌم في االقتصاد الوطني ولتوفير فرص الوظائف 
ّ
 أن

ً
في اململكة، مفيدا

 استعداد املنطقة ودعمها لتنظيم مثل هذه املنتديات التي تدعم 
ً
للشباب السعودي، مبديا

من أعمال املرشدين السياحيين، والتعريف بما تحتوي اململكة من تراث وتاريخ.
 املنتدى يهدف إلى تحسين خدمات اإلرشاد السياحي، وتطوير مهارات املرشدين 

ّ
ُيذكر أن

السياحيين من خالل الندوات والبرامج املنفذة فيه، وتكريم املتميزين منهم.

المشاركة في فعاليات المنتدى 
السعودي الرابع للمرشدين السياحيين

مؤتمرات وورش عمل
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المشاركة في مهرجان الورد الطائفي 
الدولي الثاني عشر

شاركت املنظمة في فعاليات مهرجان الورد الطائفي الدولي 12 بحضور 
 من املسؤولين وعدد من سفراء وقناصل ووفود الدول املشاركة.

ً
عددا

حيث يأتي هذا املهرجان امتداد لجهود مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل في 
سبيل اإلرتقاء بمنطقة مكة املكرمة عموما وما يقدمه ملدينة الطائف 
على وجه الخصوص ، ومثل هذه املهرجانات التي من شأنها رفع مكانة 

 ، 
ً
الطائف سياحيا

حيث قامت املنظمة بالتنسيق مع الدول العربية ودعوتها للمشاركة في 
هذا املهرجان منها مصر وتونس واملغرب والجمهورية التركية حيث يعد 

هذا املهرجان مفخرة ملدينة الطائف .
حيث كان للمنظمة دور بارز في هذا املهرجان من خالل ورش العمل التي 

نظمتها قبل االفتتاح.
 بعنوان ” قصة وردة الطائف ” عمل على إعداده 

ً
 وثائقيا

ً
وعرض فيلما

وإخراجه شباب مبدعون من مدينة الطائف يحكي هذا الفيلم حياة 
 بدخولها املعامل للتقطير 

ً
الوردة الطائفية منذ نشأتها في املزرعة مرورا

 ذو رائحة جميلة.
ً
حتى تنتهي عطرا

مؤتمرات وورش عمل
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 من التعاون القائم واملتميز  ما بين املنظمة العربية للسياحة ومجلس 
ً
انطالقا

وزراء الداخلية العرب في قضايا األمن السياحي والتأشيرات السياحية وإدارة 
األزمات والكوارث والتسهيالت التي تقدم للسائح العربي في املنافذ البرية والجوية 
والبحرية باإلضافة لتنظيم ورش العمل واملؤتمرات التي تتناول األمن السياحي ملا 
للسياحة من تأثير بالغ في اقتصاديات الكثير من الدول العربية.  شاركت املنظمة 
العربية للسياحة في املؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن األمن السياحي والذي 
 وشارك به ممثلون عن 

ً
عقد بالجمهورية التونسية حيث كان االجتماع كان متميزا

وزارات الداخلية في الدول العربية ، فضال عن جامعة الدول العربية وجامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية، واملنظمة العربية للسياحة. 

بينها دليل للخبراء العرب في مجال  وقد ناقش مجموعة من املوضوعات من 
األمن السياحي، ودور املجتمعات املحلية في تحقيق األمن السياحي في املقاصد 
السياحية، إضافة إلى عرض تجارب الدول األعضاء في مجال األمن السياحي، 

ومناقشة استمارة إحصائية خاصة بالجرائم السياحية وأنواعها.
وصدرت عن االجتماع التوصيات التالية:

العمل على إقامة شراكة فعالة بين أجهزة األمن السياحي والسكان املحليين وسائر 
الفعاليات املعنية بالشأن السياحي في املقاصد السياحية بهدف تعزيز األمن 
السياحي ، وحماية السياح واملرافق السياحية، مع النظر في إمكانية توظيف أبناء 
هذه املقاصد بأجهزة األمن السياحي العاملة هناك بما يسهم في تعزيز العالقة مع 

املجتمعات املحلية ، والتعاون في مواجهة الجرائم السياحية.
العمل على تعزيز البرامج التوعوية املوجهة لسكان املقاصد السياحية بما يدعم 
إحساسهم باملسؤولية عن األمن السياحي، وتركيز الوعي بانعكاس أي خلل في 
 على مستوى حياتهم املعيشية ، وإلى تعزيز برامج التوعية 

ً
تأمين السياحة سلبا

واإلرشاد املوجهة للسياح، واالستفادة في هذا املجال من الدليل العربي لتوعية 
السائحين املعتمد من قبل املؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن األمن السياحي 

في عام 2006.

المشاركة في المؤتمر العربي السادس 
للمسؤولين عن األمن السياحي بتونس
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شاركت املنظمة العربية للسياحة في فعاليات ورشة عمل ” تطوير املنتجات السياحية وابتكار الحلول االستثمارية 
بالباحة في ظل رؤية اململكة 2030 ” برعاية صاحب السمو امللكي األمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية وبحضور عدد من رجال األعمال واألكاديميين ، واملتخصصين في تطوير 

مفهوم السياحة الوطنية وذلك بمكتبة امللك فهد العامة بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة .
 أن تخرج الورشة 

ً
وتحدث معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز مرحبا بسمو أمير منطقة الباحة والحضور متمنيا

بنتائج تعنى بتطوير السياحة واالستثمار في املنطقة وتضع الحلول املناسبة لها.
ثم ألقي معالي رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد كلمة نقل فيها تحيات وتقدير صاحب السمو 
الرئيس الفخري  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
 بدور الجامعة من خالل مركز “املبدعون” الستضافته لهذه الورشة ومشاركة 

ً
للمنظمة العربية للسياحة , مشيدا

نخبة متميزة من رجال األعمال واألكاديميين ، مثمنا الجهود التي يبذلها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
بمنطقة الباحة لخدمة السياحة مؤكدا بأن السياحة ال تنمو وال تتطور إال بركيزة أساسية هي األمن واالستقرار .

إثر ذلك ألقى صاحب السمو امللكي األمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة كلمة شكر فيها جامعة 
امللك عبدالعزيز ممثلة في مركز “املبدعون للدراسات واالستشارات والتدريب” والقائمين على الورشة , مبينا أن 
هذا العمل يدل على محبة صادقة ونية مخلصة من كافة أبناء الوطن. ودعا سمو أمير منطقة الباحة إلى استغالل 
الفرص االستثمارية املتاحة في ظل ما تمتلكه املنطقة من مقومات سياحية جاذبة من حيث طبيعتها وأجوائها 
الرائعة وتنوع وتعدد املنتزهات الطبيعية والقرى األثرية وقربها من مكة املكرمة ، باإلضافة إلى ما تشتهر به املنطقة 
 أن استغالل هذه الفرص وهذه 

ً
من محاصيل زراعية تستحق استصالح املدرجات الزراعية ودعم أصحابها ، مفيدا

املقومات السياحية التي حبا هللا بها املنطقة لتواكب برنامج التحول الوطني ورؤية اململكة 2030 نحو السياحة 
املستدامة لتكون من أهم الصناعات التي يجب التركيز عليها وما تهدف إليه من إنشاء وتطوير الوجهات السياحية 
وإنشاء املدن الترفيهية وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار بها ، في ظل ما وفرته حكومتنا الرشيدة -أيدها هللا- من 

مشاريع تنموية وبنية تحتية شاملة للمنطقة تساعد على االنطالق حيال تحقيق هذه الرؤية بكافة مجاالتها.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في فعاليات ورشة عمل »تطوير 
المنتجات السياحية وابتكار الحلول االستثمارية بالباحة في ظل رؤية 

المملكة 2030

مؤتمرات وورش عمل



االجتماعات 
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الدول  جامعة  مجلس  اجتماع  في  للسياحة  العربية  المنظمة  شاركت 
المنظمة  مشاركة  وأتت  نواكشوط  في  القمة  مستوى  على  العربية 
في القمة العربية  ضمن منظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول 
القمة  هامش  على  لالجتماع  العربية  للمنظمات  فرصة  وهي  العربية 
وتم استعراض آلية التعاون المشترك بين المنظمات العربية والمنظمة 

العربية للسياحة ومتابعة تنفيذ قرارات القمة للمنظمات فيما يخصها.
الدول  ورؤساء  قادة  من  كبير  اهتمام  خالل  من  القمة  هذه  وتأتي 
العربية والتي تخدم مصلحة األمة العربية على المستويين السياسي 
واالقتصادي خاصة القطاع السياحي يشهد اهتمامًا ملحوظًا من قبل 
الحكومات العربية وعلى مستوى القمم العربية حيث إن هناك الكثير 
من القرارات التي اتخذتها القمم وتمت متابعة في إطار مجلس وزراء 
السياحة العرب من خالل المنظمة العربية للسياحة وتم تنفيذ الكثير 
منها والتي تتمثل في اعتماد االستراتيجية العربية للسياحة، وتشجيع 
إجراءات  في  تسهيالت  تقديم  خالل  من  العربية  البينية  السياحة 
المطارات خاص  التأشيرات وتخصيص منفذ دخول في  الحصول على 
بمواطني الدول العربية واإلعالن عن التسهيالت المقدمة إلى السائح 
مفاهيم  مراعاة  السياحي،  الترويج  في  العربي  اإلعالم  دور  العربي، 
القطاع  في  لالستثمار  المالئم  المناخ  توفير   ، المستدامة  السياحة 
من  استثماراته  زيادة  على  العربي  الخاص  القطاع  لتشجيع  السياحي 
خالل إقامة ملتقى االستثمار السياحي العربي بشكل سنوي، تنمية 

وتأهيل الكوادر العربية المشتغلة في صناعة السياحة.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة 27 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

»قمة األمل« بنواكشوط

اجتماعات 
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اجتماعات 

انطالقًا من التعاون فيما بين المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء 
الداخلية العرب في مجال األمن السياحي وتسهيل تأشيرات الدخول 

