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ثر تحرير سعر الصرف على النشاط السياحي المصري بالتطبيق على شركات السياحة العاملة أ

 في مجال السياحة الدينية

 محمود معوض تمام سالم

 كلية السياحة والفنادق، جامعة بني سويف

 ملخص الدراسة

من الدول إلى تحرير سعر الصرف لعملتها والتخلي عن تثبيت سعر العملة ومن  اتجهت العديد

أمثلتها البرازيل ومصر والمغرب والسودان... الخ، وتباينت اآلراء عقب صدور قرار البنك 

بأن له تأثيرات سلبية على االقتصاد  2016المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى  نوفمبر

ة المعيشة وارتفاع أسعار السلع المستوردة وتراجع سعر العملة المحلية  المصرى منها إرتفاع تكلف

القدرة التنافسية  فى حين يرى آخرون وجود تأثيرات إيجابية لتحرير سعر الصرف منها تعزيز

والمساعدة في جذب االستثمار األجنبي وزيادة تحويالت العاملين بالخارج وعودة السياحة 

وتعافى الجنيه أمام الدوالر االمريكى، ومن ثم سوف تهدف هذه وارتفاع االحتياطي النقدى 

الدراسة الى تحليل المؤشرات السلبية وااليجابية لتحرير سعر الصرف على الشركات السياحية 

استمارة استبيان على الشركات السياحية  223العاملة فى مجال السياحة الدينية. وتم توزيع عدد 

ينية بالقاهرة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن تحرير سعر الصرف أدى العاملة في مجال السياحة الد

الى انخفاض أعداد المعتمرين  وعدد الرحالت كما ان شركات السياحة قامت بتخفيض أعداد 

 العاملين بها.

 .تحرير سعر الصرف، شركات السياحة، أزمة العمرة، السياحة الدينية، مصر الكلمات الدالة:

 مقدمة

الشركات السياحية المصرية فى مجال السياحة الدينية، ونتيجة لالزمات المتتالية التى تعمل معظم 

تعصف بالسياحة الدولية الى مصر لجأت الشركات بشكل أساسي الى العمل فى مجال السياحة 

الدينية حتى تستطيع البقاء فى األسواق والحفاظ على العاملين بها من ناحية أخرى. وتزامناً مع 

عر الصرف فان هناك اثأرا كثيرة على شركات السياحة المصرية وخاصة العاملة فى تحرير س

 2016مجال السياحة الدينية، وقد ظهرت هذه اآلثار في التأخر فى توثيق عقود العمرة  من ستمبر

وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على الشركات السياحية وكذا على العاملين 2017حتى مارس 

. وحيث إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، أدي الي ارتفاع فى هذا المجال

هـ، وكذلك أدي 1437%، مقارنة بعام 30أسعار برامج العمرة بشكل كبير بنسبة تصل لحوالى 

ذلك ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه والذي أدي الي تراجع اإلقبال على الحج والعمرة بشكل 

 (.2016والعمرة، واضح )غرفة عمليات الحج 

كما قامت شركات الطيران بزيادة أسعار التذاكر مما أدي الى حدوث اضطرابات في سوق 

السياحة الدينية مما أصبح يهدد موسم العمرة. ومن المتوقع أن تشهد مواسم العمرة انخفاضا كبيرا 

ارتفاع هـ، وذلك بسبب  1438قد يصل ألكثر من نصف عدد المعتمرين المصريين خاصة موسم 

سعر العملة بداية من حجز الشركات للفنادق وأسعار تذاكر الطيران والتأشيرة، ومن المتوقع أن 

ألف جنيه 18 -15يتراوح سعر البرامج 
1

 . 

