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 :ممخصلا
تعد السياحة مف القطاعات االقتصادية الميمة التي مف الممكف أف تترؾ اثر كبير عمى النمو والتنمية االقتصادية ألي بمد 

االقتصادي لمعديد مف قطاعات االقتصاد الوطني سواء بصورة مباشرة  األداءمف بمداف العالـ ، وينتج ذلؾ عف تأثيرىا في 
عميو ولتطوير ىذا القطاع  البد مف االىتماـ باالستثمار لتي تربطيا بتمؾ القطاعات و ة ااو غير مباشرة وذلؾ  بسبب العالق

الى تحسيف مكونات المنتج السياحي ليالئـ الطمب  الذي يوجوإلنفاؽ والتمويؿ االستثماري ازيادة  مف خالؿالسياحي 
مف خالؿ العراؽ  فعاؿ فييصبح بديال تنمويا  أف. وبالتالي ممكف المستدامة التنمية  أىداؼالمتوقع عميو بما يخدـ 

في القطاعات غير مباشرة  وأخرىمباشره توفير عمؿ والعمؿ عمى  الدخؿ والناتج المحمي اإلجماليزيادة مساىمتو في 
عمى الناتج المحمي االستثمار السياحي  يتركياالتي  اىـ االنعكاسات وييدؼ البحث الى تسميط الضوء عمى ، بو المرتبطة

 .االجمالي والتشغيؿ
لمتابعة التطور في  المنيج الوصفي التحميميالباحثتاف استخدمت  ألىداؼ المتوخاة مف البحث فقد لولغرض الوصوؿ 

واىـ النتائج التي توصمت إلييا الرسمية وغير  الرسميةمف المصادر  المتحصمةمف خالؿ البيانات  الدراسةقيد المؤشرات 
فقد تبيف وجود عالقة طردية بيف  القطاع السياحيفي  االستثمارتركيا ياآلثار التي الباحثة مف خالؿ دراسة وتحميؿ 
، أما في العراؽ بشكؿ عاـالعاممة  األيدي وتوظيؼالناتج المحمي االجمالي  وكؿ مف االستثمار في المجاؿ السياحي 

 .كاف محدود وضئيؿانفا  المذكورةفيالحظ اف تأثير االستثمار السياحي عمى المؤشرات 
 .(، االستثمار السياحي ، التنمية المستدامة ، الناتج المحمي االجمالي)السياحة: الكممات المفتاحية

Tourism investment in Iraq and its implications for gross domestic product and 

employment analytical study 

Prof. Amal Asmar customer 

Researcher Helen Saad Daoud 

Al-Qadisiyah University/College of Administration and Economics 

Abstracts: 

Tourism is one of the important economic sectors that can have a significant impact 

on the growth and economic development of any country in the world, and this 

results from its impact on the economic performance of many sectors of the national 

economy, whether directly or indirectly, because of the relationship it has with those 

sectors and accordingly and to develop This sector must pay attention to tourism 

investment through increased spending and investment financing, which is directed 
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to improving the components of the tourism product to suit the expected demand for 

it in order to serve the goals of sustainable development. Thus, it can become an 

effective development alternative in Iraq through its contribution to increasing 

income and GDP and working to provide direct and indirect work in the sectors 

related to it, and the research aims to shed light on the most important repercussions 

that tourism investment leaves on GDP and employment. 

For the purpose of reaching the objectives of the research, the two researchers used 

the descriptive analytical method to follow up the development of the indicators 

under study through the data obtained from official and unofficial sources, and the 

most important results reached by the researcher through the study and analysis of 

the effects left by investment in the tourism sector. It was found that there is a direct 

relationship between Investment in the tourism field and both the gross domestic 

product and the employment of manpower in general. In Iraq, it is noted that the 

impact of tourism investment on the aforementioned indicators was limited and 

small. 

Keywords: (tourism, tourism investment, sustainable development, gross domestic 

product( 

 : لمقدمةا
يشكؿ القطاع السياحي في العراؽ القطاعات االقتصادية الميمة التي يعوؿ عمييا في الدخؿ القومي 
وتوفير فرص عمؿ جديدة وحؿ مشكمة البطالة كوف السياحة بحد ذاتيا تعد ثروة مستدامة ومتجددة، 

ولما كاف العراؽ فضاًل عف كونيا وسيمة لنشر الثقافة الوطنية وتبادؿ الثقافات بيف الشعوب المختمفة ، 
تفوؽ ما تممكو الكثير التي  ياحية سالمقومات  العديد مف المتالكو  نظراً  واعدهيستند الى بيئة سياحية 

مف الدوؿ التي اىتمت بقطاعيا السياحي وطورتو ، اذ يزخر ىذا البمد بمقومات السياحة الدينية 
ؿ عنصر جذب سياحي ال يقاـو اذا ما شكتالتي والتراثية والترفييية ، فضاًل عف المقومات الطبيعية 

مما ينعكس عمى المستقبؿ، احسف استخداميا وتوظيفيا في صناعة السياحة التي اصبحت صناعة 
 ايجابي. الناتج المحمي االجمالي والتشغيؿ بشكؿ 

ناولو، لكونو مف القطاعات التي مف تنمف اىمية القطاع الذي البحث تكمف اىمية :  اهمية البحث
او غير بشكؿ مباشر  ذلؾ والتشغيؿ سواء كافتسيـ  في زيادة الناتج المحمي  اإلجمالي أف  الممكف 

لذا البد مف االىتماـ برفع نسب .بوالمرتبطةالقطاعات االخرى مباشر عف طريؽ رفع كفاءة أداء 
 نحو ىذا القطاع. الموجيةاالستثمار 

مشكمة البحث في عدـ استثمار ىذا القطاع بالشكؿ االفضؿ ، فضاًل عف  تتمثؿمشكمة البحث:
انخفاض نسبة مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي والتشغيؿ عمى الرغـ مف المقومات الكبيرة التي 

 .يمتمكيا ىذا القطاع 
 القطاعالموجينحو  االستثماروضالةضعؼ "اف مفادىاانطمؽ البحث مف فرضيو فرضية البحث: 
 " الناتج المحمي االجمالي التشغيؿفي ادى إلىضعؼ مساىمتٌو  السياحي في العراق
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 العديد مف االىداؼ اىميا:البحث الىتحقيؽ يسعى اهداف البحث: 

 وأىـ المقومات الخاص بو. واىدافومفيـو االستثمار في القطاع السياحي  ماىيةالتعرؼ عمى -1
 الدراسةبالعراؽ خالؿ مدة التطور في مؤشرات القطاع السياحي وتحميؿ متابعو  -2
الناتج بالعراؽ  وانعكاساتو عمى لقطاع السياحيافي طورات  االستثمار وتحميؿ ت متابعة -3

 المحمي االجمالي والتشغيؿ
تقؼ المقومات السياحية التي يمتمكيا العراؽ الى جانب تأشير اىـ المعوقات التي بياف ابرز  -4

 .الناتج والتشغيؿ تعزيز مساىمة القطاع السياحي في عقبيامام
اتجاىات المؤشرات قيد التحميميفي دراسة وتحميؿ  المنيج الوصفيالباحثتاناستخدمت لقد منهج البحث:

 .الرسميةوغير  الرسميةوالتقارير المصادر في  المتوفرةاالعتماد عمى البيانات بالبحث 
 

تـ تقسيمة الى مبحثيف ىما المبحث  فقد البحثاألىدافالمتوخاة مف لموصوؿ الى  هيكمية البحث :
االوؿ: مقومات ومسار تطور االستثمار السياحي في العراؽ اما المبحث الثاني تناوالالثار المترتبة 

وابرز التحدياتوالمعوقات التي  في العراؽعمىالناتج المحمي االجمالي والتشغيؿ لالستثمار السياحي 
 وختـ في االستنتاجات والتوصيات.االستثمار السياحي فيالعراؽ تواجو 

 
 المبحث االول

 مقومات ومسار تطور االستثمار السياحي في العراق
.: مفهوم االستثمار السياحيالمطمب االول   

يعداالستثماراحدمكوناتاالقتصادالكميالذييعممعمىتوظيفاالموااللمتاحةفيالفرصاالستثماريةالتييتوقعالمستثمرونت
حقيقاعمىعائدباقممستوىمنالمخاطرة،وىناكالعديدمنالعواماللتيتؤثرفييييالعرضوالطمبومعدالتالتضخمواسعارالفا

 ( 17:  2118)منى يوسؼ ، ئدةواسعارالصرؼ 
مارالسياحيفيوجزءمناالستثماراتاالجماليةلمدولويتمثمبرؤوساالموااللمخصصةلتمويممشاريعاامابالنسبةلالستث
اذانييعدمناالنشطةالواعدةالتيتتيحفرصااستثماريةقادرةعمىالمنافسةفيسوقالسياحةالعالمية . لقطاعالسياحي

 (318: 2121)حاوشيف ابتساـ ، 
ةالموجيةالىتكوينراسالمااللسياحيالماديوالبشريبغيةزيادةويعرفاالستثمارالسياحيبانيذلكالجزءمنالقابميةاالنتاجي

طاقةالبمدالسياحية،ويتمثمفيبناءالفنادقوالمدنالسياحيةوالجامعاتوالمعاىدالسياحيةوالبنىاالرتكازيةالتيتدعمالسيا
 (134: 2113)اسماعيؿ الدباغ ، حة 
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شاطاتاالستثماريةالسياحيةالمرتبطةبوقدعرفتيمنظمةالسياحةالعالميةبانيتمكالمنظومةالمتكاممةمنالعالقاتوالن
تقديمالخدماتالسياحيةالمتنوعةبداءًامنعمميةالحجزوالحصولعمىبياناتالبمدمحاللزيارةوالنقممنوالىمكاناقامةالسائح

 WTO)فضالعنالحصولعمىخدماتالطعاموالشرابوالمتعةوالتسميةوالترفييوانتياءبالخدماتالتكميميةاالخرى 
,tourism) 

ستثمارالسياحييوسمسةمتداخمةمنالعممياتالمركبةالتيتحدداوجيومجاالتاالنفاقوالتمويالالسونخمصمنذلكالىاناال
تثمارياليادفةالىتطويروتحسينمكوناتالمنتجالسياحيميالئمالطمبالمتوقععمييبمايخدماىدافالتنميةالسياحيةالمستد

ديةشديدةالتعقيدبمايضمنامةالمسؤولةفيظمظروفبيئيةذاتابعاداجتماعيةوتراثيةوثقافيةواقتصاديةوحضاريةوما
 (16: 2119مصطفى احمد ،)تعزيزالقيمةالمضافةالكميةعمىالمستوىاالقتصادي 

.ثانيًا :اهداف االستثمار السياحي  
)بمقاسـ سياـ ، :ىناكمجموعيمناالىدافالتيتسعىالدولةالىتحقيقيامناالستثمارفيقطاعالسياحةوىياالتي 

2118  :46)  
 : تتجمىاالىدافاالقتصاديةلالستثماراتالسياحيةباالتي : االهدافاالقتصادية -1

 .توفيرراسالمااللالزممدفععجمةالنمواالقتصاديوزيادةالطاقةاالنتاجيةفيايدولةمندواللعالـ - أ
 .خمقمشروعاتتنمويةتؤمنعوائداقتصاديةلمبمدوتنشطالدورةاالقتصادية - ب
فيزيادةالدخاللقوميوتحسينميزانالتنميةوتأىيممناطقالجذبالسياحيبيدفزيادةالعائداتالسياحيةالتيتساىم - ت