للسياح العرب والتي اقرتها االستراتيجية العربية للسياحة.
شاركت المنظمة العربية للسياحة في الدورة الثالثة والثالثين لمجلس 
وزراء الداخلية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية في 3-2 
السبسي  قايد  الباجي  محمد  التونسي  الرئيس  رعاية  تحت  مارس، 
الملكي األمير محمد بن  وباستضافة تونس، وبحضور صاحب السمو 
نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية 
العربية،  الدول  الداخلية في  وزراء  والمعالي  السمو  وأصحاب  العرب 
المتحدة، جامعة  األمم  إلى ممثلين عن  إضافة  رفيعة،  أمنية  ووفود 
المغرب  اتحاد  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  العربية،  الدول 
العربي، اتحاد إذاعات الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
األمم  مكتب  اإلرهاب،  لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب  )االنتربول(، 
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة 

األمنية، واالتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وناقشت الدورة عددا من المواضيع الهامة منها تقرير صاحب السمو 
دورتي  بين  الجامعة  أعمال  عن  للمجلس  الفخري  الرئيس  الملكي 
العام  األمين  وتقرير  والثالثين،  والثالثة  والثالثين  الثانية  المجلس 
دورتي  بين  العامة  األمانة  أعمال  عن  العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس 

المجلس الثانية والثالثين والثالثة والثالثين.
العربية،  األمنية  االستراتيجية  من:  األعضاء  الدول  نفذته  عما  وتقارير 
اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب، اإلستراتيجية العربية لمكافحة 
االستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، اإلستراتيجية 
العربية للسالمة المرورية، اإلستراتيجية العربية للحماية المدنية )الدفاع 
المدني(، باإلضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة 

تنفيذ االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماعات 
الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب 

بالجمهورية التونسية



التعاون مع المنظمات 
العربية في إطار لجنة 

التنسيق العليا للعمل 
العربي المشترك 
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

شاركت املنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في االجتماع 

االستثنائي للجنة التنسيق العليا للعربي املشترك برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية 

خالل الفترة من 12-2016/11/13م والتي عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حيث تعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية وتضم في 

عضويتها جميع رؤساء ومدراء عامين املنظمات العربية املتخصصة في العمل العربي املشترك في شتى 

املجاالت يتخلل اجتماعها التنسيق والتعاون املشترك ما بين املنظمات ملا فيه مصلحة العمل العربي 

املشترك في شتى مجاالته.

وهذا االجتماع األول برئاسة معالي السيد. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية منذ توليه 

مهام منصبه حيث استمع الجميع إلى توجيهاته ورؤيته املستقبلية للعمل العربي املشترك التي يحرص 

معاليه على تطويرها واستعرض جدول األعمال االستثنائي املهام التالية.

1- الدور املطلوب من مؤسسات العمل العربي املشترك في املرحلة القادمة.

2- تطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا العربي املشترك .

3- الدور املطلوب من مؤسسات العمل العربي املشترك للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

2030 في املنطقة.

وقدمت املنظمة أثناء االجتماعات رؤيتها آللية التنسيق فيما بين منظمات العمل العربي املشترك 

وجهود املنظمة في هذا املجال ورؤيتها لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030م في املنطقة.

املنظمة العربية للسياحة تشارك في االجتماع االستثنائي للجنة 
التنسيق العليا للعربي املشترك برئاسة معالي األمين العام لجامعة 

الدول العربية
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

تقرير املنظمة  العربية للسياحة لتطوير وتفعيل 
العمل العربي املشترك سنة 2016م

مقدم لالجتماع االستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي 
المشترك برئاسة معالي االمين العام

 



65تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

أواًل : دور المنظمة العربية للسياحة في دعم العمل العربي المشترك    

	 تعمل المنظمة على تنمية قطاع السياحة 

في الدول العربية لتعظيم مساهمته في 

الناحية  المستدامة والشاملة من  التنمية 

و  والبشرية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 

الثقافية والبيئية .

الحركة  زيادة  على  المنظمة  تعمل  كما   	  

مزيد من  و جذب  العربية  البينية  السياحة 

إلى  والعربية  العالمية  األموال  رؤوس 

الدول العربية .

العربية للسياحة  المنظمة  	 وقد ترجمت   

هذا العمل على أرض الواقع من خالل )8( 

العربي  العمل  مؤسسات  مع  إتفاقيات 

مؤسستين  مع  إتفاقيتان  المشترك  

 – للتنمية  اإلسالمي  البنك   ( دوليتين 

المنظمة العالمية للسياحة( .
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

ثانيًا : اآلليات واألدوات لتطوير العمل  وتنوعه 

مساهمة المنظمة في عملية التنمية اإلقتصادية العربية تتلخص في دعم 

التكامل اإلقتصادي العربي  و بهذا المحور قامت المنظمة بتوقيع إتفاقية 

   ICIEC حصرية مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات

مالية  خدمات  تقديم  أجل  من  للتنمية(  اإلسالمي  البنك  مجموعة  )عضو 

للمستثمر العربي واألجنبي وتأمينات وضمانات للبنوك العربية والمؤسسات 

المالية ( للخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة كالتالي :-

1. بوليصة تأمين للمصارف العامة و بوالص تأمين اإلعتماد المستندي .

2.بوليصة تأمين للمصدرين ) تقدم على عملية محددة و بوالص شاملة قصيرة 

األجل ( .

3.بوليصة تأمين للمقاولين  بوليصة عملية محددة ) إلغاء التعاقد (. 

تأمين ضمان اإلستثمار  : بوليصة  الممولين  أو  تأمين للمستثمرين  4.بوليصة 

الخارجي على رأس المال .

5.بوليصة تأمين لضمان القروض .

6.بوليصة تأمين ضد عدم الوفاء باإللتزامات المالية السيادية .

العربية  الخدمات ستمهد ال شك إلنسيابية و حركة رؤوس األموال  إن هذه 

واألجنبية. وتمكن المنظمة من تقديم دعم للتكامل اإلقتصادي العربي .
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

ثالثًا : تنمية و نشر المعرفة بالقطاع السياحي   

وقعت المنظمة مذكرتي تفاهم مع األكاديمية العربية للعلوم 

و التكنولوجيا والنقل البحري و المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

لما  التعاون  هذا  أفضى  والتأهيل   التدريب  مجال  في  للتعاون 

يلي :-

1. وضع معايير علمية و مهنية لكل الجوائز التي تصدر في قطاع 

السياحة وهي جائزة عاصمة السياحة العربية .

و  التدريب  مراكز  في  الجودة  جائزة   – المطاعم  أفضل  جائزة   .2

التأهيل ........ (. 

3 تم تقديم عدة دورات تدريبية في مجال جودة الخدمات و مجال 

التدريب والتأهيل .

4. ضمن الخطة إنشاء مراكز و معاهد تدريبية في قطاع السياحة 

في الدول التالية :-

الدراسات   ( جدة   – السعودية  العربية  المملكة   أ- 

واإلجراءات متقدمة في هذا المجال ( .

 ب- موريتانيا - معهد تدريب .

 ج-جزر القمر-  معهد تدريب سياحي وفندقي.

5. كما قامت المنظمتين بتنفيذ عدة دورات تدريبية تحمل شعار 

المنظمتين .

الشيخ  بشرم  الفلسطيني  للشباب  متخصصة  دورة  تقديم   .6

لتأهيله في القطاع السياحي .

لتهيئة  دراسات  و  مسوحات  إعداد  القريب  المستقبل  وفي   .7

قطاع  في  اإلستثمارية  الفرص  و  المستقبلي  التعاون  آفاق 

السياحة في الدول العربية .

8. زيادة الوعي الثقافي والتوعية اإلجتماعية في هذا القطاع 

وإنشاء  التدريبية  بالدورات  والتثقيف  المعرفة  زيادة  خالل  من 

معاهد و مراكز لتأهيل الكوادر علميًا .
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

رابعًا : دعم الخدمات المهنية المرتبطة بقطاع السياحة   

توقيع إتفاقية مع الهيئة العربية للطيران المدني : 

و بناًء على ذلك تم تحديد تنفيذ أوجه التعاون كالتالي :- 

1( تفعيل دور النقل الجوي في دعم الحركة السياحية بين األقطار العربية .

2( تعظيم دور السياحة والطيران على اإلقتصاد الوطني .

3( أمن الطيران المدني و دوره في تنمية السياحة العربية .

4( معالجة معوقات تنمية الحركة السياحية للنقل الجوي .

5( حث الدول العربية على اإلنضمام إلتفاقية تحرير النقل الجوي – إتفاقية 

دمشق وتطبيق مقتضياتها.

6( قامت المنظمة بالتعاون مع الهيئة لإلعداد إلقامة مؤتمر دولي بالمغرب 

حكومة  قبل  من  الرسمية  الموافقات  على  الحصول  طور  في  اآلن  وهو 

المغرب .



69تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

خامسًا : دعم اإلستراتيجية العربية للسياحة و تشجيع 
السياحة البينية العربية  

 

مقترح  على  العرب  الداخلية  وزراء  مجلس  وافق 

المنظمة العربية للسياحة والخاص بتبني المنظمة 

أجل  من   ) العربي  السائح  بطاقة   ( مشروع  فكرة 

تسهيل التنقل وحرية المرور بين الدول العربية . 

نايف  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  المنظمة  وقعت 

السمو  صاحب  برعاية  األمنية  للعلوم  العربية 

الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس 

ورئيس  العرب  الدالخية  وزراء  لمجلس  الفخري 

مفهوم  تطوير  أجل  من  للجامعة  األعلى  المجلس 

األمن السياحي .
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

جهود المنظمة في دعم التعاون المشترك مع المؤسسات 
الدولية لتطوير السياحة العربية

تاريخ التوقيعالجهة 

توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود مع 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في 

تمويل ودعم المشاريع السياحية لألسر 
المنتجة والمسوحات السياحية لتهيئة 

البيئة السياحية.

