السياحة
دراسة عن القطاع

“بلغ عدد السائحين في األردن ما يقا رب  3.8مليون سائح في عام ،2017
وبلغت ذرو ة اإليرادات من قطاع السياحة  4,064.9مليون دوالر أمريكي في
اإليرادات السياحة الدولية .يعمل في قطاع السفر والسياحة 51,270
ً
فرد ا ،ويمثلون  ٪4.9من القوى العاملة في اململكة ،ويتمتع األردن ببنية
تحتية متطور ة للغاية في قطاع السياحة ،والتي تشمل مجموعة كبيرة من
الفنادق واملنتجعات الفخمة ،وبنية تحتية متطور ة في قطاع النقل ،وتتبنى
مجموعة كبيرة من األنشطة والفعاليات الثقافية ،ويتوفر بها املنتجعات
الصحية واملراكز الصحية املتميزة”.

السياحة دراسة عن القطاع
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نظرة عامة على قطاع السياحة في األردن
يتضمن قطاع السياحة األردني سريع النمو على العديد من املنافذ الواعدة والفرص االستثمارية ذات اإلمكانات العالية .وال
يزال يشكل قطاع السفروالسياحة ركيزة أساسية في االقتصاد األردني .حيث يضم األردن مجموعة من أكثراملمتلكات الفريدة
واملشهورة في العالم ،مثل البتراء ،وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع ،والبحر امليت الذي يمثل أخفض نقطة على سطح
الكرة األرضية ،وموقع املعمودية ،وصحراء وادي رم ،مما يساهم في تحويل اململكة إلى وجهة غنية بمجموعة كبيرة من مناطق
الجذب السياحي.
لقد قامت الحكومة األردنية بالتنازل عن فرض رسوم التأشيرة

ويتمتع األردن ببنية تحتية متطورة للغاية في قطاع السياحة،

على جميع أصحاب الجنسيات غير املقيدة التي تأتي من خالل

والتي تشمل مجموعة كبيرة من الفنادق واملنتجعات الفخمة،

شركات السياحة األردنية ،سواء كانوا مسافرين بشكل فردي أو

وبنية تحتية متطورة في قطاع النقل ،وتتبنى مجموعة كبيرة

في مجموعات .ويتم التنازل
196عن رسوم التأشيرة بشرط أن يق�ضي

من األنشطة والفعاليات الثقافية ،ويتوفر فيها املنتجعات

191
ليلتين متتاليتين في األردن .1وقد بلغ عدد
املسافر ما ال يقل عن

الصحية واملراكز الصحية املتميزة والعديد من شركات

 190من  3.8مليون سائح في عام ،2017
السائحين في األردن ما يقرب

السياحة وشركات إدارة الوجهات ( .3)DMCsيتصف أداء
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قطاع السياحة  4,064.9مليون دوالر
وبلغت ذروة اإليرادات من

اململكة بالتميز مقارنة بالدول املجاورة لها من حيث القدرة

أمريكي في اإليرادات الداخلية الدولية .2يعمل في قطاع السفر
والسياحة ً 51,270
فردا ،ويمثلون  ٪4.9من القوة العاملة في

التنافسية في مجال السفر والسياحة ،ويحتل األردن املرتبة
 75من أصل  136دولة في الترتيب العالمي ،أي أقل بدرجة

اململكة،

واحدة فقط عن مصر.
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http://international.visitjordan.com/generalinPormation/entryintojordan.aspx
المنتدى االقتصادي العالمي ،تقرير القدرة التنافسية في قطاع السفر والسياحة2017 ،
http://www.mota.gov.jo/Contents/Statistical_Summary_2017_Ar.aspx