 مدفوعات
 : وتتمثمباالتي:  االهدافالسياسية-2

 رفعمكانةالدولةسياسيامنخاللزيادةالقدرةاالمنيةواداءالنظامالسياسيبشكمقوي - أ
 .تعزيزالقدراتالتفاوضيةلمدولةمعالدولوالمنظماتاالخرى - ة
 تغيرسموكاالفرادوانتظاميمفيالمنظماتوالمشاريعتجعممنيمقوةفاعمةفيالمجتمع - ث

 : وتهدفالى : االهدافاالجتماعية-3
 رفعمستوىالمعيشةافراد المجتمع  - أ

 سدالفجوةالتنمويةاالقتصاديةبيناقاليمالدولةالمتطورةوغيرالمتطورةمنخالاللحدمناليجرةالداخمية - ة
 المراضاالجتماعيةالخطيرةالتيتفرزىاالبطالة والفقر. القضاءعمىجميعاشكااللفساداالجتماعيوا  - ث

 .ثالثًا :مجاالت االستثمار السياحي
 (25: 2115:) فاطمة فرج ، تتمثممجاالتاالستثمارالسياحيفيالعناصرالتالية

:  االيواءالسياحي-1
وترتبطبعممياتاالستثمارفيالفنادقوالمبانيالسياحيةودوراالستراحةوالمجمعاتوالقرىوالمدنوالشققوغيرىامناماكنااليو 

  .اءالتكميمية
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:  أماكنالترفييوقضاءالفراغ-2
وترتبطبعممياتاالستثمارفيالمقاىيوالمطاعـ،المسابح،الكازينوىات،محطاتاالستراحةالسياحيةوحماماتالمياىالم

  .يةعدنيةالعالج
 : تعتبرمناىممجاالتاالستثمارالسياحيةوىي: النقموالمواصالت واالتصاالت-3
استثماراتحكومية   - أ

  .تتعمقبإقامةالمطاراتالمدنية،الموانئ،محطاتالزوارقالنيريةواماكنتوقفالعباراتوالمراكب
  .استثمارات  فيالطرقالبريةالمخصصةألغراضسياحية  - ب
  .دميةضمنالمرافقالسياحيةاستثمارات فينقاطالبريدواالتصاالتالخ - ت
 : التعميموالبحثالعممي -4

حيثيتماالستثمارفيالكمياتوالمعاىدومراكزالدراساتالمينيةألعدادكوادرسياحيةقادرةعمىتطويروخمقمنتجاتسياحية
  .جديدةتسيمفيالرفعمنقيمةالقطاع

 : االدارةالسياحيةالتكميمية -5
  .تتعمقاساسابأنشاءالعماراتوالدوائرالمعنيةبالمرافقالسياحيةوصيانتياوتجييزىابالمعداتوالموازماالخرى

 : الترويجواالعالمالسياحي -5
تشمالالستثماراتالموجيةلمراكزاالستعالماتوالخدماتالسياحيةومكاتبمحجزالسياحيوكاللنفقاتالمخص

  .  صةلمحمالتالترويجيةوطبعالبوستراتوخدماتاالعالموالتثقيفالسياحي
: مقومات الجذب السياحي في العراق. الثانيالمطمب   

 ألثرية والدينية والثقافية االبشرية والطبيعية و (يعد العراؽ مف الدوؿ التي تمتمكمقومات الجذب السياحي 
التي نادرا مف الناحية النوعية ما تتوافر في بمد اخر حتى يمكف اف نقوؿ انيا غير موجودة في بعض )

وبالتالي فيي تشكؿ القاعدة االساس بالنسبة لالستثمار السياحي ونقطة ،الدوؿ النامية المتطورة سياحيا 
 يا يتحدد الطمب السياحي وزيادتو اذا تـ تطويرىا بشكؿ فاعؿ وممموس . لجذب السواح ، وفي ضوئ

 : ال بد مف استعراض اىـ مقومات الجذب السياحي في العراؽ وىي كاالتيو 
:   اوال : المقومات الطبيعية  

احد مقومات الجذب لمنشاط السياحي وتتمثؿ بالمغريات الطبيعية التي تنفرد ىي البيئة الطبيعية  اف 
المنطقة وتميزىا عف غيرىا مف المناطؽ والتي مف خالليا يمكف تحديد االشكاؿ السياحية التي  بيا

يمكف اقامتيا في تمؾ المناطؽ ومف ثـ فأنيا تدعـ عممية نشوء وتطور السياحة فييا وفي اطار ىذا 
 السياؽ يمكف استعراض اىـ المقومات الطبيعية التي يمتمكيا العراؽ وكاالتي :
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تبرز أىمية الموقع الجغرافي مف الناحية السياحية في كونو يحدد العالقة بيف الجغرافي : الموقع -1
اإلقميـ المقصود بالتنمية السياحية وبحركة السياحة الدولية في األقاليـ األخرى ، ويعد الموقع الجغرافي 

 احد المقومات الطبيعية الرئيسية التي تؤثر في نشوء وتطور االستثمار السياحي .
ػ 5 48( شماالً ،وخطي طوؿ )5 37ػ 5 29وبصدد الحديث العراؽ نجد انو يقع  بيف دائرتي عرض )

( شرقًا ، وتحيط بالعراؽ أربع دوؿ عربية ىي )األردف، سوريا، السعودية والكويت( ودولتاف غير 538
وكاف لوجود  عربيتاف ىما إيراف وتركيا ويرتبط مع ىذه الدوؿ بعالقات تاريخية و حضارية واقتصادية

طرؽ النقؿ المختمفة )البرية والبحرية والجوية( قد عززت ىذه العالقات عمى مر األزمنة مما جعؿ ىذه 
( 114:  1982) قيس رؤوؼ ، الدوؿ مصدرا أساسي وميـ لمسياح وخاصة  دوؿ الخميج العربي ، 
 كما اف الموقع يؤىمو الف يكوف ىدفًا لمسياح مف جميع ارجاء العالـ .

لمناخ والتضاريس :يعد المناخ احد المقومات الجغرافية الطبيعية وعاماًل ميمًا مف العوامؿ المؤثرة ا -2
وفي صدد الحديث عف المناخ في العراؽ نجد انو يقع ضمف دائرتي ، في نشوء وتطور السياحة 

( شمااًل تقريبًا , وىو بيذا يقع ضمف القسـ الجنوبي مف المنطقة المعتدلة 137 -129عرض ) 
الشمالية ، وتختمؼ خصائص المناخ حسب الفصوؿ االربعة فيناؾ فصالف رئيسياف ىما الصيؼ 

:  2121)لؤي عدناف ،والشتاء وفصالف قصيراف ىما الربيع والخريؼ ويتصفاف بالحرارة المعتدلة 
521). 

قة الجبمية المكانة األولى في العراؽ ألغراض السياحة الشتوية المتمثمة بالفعاليات وتحتؿ المنط 
)رؤوؼ محمد ىا الحالة الفريدة لمناخ العراؽ المرتكزة عمى تساقط الثمج وىذه الفعاليات تشكؿ في مظير 

،2111 :33). 
 ثانيا : المقومات الحضارية واالثرية والثقافية  . 

مدة االنساف وصنعة او توارثو مف تراث حضاري ، سواء كاف ىذا التراث ويقصد بيا ما خ        
عمى شكؿ فنوف معمارية او تشكيمية او فنوف شعبية او معالـ حضارية ، فضال عف االماكف التراثية 

 .(211: 1991)محمد عبد الرزاؽ  والنصب التذكارية واالسواؽ التراثية والمعارض والمتاحؼ ....الخ
ويمتمؾ العراؽ تاريخًا عريقًا زاخرًا بالمقومات الحضارية واالثرية التي جعمت منو ميدًا لمحضارة 
االنسانية بدءا مف الحضارة السومرية والبابمية واالشورية وانتياء بالحضارة العربية االسالمية ، فمعالـ 

الحضارات المتعاقبة فيو مما االثار والمتاحؼ والوثائؽ التاريخية الموجودة تشيد عمى عراقة وعظمة 
ما تـ يضفي جانبًا مشرقًا ال سيما لمسياح االجانب وتمارس دور ايجابي في تنشيط السياحة اذا 

 (.153:  2116)كريـ سالـ ، قاسـ جبار ،  استثمارىا بالشكؿ الصحيح 
 
 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 014 

 ثالثًا: المقومات الدينية. 
سػواء كانػت اسػالمية او مسػيحية في العراؽ نظرا لوجود عددا مػف المراقػد السياحة الدينية  لقد ازدىرت 

او ديانػػات اخػػرى وتشػػمؿ األضػػرحة واألمػػاكف الدينيػػة ومقامػػات األوليػػاء والصػػالحيف وأي شػػيء يتعمػػؽ 
 وبالتالي فأف ىذه المقومات تمثؿ مركز الصدارة في جذب السياح الى العراؽ . ،بالتراث الديني 

وتعػػػد السػػػػياحة الدينيػػػة بوصػػػػفيا نمطػػػًا مػػػػف أنمػػػاط السػػػػياحة التػػػي تمػػػػارس إلػػػى جانػػػػب كونيػػػا ممارسػػػػة 
لمنشػػاطات والطقػػوس الدينيػػة ويمتػػاز ىػػذا الػػنمط باسػػتمراريتو وعػػدـ تػػأثره بػػالعوارض المناخيػػة او مسػػتوى 

سػػياحية سػػواء لػػذا فػأف السػػياحة الدينيػػة فػػي العػػراؽ تعػد احػػد أىػػـ األنمػػاط ال ، المعيشػة عمػػى نحػػو كبيػػر 
كاف عمى مستوى السياحة الداخمية اـ الخارجية عمى حد سواء ، إذ يستحوذ العراؽ عمى النسبة االكبػر 

%( مػف قواعػد مػزارات االنبيػاء واالوليػاء 91مف المزارات الدينية المقدسة لممسػمميف وتشػكؿ مػا يقػارب )
) كريـ ساؿ ، قاسػـ ني وترفييي( موقع اثري ودي6511في العالـ العربي ضمف خريطة تظـ اكثر مف )

 ( 46:  2116جبار ،

 طمب الثالثالم

 التطور في مؤشرات القطاع السياحي في العراقتحميل 

 اوال : تحميل التطور في حجم االستثمار السياحي في العراق خالل مدة الدراسة .