2006/11/19م

توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة 
العالمية للسياحة لتنسيق الجهود ودعم 

السياحة في الدول العربية من خالل 
تبادل الخبرات وإصدار البحوث والدراسات 

السياحية المشتركة.

2008/1/23م

المؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية 
الصادرات التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية 
الدول  في  األجنبية  االستثمارات  لضمان 

العربية.

2011/1/15م
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

بيان باالتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومنظمات 
العمل العربي المشترك  

تاريخ التوقيعالجهة 

اتفاقية تعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب 
بخصوص التعاون في مجال األمن السياحي 

مجلس وزراء الداخلية العرب.
2007/2/7م

للعلوم  العربية  األكاديمية  مع  تفاهم  مذكرة 
التدريب  مجال  في  للتعاون  والتكنولوجيا 
إحدى  هما  المنظمتين  أن  بما  والتأهيل 
التقت  فقد  المشترك  العربي  العمل  منظمات 
خططهم  يخدم  بما  سويًا  للمساهمة  إرادتهم 
من  العربية  المنطقة  دعم  تجاه  وتوجهاتهم 
خالل التعاون الذي سيتم بينهما في المجاالت 
السياحية،  اإلدارة  والتدريب،  التأهيل  التالية: 
الجودة ، األمن السياحي، إدارة األزمات، التسويق 
السياحي، العالقات العامة ومواجهة الجمهور.

2010/3/17م

الوحدة  التعاون مع مجلس  تفاهم حول  مذكرة 
مشاركة  وتفعيل  للتنسيق  العربية  االقتصادية 
الفقر  من  الحد  عملية  في  الخاص  القطاع 

والبطالة.

2011/9/14م

مع  والتأهيل  التدريب  بخصوص  تفاهم  مذكرة 
2011/9/12مالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

تاريخ التوقيعالجهة 

بروتوكول تعاون مع اتحاد الكتاب السياحيين للتنسيق بخصوص 

أهمية اإلعالم في الترويج للمشاريع والتنمية السياحية .
2013/10/30م

مذكرة تفاهم مع اتحاد إذاعات الدول العربية بخصوص التنسيق 

التعاون في مجال التدريب من خالل تنظيم دورات تدريبية في 

مجال اإلعالم السياحي تشتمل على الفقرات التالية، والترويج 

للسياحة:  البينية / الدينية / الفندقية / الثقافية / العالجية 

/ سياحة المهرجانات، وإعداد البرامج الوثائقية حول المعالم 

التاريخية – العمارة اإلسالمية – العمارة المدنية – التراث الغنائي، 

دور وسائل اإلعالم في صناعة السياحة )اإلعالم السمعي ، 

البصري، الصحافة المكتوبة والصحافة اإللكترونية(.

2014/9/29م

التعاون  المدني توثيق  للطيران  العربية  الهيئة  مذكرة تفاهم مع 

أجل تطوير طيران عربي وتنمية  العربية من  الدول  بين  والتنسيق 

وتوفير األمن والسالمة لحركته كأداة ضرورية نحو سياحة ونشاط 

فائدتها  تعود  المستدامة  التنمية  ضمان  إلى  ويؤدي  اقتصادي 

المعلومات  وتبادل   ، العربية  والمجتمعات  الدول  مختلف  على 

أن  الممكن  من  التي  االقتصادية  والدراسات  اإلحصائية  والبيانات 

يستفيد منها أحد الطرفين مما يقوم به الطرف اآلخر، وعقد ورش 

النقل   : مجاالت  في  المشتركة  والدورات  الندوات  وتنظيم  العمل 

العربية  األقطار  بين  السياحية  الحركة  دعم  في  ودوره  الجوي 

والتعاون والتنسيق بخصوص حماية المستهلك.

2015/6/8م

بيان باالتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومنظمات 
العمل العربي المشترك  
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

سادسًا : دور مؤسسات العمل العربي المشترك 
وبلورة رؤية عربية موحدة لخطة التنمية المستدامة 

2030م 

تقترح المنظمة أن تشمل الخطة المقترحة المحاور التالية : - 

	 التركيز على التعليم المهني في قطاع السياحة و تطويره و تنويعه في 

الدول العربية .

	 دعم حركة رؤوس األموال العربية من خالل إقامة مشروعات إستراتيجية 

في هذا القطاع السياحي .

	 تنمية و تطور منتجات السياحة العالجية في الدول العربية .

بإنشاء  المحلية  المجتمعات  دعم  خالل  من  الفقر  من  الحد  على  العمل   	

صناديق إستثمارية والنهوض بالصناعات الحرفية و اليدوية .

	 دعم دور المرأة بالتعليم و التثقيف في القطاع السياحي .

	 دعم التعاون العربي مع الدول األجنبية من خالل المشروعات المشتركة .

	 تفعيل دور منظمات العمل العربي المشترك في الدبلوماسية اإلقتصادية.
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تكريم الشخصيات الداعمة 
لصناعة السياحة العربية

التكريم
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قامت المنظمة بتكريم العديد من الشخصيات التي ساهمت في دعم 
وتطوير صناعة السياحة العربية بقالدة ووسام المنظمة وهم :

1. فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
2. جاللة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية 

3.فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان
4. صاحب السمو الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري 

للمنظمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
5. صاحب السمو الملكي األمير. خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين 

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
6. دولة المهندس. ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. 

7. صاحب السمو الشيخ. سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لدولة 
اإلمارات حاكم الشارقة.

8. صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

9. معالي األستاذ. هشام زعزوع وزير السياحة بجمهورية مصر العربية.
10. معالي الدكتور. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

11. معالي السيدة. ُرلى معايعة وزيرة السياحة واآلثار  بدولة فلسطين.
12. معالي الدكتور. محمد بن علي كومان األمين العام لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
13. معالي الدكتور. نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية.

14. معالي الشيخة. مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة.
15. معالي السيد. عبدالملك الخليلي وزير السياحة سابقًا ووزير العدل الحالي 

بسلطنة عمان.

تكريم الشخصيات 
الداعمة للسياحة 

العربية

التكريم
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تكريم المنظمة

تم تكريم  المنظمة في العديد من المناسبات تقديرًا لدورها في دعم 

وتطوير صناعة السياحة العربية من قادة الدول العربية والدولية وجهات 

متخصصة بلغت في مجملها حوالي 76  التالية :

1.  من فخامة رئيس دولة فلسطين وسام فلسطين.

2.  من دولة نائب رئيس جمهورية السودان. 

3. من المملكة العربية السعودية

4.  من الجمهورية التركية .

5. من صاحب السمو حاكم الشارقة.

6.  من حكومة جمهورية القمر المتحدة.

7.  من حكومة جمهورية جيبوتي.

8.  تكريم المنظمة من العديد من الوزارات والهيئات والمنظمات نظير 

دعمها للملتقيات وورش العمل والمهرجانات السياحية.

التكريم
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العربية  المنظمة  بين  فيما  المتميز  التعاون  من  انطالقًا 
واإلسالمية  العربية  بالدول  الشقيقة  والمنظمات  للسياحة 
األمين  معالي  بتكريم  للسياحة  العربية  المنظمة   قامت   ،
بن  إياد  السيد.  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  السابق  العام 
من  درعًا  بتسليمه  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبه  مدني  أمين 

المنظمة.

المنظمة العربية للسياحة تكرم معالي األمين العام 
السابق لمنظمة التعاون اإلسالمي بمناسبة انتهاء فترة 

عمله

التكريم



الترويج 
اإلعالمي 
للسياحة 

العربية
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قامت املنظمة بالتعاون مع مجموعة من املهتمين في الشأن السياحي بإصدار مجلة متخصصة تعنى بالشؤون السياحية في 
الدول العربية والصديقة باسم "بوردنج" والذي استوحت االسم من بطاقة الصعود للطائرة لتأخذ القارئ العربي إلى واقع 

سياحي جديد.
 وتسعى املنظمة من خالل إصدار املجلة لألهداف التالية:

ً
 حيث أصدرت حتى تاريخه13 عددا

ً
وتصدر املجلة شهريا

1. التناغم مع جهود الهيئات ووزارات السياحة ملواكبة مسعاها في الوصول إلى سياحة راقية تتوافق مع ذائقة املسافر العربي.
2. تقديم طرح موضوعي عن البلدان واملواقع السياحية طرح يبتعد عن املبالغة .

3. إيجاد جسر سياحي تخص�صي يقدم املعلومة الرقمية والواضحة للمسافر والتي تعينه على قراءة األماكن بعين صائبة.
4. االنتقال باملسافر من مجرد سائح بصري يطالع الصور الجميلة إلى آخر وجداني يتوقف عند الرمزية والدالالت التي جعلت 

 ومحط نظر الكثيرين.
ً
بعض األماكن هدفا

ويمكن مطالعة األعداد السابقة على املوقع اإللكتروني للمجلة
http://www.boarding-magazine.com 

كما تأمل املنظمة من هيئات ووزارات السياحة دعم املنظمة باملقاالت واملواضيع التي تهم السياحة في دولهم ودعم املنظمة من 
 ألنشطتها في الترويج السياحي العربي. 

ً
خالل توجيه الشركات واملؤسسات في دولكم الشقيقة لإلعالن دعما

 مع الظروف الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية.
ً
كما اصدرت املنظمة كتاب عن األمن السياحي تزامنا

اإلصدارات اإلعالمية للمنظمة

الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية
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الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية

في  اإلعالمية  المؤسسات  إحدى  مع  بالتباحث  للسياحة  العربية  المنظمة  قامت 

المملكة األردنية الهاشمية لتكون ذراع إعالمي استراتيجي لتنفيذ برنامج تسويق 

سياحي باسم " جواز سفر " .