الفرص االستثمارية
يمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد
األردني ،لذلك فقد ُبذلت جهود هائلة لتحسين اململكة وزيادة
تطويرقطاعات السياحة املتخصصة .ويوفرقطاع السياحة األردني ً
فرصا ذات
إمكانات عالية لجذب السياح إلى القطاعات الناشئة والواعدة األخرى .فيما يلي توضيح
تسعة من أبرز الفرص االستثمارية الواعدة في قطاع السياحة:
 - 1السياحة الترفيهية
ً
مجمعا
يتميزاالردن بتراثه العريق وثقافته الفريدة التي يجعله الوجهة املثالية للسياح مقارنة بالدول املجاورة له .ويمتلك األردن
ً
ً
وترفيهيا يضم ما يزيد عن  2200منشأة .4بما في ذلك الفنادق واملطاعم واملنتجعات واملرافق الترفيهية ،مما يوفر نحو
سياحيا
 19,883فرصة عمل في القطاع اإلقامة الفرعي .5كذلك يوفر األردن مجموعة من املنتجعات املميزة لقضاء أفضل العطالت لكل
من يرغب في االبتعاد عن ضغوط الحياة واالسترخاء واالستمتاع بوقته .تتنوع الفرص االستثمارية في هذا املجال الراقيً ،
بدءا من
أماكن اإلقامة (مثل الشقق الفندقية والفيالت الريفية واملنتجعات السياحية والصاالت واملطاعم والقرى والشاليهات والنزل)
ً
وصوال إلى األنشطة الترفيهية (مثل الحدائق املائية واملالهي ومتاحف األطفال األسواق التقليدية السياحية واملنتزهات الترفيهية
ومتنزهات األلعاب املائية والسوق التقليدي السياحي) .وقد تم الكشف عن مجموعة متنوعة من الفرص االستثمارية في القطاع
السياحي الترفيهي مع نمو قطاع السياحة في األردن.

4
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وزارة السياحة واآلثار.2015 ،
http://www.mota.gov.jo/Contents/Statistical_Summary_2017_Ar.aspx
السياحة دراسة عن القطاع
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 - 2مشروع املطل في العقبة
يتضمن مشروع املطل في العقبة إقامة منتجع ضخم على مساحة  650ألف متر مربع شمال ساحل العقبة وبجوار مشروع مر�سى
زايد ،ويتمثل عامل الجذب الرئي�سي لهذا املشروع في البحيرة الواقعة على قمة الجبل والتي ستكون بمثابة قلب املنتجع .ويشمل
املشروع ،على سبيل املثال ال الحصر ما يلي :الفنادق واملقاهي واملطاعم واملرافق التجارية واملرافق الترفيهية والبحيرات والرياضات
املائية ومرافق الصيد والفيالت والشقق واالستوديوهات املخدومة والتلفريك والتاك�سي املائي ،باإلضافة إلى املرافق والخدمات
الالزمة لخدمة وظائف املشروع الرئيسية .عالوة على ذلك ،فإن سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،من خالل شركة تطوير
العقبة ،على استعداد للمشاركة مع املستثمرين املستقبليين في هذا املشروع .تبلغ قيمة االستثمار التقديري اإلجمالي في املشروع
ملياردوالرأمريكي .6وتشمل خيارات االستثمارامللكية الكاملة أو الشراكة مع شركة تطويرالعقبة.
 - 3السياحة العالجية واملنتجعات الصحية
يعتبر األردن واحدة من أبرز وجهات السياحة العالجية في الشرق األوسط ،ومن املتوقع أن يتحقق نمو أكبر في السنوات القادمة
نتيجة لزيادة السياحة العالجية من الدول املجاورة .تجذب السياحة العالجية وحدها ما ال يقل عن  250,000مريض إلى األردن
ً
سنويا ،وتدر  ٪40من إيرادات السياحة اإلجمالية للدولة .7وقد ساهمت السمعة الجيدة لقطاع الرعاية الصحية في اململكة
باستمرارفي رفع قيمتها املضافة من خالل تعزيزمستوى الجودة باملعاييرالدولية .وعلى هذا النحو ،تزداد الفرص االستثمارية ،مثل
الجهات ذات الخبرة في السياحة العالجية واملنتجعات الصحية واملراكزالصحية والعالج الطبيعي ومستحضرات التجميل الخاصة
بمنطقة البحرامليت وتجهيزالطين وتكريره ،من أجل استيعاب السياح وتلبية متطلبات السياحة العالجية.
 - 4السياحة البيئية والطبيعية
يقدم األردن العديد من األنشطة املثيرة في الهواء الطلق للسياح الباحثين عن املغامرة .لقد ازدادت السياحة البيئية في األردن
بشكل كبير بسبب الضغوط البيئية والطلب املتزايد على الوظائف خارج املدن .ومن ضمن العديد من األنشطة السياحية التي
تتمحور حول الطبيعة في األردن توجد محمية غابة عجلون والعقبة ومحمية األزرق املائية ومحمية املوجب للمحيط الحيوي
ومحمية الشومري لألحياء البرية ومنطقة محمية وادي رم .توفر هذه الوجهات الطبيعية العديد من األنشطة الترفيهية للسياح
الذين يحبون االستمتاع بالحيوانات واملحيطات والحياة البرية وامل�شي ملسافات طويلة وغيرها من األنشطة الطبيعية التي تشمل
ما يلي :السكن والتخييم ومسارات امل�شي (مثل طريق األردن وممرالبادية الشرقية في األردن) واألودية الضيقة وسفاري املها العربي
وركوب الدراجات وتناول الطعام واألنشطة الثقافية والرحالت بالحافلة.
 - 5املجمع الريا�ضي  -العقبة
إن انشاء مدينة رياضية هي فرصة استثمارية مثمرة في مجال األلعاب الرياضية املتعددة في العقبة ،وستكون مساحة ديناميكية حيوية تخدم
املجتمع املحلي وتستضيف الفرق الدولية .ويمكن أن توفر املدينة الرياضية ً
مزيجا من األنشطة الرياضية لعدد يصل إلى  3000مستخدم.
وقد تم اقتراح إقامة هذا املشروع في املنطقة الشمالية ،وسيقام على قطعة أرض بمساحة  250دونم ،ويتم عرضه كفرصة استثمارية على
أساس البناء واالمتالك والتشغيل ( )BOOللمستثمرين املهتمين بهذا املجال تحت إشراف شركة تطوير العقبة .يبلغ إجمالي قيمة االستثمار
املقدرلهذا املشروع  84.6مليون دوالرأمريكي.
٤
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دليل االستثمار التابع لهيئة االستثمار األردنية.2018 ،
مؤشر السياحة الطبية.2017 ،