ولمحػديث عػػف االسػػتثمار السػػياحي فػػي العػػراؽ  يتوجػب عمينػػا معرفػػة البيئػػة االسػػتثمارية العراقيػػة بشػػكؿ  
عػػػػػػاـ فاالسػػػػػػتثمار السػػػػػػياحي ىػػػػػػو جػػػػػػزءا مػػػػػػف االسػػػػػػتثمار ويخضػػػػػػع لشػػػػػػروطو ولػػػػػػيس بمعػػػػػػزؿ عنػػػػػػو ، 
ا والبيئةاالسػػػػتثمارية فػػػػي العراقيمكنانتستوعباوعيةاسػػػػتثماريةخارجية الػػػػى جانػػػػب االسػػػػتثمار المحمػػػػي نظػػػػر 

لحاجة العراؽ لالستثمار في اعادة االعمار والنيوض باقتصػاده وزيػادة نمػوه لمػا لػو مػف اثػر فػي تنظػيـ 
االمػػػر الػػػذي جعػػػؿ مناصػػػدارقوانينجديدةفي مجػػػاالت ليػػػا ،العمميػػػة االسػػػتثمارية وتػػػوفير المنػػػاخ  المالئػػػـ 

)بشػػػرى محمػػػد ، ةوالبنىالتحتيةاالسػػػتثمارامر ىػػػاـ جػػػدا ليتماشىوحاجةالبمدالكبيرةإلعادةبناءالقواعداالقتصادي
2119  :325) 

اال اف ىناؾ ضعفا  في حجـ  وبالرغـ مف اىمية ىذا القطاع  في التنمية المنشودة لالقتصاد العراقي، 
 (   4االستثمارات الموجية نحو ىذا القطاع كما ىو واضح في الجدوؿ)

 (4الجدول )
 متفرقةالتطور في حجم االستثمار السياحي في العراق سنوات 

 نسبة التغير )مميار دوالر ( حجـ االستثمار  السنة 
2111 0.3 - 
2005 0.3 0 
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2118 0.8 - 
2009 0.5 35.5- 
2010 0.9 78.04 
2011 1.0 9.88 
2012 1.3 27.39 
2013 1.9 44.57 
2014 1.9 0 
2015 1.5 -19.71 
2116 1.5 0 
2117 1.8 24.55 
2118 1.9 5.38 
2119 2.1 5.61 

المصدر :اطمس بيانات العالـ ، السياحة ، احصائيات دولية وبيانات اقميمية وخرائط ، متاح عمى 
 https://ar.knoema.comالرابط: 

بالرغـ مف اف حجـ االستثمارات في القطاع السياحي العراقي قد شيد  نوا وخالل الذي يالحظ مف  
( مميار دوالر في عاـ 2.1ليصؿ الى ) 2111( مميار دوالر في عاـ1.3بشكؿ عاـ ارتفاعا مف )

، اال انو شيد انخفاضا في العديد مف السنوات الدراسة ، حيث انخفض حجـ االستثمارات في  2119
الذي كاف  2118%(  ، عاـ 35.5-( مميار دوالر وبمعدؿ نمو سنوي )1.5ليبمغ نحو ) 2119عاـ 
( مميار دوالر وقد نتج ذلؾ عف االزمة المالية العالمية التي اثرت عمى اقتصادات العالـ ، 1.8نحو )

اضؼ الى ذلؾ الظروؼ االمنية وعدـ االستقرار السياسي الذي مر بيا العراؽ في تمؾ الفترة ، اما 
( مميار 1.9( فقد شيدت ارتفاعا في حجـ االستثمارات مف ) 2113 – 2111بيف ) المدة المحصورة

( مميار دوالر وبنسبة نمو بمغت 1.9( ليصؿ الى نحو )78.14دوالر وبنسبة نمو بمغت نحو )
وزيادة التخصيصات %( وىذا قد نتج عف تحسف الظروؼ االقتصادية واالمنية في العراؽ 44.57)

انخفاضًا في حجماالستثمارات بمغ نحو  2115، وقد شيد عاـ حو ىذا القطاعاالستثمارية الموجية ن
%( نتيجة الحرب مع العصابات االرىابية 19.71-( مميار دوالر وبنسبة نمو سالبة بمغت  )1.5)

 2119- 2117جزء كبير مف االنفاؽ العاـ نحو االنفاؽ العسكري .أما المدة المحصورة بيف ) وتوجيو
( مميار دوالر وبنسبة نمو تتراوح 1.8االستثمارات في القطاع السياحي ارتفاعًا مف )( فقد شيدت حجـ 

 نتيجة لزيادة اسعار النفط وارتفاع نسبة التخصيصات االستثمارية لو.%( 24.55 -%  5.38بيف )

https://ar.knoema.com/
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وبصػػػدد الحػػػديث عػػػف الفػػػرص االسػػػتثمارية المتاحػػػة التػػػي تخػػػص القطػػػاع السػػػياحي  فػػػي العػػػراؽ يمكػػػف 
توجػػػػػػػػػػػد فييػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػرص اغمبمحافظاتالعراقالػػػػػػػػػػػذي يتبػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػف خاللػػػػػػػػػػػو اف (5دوؿ )مالحظػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػ

, كونياتمتازعمىانياتحويقطاعاتاقتصػاديةميمةيقتصادالعراقفياال واعدةفيمشروعكسراالحتكارالنفطياستثماريي
,  فضالعنكونياعقدةمواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتمطرقدوليةومحمية

ولعممناالنشطةاالقتصاديةالواعدةفيياىيالسياحةسواءكانتتاريخيةاودينيةاوسػػػياحةترفييينظراالحتوائياعمىالعد
 وكما ىو واضح في الجدوؿ المذكور.يدمناالماكنوالمراقدالمقدسةولكافةالطوائفواالديان

(     5جدول )  
 الفرص االستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات العراق

عاسم المشرو  ت االرض المخصصة  الموقع 
 لممشروع

 المحافظة

اعادة تأىيؿ ساحة احتفاالت  1
 بابؿ االثرية

مسرح بابؿ ، قاعة العرش ، 
 االماكف السكنية

 بابؿ -

 بابؿ مساحات مختمفة بابؿ تجديد متاحؼ بابؿ 2

مدينة سياحية عمى ضفاؼ  3
 بحيرة حمريف

دونـ211 ضفاؼ بحيرة حمريف  ديالى 

مدينة سياحية عمى ضفاؼ  4
 بحيرة حمريف اليسرى

 141/1خانقيف ) سعدية(/ 
 دشتاف9

دونـ311  ديالى 

فندؽ سياحي ومنطقة ترفييية  5
 والعاب

دونـ11 خانقيف  ديالى 

نجـو 3نجـو وفندؽ  5فندؽ  6  صالح الديف مساحات مختمفة سامراء 

دونـ3,6 واسط /العزيزية فندؽ ومطعـ وكازينو 7  واسط 

مدينة سياحية في منطقة سد  8
 الموصؿ

دونـ88 كـ 31شماؿ الموصؿ بػ   نينوى 

دونـ251 كـ 6شماؿ الموصؿ بمسافة  تأىيؿ منتجع الشالالت السياحي 9  نينوى 
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دونـ2111 جبؿ بعشيقة مجمع سياحي 11  نينوى 

منتجع سياحي صحي في  11
 منطقة حماـ العميؿ

حماـ العميؿ قرب تؿ السبت 
 عمى نير دجمة

دونـ4  نينوى 

الكورنيش مطؿ  –الموصؿ  إعادة تأىيؿ فندؽ أشور 12
 عمى نير دجمة

دونـ1  نينوى 

بوعيزة حي  37ـ 17/432 غابة ومدينة سياحية 13
 العربي

دونـ61  نينوى 

نجـو 5فندؽ  14 دونـ11 الفموجة   االنبار 

ايار السياحي 1فندؽ  15 دونـ6 قضاء حديثة   االنبار 

القائـمدينة العاب  16 دونـ11 قضاء القائـ   االنبار 

دونـ2 العباسية –كربالء  فندؽ وموؿ 17 كربالء  
 المقدسة

شقؽ فندقية مطمة عمى نير  18
 الفرات

 

دونـ8 قضاء اليندية –كربالء  كربالء  
 المقدسة

المصدر: مف عمؿ الباحثة  باالعتماد عمى بيانات وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي، التقرير 
 2119االقتصادي السنوي، الجياز المركزي لالحصاء وتكنموجيا المعمومات  ،

 ثانيًا : التطور في عدد السواح الوافدين وحجم االيرادات السياحية في العراق خالل مدة الدراسة .
يعد القطاع السياحي مف اكثر القطاعات االقتصادية حساسية لالزمات السياسية واالقتصادية ،        

وعمى النقيض مف ىذا فيو مف اكثر القطاعات سرعة في النمو في اوقات االمف واالستقرار ، وبما اف 
السػياح مػف جميػع انحػاء  العراؽ يتميز بتنوع مقوماتو السياحية التي تجعمو جديرًا باستقباؿ الماليػيف مػف

حػػد مسػػياحة الدينيػػة التػػي تعػػد الياح الػػى العػػراؽ وخاصػػة الوافػػديف  العػػالـ لػػذلؾ نالحػػظ ازديػػاد اعػػداد السػػ
( بتذبػػذب اعػػداد السػػياح 2119 - 2111اتسػػمت المػػدة الممتػػدة مػػف )وقػػد انػػواع السػػياحة فػػي العػػراؽ ،

مػف خػالؿ الجػدوؿ )   ويمكف مالحظػة ذلػؾ ، ؿ عاـ قد شيدت ارتفاعاً القادميف الى العراؽ اال انيا بشك
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( الػؼ 6548ليصؿ الى ) 2111( الؼ سائح في عاـ 3465اذ ارتفع اعداد الوافديف لمعراؽ مف )( 6
 نحػػو بمػػغ وقػػد 2116عػػاـ لمعػػراؽ فػػي  مسػػياح الوافػػديف ، وقػػد سػػجؿ اعمػػى عػػدد ل2119سػػائح فػػي عػػاـ 

الػؼ ( 1434)وقػد بمغنحػو  2116فػي عػاـ عدد لموافديف كػاف ادنى ، في حيف سائحًا  الؼ  (7749)
وقد شيد .  الذي شيده العراؽ في تمؾ المدة بسبب عدـ االستقرار السياسي واالمنيسائح وقد نتج ذلؾ 

(تذبػػػذبًا واضػػػحا يتمثػػػؿ باالرتفػػػاع تػػػارة 2119-2112) فاعػػػداد الوافػػػديف خػػػالؿ المػػػدة  الممتػػػدة  مػػػا بػػػي
القتصادية والسياسية الغير مستقرة التي مر بيا العراؽ واالنخفاض تارة اخرى وىذا ناتج عف الظروؼ ا

فػػػػي تمػػػػؾ المػػػػدة ،اضػػػػؼ الػػػػى ذلػػػػؾ تػػػػأثير االزمػػػػو الماليػػػػة العالميػػػػة التػػػػي اثػػػػرت عمػػػػى جميػػػػع األنشػػػػطة 
الى منع معظـ دوؿ العػالـ لرعاياىػا مػف  ذلؾ  ادى االقتصادية في العالـ بما فييا النشاط السياحي وقد

ال انػو اوقمت مسػاىمتو باالقتصػاد الػوطني .تدىور النشاط السياحي  في مما تسببلسفر الى العراؽ ، ا
( الػؼ سػائحًا واسػتمر بالزيػادة حتػى 3151حصػمت زيػادة فػي اعػداد السػياح فقػد بمػغ ) 2111بعد عػاـ 
وذلؾ لتحسف الظػروؼ االقتصػادية  واألمنيػة فػي البمػد ممػا 2113(الؼ سائح  عاـ 6321) وصؿ الى

مػػف جيػػة  يػػة التضػػامف بػػيف العػػراؽ وايػػراف تفاقوالناتج عػػف اينممسػػياحةالدينيةافدلو ادى الػػى ازديػػاد اعػػداد ا
اما بالنسػبة  لممػده المحصػورة بػيف وفتح المجاؿ اماـ السائحيف لزيارة العتبات المقدسة مف جية ثانية . 