ويعد البرنامج  من أهم االعمال التي تقوم بإنتاجها مؤسسة األمل األردنية  لإلنتاج 

العربية للسياحة ان  ارتأت المؤسسة وبالتعاون الكامل مع المنظمة  الفني حيث 

تشجيع  و  ترويج  على  يعمل  ضخم  عربي  تلفزيوني  سياحي  برنامج  بإنتاج  تقوم 

البرنامج عبر قنوات فضائية  العربي و يبث  العالم  السياحة في  وتنمية وتسويق 

عربية معروفة باتساع انتشارها ومتابعتها على مستوى الوطن العربي.

للسفر  تدعو  معاني  من  االسم  يحمله  لما   " سفر  جواز   " اسم  على  االختيار  وقع 

والسياحة وتقوم فكرة البرنامج على استضافة  ضيف او مجموعة من الضيوف 

من الوسط االدبي او السياسي او الثقافي او الفني او السياحي في العالم واجراء 

حوار معه من قبل مذيعة  للحديث عن احد المعالم السياحية بالعالم العربي وابراز 

على  السائح  لتشجيع  والدينية  التاريخية  واهميتها  بها  السياحي  الجذب  معالم 

برنامج السياحة االول » جواز سفر »
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الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية

زيارتها كما يقوم البرنامج بتغطية النشاطات السياحية بكافة أشكالها وانواعها .

البرنامج انطلق من االردن كأول دولة ومن ثم انتقل الى عدة دول كجمهورية 

وتتطلع  العربية  الدول  من  وغيرها  السعودية  العربية  والمملكة  العربية  مصر 

  " سفر  جواز   " لبرنامج  المنتجة  الجهة  الفني  لإلنتاج  االردنية  االمل  مؤسسة 

السياحية  المعالم  كافة  تغطية  الى  للسياحة  العربية  المنظمة  مع  وبالتعاون 

المهمة في العالم العربي وذلك من اجل تطبيق اهداف ورؤى المنظمة العربية 

للسياحة في الترويج للمنتج السياحي بالعالم العربي حيث ان الوطن العربي يزخر 

وابرازها  عنها  الحديث  الى  تحتاج  التي  والتاريخية  االثرية  المواقع  من  بالعديد 

للمشاهد العربي مما سيعمل على زيادة الحركة السياحية واعداد السائحين الى 

هذه الماكن .

لقد قامت مؤسسة االمل االردنية لإلنتاج الفني الجهة المنتجة لبرنامج " جواز 

اربعين حلقة تم من  بإنتاج  العربية للسياحة  المنظمة  سفر " وبدعم كامل من 

كالفنان  العربي  العالم  في  واالعالم  الفن  نجوم  من  كوكبة  استضافة  خاللها 

المصري الكبير هاني رمزي والفنانة المصرية صابرين والمنتج الكبير مدحت العدل 

معهم  والتصوير  النجوم  من  الكثير  وغيرهم  الشهري  محمد  الكبير  واالعالمي 
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الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية

في العديد من المعالم السياحية في العالم العربي .

المنظمة  مع  وبالتعاون  الفني  لإلنتاج  االردنية  االمل  مؤسسة  قامت  وقد 

العربية للسياحة بوضع استراتيجية لتطوير البرنامج لما وجد له من اثر طيب على 

تطوير السياحة والعمل على الترويج لها بالعالم العربي.
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تفعياًل لدور السياحة في تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للدول 
العربية ولجعلها منطقة جذب سياحي وتقديرًا من المنظمة  لدور 
العربية  للدول  الوطني  االقتصاد  السياحة في دعم قاطرة  صناعة 
تدفق  في  تساهم  التي  السياحية  المعلومات  توفير  خالل  من 
السياح وتوفير العمالت الصعبة وفرص العمل،  انطالقًا من أهداف 
االستراتيجية العربية للسياحة في تعظيم العوائد من خالل الترويج 
اإللكتروني  موقعها  بتحديث  المنظمة  فقامت  العربية  للسياحة 
وربطه بجميع وزارات وهيئات السياحة في الدول العربية لتسهيل 
المعلومة للسائح والباحث في الوصول إلى مواقع وزارات وهيئات 
السياحة باإلضافة إلدراج مواضيع  مختصة بالتدريب والتأهيل  لكل 
القطاعات إيمانا من المنظمة العربية للسياحة بأهمية التدريب كأحد 
االدوات الهامة في إعداد العاملين والباحثين والكوادر السياحية 
الشاملة  التنمية  عملية  في  هام  دور  من  للتدريب  ولما  الهامة، 

وتخصيص موضع للتقارير والدراسات.

الموقع اإللكتروني للمنظمة 

الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية



مشاريع المنظمة 
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مشروع 
سياحة 

الكروز

مشاريع المنظمة
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العوائد  من  املزيد  لجلب  العربية  السياحة  تنشيط  في  املنظمة  دور  من   
ً
انطالقا

برامج  لتنظيم  التركية  الجمهورية  مع  التنسيق  تم  السياحة  لصناعة  االقتصادية 
إلى  الرحلة  تنطلق  ثم  العقبة  مدينة  من  تنطلق  الكروز  رحالت  طريق  عن  سياحية 
عربية  دول  عدة  إلى  وتنطلق  املكرمة  مكة  ثم  ومن  املنورة  املدينة  لزيارة  ينبع  ميناء 
مجلس  رئيس  ونائب  العهد  ولي  امللكي  السمو  صاحب  موافقة  صدرت  حيث  أخرى 
من  القادمين  والزائرين  للمعتمرين  العمرة  برامج  بتسهيل  الداخلية  ووزير  الوزراء 
عدة  من  مشتركة  فرق  تشكيل  .وتم  الكروز  رحالت  متن  على  التركية  الجمهورية 
للسياحة  العامة  والهيئة  الداخلية  وزارة  تضم  السعودية  العربية  باململكة  جهات 
 
ً
العامة للموانئ حيث عقدت مؤخرا التراث الوطني ووزارة الحج والعمرة واملؤسسة 

سلسلة من االجتماعات مع الجانب التركي بمدينة بورصة وذلك لإلطالع على خطة 
واستراتيجية تنفيذ تلك الرحالت .

 تحمل حوالي 600 شخص 
ً
 بمعدل رحلة اسبوعيا

ً
اربع رحالت شهريا وسيتم تسيير 

وستكون هذه الرحالت من أولى الرحالت املتميزة للمعتمرين والزائرين كرحلة بحرية 
وجناح  غرفة   600 من  يتكون  نجوم  خمس  فئة  فندق  عن  عبارة  الكروز  أن  حيث 

وصاالت ومطاعم ومسجد ألداء الصلوات .
على  مواطنيها  نقل  على  تحرص  أصبحت  الدول  من  الكثير  بأن  املنظمة  وأوضحت 

رحالت الكروز ملا فيها من خدمات متميزة ورحلة ممتعة بنفس الوقت.

مشروع سياحة الكروز

مشاريع المنظمة
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مشروع 
القرية 
العربية

مشاريع المنظمة
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مشروع القرية العربية 

القرية  فكرة  للسياحة  العربية  املنظمة  طرحت 
االستراتيجية  املشاريع  من  مشروع  وهو  العربية 
العربية  املنظمة  ألن  السياسية  االقتصادية 
للسياحة تتطلع لتحقيق السوق العربية املشتركة 

من خالل القطاع السياحي.
لكافة 	  ترمز  جناح   22 من  املشروع  يتكون 

العربية ويقام كل جناح على مساحة  الدول 
على  دولة  كل  جناح  يحتوي  متر  آالف  ثالثة 

بوابة ترمز لتاريخ الدولة.
التقليدية 	  الصناعات  على  جناح  كل  يحتوي 

بالدولة  املنتجة  األسر  ودعم  والحرفية 
املعنية.

املقاهي 	  مثل  خدمات  املشروع  في  تقام 
الشعبية والتي تحاكي إرث كل دولة ومطاعم 
يتناول   

ً
فمثال للدول  الشعبية  األكالت  تبرز 

باملغرب  ويتغدى  بالخليج  فطوره  الزائر 
العربي ويتع�صى بالشام.

تقام 	  مصغر  مسرح  على  القرية  ستحتوي 
شعبية  وفلكلورات  مهرجانات   

ً
أسبوعيا علي 

تمثل األقاليم األربعة )إقليم الخليج واليمن، 
وشمال  ومصر  العربي،  املغرب  وإقليم 

إفريقيا، والشام(.
ركيزة 	  سيكون  املشروع  هذا  إن  وحيث 

فرص  وسيوفر  السياحي  للجذب  أساسية 
سيحقق  مما  املنتجة   األسر  وسيدعم  عمل 
العربية  الدول  اليها  التي تتطلع  اإلستراتيجية 
هذا  على  حرصت  التي  الدول  أوائل  ومن 
من  السعودية  العربية  اململكة  املشروع 
سلطان  األمير.  امللكي  السمو  صاحب  خالل 
بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 
سيقام  والذي  الوطني  والتراث  للسياحة 
بمشيئة هللا بمدينة الطائف وقدمت له كافة 
أنواع الدعم و والتسهيالت ونتطلع إلى تعميه 

على العديد من الدول العربية .

