دبً تستقبل  7,4ملٍىن زائر فً الربع األول مه
العام الجاري
 اسرفبع أػذاد انضّٔاس يٍ انُٓذ ثُغجخ ٔ ،%7يٍ سٔعٛب ،%601
ٔانظ%61 ٍٛ
 انضّٔاس يٍ أنًبَٛب ٔفشَغب ٔاٚطبنٛب ٚغجهٌٕ ًَٕاً يهذٕظبً
دبً 52 ،إبرٌل  :5102د ّمك لطبع انغٛبدخ ف ٙدث ٙخالل انشثغ األٔل يٍ
انؼبو انجبس٘ يؼ ّ
ذالد ًَٕ يزٕاطهخٔ ،رنك ػهٗ انشغى يٍ رؤثٛش رمهت أعؼبس
انؼًالد انؼبنًٛخٔ .ثذغت اإلدظبئٛبد انظبدسح ػٍ دائشح انغٛبدخ ٔانزغٕٚك
انزجبس٘ ثذث( ٙدث ٙنهغٛبدخ) ،فمذ اعزمجهذ اإليبسح  7,7يه ٌٕٛصائش دٔن ٙخالل
انفزشح يٍ شٓش ُٚبٚش ٔدزٗ َٓبٚخ يبسط  ،1062ثضٚبدح لذسْب  1ثبنًبئخ يمبسَخ يغ
انفزشح رارٓب يٍ انؼبو انًبػ.ٙ

ٔدبفظذ األعٕاق انثالثخ انشئٛغٛخ ػهٗ يشاكضْب انًزمذيخ ،دٛث جبءد انُٓذ
ف ٙانًشكض األٔل ثضٚبدح  7ثبنًبئخٔ ،ثؼذد صّٔاس ثهغ  167أنفبً ْٙٔ ،انضٚبدح انزٙ
أعًٓذ ف ٙانزخفٛف يٍ آثبس انزشاجغ انطفٛف نجؼغ األعٕاق يثم انًًهكخ

انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انز ٙجبءد ف ٙانًشكض انثبَٔ ،ٙعجهذ اَخفبػبً ثُغجخ
6ثبنًبئخٔ ،كزنك انًًهكخ انًزذذح انز ٙدهذ ف ٙانًشكض انثبنث ٔعجهذ اَخفبػب
ثُغجخ  2ثبنًبئخ .فًٛب دهّذ سٔعٛب ف ٙانًشكض انشاثغٔ ،رظ ّ
ذسد لبئًخ األعٕاق
األلٕٖ ًَٕاً ثُغجخ  601ثبنًبئخٔ ،ثؼذد صٔاس ثهغ  152أنفبًٔ ،رنك ثبنًمبسَخ يغ انشثغ
األٔل يٍ ػبو ٚٔ ،1067شجغ عجت رنك انٗ يُخ سػبٚب سٔعٛب رؤشٛشاد انذخٕل
ػُذ انٕطٕل انٗ يُبفز انذٔنخٔ ،انز ٙرى رطجٛمٓب فٔ ٙلذ يجكش يٍ انؼبو
انًبػ ،ٙكًب جبءد انظ ٍٛف ٙانًشكض انخبيظ ثؼذد  152أنف صائشٔ ،ثُغجخ ًَٕ
 61ثبنًبئخ ،دٛث اعزفبدد أٚؼبً يٍ راد اإلجشاءاد نهضٔاس انظ.ٍُٛٛٛ

ٔع ّ
جهذ أٔسٔثب ًَٕاً كجٛشاً ف ٙأغهت أعٕالٓب خالل انشثغ األٔل ،دٛث ده ّذ أنًبَٛب
ف ٙانًشكض انغبثغ ثُغجخ صٚبدح  61ثبنًبئخٔ ،ثؼذد  627أنف صائش ،ثى فشَغب فٙ
انًشكض انثبَ ٙػشش ثضٚبدح  67ثبنًبئخ ثؼذد  601آالف صائشٔ ،اٚطبنٛب ف ٙانًشكض
انشاثغ ػشش ثًُٕ  10ثبنًبئخٔ ،ثؼذد  20أنف صائشٔ .ثبإلػبفخ انٗ رنك ،رم ّ
ذيذ
انغٕٚذ ٔألٔل يشح نزُؼى انٗ لبئًخ األعٕاق انؼشش ٍٚاألٔنٗ انًظ ّ
ذسح نهضّٔاس انٗ
دث ،ٙثُذٕ  71أنف صائشٔ ،ثُغجخ صٚبدح ثهغذ  2ثبنًبئخ.
ٔف ٙاألعٕاق انؼششح انشئٛغٛخ أٚؼبً ،ع ّ
جهذ عهطُخ ػًبٌ انز ٙدهّذ فٙ
انًشكض انغبدط اَخفبػبً ثُغجخ  7ثبنًبئخٔ ،رنك ػهٗ ػٕء انزذ ّ
ذٚبد االلزظبدٚخ
انز ٙشٓذْب ػبو ٔ ،1067انز ٙأثّشد ػهٗ أػذاد انمبدي ٍٛانٗ دث ٙثشكم ػبو.
أيب أػذاد انضّٔاس يٍ انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخٔ ،انز ٙجبءد ف ٙانًشكض انثبيٍ
جهذ صٚبدح ثُغجخ  1ثبنًبئخ ،ثًُٛب جبءد اٚشاٌ ف ٙانًشكض انزبعغ ٔع ّ
فغ ّ
جهذ