( فقػػد شػػيدت تذبػػذب فػػي اعػػداد  الوافػػديف لمعػػراؽ بػػيف االرتفػػاع تػػارة واالنخفػػاض تػػارة 2115-2119)
اخػػػرى وىػػػذا نػػػاتج عػػػف الظػػػروؼ األمنيػػػة التػػػي تعػػػرض ليػػػا العػػػراؽ والتػػػي تمثمػػػت  بحػػػرب العصػػػابات 

اعػػػداد الوفػػػديف مػػػف الػػػدوؿ  اإلرىابيػػػة  وانخفػػػاض اسػػػعار الػػػنفط العالميػػػة والتػػػي تسػػػببت مػػػف انخفػػػاض
 .النفطية

انيػا قػد شػيدت  التي حققيا العراؽ خالؿ مدة الدراسة يالحػظ الى حجـ االيرادات السياحية  اما بالنسبة
كانت تعاني مف االيرادات ىذه اف بؿ يمكف القو (  ومع ذلؾ  6ًاوكما ىو واضح في الجدوؿ )كبير اً تطور 

( مميػوف 4176)و بمغت نحو  2115قيمو ليا في عاـ اعمى اذسجمت ، خالؿ سنوات الدراسة بً تذبذال
قيمػو ليػا سػجمت فػي عػاـ  ادنػى فػي حػيف كانػت %(،  62.8)بمػغ نحػووبمعدؿ نمو سػنوي  دوالر عاـ 

بسػبب الحػروب التػي خاضػيا العػراؽ فػي تمػؾ المػدة ذلؾ وكاف   ( مميوف دوالر 2) وبمغت نحو 2111
التي ساىمت في تعميػؽ ازمػة آنذاؾ و وغياب االىتماـ الحكومي بيذا القطاع واالوضاع االمنية السائدة 

االقتصػادية فػي العػراؽ وزيػادة اعػداد األمنيػة و  تحسناالوضػاعولكػف مػع  لسياحي فػي العػراؽ ، القطاع ا
اذ سجمت ارتفاعًا خالؿ المدة المحصورة بيف االيرادات السياحية الوافديف مما انعكس ايجابًا عمى حجـ 

ذلػػؾ سػػرعاف مػػا  ، وبعػػد( مميػػوف دوالر4176( مميػػوف دوالر  ليصػػؿ الػػى )555(مػػف )2117-2115)
 2116( مميػوف دوالر فػي االعػواـ )  1986 - 2959- 2479)حجـ االيرادات ليصبح نحوانخفض 

( عمى التوالي بسبب االحداث االمنية وىجـو العصػابات االرىابيػة التػي طالػت عػدد 2118- 2117-
إذ بمغػػػػت  2119مػػػػف منػػػػاطؽ غػػػػرب وشػػػػماؿ العػػػػراؽ  ، بعػػػػد ذلػػػػؾ ارتفعػػػػت االيػػػػرادات السػػػػياحية عػػػػاـ 
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لظػػػروؼ االمنيػػػة وارتفػػػاع عػػػف تحسػػف ا ذلػػػؾ  تجنػػػ قػػد%( و 81.9وبمعػػدؿ نمػػػو سػػػنوي بمػػػغ )(  3593)
 .وافديف ألغراض السياحة الدينية ،اعداد ال

عود الى تحسف النشاط السياحي واسػتخداـ يوالجدير بالذكر اف الزيادة التي حصمت في عدد السياح ال 
وانمػا يعػود الػى زيػادة حركػة السػائحيف بػيف  تطويريو ليػذا القطػاع ، وسائؿ الترويج واتخاذ خطط تنموية

 يراف وفتح المجاؿ اماـ السائحيف لزيارة العتبات المقدسة في كربالء والنجؼ وبغداد . العراؽ وا
 (6ول )جد

 (0219 -0222عدد السائحين الوافدين وااليرادات السياحية في العراق خالل المدة )
معدؿ النمو اعداد  اعداد السياح السنة

 السياح %
حجـ االيرادات 
السياحية مميوف 

 دوالر

 معدؿ نمو
االيرادات السياحية 

% 
2111 3465 - 2 - 
2111 5112 47.2 15 650 
2112 3295 -35.4 45 200 
2113 2656 -19.3 75 66.6 
2004 1878 -29.2 111 15.7 
2005 2113 6.6 186 69.1 
2006 1434 -28.4 171 -8.6 
2007 2491 73.6 555 226.5 
2118 3447 82.2 867 56.2 
2009 2271 -8.8 1432 65.2 
2010 3151 34.3 1736 21.2 
2011 3874 27.1 1557 -10.3 
2012 4474 15.4 1641 5.3 
2013 6321 41.2 2188 33.4 
2015 4922 -22.1 4076 62.8 
2116 7749 57.4 2479 -39.9 
2117 6152 -20.6 2959 19.4 
2118 6197 -0.8 1986 -32.9 
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2119 6548 1.2 3593 80.9 
المصددددر :منظمدددة التعددداون االسدددالمية د السدددياحة الدوليددد  فدددي بمددددان التعددداون االسدددالمي د كتددداب 

 احصائيات دول االعضاء د سنوات متفرقة .
 . تحمياللتطورفيطاقهااليواءالسياحيفيالعراقخاللمدةالدراسة: ثالثاً 

 تعتبرطاقةااليواءمنالمقاييسالميمةالتيمنخاللياالتعبيرعنامكانياتالعرضالسياحي،وتسمىايضاً 
( الطاقةاالستيعابية)

وىيالمعتمدةفيقياسوتطويراالستثمارالسياحيفيايالبمد،ومنخالالستعراضمؤشراتياالجماليةالمتمثمةبمجمعاتااليوا
 دوؿفيالجفءالسياحيونشاطالفنادقوعددلياليالمبيتوعدداالسرة

يالحظانيذىالمؤشراتبشكمعامقدشيدتارتفاعًاخاللمدةالدراسة،االانياعانتمنالتذبذببيناالرتفاعتارةواالنخفا(7)
 ضتارةاخرىخاللسنواتالدراسة،إذسجمعددالفنادقومجمعاتاإليواءالسياحيتراجعًاخالاللمدةالمحصورةبيف

( 292) ليصإللى2114فيعاـ(838) ،حيثانخفضعددىامف(2117- 2114)
وقدنتجذلكعناألوضاعالسياسةواالقتصاديةغيرالمستقرةفيتمكالفترة،فيحينيالحظانعددالغرفواالسرة2117عاـ

( 2119-2119) اماالمدةالمحصورةبيف.  شيدتذبذبًاخالاللمدةالمذكورةنفسيا
( 2282)  فندقومجمعايواءليصاللى( 662) فقدشيدعددالفنادقومجمعاتااليواءالسياحيارتفاعًامف

الذيسجمفييانخفا2118الذيشيدارتفاعًاماعداعاـواألسرىحي،وكذلكالحالبالنسبةلعددالغرففندقومجمعايواءسيا
( 663) ياللمراتباالولىفياعدادالفنادقومجمعاتااليواءالسياحياذبمغعددىانحوبضًا،وقداحتمتكممنكربالءوار 

 فندقومجمعايواءسياحيعمىالتوالياماعددلياليالمبيتفقدشيدارتفاعاخاللسنواتالدراسةماعداعامي( 477)،
، التيسجمتانخفاضابسبباالزمياألمنيةالتيمربياالعراقآنذاؾ 2118 ،2117

الناتجعنزيادىاالستثمارفييذاالمجاؿ،االانياو نخمصمنذلكالىانيبالرغممنارتفاعحجمطاقيااليواءالسياحيفيالعراق
ال 
معاىميةىذاالقطاعواعدادالوفديف،وبخاصةالوافدينممسياحةالدينيةممايتطمبمراجعيموضوعييواتخاذاالباستتن

 .جراءاتالالزمةلتنميييذاالقطاعمياخذدورىالمنشودفياالقتصادالعراقي
 (7)جدول

 ( 0219 – 0222) المؤشراتاالجماليةلنشاطالفنادقومجمعاتااليواءالسياحيفيالعراقمممدة
 عدد الغرف  عدد ليالي المبيت عدد االسرة الفنادقعدد  السنة

 
2111 836 5982 5231 19851 
2111 860 6421 6143 21324 
2112 942 6893 6892 28593 
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2113 894 8174 6173 21225 
2114 838 4249 4249 23213 
2115 715 3893 3893 24139 
2116 505 3928 3928 15158 
2117 492 4176 4176 17199 
2119 662 54273 6276 23348 
2111 751 68693 8943 35427 
2111 929 72647 11526 37567 
2112 1184 82351 12176 40547 
2113 1267 93561 14159 41212 
2115 1296 117116 14294 47816 
2116 1484 111944 16736 49774 
2117 1618 146817 11918 67299 
2118 1666 136835 11696 53988 
2119  2282 181381 18939 79917 

: المصدر
منعماللباحثةباالعتمادعمىبياناتوزارةالتخطيطوالتعاوناالنمائي،التقريراالقتصاديالسنوي،الجيازالمركزيمإلح

 .صاءوتكنموجياالمعمومات،سنواتمتفرقة
 2114 ،2118 بياناتمالعـور ال تتوف -

 .بسببانشغالجيازاالحصاءبأعمااللتعدادفيالسنياالولىوخميةاالزميالتيتعرضمياالبمدفيالسنيالثانية
 المبحث الثاني 

والمعوقات  راقعي الفاإلجمالي والتشغيل الناتج المحمي عمىاالثار المترتبة لالستثمار السياحي 
.والتحديات التي تواجه    

 إلجمالي في العراق. أواًل : اثر السياحة في الناتج المحمي
ويعد ىذا المؤشر مف المؤشرات الرئيسية في تحديد مدى اىمية القطاع السياحي في االقتصاد العراقي 

اف قيمة مساىمة السياحة في الناتج المحمي  (8)الؿ البيانات الواردة في الجدوؿ ، اذ يالحظ مف خ
( 5.8نحو )وبمغت  2119يمة لو عاـ اعمى ق وكانتاوحت بيف االرتفاع واالنخفاض االجمالي قد تر 

( مميار دوالر عاـ 1.9%( وادنى قيمة  لو بمغت  نحو )4.11مميار دوالر وبمعدؿ نمو سنوي بمغ )
ويعود ىذا التدني في اداء القطاع السياحي الى اعتماد االقتصاد العراقي عمى قطاع النفط  2115
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،  2119عاـ  حسب احصاءات %( 44.97نحو اكثر مف )كؿ نسبة مساىمتيبشكؿ كبير حيث تش
المر الذي ، اتاوعدـ االىتماـ بالتطوير اضؼ الى ذلؾ قمة االستثمارات الموجية نحو ىذا القطاع 
ذ تشكؿ نسبة مساىمة ضئيمة ، وكانت اانعكس عمى نسبة مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي ،

اسياـ نسبة  متوسط اما %( ،3.31نحو )قد بمغت ي السنوات قيد الدراسة اعمى نسبة مساىمو لو ف
 فقد بمغ  خالؿ مدة الدراسة ماعدا السنوات التي لـ تتوفر فييا البيانات في الناتج المحمي  ىذا القطاع

التي تؤدي الى استمرار  سباب انا يجب عمى الدولة العمؿ عمى معرفة اال( وى%2.47نحو )
في حيف يالحظ ، ومعالجتيا  العراؽ  الناتج المحمي االجمالي ىذا القطاع في نسبة مساىمةنخفاض ا

تو في عاـ بمغت نسبو مساىم اف نسبتيا خالؿ سنوات الدراسة تراوحت بيف االرتفاع واالنخفاض حيث 
يا فرضالذي تـ   العقوبات االقتصادية  ت عفتجنقد نسبة ضئيمة تعد %( و 2.18) نحو  2111

,واستمرت ىذه منع دخوؿ السياح الى العراؽ ادى الى في تمؾ المدة و ة مف قبؿ االمـ المتحدعمى البمد 
فقد ( - 2119-2119، إما خالؿ المدة ) 2118%( عاـ 2.12بمغت ) حتى النسبة باالنخفاض 
تارة واالنخفاض تاره اخرى وبمغت اعمى نسبو ليا في عاـ  االرتفاع بالتراوح بيف اخذت ىذه النسب 