 - 6السياحة الدينية
تتزايد رحالت السياحة الدينية إلى األردن ،ويشتهر كل من موقع املعمودية وجبل نيبو وخريطة مأدبا الفسيفسائية لدى السياح املسيحيين،
كما أن نهر األردن والبحر امليت يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح .يتم منح الحجاج املسلمين فرصة إلضافة اململكة إلى برامج الحج والعمرة
لديهم .8وال شك أن التنوع الغني الذي يضم العديد من املساجد والكنائس من العصور الوسطى وً 34
موقعا ً
دينيا يضيف إلى جاذبية اململكة
كوجهة سياحية شعبية دينية .وتتميز بعض مواقع السياحة الدينية بتوافر املزيد من الفرص ملشاهدة املناظر الطبيعية في األردن ،مما يوفر
ً
فرصا كبيرة لالستمتاع واملغامرة في الهواء الطلق.
 - 7سياحة املغامرات

196

191املغامرة املقيمين في األردن االستمتاع بتسلق الصخور في صحراء وادي رم أو امل�شي ملسافات طويلة في املنطقة
يمكن للسياح الباحثين عن
الجبلية الشمالية في األردن190أو الغوص بالقرب من الشعاب املرجانية الرائعة في العقبة .تشمل أنشطة السياحة البيئية التي يتمتع بها السياح
169
األردن اإلقامة وامل�شي والتخييم والغوص .وتشمل الفرص االستثمارية في هذا املجال املتميز مراكز الغوص ومراكز
الباحثين عن املغامرة في
164

التسلق واملخيمات السياحية.
 - 8السياحة التعليمية
تجتذب برامج التعليم والبنية التحتية املمتازة في األردن العديد من الطالب األجانب الذين يتطلعون إلى دراسة اللغة العربية في الشرق
األوسط ،أو الطالب القادمين من الشرق األوسط الذين يتطلعون إلى الدراسة في الجامعات األوروبية واألمريكية في األردن .لذلك فإن األردن
بها نسبة عالية من الطالب األجانب في التعليم العالي باملقارنة مع الدول املجاورة لها.9
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).إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻردن(
”املصدر :املنظمة العاملية للملكية الفكرية“ ،2018 ،مؤشراالبتكارالعاملي 2018