مشاريع المنظمة
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مشروع بطاقات الكريدي 
مكس االئتمانية

مشاريع المنظمة
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بطاقة كريدي مكس االئتمانية

 مع قرار القمة االقتصادية التي عقدت 
ً
تمشيا

الخاصة  الفقرة  السيما  2009م  الكويت  في 
بإقرار السياحة كصناعة بحيث يجب العمل 
اقتصاديات  في  السياحة  نسبة  رفع  على 
السياحة  تشجيع  طريق  عن  العربية  الدول 
لالستثمار  املناسب  املناخ  وتوفير  البينية 
حركة  انسياب  خالل  من  السياحي  بالقطاع 
الفقرة  لهذه  وتطبيقا  العربية  األموال  رؤوس 
بعدة  قامت  للسياحة  العربية  املنظمة  فإن 
البنك  مع  االستراتيجية  العالقة  منها  جهود 
اإلسالمي للتنمية والتي أدت إلى توقيع اتفاقية 
لتأمين  اإلسالمية  واملؤسسة  املنظمة  بين  ما 
للبنك  التابعة  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
من  املنظمة  مكنت  اآللية  وهذه  اإلسالمي 
تقديم بوالص تأمين على االستثمار في الدول 
األموال  رؤوس  حركة  ملبدأ   

ً
تجسيدا العربية 

ومن هذا املنظور يعتبر الطلب على الخدمات 
إلى  يؤدي   

ً
ومتنوعا  

ً
متزايدا  

ً
طلبا السياحية 

تضع  أن  ارتأت  املنظمة  فإن  األسعار  ارتفاع 
 
ً
 مأمونا

ً
في يد السائح العربي والخليجي أسلوبا

للدفع ال وهو بطاقة الكريدي مكس بالتعاون 
إحدى  وهو   BBK والكويت  البحرين  بنك  مع 
البنوك الخليجية والذي يتمتع بخبرة وحرفية 
تزيد عن 40 سنة وله تصنيفه املالي املميز. وله 
إصدار  من  يمكنه  ما  والوسائل  األدوات  من 
عدة أنواع من البطاقات التي يمكن اصدارها 
على حسب الدراسة بالسوق وتمتلك كريدي 
وتنفيذا   

ً
تطورا األكثر  التكنولوجيا  مكس 

 في العالم في مجال اصدار البطاقات 
ً
وانتشارا

األخرى  االئتمان  ببطاقات  عالقات  وتربطها 
GCB, Master,  Visa

لجلب  منها   
ً
وسعيا املنظمة  أن   

ً
جليا يتضح 

رأس  حركة  وانسيابية  عربية  أموال  رؤوس 
العربية          للسياحة  وتدعيمها  اآلمن  املال 

ومن أهم مميزات البطاقة :
* بطاقة مسبقة الدفع بشكل مباشر تتحول إلى العملة املحلية.
* تغطي حاملها بوليصة تأمين سفر تشمل الكثير من املميزات.

* تعمل البطاقة إلى زيادة حجم النقد األجنبي.
* زيادة حجم الطلب على شراء البضائع والخدمات.

واملعتمرين   والحجاج  والزوار  املسافرين  احتياجات  تأمين   *
بصورة آمنة ومؤمنة من الضياع والسرقة.

البطاقة بطاقة تعريفية باسم السائح العربي   * يصدر مع هذه 
تعطي املميزات التالية:

 من 
ً
* تسهل تنقالته داخل البلد املضيف كإثبات شخصية  بدال

جواز السفر.
* تسهيل اإلجراءات للسائح العربي. 

* املحافظة على وثائق السائح الرسمية )مثل جواز السفر(.
* سهولة التنقل داخل الدولة.

* مساعدة الجهات األمنية للتعرف على األماكن بربط البطاقة 
بنظم املعلومات الجغرافية.

* توفير املعلومات الصحية األساسية عن السائح )مثل فصيلة 
الدم(.

* تقديم خدمة مميزة للساح العربي.

مشاريع المنظمة
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ضمان االستثمارات السياحية
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توفير رؤوس األموال وتوجيهها إلى إقامة مشروعات سياحية :
سواء في جانب العرض السياحي كالفنادق واملنتجعات والقرى السياحية واملطاعم واملتنزهات واألماكن 	 

السياحية واملزارات الدينية وشركات النقل السياحي... وغيرها، 
أو في جانب الطلب السياحي كاملعارض وشركات التسويق والترويج واإلعالم وغيرها، 	 
أو في جانبي الطلب والعرض كما في شركات ووكاالت السفر والسياحة التي تتعامل مع الطرفين،	 
 وال تقتصر رؤوس األموال على رؤوس األموال الوطنية، وإنما ينضم إليها رأس املال األجنبي من خارج 	 

الدولة، 
توفير مناخ مالئم من اكتمال البنى األساسية والتشريعات امليسرة، والحوافز املشجعة، واملعلومات املتاحة 	 

بشفافية ، ونظم اإلدارة العامة املتطورة،
توفير دراسات الجدوى للمشاريع السياحية عنصرا" أساسيا" في حفز وجذب االستثمار إليها.	 

تهدف املنظمة العربية للسياحة من خالل االتفاقيات التي ابرمتها للتامين على االستثمارات إلى 
العربية  التأمينية لالستثمارات  التغطية  في القطاع السياحي وتوفر ضمان  تشجيع االستثمار 
ونزع  واملصادرة  التأميم  مثل  التجارية  غير  املخاطر  ضد  العربية  الدول  في  املنفذة  واألجنبية 
امللكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم املقدرة على تحويل حقوق املستثمر 

وانقطاع العقد.

ضمان االستثمارات األجنبي 

مشاريع المنظمة
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البرامج التدريبية في التسويق 
االلكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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ايمانا من المنظمة العربية للسياحة إن العنصر البشري له أهميه كبرى في منظمات األعمال 
أحداث  في  أألساسي  العنصر  يمثل  أيضا  وهو  للمشروع  العناصر  بقيه  بدفع  يقود  الذي  وهو 
التغيرات التنظيمية والتغيرات الضرورية لرفع الكفاءة واألداء في المنظمة فان التدريب يتمتع 

بقدر كبير من المرونة واالستجابة لهذه التغيرات. 
وثورة  المعلومات  عصر  دخول  مع  العالمي  المجتمع  يشهدها  التي  الكبيرة  للتغييرات  ونظرا 
التدريبية  المؤسسات  برامج  تطوير  إلى  بالذات  الوقت  هذا  في  ماسه  الحاجة  فان   ، االتصاالت 
لكي تواكب تلك المتغيرات  وراعت المنظمة ان يكون التدريب له صفة التدرج و أن يكون مواكبًا 

للتطورات التقنية الحديثة ، و أن يتناسب مع المستويات الوظيفية للعاملين .
وقد اعدت المنظمة العربية للسياحة برنامج تدريبي  شامل و متكامل في كل المجاالت ولكل 
وذلك  اإللكتروني  والتسويق  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مجال  في  وخاصة  القطاعات 
بالتنسيق مع اهم المعاهد واالكاديميات والمنظمات المتخصصة العربية والعالمية  ويصلح 
والفنادق  والطيران  والسفر  السياحة  نشاط  وباألخص  االنشطة  ولكل  والخاص  العام  للقطاعين 

ولكل االنشطة المرتبطة بها ارتباطا مباشرا .

البرامج التدريبية في التسويق اإللكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إعداد مسوق ومستشار تسويق الكتروني محترف
أهداف الدورة التدريبية:

االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.  -

تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.  -
-  اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 

االستشارة عن علم واحتراف.

الفئات المستهدفة :
جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.  -

مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.  -
-  أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

-  جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .
-  خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

محتوى الدورة:
استراتيجيات اإلعالن االلكتروني:

ما هي اإلعالنات االلكترونية وملاذا هي مهمة  -
استراتيجيات اإلعالن االلكتروني “الخطة كاملة "  -

أنواع وتصنيفات اإلعالنات االلكترونية وتصميماتها املتنوعة  -
Landing page اإلعالن االلكتروني وصفحات الهبوط  -

Ad Targeting اإلعالن املستهدف  -
أسعار اإلعالنات االلكترونية  -

تكنولوجيا اإلعالنات االلكترونية  -
تجربة واختبار اإلعالن وتحسينه  -

قياس اإلعالنات  -
الخاتمة  -

اختبار  -
معايير الجودة في املواقع االلكترونية:  -

األسس التي يتم بناء عليها تقييم صالحية املوقع من عدمه  -
معايير الجودة  -

الشروط الدولية لبناء موقع صالح للتسويق االلكتروني  -
التسويق عبر املوبايل:  -

مقدمة عن التسويق باستخدام املوبايل  -
فوائد ومزايا  -

خطط واستراتيجيات التسويق باستخدام املوبايل  -
الرسائل النصية واهميتها واستخداماتها  -

اإلعالن عبر املوبايل  -
احصائيات هامة جدا عن املحمول  -

وسائل التواصل عبر املحمول  -
املوبايل ابلكيشن وأهميته  -

اهم التقنيات الحديثة في التسويق عبر املوبايل  -
أدوات القياس والتحليل  -

برامج التدريب والتأهيل
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  أهداف الدورة التدريبية:
 * االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.

 * تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.

* اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 

 االستشارة عن علم واحتراف.

* تعلم كل اسرار مضاعفة املبيعات وفتح أسواق جديدة والوصول للسوق املستهدف واشهار العالمات 

 التجارية عبر االنترنت.

  الفئات المستهدفة :
 جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.

 مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.

 أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

 جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .

 خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

 الراغبين في تعلم هذا العلم الرائع

    

 محتوى الدورة:
 - فهم ماهية التسويق اإللكتروني وأساسياته والفرق بينه وبين التجارة االلكترونية.

 - فهم فوائد التسويق اإللكتروني واهميته.

 - فهم ما يريده املعلن تحديدا من فرص التفاعل مع العمالء على شبكات التواصل.

 - اهم االخطاء التي يقع بها املسوقون االلكترونيون وحتى املحترفون منهم.

 - الكشف عن اهم االخطاء التي يقع بها مصممو ومطورو املواقع على شبكة االنترنت وكيفية التعامل معها.

- كيفية وضع خطط التسويق اإللكتروني وتحديد االسواق املستهدفة وتحقيق اعلى استفادة ممكنه للعميل 

.
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

- اسرار التعامل مع وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي للتسويق وكيفية االستفادة القصوى منها لصالح 

 العميل.

 - كيفية اختيار االداة االمثل واالصلح واالكثر فائدة من وسائل التواصل االجتماعي.

 - كيف توجه العميل واصحاب االعمال للوصول بهم الى تحقيق اعلى عائد من االستثمار.

 - كيف تدرب موظفيك على اهم اسس التسويق الرقمي. 

 - كيف تقوم بتحليل موقع العميل على شبكة االنترنت واهم االدوات املستخدمة لذلك.

 - كلمات البحث الرئيسية وكيفية استخراجها

 - ترقية الصفحات املوقع خارج وداخل

الدورة المتكاملة في التسويق السياحي اإللكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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  أهداف الدورة التدريبية:
 * االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.

 * تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.

* اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 

 االستشارة عن علم واحتراف.

* تعلم كل اسرار مضاعفة املبيعات وفتح أسواق جديدة والوصول للسوق املستهدف واشهار العالمات 

 التجارية عبر االنترنت.

  الفئات المستهدفة :
 جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.

 مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.

 أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

 جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .

 خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

 الراغبين في تعلم هذا العلم الرائع

    

 محتوى الدورة:
 - فهم ماهية التسويق اإللكتروني وأساسياته والفرق بينه وبين التجارة االلكترونية.

 - فهم فوائد التسويق اإللكتروني واهميته.

 - فهم ما يريده املعلن تحديدا من فرص التفاعل مع العمالء على شبكات التواصل.

 - اهم االخطاء التي يقع بها املسوقون االلكترونيون وحتى املحترفون منهم.

 - الكشف عن اهم االخطاء التي يقع بها مصممو ومطورو املواقع على شبكة االنترنت وكيفية التعامل معها.

- كيفية وضع خطط التسويق اإللكتروني وتحديد االسواق املستهدفة وتحقيق اعلى استفادة ممكنه للعميل 

.
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

- اسرار التعامل مع وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي للتسويق وكيفية االستفادة القصوى منها لصالح 

 العميل.

 - كيفية اختيار االداة االمثل واالصلح واالكثر فائدة من وسائل التواصل االجتماعي.

 - كيف توجه العميل واصحاب االعمال للوصول بهم الى تحقيق اعلى عائد من االستثمار.

 - كيف تدرب موظفيك على اهم اسس التسويق الرقمي. 

 - كيف تقوم بتحليل موقع العميل على شبكة االنترنت واهم االدوات املستخدمة لذلك.

 - كلمات البحث الرئيسية وكيفية استخراجها

 - ترقية الصفحات املوقع خارج وداخل

الدورة المتكاملة في التسويق السياحي اإللكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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اإللكتروني  التسويق  علوم  في  ماستر  ميني 
لقطاع السياحة

 أهداف الدورة التدريبية:
 االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.
 تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.

اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 
 االستشارة عن علم واحتراف.

 تعريف املتدربين على معايير الجودة لبناء موقع الكتروني صالح للتسويق االلكتروني

 الفئات المستهدفة :
 جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.

 مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.
 أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

 جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .
 خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

 محتوى الدورة:
 - فهم ماهية التسويق اإللكتروني وأساسياته والفرق بينه وبين التجارة االلكترونية.

 - فهم فوائد التسويق اإللكتروني واهميته.
 - وضع خطط التسويق االلكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي " عمليا ونظريا " .

- الكشف عن اهم االخطاء التي يقع بها مصممو ومطورو املواقع على شبكة االنترنت وكيفية التعامل 
 معها.

- كيفية وضع خطط التسويق اإللكتروني العامة وتحديد االسواق املستهدفة وتحقيق اعلى استفادة 
. " عمليا ونظريا "

ً
 ومعنويا

ً
 ممكنه للعميل ماديا

- اسرار التعامل مع وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي للتسويق وكيفية االستفادة القصوى منها 
 لصالح العميل.

 - كيفية اختيار االداة االمثل واالصلح واالكثر فائدة من وسائل التواصل االجتماعي.
 - اسرار اإلعالن االلكتروني – فيسبوك-تويتر – انستجرام " عمليا ونظريا "

 - كيف تدرب موظفيك على اهم اسس التسويق الرقمي واسرار التسويق باستخدام املحتوي.
 - كيف تقوم بتحليل موقع العميل على شبكة االنترنت واهم االدوات املستخدمة لذلك.

- معايير الجودة والشروط الدولية لبناء موقع الكتروني صالح للتسويق االلكتروني ألول مرة في العالم.

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إعداد اخصائي سياحة الكترونية 
محتوى الدورة: 

 	 Google  التسويق باستخدام محرك البحث 
التسويق باستخدام محركات البحث األخرى	 
 	SEM  التسويق باستخدام 
 التسويق باستخدام WAP  للجوال	 
التسويق باستخدام املواقع واملنتديات واملدونات	 
التسويق باستخدام 	 
 	Gmail  التسويق باستخدام 
 	 Video marketing التسويق باستخدام 
 	 Facebook التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية	 
 	 Banners marketing التسويق باستخدام 
  التسويق باستخدام الفتحات املنبثقة	 
 	 Interstitial التسويق باستخدام
 	 Intermission التسويق باستخدام
 	 PPV / CPV التسويق باستخدام 
 	 Twitter التسويق باستخدام
 	 MSN Arabia التسويق باستخدام 
 	Hotmail  التسويق باستخدام 
 	Skype  التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام السيرفرات الخاصة	 
كيفية جلب أي عدد من:	 
مشاهدات اليوتيوب / متابعي الفيس بوك / 	 
متابعين انستغرام / 	 
متابعين تويتر 	 
اسرار ترب ادفايزور 	 
أحدث الطرق لتسويق املناطق السياحية عبر االنترنت 	 
شرح ودراسة العديد من الطرق التسويقية بواسطة شبكة اإلنترنت خاصة بقطاع السياحة والسفر 	 

 
أهداف الدورة:

تخريج اخصائي سياحة الكترونية مؤهل للعمل في قطاع السياحة والفنادق 	 
تأهيل املتدرب ليصبح مسوقا الكترونيا ناجحا.	 
كيفية تسويق املنتجات والخدمات واملعلومات السياحية بأكثر الطرق فعالية من خالل شبكة اإلنترنت.	 
تأهيل الشباب )جميع املؤهالت( ومدراء التسويق ليكونوا قادرين على العمل بتكنولوجيا التسويق 	 

اإللكتروني بأكثرمن11 طريقة تسويقية.

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إعداد اخصائي سياحة الكترونية 
محتوى الدورة: 

 	 Google  التسويق باستخدام محرك البحث 
التسويق باستخدام محركات البحث األخرى	 
 	SEM  التسويق باستخدام 
 التسويق باستخدام WAP  للجوال	 
التسويق باستخدام املواقع واملنتديات واملدونات	 
التسويق باستخدام 	 
 	Gmail  التسويق باستخدام 
 	 Video marketing التسويق باستخدام 
 	 Facebook التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية	 
 	 Banners marketing التسويق باستخدام 
  التسويق باستخدام الفتحات املنبثقة	 
 	 Interstitial التسويق باستخدام
 	 Intermission التسويق باستخدام
 	 PPV / CPV التسويق باستخدام 
 	 Twitter التسويق باستخدام
 	 MSN Arabia التسويق باستخدام 
 	Hotmail  التسويق باستخدام 
 	Skype  التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام السيرفرات الخاصة	 
كيفية جلب أي عدد من:	 
مشاهدات اليوتيوب / متابعي الفيس بوك / 	 
متابعين انستغرام / 	 
متابعين تويتر 	 
اسرار ترب ادفايزور 	 
أحدث الطرق لتسويق املناطق السياحية عبر االنترنت 	 
شرح ودراسة العديد من الطرق التسويقية بواسطة شبكة اإلنترنت خاصة بقطاع السياحة والسفر 	 

 
أهداف الدورة:

تخريج اخصائي سياحة الكترونية مؤهل للعمل في قطاع السياحة والفنادق 	 
تأهيل املتدرب ليصبح مسوقا الكترونيا ناجحا.	 
كيفية تسويق املنتجات والخدمات واملعلومات السياحية بأكثر الطرق فعالية من خالل شبكة اإلنترنت.	 
تأهيل الشباب )جميع املؤهالت( ومدراء التسويق ليكونوا قادرين على العمل بتكنولوجيا التسويق 	 

اإللكتروني بأكثرمن11 طريقة تسويقية.

برامج التدريب والتأهيل
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معايير الجودة في المواقع السياحية االلكترونية:

محتوى الدورة:
تعريف ضمان الجودة.	 

تعريف معايير الجودة في املواقع االلكترونية. 	 

تجارب أداء هامة .	 

الشروط الدولية املوجودة حاليا. 	 

تعريف معني املوقع االلكتروني. 	 

الغرض من انشاء املوقع .	 

خطة بناء موقع الكتروني .	 

خطة التسويق االلكتروني .	 

املعايير املتنوعة لبناء مواقع مطابقة للشروط الدولية وصالحة للتسويق .	 

77 نقطة هامة لكي يكون املوقع صالح للتسويق االلكتروني. 	 

برامج التدريب والتأهيل
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الدورات التدريبية 
القادمة 

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إدارة األزمات لقطاع السياحه والسفر وكيفية التعامل معها	 

 دورة مستقبل التسويق الرقمى لقطاع السياحه والسفر " دورة متقدمه" ونظرة عامة على القادم .	 

 معايير الجوده فى الوجهات السياحيه.	 

 مهارات التسويق االلكترونى للمديرين واصحاب االعمال ورؤساء الشركات لكل القطاعات .	 

 الدورة التدريبيه فى االستخدام االمثل لوسائل التواصل االعالمى واالجتماعى لتسويق منتجات 	 

الصناعات اليدويه والحرفيه.

 استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل االعالمى.	 

 اصول واشتراطات التعليم عن بعد لقطاع السياحه والسفر والطيران.	 

 الدورة االساسية في ضمان الجودة في الوجهات السياحية.	 

 دورة االعالنات عبر وسائل التواصل االجتماعى.	 

 أثر تكنولوجيا املعلومات في جودة الخدمة الفندقية والسياحية.	 

 دورة تدريبية في ادارة الجودة الشاملة لقطاع السياحة.	 

اصول التسويق السياحى والفندقى التقليدى والرقمى.	 

 مهارات وفنون البيع عبر االنترنت.	 

 اعداد االعالمى السياحى االلكترونى من االلف للياء.	 

 معايير الجودة فى تصميم املواقع السياحيه عبر االنترنت.	 

 مينى ماستر فى علوم التسويق الرقمى.	 

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية لقطاع السياحه والسفر.	 