وبمغت نحو  2111اما ادنى نسبة مساىمة كانت في عاـ %( 3,31وكانت نحو ) 2115
اليو اعدادالسواحالوافدينوقد انعكس ذلؾ عمى وقدنتجذلكعنحالةعدماالستقراراالمنيالتيمربياالبمد%(1,73)

حجـ  انخفاض، فضاًل عف .في بعض السنوات وااليرادات السياحية المتحققة 
 وازنة العامة لمدولة.في الم التخصيصاتاالستثماريةالموجينحوىذاالقطاع

إما بالنسبة الى متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي االجمالي فأنو بشكؿ عاـ شيد ارتفاعًا خالؿ 
( دوالر عاـ  5943.51ليصؿ الى ) 2111( دوالر عاـ 2158.31مدة الدراسة اذ ارتفع مف )

فرد اما نسبة النمو السنوي فقد تراوحت بيف االرتفاع واالنخفاض تبعًا لمتغيرات في نصيب ال 2119
في حيف شيدت بعض السنوات نموًا سمبيًا في معدؿ النمو السنوي لنصيب الفرد منيا ،مف الناتج 

%(  -29.3% ،  -6.2% ،   -16.8( حيث بمغت نحو )2116،  2115،  2114،  2119)
وانعكاساتيا  2118عمى التوالي وذلؾ ألسباب عديدة، منيا تأثيرات االزمة االقتصادية العالمية لعاـ 

ى االنشطة االقتصادية في دوؿ العالـ والحرب مع العصابات االرىابية وانخفاض اسعار النفط عم
ليا تأثير كاف  ، وبالرغـ مف ذلؾ نجد اف النسبة الضئيمة في مساىمة السياحة  2114العالـ في عاـ  

 ايجابي عمى نصيب الفرد مف الناتج  .
 (8جدول) 

القومي  ونصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي في  نسبة مساهمة السياحة في اجمالي الناتج
 العراق 

 سنوات متفرقة 
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مساىمة السياحة في  السنة
الناتج المحمي 

 االجمالي )مميار $(

معدؿ النمو 
 السنوي %

نسبة 
المساىمة 
 المباشرة

متوسط نصيب 
الفرد مف الناتج 
باألسعار الجارية 

 )ممياردوالر(

معدؿ النمو 
 السنوي %

2111 3.2 -71.8 2.08 2158.31 - 
2115 0.9 144.4 2.40 1855.51 33.2 
2118 2.2 4.5 2.02 4636.61 45.6 
2119 2.3 13.1 2.46 3853.81 -16.8 
2111 2.6 3.8 2.25 4657.31 20.8 
2111 2.7 29.6 1.73 6145.51 29.8 
2112 3.5 31.4 1.86 6836.11 13.0 
2113 4.6 2.2 2.23 7176.61 3.5 
2114 4.7 17.0 2.35 6637.71 -6.2 
2115 5.5 -12.7 3.31 4688.31 -29.3 
2116 4.8 12.5 2.98 4551.71 -2.9 
2117 5.4 3.7 3.06 4985.51 9.5 
2118 5.6 3.6 3.00 5915.91 18.6 
2119 5.8 -71.8 2.93 5943.51 0.4 

المصدر : مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى اطمس بيانات العالـ ، السياحة ، احصائيات دولية 
 وبيانات اقميمية وخرائط ، متاح عمى الرابط: 

https://ar.knoema.com 
معدالت البطالة في العراق .انيا: اثر السياحة في التوظيف وتشغيل االيدي العاممة وتأثيرها عمى ث  

يمارس القطاع السياحي دورًا ميمًا في خمؽ فرص العمؿ سواء كاف ذلؾ بشكؿ مباشر اي مف خالؿ 
القطاع السياحي ذاتو  كالعمالة المخصصة لمنقؿ السياحي واالرشاد وحماية السياح والعامميف في 

مؿ لمقطاعات التي تمد السياحة بشكؿ غير مباشر بالمساىمة في خمؽ فرص ع، و المطاعـ والفنادؽ
باحتياجاتيا مف السمع والخدمات كالعامميف في البنية االساسية والزراعة والتجارة والرعاية الصحية ، 

https://ar.knoema.com/
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ووفقًا لمدراسات التي اجراىا مكتب العمؿ الدولي فأف معدؿ خمؽ وظائؼ مباشرة في قطاع الفنادؽ فقط 
 .(1)جديدة في فندؽ  ( فرصة عمؿ لكؿ غرفة1.2 – 1.5يتراوح بيف )

التطور الحاصؿ في اعداد العامميف في القطاع السياحي  وفي صدد الحديث عف العراؽ يمكف متابعة 
( الذي يبيف اف القطاع السياحي قد شيد تطورا 9الجدوؿ ) مف خالؿ البيانات الواردة في بالعراؽ 

( الؼ عامؿ 165القطاع إذ بمغ نحو )ممحوظًا في توظيؼ وتشغيؿ االيدي العاممة الموظفة في ىذا 
اف نسبة المساىمة في حيف ,  2111عاـ  الؼ عامؿ  (82.8بعد اف كاف بنحو ) 2119عاـ 

سنوات قيد لممتوسط ك%( 2.5)  نحو  المباشرة في اجمالي التشغيؿ حققت متوسطًا ضئيال بمغ
عؼ اداءة االقتصادي في الدراسة ، وىذا ناتج عف ضعؼ االستثمارات الموجية نحو ىذا القطاع وض

العراؽ ، وبما اف النشاط السياحي يساىـ في توليد فرص عمؿ غير مباشرة في  القطاعات االخرى ، 
%( خالؿ سنوات قيد 7.8 –% 4.2( أف نسبتيا تتراوح بيف )2فيالحظ ومف خالؿ متابعة الجدوؿ )

االخرى نتيجة لمعالقات  الدراسة ، وىذا يعني اىمية ىذا القطاع في توفير فرص عمؿ لمقطاعات
 التشابكية فيما بينيا وبيف قطاع السياحة ، بالرغـ مف ضألة ىذه النسبة .

 (9الجدوؿ )
اثر السياحة  في التوظيؼ وتشغيؿ اليد العاممة وتأثيرىا عمى معدالت البطالة في العراؽ لسنوات 

 متفرقة 
المساىمة المباشرة   السنة

لمسياحة في التوظيؼ 
 (1الؼ )

المباشرة  نسبة
في التوظيؼ % 

(2) 

نسبة التشغيؿ 
 (   3الكمية )

معدؿ 
 البطالة

(4   ) 

معدؿ التغير 
% 

2111 82.8 1.8 4.2 22 - 
2115 128.1 2.4 6.5 17 -22.7 
2118 139.4 2.3 6.3 15 -11.7 
2119 161.8 2.6 6.7 14 -6.6 
2111 171.2 2.7 7.2 12 -14.2 
2111 147.1 2.2 6.1 8 -33.3 
2112 166.7 2.4 6.5 8 0 
2113 211.2 2.8 7.8 9 12.5 
2114 212.9 2.7 7.7 11 11.1 

                                                           
1

( فرج سعد ، االستثًبر انسٍبحً ودورة فً تعسٌس انتًٍُت انسٍبحٍت )دراست حبنت اندول انعربٍت يع اشبرة خبصت نهعراق 

.11، ص 5112(، 9هت انكىث نهعهىو االلتصبدٌت واالدارٌت ، انعدد )، جبيعت واسط كهٍت االدارة وااللتصبد ، يج
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2115 191.8 2.5 7.2 11 0 
2116 173.1 2.2 6.8 11 0 
2117 175.7 2.2 7.0 13 31 
2118 171.3 2.1 6.8 12 -7.6 
2119 165 2.1 6.6 12 0 

( مف اطمس بيانات العالـ ، السياحة ، احصائيات دولية 1،2،3بيانات العمود ) -1المصدر : 
 https://ar.knoema.comوبيانات اقميمية وخرائط ، متاح عمى الرابط: 

،  2111،  2119،  2118،  2115، 2111بيانات العمود الرابع  : مصدر السنوات  )  -2
( مف اسراء سعد فيد ، تأثير تقمبات اسعار النفط الخاـ في السوؽ العالمي عمى معدالت 2111

كمية العمـو السياحية ، مجمة  –( ، الجامعة المستنصرية  2121 – 1971البطالة في العراؽ لممدة )
 .381،ص 2121( ،129االدارة واالقتصاد ، العدد )

(متاحو عمى الموقع :   2119 – 2112بيانات السنوات مف ) -
rate-https://ar.tradingeconomics.com/iraq/unemployment 

في العراؽ يمكف الرجوع الى نفس ولمعرفة اثر التشغيؿ في قطاع السياحة عمى معدالت البطالة 
سنوات قيد الخالؿ  ًا انخفاض شكؿ عاـ معدالت البطالة في العراؽ شيدت ب الجدوؿ ، اذ يالحظ اف

نتيجة %(  وىي نسبو عالية جدا جاءت 22وبمغ ) 2111، وكاف اعمى معدؿ لمبطالة في عاـالدراسة 
لمظروؼ الحصار االقتصادي المفروض عمى العراؽ ، في حيف انخفضت معدالت البطالة خالؿ 

وىذا  2112%( في عاـ 8الى ) 2118%( عاـ 15( مف ) 2112 – 2118المدة المحصورة بيف )
النسب باالرتفاع  حتى بمغت  ناتج عف السياسات التي اتبعيا العراؽ لخفض البطالة ، ثـ عاودت 

السياسات الموجية نحو زيادة االنفاؽ العسكري لمواجية  وذلؾ بسبب  2119%( في عاـ 12,9)
 .النفط  العصابات االرىابية وانخفاض اسعار
االجمالية اال انيا تميزت و  المباشرة التوظيؼ السياحة في  وبناء عمية فأف بالرغـ مف مساىمة

نت المحمية اـ االجنبية بضالتيا ، وذلؾ بسبب انخفاض االستثمار الموجة نحو ىذا القطاع سواء كا
عمى معدالت البطالة في العراؽ التي تراوحت بيف االرتفاع واالنخفاض ، مما يشير  وقد انعكس ذلؾ 

 الى ضآلة مساىمة القطاع السياحي في الحد مف معدالت البطالة في العراؽ. 
الناتج المحمي اإلجمالي  في سواء قطاع السياحة نسب مساىمة اف  خمص مف ذلؾ كمو ون 
ستثمارات الموجية وىذا ناتج عف ضعؼ االانت تتسـ بالضألو ك  اإلجمالي التوظيؼ المباشر او او 

 . ىذا القطاع  نحو
 

https://ar.knoema.com/
https://ar.knoema.com/
https://ar.tradingeconomics.com/iraq/unemployment-rate
https://ar.tradingeconomics.com/iraq/unemployment-rate
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 المبحث الثالث
 معوقات االستثمار السياحية في العراق  .تحديات 

 : التحديات والمعوقات التي تواج  االستثمار السياحي في العراق . اوالً 
كبيرة في العالـ ، إذ تقـو عمييا اقتصاديات تعد السياحة احد االنشطة االقتصادية التي تتمتع بأىمية 

ا ليا الكثير مف الدوؿ والتي تنطمؽ مف المكانة التي وصمت الييا السياحة كصناعة قائمة بذاتي
مرافؽ ال داتمردو مف  ه عف غير  يتميزصناعة يذه الالمردود المادي ل افمدخالت ومخرجات ، كما 

متفرع ومتشعب يتـ االستفادة منو في مختمؼ االنشطة سواء اقتصادية  مردود، بأني االخرى  االنتاجية
 (1)، اجتماعية ، سياسية ، ثقافية 