 - 9سياحة االجتماعات والحوافزواملؤتمرات والفعاليات ()MICE
تعتبر سياحة االجتماعات والحوافز واملؤتمرات والفعاليات في األردن غير متطورة بدرجة كافية بالنسبة إلمكانياتها ،خاصة بالنظر إلى البيئة
املستقرة واآلمنة التي توفرها األردن .10لذلك تتوافر الفرص االستثمارية في هذا القطاع لشركات إدارة وتنظيم الفعاليات ومراكز املؤتمرات
والقاعات متعددة األغراض .وسوف يترتب على تطويرهذه املجاالت السياحية وجلب السياح إليها ازدهارالقطاعات الفرعية األخرى للسياحة
بشكل طبيعي وتعزيزجذبها للسياح وتحفيزنموها.

٨
9
10

ذا انفستور  -األردن ()٢٠١٦
المنظمة العالمية للملكية الفكرية  / ٢٠١٨ /مؤشر االبتكار العالمي ٢٠١٨
مجلس السياحة األردني  -العودة إلى إستراتيجية النمو .2016 ،2019-2017
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لماذا األردن؟
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مجهزا بالنسبة للمجاالت القادمة في الهندسة أو الصناعة
عصريا
وصديقا لألعمال و موقعا
مستقرا
موقعا
تعتبر اململكة األردنية
أو تكنولوجيا املعلومات أو علوم الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ويوفر األردن البيئة الحيوية السليمة والتي
ُ ّ
تمكن الشركات من الحصول على مواهب فريدة متعددة ،واملساعدة في األعمال التجارية ،وكذلك إيجاد شريك حكومي راغب في
املساعدة في تمكين نمو هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

محور الخدمات اللوجستية
اإلقليمية والبناء (وإعادة
اإلعمار)

الوجهة املناسبة للسياحة
الترفيهية والسياحة الطبية

مركزإقليمي إلدارة العمليات

موقع استراتيجي إلى جانب األمان واالستقرار
وعوامل اتصال وربط فريدة ومنصة خدمات
لوجستية تنافسية وهذا ما جعل األردن في املكان
املناسب بشأن الخدمات اللوجستية اإلقليمية
والبناء وإعادة اإلعمار.

من املعروف عن اململكة أنها محل ترحيب
واستضافة إلى جانب مجاالتها املتنوعة ومناطقها
الساحرة ومناخها املريح مما جعل األردن الوجهة
الفاتنة لجميع أنماط السياحة.

تقدم األردن بيئة عمل متسمة بالحركة واالبتكار
والعوملة إلى جانب السهولة العالية في إنشاء
وتأسيس الشركات في موقع مستقروتناف�سي
ويمكن توقع التكاليف فيه وهو ما جعل األردن في
املركزالرئي�سي للمنطقة بالنسبة لعمليات
الشركات التي تتطلب وفرة من املواهب التي تتمتع
باملهارات العالية.

حقائق

اتفاقيات التجارة الحرة
7
دائرة السوق املباشرة
 1,5مليارمستهلك
مناطق تنموية
 14منطقة عبراألردن
االتصال والربط
 12ميناء بحري ،ومطارات جوية ومطارات برية

الوصول إلى األسواق اإلقليمية
والدولية
أثمرت شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة في
األردن واتفاقيات االستثمارالثنائية إلى إيجاد طرق
الوصول املميزة إلى أكثرمن  1.5مليارمستهلك في
أكبراألسواق حول العالم.

الحرية االقتصادية
املركزالرابع على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ()2018

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد
 4,129.8دوالرأمريكي ()2017

عدد الجامعات
36

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﺠﻠﻮن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴍﻛﻪ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎين اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ  -ﺳﺤﺎب

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴني ﻟﻸﻋامل اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳌﻮﻗﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴني ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎين اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ  -اﻟﻜﺮك
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ  -ﻣﻌﺎن

عدد املهندسين لكل  10,000فرد
)2017( 151.0
عدد األطباء لكل  10,000فرد
)٢٠١٧( 28.6

أدى مزيج رأس املال االستثماري والساحة
االبتكارية ملواهب التكنولوجيا والقطاع املالي
السليم إلى تحويل األردن الى نظام بيئي ابتكاري
جاهزللمستثمرين وللشركات الناشئة.

ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟرثﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ
اﳌﻔﺮق -
ﺣﺴني ﺑﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻃﻼل
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﳌﻔﺮق
ارﺑﺪ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ

الناتج املحلي اإلجمالي
 40.07ملياردوالرأمريكي ()2017

نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي
)2017( ٪2.0

مركزرأس املال االستثماري
واالبتكار

ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ

لماذا األردن لقطاع السياحة؟
 - 1التراث الثقافي
يضم األردن مجموعة كبيرة من املعالم التاريخية واألثرية والطبيعية للسياح الباحثين عن خوض تجربة ثقافية .وال يشكل البحر
امليت ومدينة البتراء الصخرية القديمة واآلثار القديمة في العاصمة سوى عدد قليل من التجارب التاريخية العميقة والعديدة
التي يمكن للسياح االستمتاع بها في األردن .توفر اململكة للسائحين فرصة فريدة للتجول والتعرف على معالم الشرق األوسط مع
الشعور باألمن واألمان طوال رحالتهم السياحية .كما يستمتع املواطنون والزوار والسائحون بحياة جيدة في األردن في ظل وجود
الحرية الشخصية والسالمة والنظام التعليمي والصحي الجيد والبيئة املتنوعة واملتسامحة واملالئمة لألسرة ،إضافة إلى توافرجميع
والعشرين.
وسائل الراحة للقرن الواحد
196
 - 2السالمة واألمن
عموما باعتباره أكثر ً
ً
أمانا من الوجهات األخرى في املنطقة .ويتقدم مفهوم السالمة املطبق في األردن بدرجة كبيرة
ُينظر إلى األردن
169
مقارنة بالوجهات األخرى التي يسافر164إليها الكثيرون ،مثل املكسيك ، ١١ومقارنة بالوجهات السياحية اإلقليمية الكبرى ،مثل مصر
وتركيا .١٢إن سالمة البيئة السياحية وأمنها في األردن يشبه أمن وسالمة البيئة السياحية في قبرص .وتدرك الحكومة األردنية أهمية
قطاع السياحة بالنسبة لالقتصاد الوطني ،لذلك تعمل على ضمان استعداد اململكة وتجهيزها باملوارد الالزمة لتمكين نمو القطاع
وتعزيزقوته.
191
190

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ



ﻣﺼﺮ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﺮﻛﯿﺎ

ا ﻟﻤﻜﺴﯿﻚ



ا ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ





اﻷردن

ﻗﺒﺮص



اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ














اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﻣﻦ أﺻﻞ  ۱۳٦دوﻟﺔ(

 - 3البنية التحتية السياحية ذات الجودة العالية
من أهم املزايا التنافسية الرئيسية في األردن قربها من األسواق الفرعية اإلقليمية الكبيرة واملراكزالجوية الرئيسية (مثل اسطنبول
ودبي) والوجهات الكبيرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي .إن الخطوط الجوية امللكية األردنية ،ومقرها مطارامللكة علياء الدولي
في عمان ،هي عضو في تحالف عالم واحد ،باإلضافة إلى أن مجلس السياحة األردني قد وقع على مذكرات تفاهم مع االتحاد للطيران
ً
وشركة طيران اإلمارات .ويستكمل األردن عرض السياحة اإلقليمية لديه بتقديم ً
ً
مختلفا إلى حد كبير عما تقدمه
سياحيا
منتجا
الدول األخرى ،مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة على سبيل املثال .وفي ظل وجود مطارين في عمان ومطارواحد يخدم العقبة على
وجه التحديد ،أصبحت جودة البنية التحتية للنقل الجوي في األردن وشبكة الربط بها من بين أعلى املعدالت في املنطقة.13

١١
١٢
13

المنتدى اإلقتصادي العالمي ،مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة ٢٠١٧
المنتدى اإلقتصادي العالمي ،مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة ٢٠١٧
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي“ ،مؤشر القدرة التنافسية في قطاع السفر والسياحة.2017 ،
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169

