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الخدماتتوفيرالسياحةوتشملاالكتشاف،أوالتطبيبأوالترفيهبهدفالسفرهيالسياحة

كيلومتراثمانينلمسافةالسياحةلغرضباالنتقاليقومالذيالشخصهووالسائح.بالسفرالمتعلقة

.تحدةالماألمملهيئةالتابعةالعالميةالسياحةمنظمةتعريفحسبوذلك.منزلهمناألقلعلى

:وهيأركانمجموعةللسياحة

:اآلتيةالفئاتالنقلويشمل:النقل1)

البريالنقلوسائل•

البحريالنقلوسائل•

الجويالنقلوسائل•

المكانلىإوصولهعندمؤقتبشكل  لإلقامةالسائحيستخدمهاالتياألماكنجميعهو:اإليواء2)

.السياحيّةوالشققوالفنادق،،المخيماتمثل

نشاطاتمثلح،بالسائوخاصُمحّدد  برنامجتطبيقعلىالسياحيّةالرحلةاعتمادهي:البرامج3)

والترفيهيّة،ة،والعالجيّ والطبيعيّة،والدينيّة،الرياضيّة،المناطقزيارةالسياحيّةالبرامج

.التّجاريّةوالمحالتواألسواقالحدائقزيارةتشملكماوالتاريخيّة،واألثريّة،

تعريف السياحة



 دوالر، مليار5.8في العام الماضي إلى % 10.2الدخل السياحي للمملكة ارتفع

(من الناتج المحلي القومي% 13)2018مقارنة مع عام 

9 % 2018نسبة الزيادة في عدد الزوار عن العام

5.36 مليون زائر للمملكة من مختلف الجنسيات

50زائرا بمجمل مبيعات تذاكر يصل إلى 1،135،300: عدد زوار البتراء

مليون دينار

2019السياحة في األردن خالل عام 



التسوقسياحة•

المغامراتسياحة•

الرياضيةالسياحة•

الثقافيةالسياحة•

التعليميةالسياحة•

االستشفائيّة العالجيةالسياحة•

المعارض والمؤتمراتسياحة•

البحريةالسياحة•

أنماط السياحة



النقل السياحي

المتخصص

الحرفيين و 

ةالصناعات التقليدي
األدالء السياحين

الفنادق

شركات و وكالء  

السياحة و السفر

القطاعات السياحية الرئيسية



شركات و وكالء 

السياحة و السفر

السياحة الصادرة

بلد داخل بلد ما والمسافرون خارج الوطن األصلي إلىتطلق على المقيمين 

ساعة وال تتجاوز السنة24أجنبي آخر، في مدة ال تقل عن 

السياحة الوافدة

ال تقل عن المقيمين والمسافرين إلى البلد المستقبل، في مدةتطلق على غير 

السنةساعة وال تتجاوز 24

رتذاكر السفحج و عمرة

السياحة الداخلية

ة ثمانين بلد معين في مكان إقامتهم بغرض السياحة، لمسافتطلق على سكان 

حدود البلد نفسهداخل كيلومترا على األقل من منزلهم 



UNESCO World Heritage Sites in Jordan



المنشات السياحية و العاملين فيها



تأثير الجائحة على السياحة عالميا



تأثير الجائحة على السياحة محليا



تأثير الجائحة على السياحة محليا



إجراءات التعافي من الجائحة



التحديات

الرقمنة

التسويق و الترويج

رفع جاهزية و 

تطوير المواقع 

السياحية

فرص تمكين 

المجتمعات المحلية 

العمالة المدربة

و التوظيف



المهارات و الوظائف المطلوبة لسوق العمل

مهارات التواصل

لغاتو تشمل اللباقة في الحديث و تحدث ال

مهارات حل المشكالت

واقفو تشمل االستجابة السريعة تبعا للم

المرونة و القدرة على التكيف

و تشمل االستجابة السريعة و التكيف

بسهولة مع متطلبات سوق العمل

القدرة على فهم و استيعاب العمالء

ضاهتتطلب فهم متطلبات العميل لكسب ر

مواكبة التطورات التكنولوجية

موظفي تسويق و مبيعات

Operationsموظفي عمليات 

موظفي حجوزات

موظفي استقبال

منسقي برامج سياحية

ي و موظفي إدارة و تطوير الموقع االلكترون

مواقع التواصل االجتماعي

موظفي خدمة العمالء



شكرا الستماعكم
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