وفي صدد الحديث عف العراؽ يالحظ انو بالرغـ مف امتالكو العديد مف االمكانات والمقومات      
التي تستطيع جعمو مف و  ةوالثقافية وغيرىا  لقياـ السياحالسياحية منيا الطبيعية والحضارية والدينية 

إال اف السياحة في العراؽ تعاني مف االىماؿ  ، اىـ الدوؿ السياحية عمى مستوى الدوؿ النامية
ة لالستثمارات السياحية وذلؾ بسبب الظروؼ االمنية ذبعف عدـ توفر الظروؼ البيئية الجاالحكومي ،و 

ذي ادى الى تقميص دور القطاع االمر ال،   2113واالقتصادية التي مر بيا العراؽ بعد عاـ 
 .السياحي في مجاالت التنمية االقتصادية 

كاف ابرز و  التي اثرت سمبا فيو والعقبات  ويواجو االستثمار السياحي في العراؽ العديد مف التحديات 
عدـ وجود  وبتحفيز االستثمارات االجنبية ضعفت البنية التحتية والتشريعات الخاصة   ىذه التحديات 

اسواؽ مالية متطورة يمكف اف تساعد عمى تداوؿ األوراؽ المالية واالستثمار فييا والتي تعد مف اىـ 
العوامؿ التي تطور العمؿ السياحي نظرا لتشابؾ العالقات بينيا ، وتكوف ىذه االستثمارات أما بشػكؿ 

األثرية والقػرى والمطػاعـ والمجمعػات  مباشػر مػف خػالؿ االسػتثمار فػي الفنػادؽ الممتػازة، او المػدف
السياحية، أو تكػوف بشػكؿ غير مباشػر مػف خػالؿ االسػتثمار فػي القطاعػات المكممػة لمقطػاع السياحي 
مثػؿ قطػاع الصػناعة، او القطػاع الزراعػي او القطاع الصحي او قطاع الخدمات العامة في الدولة ، 

معوقات متنوعة ومتباينة مف محافظة الى اخرى لكنيا ادت لتراجع وبالرغـ مف اف ىذه التحديات وال
 (2) ايجازىا بالنقاط اآلتية : يمكف صناعة وانتاج السياحة في العراؽ والتي

: إف تعدد المعوقات االقتصادية وكثرتيا زاد مف تردد المستثمريف المحمييف : معوقات اقتصادية  1 
ى اعتبار أف حجـ ىذه المعوقات يفوؽ التحفيزات المقدمة مف واألجانب في اقتحاـ السوؽ العراقي عم

                                                           
1

(ابتهبل فبجٍك تكالٌ ، افبق انُشبط انسٍبحً فً انعراق نهُهىض بباللتصبد انعرالً ، يتبح عهى انرابط 

http://baytalhikma.iq 
 
5

فً انعراق دراست لبَىٍَت، يجهت كهٍت انتراث انجبيعت، انعدد انثبًَ وانثالثىٌ، ، صُبعت واَتبج انسٍبحت حبتًغبئبسعٍد-

 483،ص 5111

http://baytalhikma.iq/
http://baytalhikma.iq/
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طرؼ المشرع في ىذا المجاؿ ، حيث أثر قطاع المحروقات عمى جميع القطاعات وباألخص القطاع 
السياحي، إذ أف ارتفاع سعر النفط وامتالؾ العراؽ االحتياطي مف العممة الصعبة جعؿ مف العراؽ اف 

قطاع السياحي، رغـ أنو أىـ عامؿ الدرجة األولى ميمشا بذلؾ اليسمؾ منيجا صناعيا وتجاريا ب
لتحقيؽ التنمية المستدامة ىو العمؿ عمى تشجيع وجمب االستثمارات السياحية كوف أف ليا عوائد 
سريعة وتحتاج فقط الىتماـ جدي وتوفير األمف لممناطؽ السياحية والسياح أو المستثمريف في المجاؿ 

 -ابرز المعوقات االقتصادية االتي : فالسياحي وم
: المعوقاتالتيتتعمقبالقطاعالخاصوحقوقالممكية -ا

ىناكمجموعةمنالمعوقاتوالتحدياتالتيتحولدونتنظيموتطويرعماللقطاعالخاصالسياحيوجذبالمستثمرالخاصالمح
ماريةومنيذىالمعو ليمالستثمارالسياحيعمىالرغممنامتالكالعراقمثرواتومواردسياحيةمتنوعةتجعميجاذبالفرصاستث

قاتاالفتقارالىاستراتيجيةواقعيةوواضحةلمتنميةالسياحيةفيالعراقعمىالرغممنكاللمحاوالتالتيعممتعمىتبنيياوزارةالسيا
( 1) حةولكنياليستعمىاسسعمميةوواقعيةمدروسةوعزاللقطاعالخاصمممشاركةفييا

ستثمرالخاصورغبتيبتوجييمدخراتيورؤ ،اضافةالىالمشاكموالمصاعبفيالبنيةالتحتيةاالساسيةوالتيتحدمنقدراتالم
وساموالينحواالستثمارفيمناطقالجذبالسياحيالجديدةوالمرادتنميتيا،وضعفالتخصيصاتالماليةالمخصصةلالست
ثمارالسياحيفيخططالتنميةالوطنية،اضافةالىضعفدورالجيازالمصرفيفيالتمويموتقديمالتسييالتاالئتمانيةلممستث

 .يةمرينمنالقطاعالخاصفيالمشاريعالسياح
ىيمنةالقطاعالعامعمىمعظماالستثماراتالكبيرةوعدمالسماحممقطاعالخاصفياالستثمارإليجادالشركةالحقيقيةالتيت
رتقيبالمشاريعالىمستوىاالنجازالمناسبوبالجودةالمطموبةلتعددادواراالشرافعمييا،وتيميشدورالقطاعالخاصفيالتنم

 . اصةبتنظيمعمميذاالقطاعيةالسياحيةواضمحالاللثقةفيعممينتيجةلعدموضوحالقوانينالخ
-ب

يعتبرعامالالستقراراالقتصاديفيالعراقجدميمفياستقطاباالستثماراتالسياحيةاألجنبيةو :عدماالستقراراالقتصادي
اليتسنىميذلكإالإذاكاناقتصادالدولةالمرغوباالستثمارفييامنطرفالمستثمرينمستقرا،ويظيرعدماالستقراراالقتصا

 : ) ( ديفيالحاالتاالتية
: التضخـ(1)

 :  حيثيعتبرالتضخمأحدكوابحاالستقراراالقتصاديكونييؤثرسمبًاعمىالعمميةاالستثماريةالسياحيةمنخالؿ
 .يؤديالتضخمإلىنفورالمستثمراألجنبيوتحويمرؤوساألموالممخارج•
 .يؤثرالتضخمسمباعمىميزانالمدفوعاتالوطني،ويؤديإلىزيادةالوارداتمنالسمعوالخدمات•
 .يؤديالتضخمإلىتقميصالصادراتالسيماانييؤديإلىارتفاعتكاليفاإلنتاجومنثمارتفاعأسعارالسمعوالخدماتالوطنية•
: تخفيضالعممةالوطنية(2)

وذلكبمعنىتخفيضقيمةالوحدةالنقديةالمقررةبالوحداتاألجنبية،وىذاماسيؤديبالضرورةإلىتخفيضسعرصرفالعممةال
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الشرائيةفيالخارج،ومنأسبابمجوءالدولةلتخفيضقيمةعممتياالوطنيةوطنيةفيمواجيةالعمالتاألخرىوانخفاضقوتيا
 :مايمي

 . معالجةاختالالتميزانالمدفوعاتالوطنيبتقييدالوارداتوتشجيعالصادرات•
معالجةمشكاللبطالةفياالقتصادالوطنيمنخالاللتوسيعفيالصناعاتالوطنيةبيدفالزيادةفيالتصديرومنثمالزيادةفي•

 .التوسعفيتوفيرمناصبشغمجديدة
:  معوقاتمالية-0

إناالستثمارالسياحييتطمبمواردماليةضخمةحتىيقومبعمميةإنشاءالمرافقوالمؤسساتالسياحيةاألساسية،كماأنمشرو 
 3  عاالستثمارالسياحييحتاجعمىاألقإللىمدة

 سنواتمنتاريخاالستغاللحتىيتمكنمنتحقيقالمردودية؛حتىأنياليصإللىتحقيقياعمىأرضالواقعإالبعدمدةقدتصإللى
(8 )
نوات،وىذامايتطمبتكيفاالستثمارالمصرفيمعيذىالخصوصيةعنطريقالقيامبمنتجاتماليةخاصةبالقطاعالسياس

مكانيةتأجياللدفع  .حيفيمعدالتالفائدةوا 
يمستوىالمؤسساتالماليةالعراقيةوعدمفعاليةالسوقالماليفيالعراقوسيطرتالمصارفالحكوميةعمىالقطاعالمدوبسببتن

اليفيالعراقوالتيييعادًةتكونذاتطبيعةتجاريةتقومبمنحقروضعاديةلكاللقطاعاتوالتأخذبعيناالعتبارخصوصيةالقط
ضالتيتمنحتكونقصيرةأومتوسطةااعالسياحيمماانعكسعمىمستوىاالستثمارفييذاالقطاعوادىالىعزوؼ،كماأنالقرو 

ألجمالتتماشىوطبيعةاالستثمارالسياحي،اضفالىذلكانالنشاطالسياحييعدنشاطاموسميًاودرجةالمخاطرةفييتختمف
منموسمألخرلذايتطمبتوفيربيئةماليةومصرفيةمالئمةلالستثمارالسياحيسواءكاناجنبياممحمييكونممقطاعالخاصد

ناالكتتابوالمشاركةبرؤوسأموااللمؤسساتالسياحيةوالمخاطرةيشتركورفعالومؤثر،ووجودسوقماليةذاتفعاليةتزيدم
 .) (  فيياعدةشركاه

يتخبط االستثمار السياحي في العديد مف المعوقات المتعمقة  معوقات اإلدارية والتنظيمية : -3
الى  وافتقار الدولة بانتشار البيروقراطية وكثرة االجراءات االدارية ، وباإلضافة إلى الفساد اإلداري،

استراتيجية   واضحة المعالـ حوؿ السياحة وافاؽ تطورىا بما يحدد الطريؽ نحو تحقيؽ التطور في 
 الءـ مع حجـ االمكانات الموجودة.ىذا القطاع وبما يت

: تأخذ عممية التنمية السياحية بعيف االعتبار تنمية كافة القطاعات األخرى ضعف البنية التحتية -4
لممساىمة في إنجاح العممية االستثمارية السياحية، حيث أنو ضعؼ البنية التحتية أثر سمبا عمى 
القطاع السياحي وذلؾ مف خالؿ  ضعؼ البنية التحتية  وتأثيرىا عمى المستثمريف عف طريؽ زيادة 

يث أنو ال مجاؿ لممقارنة بيف االستثمار في طرقات سميمة ومطارات مجيزة بأحدث التكاليؼ ح
التقنيات واجراءات سريعة مع بيئة استثمارية تفتقر لمعديد مف العوامؿ المشجعة لالستثمار السياحي، 
 ومناطؽ التوسع السياحي والتي األخرى لـ تكتمؿ تييئتيا بسبب عدـ وجود بنية تحتية مناسبة تتالءـ
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مع حجـ ىذه االمكانات وضعؼ الخدمات وخاصة في المرافؽ االساسية كالطرؽ والكيرباء 
، اضؼ الى ذلؾ ارتفاع تكمفة النقؿ ، وعروض السفر معدودة (1)واالتصاالت والصرؼ الصحي 

مقارنة بدوؿ الجوار ، ونوعية الخدمات التي ىي دوف المستوى المطموب، مع نقص كذلؾ الخطوط 
بطة بيف الدوؿ المصدرة لمسياح كميا امور تأثر عمى قرارات السائح في تحديد الوجية المباشرة الرا
 السياحية .