169

164

164

ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي

ﺷﺒﻜﺔ رﺑﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي





اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ





اﻷردن



ﻟﺒﻨﺎن





ﺗﻮﻧﺲ





ﻣﺼﺮ



اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻟﺒﻨﺎن



اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﻣﻦ أﺻﻞ  ۱۳۷دوﻟﺔ(

ﻣﺼﺮ

ﺗﻮﻧﺲ



ﻗﺒﺮص

اﻷردن

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﻣﻦ أﺻﻞ  ۱۳۷دوﻟﺔ(

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي“ ،2017 ،تقريرالقدرة التنافسية في قطاع السفروالسياحة .”2017

 - 4مركزالسياحة النوعية
يوفراالردن إمكانات تناسب قطاع السياحة النوعية سريع النمو (على سبيل املثال ،السياحة الطبية والصحية والسياحة الدينية
وسياحة املغامرات والسياحة السينمائية وسياحة االجتماعات والحوافزواملؤتمرات والفعاليات) .لذلك يشمل العديد من أنشطة
السياحية الخاصة التي يوفرها األردن مجموعة متنوعة من القطاعات االقتصادية األخرى في اململكة .وتقدم هذه األسواق
السياحية الخاصة مجموعة كبيرة من الفرص االستثمارية.
 - 5بيئة محفزة للنمو
تلتزم حكومة األردن بمزيد من التطوير واالستثمار في قطاع السياحة ،وهو ما ينعكس من خالل تحديد أولويات السياسات لديها
وميزانية اإلنفاق الكبيرة ً
نسبيا ( ٪10.7من إجمالي امليزانية) على قطاع السياحة .كما تعكس رؤية األردن  2025التزام حكومة
األردن بنمو قطاع السياحة ،14حيث تركزبشكل خاص على تطويرالتجمعات السياحية املوجودة في اململكة .أطلقت هيئة تنشيط
السياحة العديد من الحمالت التسويقية في أسواق السياحة الرئيسية للمساهمة في نشرصورة إيجابية عن األردن ،ويلتزم املجلس
بمواصلة هذا النشاط.
 - 6املناطق التنموية املخصصة لقطاع السياحة
تقع املناطق التنموية املخصصة لقطاع السياحة في مختلف املناطق السياحية في اململكة ،وتقدم بنية تحتية عالية الجودة وبيئة
ّ
مبسطة إلدارة األعمال التجارية ومواتية ملزاولة األعمال ،مع تعزيز ذلك من خالل توفير حزم الحوافز الجذابة للشركات العاملة
داخل املناطق التنموية .تشمل املناطق التنموية األكثرصلة بقطاع السياحة ما يلي:
• سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة (العقبة) ،وتقع في العقبة ،وهي املدينة الساحلية األردنية الواقعة على البحراألحمر.
• منطقة البحر امليت التنموية ،ﺣﻴﺚ يوجد ﻋﺪد ﻣﻦ ﻤﺸﺎرﻳﻊ التطوير السياحية والعقارية اﻟﻜﺒﻴﺮة قيد اإلنشاء ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
الكورنيش واﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮاﻤﻟﻴﺖ .تختلف فرص االستثمارفي هذه املنطقة التنموية بشكل كبيرمن حيث حجم االستثمار
ونوعه ،وهذا يتوقف على ما يفضله املستثمروخبرته ورغبته .15
• منطقة عجلون التنموية ،تقع شمال عمان ،وتشتهر املنطقة بالنباتات والغابات واملناظر الطبيعية للقرى التقليدية واملواقع
األثرية.

٨
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14
15

المنتدى االقتصادي العالمي ،مؤشر القدرة التنافسية في قطاع السفر والسياحة.2017 ،
ذا إنفستور ،األردن.2016 ،

عناوين االتصال
املبنى الرئي�سي
الدوارالخامس :شارع مو�سى بن نصير ،ص .ب893 .
عمان  ،11821األردن
الهاتف+962)6(5608400 :
فاكس+962)6(5608416 :
البريد االلكترونيinfo@jic.gov.jo :
املوقع االلكترونيwww.jic.gov.jo :

السياحة
دراسة عن القطاع