اَخفبػبً ثُغجخ  62ثبنًبئخٔ ،ثبكغزبٌ ف ٙانًشكض انؼبشش ٔثبَخفبع َغجزّ 11
ثبنًبئخ.

ٔيٍ دٛث انزٕصٚغ انجغشافٔ ٙانًُبؽك اإللهًٛٛخ ،دبفظذ دٔل يُطمخ غشة أٔسٔثب
ػهٗ يشكضْب انًزمذؤ ،أعًٓذ ثضٚبدح كجٛشح ثهغذ  11ثبنًبئخ ف ٙأػذاد انضّٔاس
انذٔن ،ٍٛٛيزم ّ
ذيخ ثزنك ػهٗ يُطمز ٙدٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٔ ،ٙجُٕة
آعٛب انز ٙثهغذ دظخ كم ٔادذح يًُٓب  67ثبنًبئخ .كًب دبفظذ يُطمخ انششق
األٔعؾ ٔشًبل افشٚمٛب ػهٗ اعزمشاسْب ٔثذظّخ ثهغذ َغجزٓب  66ثبنًبئخ ،أيب
يُطمخ شًبل ٔجُٕة ششق آعٛب فجهغذ دظزٓب  60ثبنًبئخ يٍ اجًبن ٙػذد
انضّٔاس ،فًٛب ثهغذ دظخ كم يٍ سٔعٛبٔ ،ساثطخ انذٔل انًغزمهخٔ ،ششق أٔسٔثب 60
ثبنًبئخ أٚؼبً ،دٛث أعًٓذ ثضٚبدح يهذٕظخٔ ،ثُغجخ  50ثبنًبئخ ف ٙأػذاد انضّٔاس
خالل انشثغ األٔل .أيب يُطمخ أيشٚكب انشًبنٛخ ٔانجُٕثٛخ انز ٙػكغذ رُٕع لبػذح
صٔاس دث ،ٙفؤعًٓذ ثُغجخ يغزمشح ػُذ  1ثبنًبئخ ف ٙأػذاد انضٔاسٔ ،دممذ
افشٚمٛب ًَٕاً ثُغجخ  65ثبنًبئخ ،ثًُٛب ثهغذ يغبًْزٓب  5ثبنًبئخٔ ،أيب
أعزشاالعٛب فجهغذ َغجخ يغبًْزٓب  6ثبنًبئخ.
ٔلبل سعادة هالل سعٍد المري ،المدٌر العام لدبً للسٍاحت" :د ّمك انشثغ
األٔل يٍ انؼبو انجبس٘ أدا ًء يغزمشاً أعٓى ف ٙدػى انمطبػبد انًشرجطخ ثمطبع