 الدورة املكثفه فى االمن السياحى وتامين املنشات السياحية.	 

 األمن والسالمة والصحة املهنية لقطاع السياحه والسفر والطيران.	 

 الجودة في األمن السياحي.	 

 رفع كفاءة العاملين في األمن السياحي.	 

 دور التكنولوجيا في تحقيق األمن السياحي.	 

 مكافحة جرائم السياحة العادية وااللكترونية.	 

 التسويق االلكترونى باستخدام املدونات والبريد االلكترونى.	 

 التخطيط اإلستراتيجي لألنشطة التسويقية االلكترونيه لكل القطاعات.	 

 الدورة املتكامله واالحترافيه للتسويق االلكترونى.	 

 االعالنات االلكترونية بجميع انواعها.	 

 تصميم وادارة وبرمجة املواقع السياحية.	 

الدورات التدريبية القادمة 

برامج التدريب والتأهيل
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المؤتمر والمعرض العربي الدولي 
لتكنولوجيا السياحة والسفر واالستثمار 

السياحي - تحت التنفيذ

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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مة مقد

إن قطاع السياحة والسفر في الوطن العربي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في 

دعم االقتصاد بالدول العربية ويتأثر هذا القطاع بالتغيرات التي تحدث عامليا مما 

يتطلب مساعدته ملواجهة التغيرات التي تطرأ عليه وهذا لن يتحقق إال باستخدام 

 
ً
منافسا له وجعله  الترويج  في  البيانات  املوبايل،  تطبيقات  مثل  الحديثة  التقنيات 

لقطاع السياحة العامليوليكون الرائد عامليا ويساهم  في زيادة إجمالي الناتج الوطني 

العربي. 

في   
ً
أساسيا  

ً
وتعد املنظمة العربية للسياحة أن االستثمار في التكنولوجيا يعد عامال

االقتصادي  النمو  دعم  في  بدوره سيساهم  الذي  والسفر  السياحة  تطوير صناعة 

. والناتج االقتصادي العربي، من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

لذا تسعى املنظمة من خالل إقامة مؤتمر لقطاع السياحة والسفر لطرح مشروع 

مجاالت  كل  في  العاملة  والعاملية  العربية  الشركات  لكل  عربي  دولي  معرض  إقامة 

الرقمي  والتسويق  والسياحة  واالنترنت  االتصاالت  تكنولوجيا  سواء  التكنولوجيا 

فرصة   وخالفه حتى يمكن للعارضين من تحقيق عائد االستثمار وهو يوفر للعارض  

وزيادة الوعي بالعالمة التجارية و شبكة عالقات  مثالية لتأمين فرص عمل جديدة، 

في مكان واحد  والبائع واملهتم  في مجال اخر فاملؤتمر سيجمع املشتري  لها  ال مثيل 

وسيتم دعوة اكثر من ثالثة االف من العاملين بقطاع السياحة والسفر وتكنولوجيا 

االتصاالت واالنترنت ومبرمجي املواقع ومطوريها وشركات السوفت وير والهارد وير 

العالم بخالف شركات التسويق الرقمي بكل أنواعها. من انحاء 

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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االنجليزية و  العربية   اللغة 

مع الترجمة الفورية
من والي اللغتين 

لـغــة
لـمـؤتـمــر ا

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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محاور املؤتمر و ورش العمل

الترويج وتنشيط السياحة ومضاعفة اعداد السائحين الوافدين باستخدام التكنولوجيا

املدونين واملدونات السياحية واهميتها وادارتها وكيفية االستفادة القصوى منها

املعرفة واالطالع والحلول الجديدة واالستثمار في تكنولوجيا السياحة

االعالم السياحي االلكتروني

إدارة الجودة واهمية استخدام التكنولوجيا

 التكنولوجيا تحقق كفاءة أكثر واتقان أعلي وتميز دائم

وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي وتطور هائل ورائع وتسخير كامل
 لخدمة التسويق السياحي 

حان الوقت لضخ االستثمارات في مجاالت تكنولوجيا السياحة والفنادق

التكنولوجيا واالحصاء السياحي

 التكامل السياحي بين الدول العربية، والتراث العربي واستثماره سياحيا عبر دراسة
 الوضع الراهن للمواقع التراثية واألثرية وعرض نماذج في املحافظة عليها وفوائد

استخدام الوسائل التكنولوجية في تسويقها وتوثيقها

التكنولوجيا تساعد على االبتكار والسير نحو املستقبل

املؤثرين ودورهم الهام في تنشيط السياحة الكترونيا

ثورة املوبايل

الريادية في تطوير قطاع السياحة والفندقة في الوطن العربي  باستخدام التكنولوجيا

الصناعات الحرفية والتقليدية ودور التكنولوجيا في تطويرها واهميتها في التنشيط السياحي

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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معرض ألحدث ما وصلت 
اليه تكنولوجيا السياحة 

والسفر والطيران من 
تطور ومنتجات حديثة

 معرضا ونماذج عن
 الصناعات التراثية

واليدوية للدول

نبذة عن املعرض املصاحب:
مع حوالي 250 شركة عارضة في معرض تكنولوجيا السياحة 
الزائر فرصة عظيمة  االلكترونية سيجد  والسياحة  والسفر 
في  والسفر  السياحة  تكنولوجيا  مجال  في  بالعاملين  لاللتقاء 
امللتقي  وهي فرصة للقاء املعنيين في صناعة السياحة والسفر 
لحوالي  الدعوة  العالم حيث ستوجه  انحاء  كل  والطيران من 

155 دولة حول العالم.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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البطولة العربية الدولية 
للزوارق السريعة -  الفورميال 1
International Arabian Powerboat 

Championship - Formula 1

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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الفورميال 1
للزوارق السريعة

اكتسب  عالمي  سباق   ،  1 الفورموال  السريعة  الزوارق  سباق 
العالم  انحاء  جميع  في  الشباب  اوساط  في  كبيرة  شهرة 
لما فية من سرعة واثارة وحماس ، يتبارى المتسابقين في 
من  العديد  وله   ، األول  المركز  على  للحصول  جوالت  عدة 
ويتنافس   ، وبلدهم  فريقهم  يساندون  الذين  المشجعين 
لنقل  الرياضية  الفضائية  والقناوات  والمصورين  الصحفيين 
احداثة والتقاط الصور والفيديوهات الرائعه لتماذج السرعه 
واإلثارة والتحدي مع مياه البحر وتناثر رزاز الماء وسط األمواج 

وهدير المحركات.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 

األثر على املجتمع املحلي

تؤثر الفعاليات واألنشطة السياحية والرياضية بشكل كبري عىل املجتمع املحيل بشكل إيجايب 
كبري، ينعكس يف عدة مجاالت منها:-

- اإلطالع والتعلّم من خربات حقيقة فعلية مهنية زمنية.
- اإلحتكاك مع األبطال وفرق عاملية وكسب املعرفة واإلحرتافية منهم.

- تبادل الثقافات واملعرفة والخربات.
- املشاركة يف األحداث والفعاليات العاملية.

- إطالع العامل عىل املجتمع املحيل وإمكانياته وقدراته عرب ما ينقل بوسائل اإلعالم الدولية 
وخرب وسائل التواصل اإلجتامعي.

- اإلستفادة اإلقتصادية واملالية من خالل املساهمة يف بيع الخدمات املقدمة والتجعيزات 
املستخدمة.

- وضع مستوى الخدمات والتجهيزات مبا يرتتب مع متطلبات الفعالية الدولية.
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 

األثر االقتصادي والسياحي

يتضح جليًا األثر االقتصادي والسياحي على الدول المنظمة لمثل هذه 
الفعاليات واألنشطة ويحقق العديد من األهداف ومنها :

    * تحقيق السياحة البينية بين الدول العربية

انتعاش في رحالت الطيران	 

انتعاش في الفنادق	 

انتعاش الخدمات السياحية المصاحبة	 

تبادل التعرف على الوجهات السياحية بين الدول العربية	 

تعريف و تدريب الشباب على هذه الرياضة	 

 تجربة قيادة الزوارق السريعة لمجموعة من الحضور	 

شغل وقت الشباب في أنشطة رياضية 	 
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مقدمة :
االستدامة  لضمان  عالمية  بيئية  معاير  اتباع  خالل  من  البيئي  األسماك  صيد  رياضة 
وتجدد المصادر وقد قامت المنظمة  بالتعاون مع شركاؤها االستراتيجيين بتطوير هذا 
المفهوم بالتعاون مع االتحاد الدولي لرياضة صيد األسماك ليكون احد اهم المنتجات 

السياحية نموا اليوم.
وتكون  الصغيرة  واليخوت  المراكب  فيه  يستخدم  و  الهواة  الرياضي  بالصيد  ويقوم 

الكميات المصادة صغيرة وال يتم بيع األسماك المصادة بل يتم اعادتها الى البحر.
تشتهر عدة دول بالعالم في تنشيط هذا النوع من سياحة الرياضة البحرية لما له من 
اثر على زيادة عدد السواح الى البالد وايضا الدخل الذي يؤثر على الناتج المحلي لقطاع 
السياحية  األنشطة  خامس  الرياضي  الصيد  يعتبر  نيوزلندا  ذلك  على  ومثال  السياحة 
سرعة في النمو بمعدل 15% سنويا  ويدر دخال ما يقارب المليار وسبعمائة مليون دوالر 

أمريكي سنويا ويؤمن ما يقارب 8100 وظيفة وبزيادة سنويا %20.

سياحة الرياضة البحرية
»رياضة صيد األسماك البيئي »

”Eco-Sport Fishing“

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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الف  الصيد ما يقارب من 280 الف سائح و75  أما كوستاريكا فقد شكلت لها سياحة 
وظيفة ودخل يقدر ب 850 مليون دوالر امريكي.