                                                           
1

شهر يناير  –مقابالت شخصية للباحث مع مدير عام اإلدارة العامة للسياحة الدينية، غرفة عمليات الحج والعمرة، وزارة السياحة  

2016 





 جامعة الفيوم،  –تصدرها كلية السياحة  والفنادق  -المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 

 2017 سبتمبر( 2/1العدد )، (11)المجلد 
 

119 
 

من ناحية  2016وقد ظهرت أزمة العمرة تزامناً مع تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى عام 

م على تأشيرة العمرة والتى قد أعلنت فى وكذلك إعالن المملكة العربية السعودية فرض رسو

لاير على كل تأشيرة لمن سبق لهم اداء العمرة او اداء فريضة الحج وذلك مع  2000وقتها مبلغ 

هـ وانعكس ذلك على تراجع ممثلي الشركات السياحية 1438م/  2017بداية موسم العمرة لعام 

اً جديداً فى ظل قيام البنك المركزى فى السفر لتوثيق عقود العمرة، وقد اتخذت األزمة مسار

المصرى بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري والذى أدى الى إرتفاع سعر الريال السعودى 

أمام الجنيه المصري مما أدى بدوره الى انخفاض أعداد الراغبين والمسافرين ألداء العمرة نظرا 

س تأثير تحرير سعر الصرف على الرتفاع تكلفة البرنامج. وعليه تكمن مشكلة الدراسة في قيا

شركات السياحة المصرية العاملة فى مجال السياحة الدينية نتيجة ارتفاع التكاليف وكذا انخفاض 

  اإلقبال على برامج الحج والعمرة.

كما إحتلت السياحة الدينية حيزاً كبيراً كوسيلة لتحسين وزيادة دخل الشركات السياحية  وتوفير 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في بيان مدى تأثير تحرير سعر الصرف على فرص العمل للشباب. 

الشركات السياحية المصرية العاملة فى مجال السياحة الدينية من خالل إلقاء الضوء على آثره 

على تطور أعداد الشركات السياحية العاملة فى المجال  وأعداد المعتمرين وأعداد رحالت 

راحات لدعم الشركات السياحية وتجنب اآلثار السلبية لتحرير العمرة  بهدف الوقوف على اقت

 سعر الصرف.

وعليه تهدف هذه الدراسة الى قياس تأثير تحرير سعر الصرف على الشركات السياحية العاملة 

في مجال السياحة الدينية من حيث مدى االقبال على برامج الحج والعمرة وتأثر شركات السياحة 

ألثر. ولتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة فقد تم تقسيمه لعدد من األهداف والعاملين بها بهذا ا

الفرعية منها: توضيح اثر تحرير سعر الصرف على تطور أعداد الشركات العاملة فى مجال 

السياحة الدينية والعاملين بها، تحديد مدى تأثر أعداد المعتمرين قبل وبعد تحرير سعر الصرف، 

 ف على مدة البرنامج السياحي واختيار وسائل النقل.قياس أثر تحرير سعر الصر

 وتم وضع عدد من فروض الدراسة كما يلي: 

 أداء الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.يؤثر تحرير سعر الصرف في  -

هناك عالقة تأثير بين تحرير سعر الصرف وزيادة االستثمارات وأعداد السائحين  -

 الوافدين لمصر.

 ت داللة إحصائية بين حجم الطلب على العمرة وتحرير سعر الصرف.هناك عالقة ذا -

 يوجد تأثير لتحرير سعر الصرف على ارتفاع تكاليف وأسعار وسائل النقل السياحي -

 هناك عالقة معنوية بين تحرير سعر الصرف ومدة ونوعية برامج السياحة الدينية -

 

 أدبيات الدراسة

 السياحة الدينية

تلعب السياحة دورا هاما فى اقتصاديات الدول وتحظى بمكانة هامة واهتمام دولي من قبل 

الخبراء والحكومات بالدول التى تهتم بهذه الصناعة الواعدة ويتحتم على الدولة االهتمام بتطوير 

وتنمية القطاع السياحى حتى تتمكن من النهوض والمساهمة فى التنمية االقتصادية 

واحتلت السياحة الدينية حيزاً كبيراً كوسيلة لتحسين وزيادة دخل الشركات (. 2011)رجب،
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السياحية وكذلك توفير فرص العمل للشباب خاصة فى ظل انحسار وتراجع الحركة السياحة 

 الوافدة من دول العالم. 