اضؼ االعالـ والترويج السياحي ، ويالحظ اف العراؽ يعاني مف ضعؼ  وجود تكنولوجيا اإلعالـ 
بة واالتصاؿ والمعمومات السياحية والنقص في المعطيات واالحصائيات المتعمقة بالسياحة وصعو 

التكيؼ مع تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ في قطاع السياحة رغـ امتالكيا لممواقع اإللكترونية مثؿ موقع 
 وزارة السياحة واالثار العراقية وموقع الييئات التابعة ليا والموقع التجاري. 

ير ال يمكف وصؼ االستقرار السياسي في العراؽ بالمطمؽ ، إذ اف تغ :معوقات سياسية وأمنية: 5
السياسية في والتجاذبات مف اعادة بناء المؤسسات االمنية ، وما تبعي 2113الحكـ بعد عاـ  نظاـ

المدة التي تمت ذلؾ العاـ ، تعد مف العوامؿ التي تؤثر في فرص جذب وتوطيف االستثمار السياحي 
استقرار الوضع السياسي  شرطًا الزمًا ألي نشاط استثماري ، إذ اف غياب االمف الف وذلؾ ،  ( 2)

واالستقرار  قد يؤدي الى عزوؼ البعض مف المستثمريف مف ممارسة النشاط االستثماري مما يؤثر 
ىذا مف جية، ومف جية اخرى يعد توفر االماف لمسياح الوافديف واحد عمى تدفؽ االستثمارات ، 

باإلضافة الى  وجية سياحية معينةعند قصد رورية  التي تسيـ في جذب السياح المقومات الض
قد يمغي العديد مف المقومات  عنصر االماف ، إال أف انعداـ  المقومات االخرى التي سبؽ ذكرىا 

بغض النظر عف الحوادث الطبيعة ، لكف ما يقمؽ راحة السياح عند التوجو لوجية سياحية معينة ىو 
اإلنساف، حدث بفعؿ يألمني الذي االختالؿ ا

نتيجة لتعرضو وكماىومعروففأنالعراققدشيدموجةمناالضطراباتوالظروفالسياسيةالصعبةخاللمدةالدراسة
لمعديد مف العمميات االرىابي وعدـ استتباب االمف بشكؿ مطمؽ في بعض المناطؽ  التي تعد وجاىت 

الذي ادى الى  تعثر دخوؿ المر لموصؿ واالنبار اسياحيو سواء لمسياحة الداخمية او الخارجية كمدينة ا
)  انعكسعمىمؤشراتالقطاعالسياحيفيصدارتيااالستثمارالسياحياالستثمارات والسواح الوافديف الييا مما 

34) 
:يعتبر التدىور البيئي أحد العوامؿ التي دفعت بالسياح خاصة األجانب بالنفور مف  : معوقات بيئية6

االستثمار في العراؽ وامتناعيـ عف زيارتيا، وذلؾ نتيجة لنوعية الخدمات غير الجيدة المقدمة نتيجة 

                                                           
1

 .6( انًصدر انسببك َفست ، ص 
5

(عهً عببش فبضم ، سريد عببش جىاد ، االستثًبر فً انًُبطك انحرة فً انعراق انفرص وانتحدٌبث ، وزارة انًبنٍت ، 

 .41ص، 5111اندائرة االلتصبدٌت ، بغداد ، 
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ر في غياب دور الرقابة القائمة عمى ىذا القطاع واىماؿ المناطؽ االثرية والدينية مف خالؿ التقصي
 اعماؿ الصيانة والترميـ وعادة البناء واجراء المزيد مف أعماؿ التنقيب.

عمى غرار باقي المعوقات توجد العديد مف المشاكؿ التي تسببت في إنتاج  : معوقات ثقافية : 7
 (1)ثقافية وطنية سمبية بالنسبة لممارسة األنشطة السياحية في العراؽ ومف أىميا ما يمي:

الحترافية:  اف االستثمار في راس الماؿ البشري يعد واحد مف اىـ اوجو االستثمار ضعؼ مستوى ا -إ
، الف انتاج الكوادر المتعممة والمتدربة يعتبر اساس لتوسيع االستثمار المحمي واالجنبي ، ويالحظ اف  

بسبب القطاع السياحي  في العراؽ يعاني التدريب والتأىيؿ مف ضعؼ المستوى االحترافي لمموظفيف، 
نقص في مؤسسات التأىيؿ السياحي ، اضؼ الى ذلؾ نقص في برامج المؤسسات التعميمية السياحية 

. 
إىماؿ دور الصناعة التقميدية في تنمية قطاع السياحة : فمـ تتولى السياسات المسؤولة عف  -ب 

ي العراؽ ، عمى تنمية قطاع السياحة أىمية الدور الصناعة التقميدية في تنمية الصناعة  السياحية ف
عكس الكثير مف الدوؿ التي اعتبرت المنتج التقميدي أبرز العناصر المكونة لممنتج السياحي ، اضافة 
الى وجود مشاكؿ تسويقية عديدة عند الحرفييف ونقض في الوعي التسويقي كذلؾ نقص اإلمكانيات 

 .(2)المادية لمقياـ بعممية تنشيط المبيعات
الثقافة السياحية: ويقصد بيا امتالؾ الفرد القدر الكافي مف المعارؼ  ضعؼ الوعي السياحي و -ج 

و الميارات و المفاىيـ التي تمكنو مف المفاىيـ السياحية، وكذلؾ العمميات الالزمة لمتخطيط و التنظيـ 
و التعامؿ مع المؤسسات وعجز في تسويؽ وجية السياحة في العراؽ ويظير ذلؾ مف خالؿ ضعؼ 

مي والخارجي، وضعؼ في التعامؿ بيف مختمؼ القطاعات والشركات في مجاؿ السياحة االتصاؿ الداخ
، وانخفاض وتدني مستوى النظافة العامة في المدف والمناطؽ السياحية واالثرية وعدـ كفاية المرافؽ 
العامة ونظـ معالجة النفايات في اطار انخفاض الوعي السياحي ، وعدـ وجود بيانات ومعمومات 

 بسبب غياب النظاـ الجيد لممعمومات واالحصاء السياحي كافية 
اختفاء بعض االثار السياحية  : اف القطاع السياحي في العراؽ يواجو تحديات كبيرة تتمثؿ في   -ح

احتفاء وتيديد منارة الحدباء في الموصؿ وطاؽ كسرى في المدائف ومموية سامراء فضال عف التيديد 
ياحية الدينية وضياع وفقداف العديد مف القطع األثرية الميمة ومف شأف األمني المستمر لممواقع الس

(  15ذلؾ أف يسيـ في زيادة التحديات والعقبات التي تواجو القطاع السياحي فقد سرقت ما يقارب )

                                                           
1

 ،كهٍت انعهىو  16، انعدد االلتصبد،"يعىلبث عًهٍت انُهىض ببنمطبع انسٍبحً فً انجسائر"، يجهت جدٌد يجٍطُتيسعىد (

 .61،ص:  5111،انجسائر، 14، انتجبرٌت وعهىو انتسٍٍر، جبيعت انجسائر االلتصبدٌت
5

( سبنى عبد انحسٍ رسٍ ، انبٍئت انًُبسبت نتفعٍم االستثًبراث انًحهٍت واستىطبٌ االستثًبراث االجُبٍت ، يجهت انغري 

 . 161، ص 5112( ، 8نهعهىو االلتصبدٌت واالدارٌت ، انعدد )
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وتعتبر عممية  2113الؼ قطعة اثرية والمخطوطات والوثائؽ الميمة مف المتحؼ العراقي بعد عاـ 
 اسوأ اعماؿ التخريب الثقافي في العصور الحديثة .النيب واحدة مف 

خ. عجز في تسويؽ وجية السياحة : ويظير ذلؾ مف خالؿ غياب األنشطة اإلعالمية المشاركة في  
المؤتمرات والمعارض في الخارج وعدـ التركيز عمى وضع خطة عمؿ مشتركة بيف األجيزة الخاصة 

 بة .بنشر الثقافة السياحية واألجيزة األخرى مف وسائؿ اإلعالـ سواء المسموعة، المرئية أو المكتو 
 اف المشاكؿ التي تواجو الفندقة وااليواء تظير في مايمي: ضعف طاقات اإليواء : -8

 ا. العجز في طاقات االستقباؿ.
 ب نقص اليياكؿ الفندقية ذات الجودة والطعاـ.

 ج. ىياكؿ اإليواء باىضو الثمف بالنسبة لمسياح المحمييف.
الشركات السياحية عصب العمؿ السياحي فعدـ تشكؿ تدني وضعف أداء الشركات السياحية :  -9

وجود شركات كبيرة تمتمؾ الخبرات الكافية في ميداف العمؿ السياحي ال يمكف اطالقًا اف نشيد نيضة 
حقيقية لمسياحة في العراؽ فبالرغـ مف تنوع المقاصد السياحية فيو وما يتميز بو مف مقومات متعددة ، 

زاؿ بعيدا عف السوؽ عف سوؽ السياحة والسفر العالمي وذلؾ فأف   المنتج السياحي العراقي ما
بضعؼ كفاءة ادارة الشركات والوكاالت السياحية  مف تقديـ عروض تنافسية ألغراء السائح لمقدـو الى 
العراؽ ، كما اف عمميا اقتصر عمى تقديـ عروض سياحية بسيطة ، ناىيؾ عف الدور الكالسيكي 

الت  باإلضافة إلى عدـ التكيؼ مع الطرؽ العصرية لمنشر اإللكتروني الذي تقـو بيا في تنظيـ الرح
وعدـ وجود برامج سياحية متميزة تسيـ في اطالة اقامة السياح في البمد ومف شاف ذلؾ أف يؤدي الى 

 اضعاؼ الخدمات السياحية المقدمة.
 االستنتاجات والتوصيات 

 .االستنتاجات: اوال
القطاعات االقتصادية الميمة  واحد الدعامات االساسية التي تسيـ يعد القطاع السياحي مف  -1

، بأعتباره مصدر ميـ لمدخؿ ، ومورد مف موارد النقد  االقتصادية التنميةالنمو و  في تحقيؽ
االجنبي ، وخمؽ وتوفير فرص عمؿ جديدة وتحسيف معيشة االفراد , وتحقيؽ تنمية اقميمية 

 متوازنة.
تكوف مف سمسمة متداخمة مف العمميات المركبة التي تحدد اوجو أف االستثمار السياحي ي -2

ومجاالت االنفاؽ والتمويؿ االستثماري والتي تيدؼ الى تطوير وتحسيف مكونات المنتج 
 السياحي ليتالءـ الطمب المتوقع عمية وبما يخدـ اىداؼ التنمية السياحية المستدامة .

في القطاع السياحي بشكؿ عاـ في العديد مف يالحظ انو بالرغـ مف ارتفاع حجـ االستثمار  -3
سنوات الدراسة اال انيا ال ترقى الى تحقيؽ الطموح في تنمية االقتصاد الوطني أما اعداد 
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السياح الوافديف الى العراؽ وااليرادات السياحية بالرغـ مف تسجيميا ارتفاع في السنوات قيد 
ياحي وانما نتيجة الزيادة في عدد الوافديف الدراسة وىذه الزيادة ال تعود لتحسيف النشاط الس

لمسياحة الدينية ، كما يالحظ اف ضعؼ طاقة االيواء السياحي في العراؽ وعدـ مالئمتيا 
 لزيادة الطمب السياحي .