مسابقات  في  الخبراء  االستراتيجيون  شركائها  مع  للسياحة  العربية  المنظمة  وتنوي 
المغرب  من  وستكون  العربية  البالد  عبر  دولية  صيد  مسابقات  اقامة  البحري  الصيد 
على  الرياضة  هذه  تساعد  وسوف  العربية  الدول  بجميع  مرورا  القمر  جزر  الى  العربي 
تشجيع السياحة البينية العربية والدولية وجذب األنظار الى الوجهات السياحية العربية 

بصفة عامة والى سياحة الصيد الرياضي بصفة خاصة.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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سياحة الشباب العربي
البطولة العربية للرياضة االلكترونية

كرة القدم التفاعلية فيفا 2017

مقدمة:
وعلينا  وعربيًا،  عالميًا  واسعة  أهمية  ذو  اليوم  أصبح  اإللكترونية،  الرياضة  مفهوم  إن 

ترسيخ هذا المفهوم الذي تقدمه األلعاب اإللكترونية الجماعية، حيث إلى جانب تقديمها 

لمجتمعات افتراضية تهدف للتسلية والترفيه، فهي تستهدف أيضًا تحفيز العقل والتفكير 

المنطقي وموهبة التخطيط االستراتيجي لدى الشباب العربي.

نشأت فكرة إقامة البطولة العربية للرياضة اإللكترونية من المنظمة العربية للسياحة التي 

إلى  للسياحة  العربي  الوزاري  المجلس  قرارات  لترجمة  الجديدة  األساليب  عن  دائمًا  تبحث 

سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية والتي تعنى بتنمية وتطوير 

العربي  اإلنسان  تنمية  في  يساهم  مدروس  علمي  منهج  وفق  البينية  العربية  السياحة 

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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في المقام األول ليحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة 

تنمية  أهدافها  أهم  ومن  العربية  للدول  المحلي  الناتج  في  المؤثرة  العناصر  أبرز  أحد  لكونه 

وتطوير امكانات الشباب العربي وشغل أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وليتم تأهيلهم 

ألن يكونوا قادة المستقبل.

الرؤية:
السياحة  وخاصة  العربية  السياحة  تنشيط  على  االلكترونية  للرياضات  العربية  البطولة  تساعد 

الثقافي  والتبادل  والتعارف  االلتقاء  على  العربي  الشباب  تساعد  بحيث  منها  الرياضية  الشبابية 

والمعرفي والتعرف على معالم البلدان العربية وبالتالي تحقق المأمول وتكون وسيلة لزيادة 

معدالت النمو السياحي.

                   

الجمهور المستهدف:
المحب  الجمهور  إلى  إضافة  بالمجال  والمهتمين  الشباب  من  العربي  المجتمع  شرائح  جميع 

لحضور  السائحين  من  المزيد  وجذب  العربي  الوطن  انحاء  كل  من  االلكترونية  لأللعاب  المتابع 

التصفيات النهائية للبطولة وتشجيع أبناء بلدهم وتنظيم برامج سياحية لهم.

أهداف البطولة:
1. تنمية قدرات الشباب الذهنية وشغل أوقات فراغهم بطريقة سليمة خاصة.

2. تنمية روح التنافس السليم والودي كظاهرة طبيعية في اإلنسان من الشباب العربي. 

3. توطيد العالقات والتعارف بين المشاركين في البطولة

4. إبراز المستويات المهارية والرقمية لالعبين

5. االرتقاء بمستوى األداء الفني لألفراد والفرق باالحتكاك والتنافس

اال وهو  السياحة  لنوع جديد من  العربي  الشباب  بين  الفرصة  الترفيه وإتاحة  االرتقاء بمعايير   .6

السياحة الرياضية والترفيهية للشباب العربي.

شروط االنضمام والمشاركة في البطولة العربية للرياضات اإللكترونية:
1. رسوم المشاركة 120 ريال ال غير تدفع مسبقا عند التسجيل وغير مسترده.

2. اللتزام بالحضور في الموعد المحدد بناء على جدول كل مدينة.

3. البطولة فردية العب ضد العب علي جهاز بالي استيشن4.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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4. تعطى مهلة 5 دقائق فقط بعد المناداة على الالعب لحضور منطقة االنتظار.

5. ال يحق لي اي العب االعتراض على الشاشة التي سيلعب عليها او يطلب تغيير الشاشة.

6. ال يمنع ان يحضر المشترك يد التحكم الخاصة به.

7. سيتم توزيع الالعبين في الجدول بالقرعة العشوائية الكترونيا.

8. على جميع المشاركين البقاء في موقع البطولة وعدم المغادرة بدون اعالم اللجنة.

التغطية اإلعالمية للبطولة العربية:
1. مؤتمرات صحفية دورية بمختلف الدول العربي

2. تغطية إعالمية في الصحف المحلية والعربية واإللكترونية

3. تغطية إخبارية دورية 

4. لقاءات صحفية وإعالمية متنوعة 

5. حمالت إعالنية على شبكات التواصل اإلجتماعي 

المحلية  الهامة  االعالم  وسائل  لكل  وفعالياتها  البطولة  افتتاح  لحضور  دعوات  توجيه   .6

والعربية والعالمية.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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لوحة اإلحصاء السياحي

مقدمة :
تشكل االحصاءات السياحية أهمية كبرى في تقدم صناعة السياحة وتطورها لذا فان العديد من الدول تقوم  باعداد 

وتركيب الحسابات التابعة للسياحة لمعرفة دورهذا القطاع في التأثر االقتصادي واالجتماعي.

القائمة على فن  البرمجيات  الفنادق من خالل تطبيق  آداء  الفنادق لمعرفة  تركز على  السياحي  وفكرة لوحة االحصاء 

البيانات  بيانات االداء للفنادق على لوحة قيادة والتي تسمح للمستخدم لعرض وتحليل  شبكات االنترنت وذلك لجمع 

وبالتالي توفير مزيد من المعرفة في أداء الفنادق وتسمح هذه اللوحة ايضا للمقارنة بين الفنادق .

ونظرًا للنمو المطرد للسياحة  بالدول العربية ولسعي المنظمة العربية للسياحة إلحداث تكامل بين األعمال السياحية في 

المنطقة من خالل الحصول السريع على البيانات من الفنادق والتي تشكل من اهم مراكز الدخل السياحي بالدول فقد 

قامت  شركة اكسيد للضيافة والتي تقدم خدماتها في مجال الترخيص والتصنيف السياحي وتعتبر الشريك االستراتيجي 

للمنظمة في ما يخص اعمال قطاع الفنادق من حيث التصنيفات واالحصائيات والجودة في الفنادق.

الية عمل لوحة االحصاء:
الفنادق  جميع  عن  التقارير  وتقديم  للعرض  متاحة  البيانات  وتكون  رئيسية  مؤشرات  على  الرئيسية  األداء  لوحة  وتركز 

بالمنطقة والمدينة حتى لو كان فندق فردي ام مع مجموعة فنادق متخصصة، ويتم جمع البيانات تلقائيا من خالل 

نظام إدارة الفنادق )PMS( وتصفية الفنادق حسب تصنيف الفنادق وحسب الفترات الزمنية المخصصة. ومؤشرات األداء 

الرئيسية المدرجة في النظام يشمل:

	 إجمالي اإليرادات موزعة حسب الغرف، F & B واإليرادات األخرى.

	 إجمالى عدد الغرف المبيعات

	 معدالت اإلشغال

)ADR( متوسط المعدل اليومي 	

	 العائد لكل غرفة متاحة )إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة(

	 متوسط مدة اإلقامة

	 معدل النزالء لكل غرفة

	 اعمار الضيوف نزالء الفندق )مقارنة الكبار مقابل األطفال(

جنسية الضيوف نزالء الفندق  	

فوائد هذا النظام :

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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	  رؤية التغيرات في العرض والطلب من فصل إلى فصل، شهر آلخر، وحتى يوم إلى يوم.

	 لتحقيق أكثر استدامة ونضوج لصناعة السياحة 

	 تأثير األحداث على أداء الفنادق

	 تسليط الضوء على فهم اتجاهات السوق بسرعة من أجل التواصل وتقديم المساعدة بالسرعة 

الممكنة

	 مراقبة تأثير القرارات التجارية مع وضوح في البيانات المالية 

	 استخدام البيانات لتحديد األهداف والميزانيات

	 مقارنة الوجهات واألسواق المحلية

	 معرفة التجارب المميزة والتعلم واخذ العبرة من خالل النظرة الثاقبة لعمل الفنادق 

	 معرفة الفنادق التي تكافح للبقاء ومساعدتها 

	 الحصول على المعلومات الكاملة الوقات الذروة واوقات االنخفاض خالل التقويم السنوي.

	 قياس النمو او التراجع حتى لتمكن من اتخاذ اإلجراء السريع

	 تتبع وبدقة القوة المالية لصناعة الفنادق لفترات طويلة أو لفترات قصيرة األمد 

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 



مقتطفات
للقاءات رسمية للمنظمة

2005- 2016م
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لقاءات رسمية في صور

لقاءات رسمية منذ العام 2005 وحتى 2016 
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لقاءات رسمية في صور
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قالوا عن إنجازات المنظمة

كلمة معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية

كلمة معالي الدكتور محمد التويجري األمين العام املساعد لجامعة الدول العربية
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قالوا عن إنجازات المنظمة

كلمة معالي وزير السياحة واآلثار بجمهورية العراق »سابقًا«

كلمة معالي وزيرة السياحة واآلثار باململكة األردنية الهاشمية »سابقًا«
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قالوا عن إنجازات المنظمة

كلمة معالي وزير السياحة واآلثار والحياة البرية بجمهورية السودان »سابقاً«

كلمة معالي وزير السياحة بجمهورية مصر العربية »سابقًا«
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قالوا عن إنجازات المنظمة

كلمة معالي وزيرة السياحة واآلثار بدولة فلسطين 

كلمة سمو رئيس البحرين للسياحة واملعارض
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معالم سياحية عربية
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نسعد بتواصلكم مع المنظمة العربية  
للسياحة

المملكة العربية السعودية ـ جدة
هاتف: 00٩66126٩٤22٣٣
فاكس: 00٩66126٩٤1٨1٨

www.atoorg.org 
 info@atoorg.org