نها وتعني السياحة الدينية السفر واالنتقال من دولة الى أخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعي

(. و للعمرة وللحج أهمية كبرى في اإلسالم، ويحرص 2005لزيارة االماكن المقدسة )فوزى، 

المسلمون فى كافة أنحاء العالم على أدائهم من خالل السفر الى االراضى المقدسة )مكة 

والمدينة(، والحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة، ويجتمع فيه أنواع العبادات القلبية، والبدنية، 

(. والعمرة 2014والمالية، وتضرعهم إلى هللا تعالى )الهيئة العامة للشؤن االسالمية واالوقاف، 

سنة مؤكده عن النبى صل هللا عليه وسلم وقال هللا تعالى: )وأتموا الحج والعمرة هلل( )سورة 

 (.196البقرة: 

 الجهات المنظمة للعمرة والحج بمصر

 أوال: الحج

مصرية وتحديدا االدارة العامة للشؤن االدارية )ادرة الحج( هي الجهة تعتبر وزارة الداخلية ال

الرسمية  المسؤلة عن تنظيم الحج امام المملكة العربية السعودية )وزارة الحج السعودية، 

المؤسسة األهلية لمطوفى الدول العربية، مكتب الوكالء الموحد( باعتبارها الجهاز التنفيذى 

لعربية ويتم تنفيذ حج مصر من خالل ثالث جهات تتبع الجهاز للحجاج في جمهورية مصر ا

التنفيذى الرسمى للحج تحت اشراف وزارة الداخلية باالدارة العامة للشؤن االدارية ادارة الحج 

وهذة الجهات: حج القرعة: وتقوم بتنفيذه واالشراف عليه وزارة الداخلية )ادارة الحج( وما يتعبها 

حى: وتقوم بتنظميه وتنفيذه الشركات السياحية وتقوم وزارة السياحة من مديريات. الحج السيا

باالشراف والرقابة عليه ألنها الجهة الحكومية الرسمية التى تتعامل معها وزارة الداخلية. حج 

الجميعات: وتقوم بتنظيمه وتنفيذه وزارة التضامن من خالل اشرافها ورقابتها على الجميعات 

رة التضامن )الشؤن االجتماعية سابقا(. ومن الجدير بالذكر هنا ان حصة المرخصة والتابعة لوزا

 36الف تأشيرة حج القرعة و 26الف تأشيرة حج موزعة كالتالي  78الحج لمصر هى حوالى 

 4000الف تأشيرة جميعات باالضافة الى حصة الحج المباشر 12الف حج تأشيرة السياحة و

الجهاز  –مجلس النواب –وزارة الدفاع –)هيئات قضائيةتاشيرة وتتمثل هذة الهيئات كالتالى 

هيئة الرقابة االدارية...الخ(. وحصة الحج تمنح من قبل وزارة الحج  –المركزى للمحاسبات

السعودية طبقا لمعادلة يتم حسابها )عدد التاشيرات نسبة الى عدد سكان الدولة( )الجهاز التنفيذى 

 (.  2017دارية وزارة الداخلية ادارة الحج، لحجاج مصر، االدارة العامة للشؤن اال

 ثانيا: العمرة 

شركات السياحية فئة )أ( فقط هى الجهة التى تنظم وتنفذ برامج رحالت العمرة لمصر كلها وتقوم 

وزارة السياحة باالشراف والرقابة على تنفيذ برامج العمرة ألنها الجهة الرسمية المانحة 

قوم الشركات السياحية بالتعاقد مع الوكالء السعوديين المصرح لتراخيص الشركات السياحية، وت

لهم بتنفيذ رحالت وبرامج العمرة من قبل وزارة الحج السعودية والمؤسسة األهلية لمطوفى 

حجاج الدول العربية. وتبدأ شركات السياحة المصرية فى التعاقد وتوثيق عقود العمرة عقب 
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توثيقها لعقود العمرة عن تنفيذ برامج ورحالت العمرة بعد  انتهاء فريضة الحج مباشرة وتعلن بعد

(2016اخذ موافقة وزارة السياحة المصرية )االدارة العامة للسياحة الدينية ، 
1
. 