سجؿ القطاع السياحي في العراؽ نسبة مساىمة ضعيفة في كؿ مف الناتج المحمي االجمالي  -4
ساىمتو  في التوظيؼ بالرغـ مف تزايدىا خالؿ مدة وبالتالي في نصيب الفرد منو ونسب م

في خفض نسب البطالة ، اال انيا ال ترقى الى المستوى المطموب اسوة واسيامو الدراسة 
 بدوؿ العالـ االخرى مما يدؿ عمى التأثير المحدد لالستثمار السياحي في ىذه المؤشرات .

ذا يعكس نشاط السياحة الدينية فقط التجاىؿ الحاصؿ في ا -5 ألنواع األخرى لمسياحات، وا 
كانت السياحة الدينية قد نجحت في جذب ثالثة مالييف سائح أجنبي سنويًا، فإف االستثمار 
الحكومي والخاص في األنواع األخرى مف السياحات قد يجمب مالييف مف الداخؿ والخارج 

القوؿ ما سيوفره  ويحقؽ نسبة جيدة مف إيرادات الموازنة العامة لمدولة العراقية. وغني عف
 ىذا القطاع مف فرص عمؿ وحركة اقتصادية تفوؽ واردات الضرائب، والتعريفات الجمركية.

ال يزاؿ القطاع السياحي في العراؽ يعاني مف معوقات كثيرة، منيا عدـ االستقرار األمني  -6
وعدـ وجود والبني التحتية  وضعؼ دور القطاع الخاص في االستثمار السياحي والسياسي، 

تطوير وتنشيط ىذا القطاع الحيوي ، اضؼ الى ذلؾ االفتقار الى استراتيجية واقعية لخطط 
وواضحة لمتنمية السياحية في العراؽ عمى الرغـ مف كؿ المحاوالت التي عممت عمى تبنييا 

لى تعرض العديد مف المتاحؼ والمواقع االثارية والتراثية والثقافية ا،فضال عف وزارة السياحة
، وفقداف نسبة ميمة مف التراث العراقي بسبب ضعؼ الحماية  2113التدمير والنيب عاـ 

المخصصة الى تمؾ المواقع ، وعدـ وجود االىتماـ بالصناعات الصغيرة المرتبطة بالسياحة 
 كالصناعات الحرفية والتراثية التي تساىـ في تطوير االقتصاد المحمي .

 ثانيا : التوصيات 
االستثمار في االقتصاد العراقي واعتماد سػياسػات تنويع  مصادر الدخؿ والثروة  اصالح واقع -1

جزءًا ىي االسػػتثمارات والمشػػاريع السػػياحية  وذلؾ الفىو السػػبيؿ االمثؿ لمتنمية المنشودة 
البنى التحتية وتأىيؿ المعالـ الحضارية واألثرية و  لتحقيؽ وتطويرمف ىذا اإلصالح 

مف خالؿ لمناطؽ الخضراء وتطوير طاقات االيواء والعرض الفندقي لكؿ مدينة السػػاحات وا
 .  المختمفة بعدد الغرؼ واالسرة والخدمات التي تقدميا طاقتيا االستيعابية  رفع

تطوير القطاع السػػياحي وتوفير التخصيصات المالية الالزمة ضمف الموازنات السػػنوية  -2
السػػياحة واآلثار وكذلؾ ىيئة السػػياحة لمنيوض بواقع القطاع لمدولة وتفعيؿ دور وزارة 
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السػػياحي واعمار وتأىيؿ  المواقع السػػياحية في محافظات ومناطؽ العراؽ المختمفة , فضاًل 
زالة التعارض في الصالحيات بيف  عف تعزيز االسػػتقاللية المينية لمقطاع السػػياحي وا 

 . قة بالشػػأف السػػياحيمختمؼ األطراؼ والجيات ذات العال
اعطاء دور لمقطاع الخاص في تطوير األنشػػطة السػػياحية مع وجود دولة داعمًا في ىذا  -3

المجاؿ ومعززًا لجميع أنواع االسػػتثمارات السػػياحية العامة والمختمطة والخاصة وُتعّد أسػػاليب 
لالسػػتفادة مف إمكانات الدولة وآليات الشػراكة بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص حاًل تنمويا 

مكانات القطاع الخاص في زيادة اسػػتثماراتِو في المشػػاريع السػػياحية  وانشاء  مجمس  ،وا 
أعمى لمسػػياحة مف الجيات الحكومية المعنّية بشػػؤوف السػػياحة والقطاع الخاص يأخذ عمى 

طار سػػياسػات اقتصادية جديدة عاتقو التخطيط ورسػـ السػػياسػات لألنشػػطة السػػياحية في ا
مف شػػأنيا أف تعطي لالسػػتثمارات السػػياحية األىمية التي تسػػتحقيا في ضوء ما يمتمكُو 

 العراؽ مف موارد ومقّومات سػػياحية .
 العمؿ عمى ازالة العراقيؿ التي تقؼ اماـ االستثمار السياحي في العراؽ ومنيا : -4
بصورة عامة مع التركيز عمى تمؾ التي تخدـ قطاع االىتماـ بمنظومة البنى التحتية  - أ

 .السياحة
العمؿ عمى تسييؿ وتشجيع انشاء مصارؼ حكومية او اىمية قادرة عمى تمبية متطمبات  - ب

 .المستثمريف في القطاع السياحي
العمؿ عمى تنمية الصناعات التقميدية والحرفية فيي تمثؿ التراث وتعكس صورة حقيقية عف  - ت

وثقافتيا بأعتبار السياحة والصناعة التقميدية تشكالف نشاطا متكامال، الوالية بحاضرىا 
باإلضافة إلى القياـ بتقديميا لمزبائف عمى المستوى المحمي والعالمي مف خالؿ األنشطة 

  .التسويقية والترويجية االزمة والتي تمعب دورا ميما في تطوير ىذا القطاع
ي في الترويج عف االستثمار السياحي  ونقؿ العمؿ عمى إعطاء وسائؿ اإلعالـ دور أساس -5

إقامة  ،مف خالؿ المعمومات الكافية لممستثمريف لتسييؿ فرص االستثمار السياحي في العراؽ
المؤتمرات والمعارض المحمية والدولية لمتعريؼ بالمناطؽ السياحية والعمؽ التاريخي لحضارة 

 .وادي الرافديف
 المصادر :

، تأثير تقمبات اسعار النفط الخاـ في السوؽ العالمي عمى معدالت البطالة  اسراء سعد فيد -1
كمية العمـو السياحية ،  –( ، الجامعة المستنصرية  2121 – 1971في العراؽ لممدة )

 . 2121( ،129مجمة االدارة واالقتصاد ، العدد )
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والتمويؿ ، اثراء  اسماعيؿ الدباغ ،الياـ خضير شبر ،مدخؿ متكامؿ في االستثمار السياحي -2
  2113لمنشر والتوزيع ،طبعة اولى ،عماف ،

اطمس بيانات العالـ ، السياحة ، احصائيات دولية وبيانات اقميمية وخرائط ، متاح عمى  -3
 https://ar.knoema.comالرابط: 

بمقاسـ سياـ، دور االستثمار السياحي في تحقيؽ التنمية المستدامة في الجزائر ف كمية العمـو  -4
  2118-2117االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية ، 

الدولي متاح عمى الموقع : بنكال  -5
https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=IQ 

بايرة ريمة ,استراتيجية التنمية السياحة المستدامة في الجرائر :دراسة  حاوشيف ابتساـ وبف -6
  2121, 2125تحميمية لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية 

رؤوؼ محمد عمي االنصاري ، السياحة في العراؽ ودورىا في التنمية واالعمار ، الطبعة  -7
 ، 2111االولى ، مطبعة ىدى برس، بيروت ،

، عالء كريـ مطمؾ ، دراسة مقومات الجذب السياحي والديني زىير عباس القريشي  -8
واالسالمي في مدينتي النجؼ االشرؼ وكربالء المقدسة ، مجمة االدارة واالقتصاد ، العدد 

(71 ، ) 
فاطمة فرج سعد ,االستثمار السياحي ودوره في تعزيز التنمية السياحية , دراسة حالة الدوؿ  -9

,مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية ,جامعة واسط  العربية مع اشارة خاصة لمعراؽ
 2115, 19,العدد

فرج سعد ،االستثمار السياحي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة )دراسة حالة الدوؿ العربية  -11
مع اشارة خاصة لمعراؽ ، جامعة واسط كمية االدارة واالقتصاد ، مجمة الكوت لمعمـو 

 2115(، 9عدد )االقتصادية واالدارية ، ال
قاسـ جبار خمؼ ، كريـ سالـ حسيف ، تنمية القطاع السياحي في العراؽ المقومات  -11

والتحديات والمتطمبات ، مجمة القادسية لمعمـو االدارية واالقتصادية ،مجمد الثامف عشر ، 
 2116(، 1العدد )

ر قيس رؤوؼ عبداهلل ، مثنى طو الحوري ، دور المصادر الطبيعية في نشوء وتطو  -12
 1982، الجامعة المستنصرية ،بغداد ،7السياحة ، مجمة االدارة واالقتصاد ، العدد 

كريـ سالـ حسيف ، قاسـ جبار خمؼ ، تنمية القطاع السياحي في العراؽ المقومات  -13
..التحديات .. المتطمبات ، مجمة القادسية لمعمـو االدارية واالقتصادية ،المجمد الثامف عشر 

 2116، العدد واحد، 

https://ar.knoema.com/
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 ةسياحة الصحراوية في منطقة اليضبيلؤي عدناف حسوف ، التوزيع المكاني لمقومات ال -14
الغربية في العراؽ عرض التجارب الدوؿ المجاورة لميضبة الغربية في مجاؿ السياحة 

 2121(، 135الصحراوية ، مجمة االدب ، العدد )
دار الكتب لمطباعة والنشر محمد عبد الرزاؽ موسى البغدادي ، جغرافية العراؽ السياحية ،  -15

 1991، جامعة الموصؿ ، 
مصطفى احمد السيد مكاوي ,االستثمار السياحي في مصر والدوؿ العربية االىمية  -16

 193والبحوث االستراتيجية ,العدد والتحديات ورؤية التطوير ,مركز االمارات لمدراسات 
ف االسالمي ، كتاب منظمة التعاوف االسالمية ، السياحة الدوليو في بمداف التعاو  -17

 احصائيات دوؿ االعضاء 
منى يونس حسيف ، اسراء سعد حسف ،دور االستثمار السياحي في تفعيؿ الشركة بيف  -18

(، 114(،العدد )41القطاع العاـ والخاص في العراؽ ، مجمة االدارة واالقتصاد ،السنو )
2118  

يجية التخفيؼ واجندة التنمية ندوه اىالؿ جودة ، منتظر فاضؿ ، الفقر في العراؽ بيف استرات -19
( ، 6( ، العدد ) 6، مجمة الطريؽ لمتربية والعمـو االجتماعية ، المجمد ) 2131المستدامة 

2119  
 .2117ىيئة السياحة واالثار ، دائرة التقييس واالحصاء ،  -21
وزارة التخطيط ، المجنة الوطنية لمتنمية المستدامة ، تقرير الطوعي الوطني الثاني لممتحقؽ  -21

  2121مف اىداؼ التنمية المستدامة ، العراؽ والعودة الى مسار التنموي ، 
 

22- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%
D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%
D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D
8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D
8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D
8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89 

23- WTO, tourism investment ,available at: www2.unwto.org 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89