انغٛبدخ يثم انؼٛبفخ ٔانطٛشاٌ ،دٛث اعزمجهذ دث 7,7 ٙيه ٌٕٛصائشَٔ ،زٕلّغ
انًضٚذ يٍ انضخى خالل فظم انظٛف ٔدزٗ َٓبٚخ انؼبؤ ،رنك ثذػى يٍ ششكبئُب
اإلعزشارٛجٔ ،ٍٛٛانغٛبعبد انُبجذخ انز ٙعبًْذ ف ٙرؼبفش انجٕٓد نزؼضٚض
انًُٕ ف ٙػبو ٔ .1062يغ افززبح انًضٚذ يٍ أيبكٍ انجزة ٔانٕجٓبد انزشفٛٓٛخ فٙ
دث ٙخالل انفزشح انًبػٛخٔٔ ،جٕد يشبسٚغ ٚزٕلّغ افززبدٓب دزٗ َٓبٚخ انؼبو
انجبس٘ ،فب ّ
ٌ دث ٙرشعخ يٍ يكبَزٓب ٔرزًزّغ ثجبرثٛخ لٕٚخ نذٖ يخزهف فئبد انضّٔاس
ف ٙاألعٕاق انشئٛغٛخ ْٕٔ ،يب ًٚكُّٓب يٍ اجززاة انضّٔاس انزٚ ٍٚضٔسَٔٓب ألٔل يشّح،
ٔرذفٛض اٜخش ٍٚػهٗ ركشاس انضٚبسح الكزشبف كم يب ْٕ جذٚذ ًٚكٍ أٌ رم ّ
ذيّ نٓى
انًذُٚخٔ ،كزنك َغزثًش نزغهٛؾ انؼٕء ػهٗ انًمّٕيبد انز ٙرزًزّغ ثٓب دث ٙفٙ
األعٕاق انًخزهفخ العزمطبة انًضٚذ يٍ انضّٔاسٔ ،رنك يٍ خالل دًالرُب انزشٔٚجٛخ
انًزٕاطهخ ػجش يٕالغ انزٕاطم اإلجزًبػٔ ،ٙاإلػالو انشلًٔ ،ٙانٕٓارف انزكٛخ.
َٔذٍ َزمذو انٗ األيبو ثفؼم انذػى انمٕ٘ انز٘ َذظٗ ثّ يٍ دكٕيخ دث،ٙ
ٔششكبئُب ف ٙانمطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبصٔ ،عُؼًم عٕٚبً نزذمٛك انشإٚخ انغٛبدٛخ
 1010انشايٛخ انٗ اعزمجبل  10يه ٌٕٛصائش عُٕٚبً ثذهٕل انؼمذ انًمجم".
قطاع الضٍافت
يغ َٓبٚخ شٓش يبسط  1062ثهغ ػذد انغشف انفُذلٛخ ف ٙدث 602,207 ٙغشف
ثضٚبدح لذسْب  7ثبنًبئخ ،فًٛب ٔطم ػذد انًُشآد انفُذلٛخ انٗ  122فُذلبً ٔشممب ً
فُذلٛخ ثضٚبدح لذسْب  6ثبنًبئخٔ ،رنك ثبنًمبسَخ يغ انفزشح رارٓب يٍ انؼبو انًبػ.ٙ
كًب اسرفغ ػذد انهٛبن ٙانفُذلٛخ انًذجٕصح انٗ  2,17يه ٌٕٛنٛهخ ،ثبنًمبسَخ يغ
 7,21يه ٌٕٛنٛهخ عجهذ ف ٙػبو  ،1067فًٛب دبفظذ انفُبدق ٔانشمك انفُذلٛخ
ػهٗ َغجخ اشغبل يغزمشح ػُذ  27ثبنًبئخ.
ٔرؼكظ ْزِ اإلدظبئٛبد أٌ دث ٙيغزًشح ف ٙرٕفٛش فشص اعزثًبسٚخ جزاثخ نكم
يٍ يش ّغه ٙانًُشآد انفُذلٛخ ٔانًطّٕس ،ٍٚدٛث َجخ لطبع انؼٛبفخ ف ٙرغجٛم
َزبئج اٚجبثٛخ ،ػجش رذمٛك انزٕاصٌ ث ٍٛانؼشع ٔانطهت.
اوتهى-لمحت عه دائرة السٍاحت والتسىٌق التجاري بدبً (دبً للسٍاحت)
رزًثم سعبنخ دث ٙنهغٛبدخ انٗ جبَت سإٚزٓب انًطهمخ انز ٙرشي ٙانٗ رشعٛخ يكبَخ دثٙ
نزظجخ انًذُٚخ ٔانًذٕس انزجبس٘ األكثش صٚبسح ف ٙانؼبنى ف ٙصٚبدح انٕػ ٙثًكبَخ دث ٙكٕجٓخ
عٛبدٛخ نهضّٔاس يٍ جًٛغ أَذبء انؼبنى ٔاعزمطبة انغٛبح ٔاالعزثًبساد انذاخهٛخ انٗ اإليبسح .
دث ٙنهغٛبدخ ْ ٙانجٓخ انشئٛغٛخ انًغئٔنخ ػٍ انزخطٛؾ ٔاإلششاف ٔانزطٕٚش ٔانزغٕٚك
انغٛبد ٙف ٙايبسح دث ،ٙكًب رؼًم أً ٚ
ؼب ػهٗ رغٕٚك انمطبع انزجبس٘ ف ٙاإليبسح ٔانزشٔٚج نّ؛
ٔرذًم ػهٗ ػبرمٓب يغئٔنٛخ رشخٛض جًٛغ انخذيبد انغٛبدٛخ ٔرظُٛفٓب ،ثًب ف ٙرنك
انًُشآد انفُذلٛخ ٔيُظً ٙانشدالد ٔٔكالء انغفشٚٔ .ؤر ٙػهٗ سأط انؼاليبد انزجبسٚخ

ٔاإلداساد داخم يجًٕػخ دث ٙنهغٛبدخ يكزت دث ٙنهًئرًشاد ٔانفؼبنٛبدٔ ،جذٔل فؼبنٛبد
دثٔ ،ٙيئعغخ دث ٙنهًٓشجبَبد ٔانزجضئخٔ ،كهٛخ دث ٙنهغٛبدخ.
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