 سعر الصرف

لكل دولة العملة الخاصة بها وتقوم باستخدامها في عمليات التجارة الداخلية الخاصة بها، كما تقوم 

لخارجية فى عالقات تجارية أو حال وجود التزامات مالية بين شركات الدول باستخدام العمالت ا

تعمل داخل الدولة وشركات خارجية، وكذلك المسافرين لقضاء فريضة الحج أو العمرة الذين 

يقومون بشراء الريال السعودى، وسعر الصرف هو الوسيلة لتسوية المدفوعات الدولية ويحدد 

 محلية والدولية .العالقة بين األسعار والخدمات ال

وأصبح المجتمع االقتصادي يعيش تحوالت في األنظمة النقدية، حيث انتقل من سعر الصرف 

الذهبي، إلى نظام االستقرار فى أسعار الصرف ثم الى نظام تعويم أسعار الصرف، ويلعب سعر 

ويؤثر ذلك الصرف دورا هاما وبارزا في التنافس االقتصادى والمنافسة الشرسة بين دول العالم، 

 (.2016على ميزان المدفوعات ومعدالت التضخم والنمو الحقيقي )الباجورى، 

 مفهوم وأنواع سعر الصرف

سعر الصرف هو عدد وحدات العملة الوطنية التي يستلزم دفعها لشراء وحدة واحدة من العملة 

ى )عبد العظيم، (. أو هو سعر أو نسبة مبادلة عملة بعملة أخر2003األجنبية أو العكس )غزالى، 

(. أو أنه عبارة عن عدد الوحدات من عملة معينة يجب دفعها فى سبيل الحصول على 1987

(. كما انه هو سعر عملة أجنبية مقوما بالعملة أو 2007وحدة واحدة من عملة أخرى )لطرش، 

 (.Simon and Lautier ،2003النقود المحلية أو الوطنية )

عر الصرف االسمي: هو مقياس لقيمة عملة بلد ما التي يمكن وعن أنواع سعر الصرف، فهناك س

تبادلها مع عملة بلد أخر،ويتم تبادل العمالت أو عمليات بيع وشراء العمالت حسب قيمتها 

(. أو هو سعر العملة الجاري اى سعر العملة الحالي بالسوق وال يأخذ بعين 2000)حشيش، 

العملة المحلية فى تحسن حال حدوث ارتفاع فى سعرها االعتبار القوة الشرائية.  ويمكن ان تكون 

وبلقاسم،  2015مقابل العملة األجنبية وفى حال انخفاض سعرها مقابل العملة األجنبية )تماضر، 

(. أما سعر صرف التوازن: هو سعر الصرف الذي يتناسب مع التوازن االقتصادي الكلي، 2003

يزان المدفوعات فى حالة أن نمو االقتصاد فى الصرف عندما يمثل توازن دائم لم ويكون سعر

الدول  بمعدل نمو طبيعي. وعن سعر الصرف الحقيقي: فهو عبارة عن عدد الوحدات من السلع 

المستوردة الكافية لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، ويقيس القدرة على المنافسة وهو يخدم 

ا فان سعر الصرف الحقيقي هو سعر صرف ( .لذ1991المستثمرين في إتحاد قراراتهم )الفار،

أسمي معدل بالرقم القياسي المقارن لألسعار وعليه يهتم هذا السعر بتأثير التضخم على سعر 

(. أو هو السعر الذي يمنح العملة المحلية قيمتها 2005الصرف األجنبي لدولة ما )معروف، 

 (.2003الحقيقية )مطر واخرون، 
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 أثر تحرير سعر الصرف

تعرضت مجموعة من الدراسات السابقة لتحديد وقياس آثر تحرير سعر الصرف في مجاالت 

( تأثير الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري 2016متعددة. فقد تناولت دراسة الباجورى )

على االقتصاد المصري، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مغاالة في قيمة الجنيه المصري، وتبين 

على الميزان التجاري وعلى النمو االقتصادي، وتأثير ايجابي على البورصة  وجود تأثير سلبي

المصرية، وخلصت الدراسة الى انه البد من وجود تعويم مدار للعملة، إلى جانب زيادة 

االحتياطيات الدولية من العمالت األجنبية، مع توفير بيئة جاذبة لالستثمار وترشيد اإلنفاق. كما 

دراسة قياس آثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات القتصاد ( ب2015قامت تماضر)

(. وتوصلت الدراسة لوجود أثر لسعر الصرف على 3013 -1970السودان في الفترة من )

ميزان المدفوعات بحيث عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة يتغير ميزان المدفوعات في 

 وحدة.  5.35االتجاه المعاكس بمقدار 

( والتى تناولت اثر تخفيض قيمة العملة على الناتج: حالة Ayen) ،2014ت دراسة كما رأ

( أن تخفيض قيمة العملة له اثر انكماشي على  2010 - 1998االقتصاد األثيوبي خالل الفترة ) 

الناتج المحلي اإلجمالي في األجل الطويل ومحايد في األجل القصير، والسياسة النقدية لها اثر 

( عن اثر سعر الصرف Ahmad, et al ،2014ى الناتج المحلي. وتشير دراسة )إيجابي عل

على ميزان المدفوعات بالتطبيق على باكستان، الى وجود عالقة ايجابية بين سعر الصرف 

وميزان المدفوعات، وأن إستقرار سعر الصرف يؤدي إلى تشجيع االستثمار ومن ثم تحسن 

 نشاء إدارة تعنى بتحليل سياسات سعر الصرف.ميزان المدفوعات، وأوصت الدراسة بإ

(عن اثر سعر الصرف على Oladipupo& Onotaniyohuwo) ،2011 كما أشارت دراسة

ميزان المدفوعات في نيجيريا الى أن خفض سعر الصرف والمستوى العام لألسعار كمتغيرات 

أوصت باستخدام  مستقلة يؤدي إلى تحسن في ميزان المدفوعات في ظل االنضباط المالي، كما

سياسة سعر الصرف جنباً الى جنب مع السياسية المالية والنقدية، تنويع الصادرات والترويج لها 

( بدراسة العوامل المؤثرة على سعر 2002وإحالل الواردات. وقام عبد العزيز وابو السعود )

لى الناتج صرف الريال وتوصلت الدراسة الى ان ارتفاع سعر الصرف الحقيقى يؤثر سلبيا ع

المحلى االجمالى الحقيقي وان اآلثار االيجابية على الناتج المحلى فى مصر مرتبطة بانخفاض 

والتى هدفت الى دراسة تأثير نظام  Oyono ((2000سعر الصرف الحقيقى. وأشارت دراسة 

سعر الصرف على المتغيرات االقتصادية الكلية إلى أن لنظام سعر الصرف أثارا حقيقية على 

 نتاجية، واألداء االقتصادي.  اإل

%  1( فقد توصلت الى ان تخفيف معدل الصرف الرسمي بنسبة 1993وعن دراسة السقا ) 

%،  0.38ترتب عليه تخفيض في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء للنقد األجنبي بنسبة 

نيه المصري في وتعد هذه النتيجة غير متوقعة، فمن المتوقع أن يكون التخفيض في قيمة الج

السوق السوداء بنفس النسبة، مما يودى بدوره الى تخفيض الفجوة بين معدل الصرف الرسمي 

ومعدل الصرف في السوق السوداء للنقد األجنبي ألن عرض الصرف األجنبي ال يتناسب مع 

 الطلب عليه لتمويل كافة المعامالت.
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 كيفية تحديد سعر الصرف

ً آلليات العرض والطلب من الصرف األجنبي يتحدد سعر الصرف غالبا في  سوق العملة تبعا

ومن ثم يتحدد الطلب األجنبي على العملة الوطنية لدولة ما من العناصر الدائنة في ميزان 

المدفوعات، فى حين انة يتمثل عرض العملة المحلية بالعناصر المدينة في ميزان المدفوعات، إذا 

في عالقة عكسية مع سعرها. و قد يتولد الطلب أو العرض  انه  يعتبر حجم الطلب على العملة

عن حركة رؤوس األموال على شكل استثمارات طويلة األجل نظرا الرتفاع سعر الفائدة، أو 

اختالف معدالت الربح في الداخل. وبعد توالي إلغاء قاعدة الذهب، باتت البنوك المركزية تدخل 

ألجنبي، وبالتالي تؤثر على طلب وعرض الصرف في سوق العملة بائعة أو مشترية للصرف ا

، 2003األجنبي من أجل تحقيق حد من االستقرار في سعر الصرف لعملة تلك الدولة )الحجار،

 (.2015تماضر ،

 العوامل المؤثرة في سعر الصرف

تشمل العوامل المؤثرة فى سعر الصرف كالً من العوامل االقتصادية األساسية، والعوامل المالية 

نقدية. فالعوامل االقتصادية األساسية تتمثل في تغير سعر عملة معينة وعدم التوازن الذي قد وال

(. أما العوامل المالية والنقدية فهي  2000ينتج بين العرض والطلب عليها )العصار والشريف ،

عبارة عن مجموع المتغيرات التي ال تؤثر بصورة مباشرة في أسعار العمالت، والتى تؤثر فى 

الً من جانبى العرض والطلب على العملة ومنها رصيد ميزان المدفوعات. ويرتبط ارتفاع أو ك

انخفاض سعر صرف عملة دولة ما بمعدل التضخم فيها، فانخفاض سعر صرف الجنيه المصري 

 (.2016مقابل النقد األجنبي أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات )الباجورى، 

 القطاع السياحي أثار تحرير سعر الصرف على

( أن هناك آثار أإيجابية متوقعة لتعويم الجنيه على استقرار سعر الصرف 2016وضح ذكر هللا )

منها زيادة الصادرات وزيادة األعداد السياحية، حيث يري البعض أن تعويم الجنيه سينعكس 

جع بشكل إيجابي على سوق الصناعة في مصر، إذ من المفترض مع تحرير سعر الصرف وترا

الجنيه المصري أمام الدوالر في التداوالت الرسمية، يمثل هذا دعًما إيجابيًّا للمنتجات المصرية 

في األسواق الخارجية، مما يزيد من الصادرات المصرية إعتمادًا على زيادة تنافسيتها مع رخص 

 .(2008سعرها خارجيًّا بعد تقويمها بعمالت األسواق الدولية المستهدفة )عوض هللا، 

وبالنسبة للسياحة تصبح المقاصد المصرية تكلفتها أقل من مثيالتها، وأكثر جذبًا منها للسائحين، 

مع تقويم التكلفة الداخلية بالعملة المعيارية "الدوالر" أو بالعملة المقابلة للبلد الوافد ويجب تحسين 

من مستويات متوسطة  الخدمة والبينية األساسية لكى ننافس سياحيًّا ونجتذب ماليين السائحين

ودون المتوسطة، في حين أن مصر باألساس مقصد رخيص بالمقارنة بالمقاصد األخرى 

المنافسة، ويجب ضبط السوق السياحي مع التركيز على جودة الخدمة، وكذا توفير عوامل األمن 

حى واألمان وحرية التنقل والحركة بالدولة وخلق أنماط سياحية جديدة وتنويع المنتج السيا

 (.2017)الشحات، 

 

 تحرير سعر الصرف وتأثيره على اعداد الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية 

 ( تطور أعداد الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية.1يوضح جدول )
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 .2016 -2011: تطور أعداد الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية من 1جدول

 %نسبة التغير عدد الشركات العاملة فى مجال العمرة السنة 

2011 479 - 

2012 578 20.66 

2013 630 8.996 

2014 728 15.555 

2015 728 0.00 

2016 755 3.708 

2017 615 - 22.76 

منشورة المصدر : تقارير وزارة السياحة الحاسب االلى غرفة عمليات الحج والعمرة تقارير غير 

 2017يناير

من الجدول الموضح أعاله يتبين لنا زيادة أعداد الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة 

 479حيث بلغ عدد الشركات العاملة فى مجال العمرة  2016و  2011الدينية فيما بين عام 

% )وزارة 57شركة بمعدل زيادة  755الى  2016ثم وصل في عام  2011شركة في 

شهد انخفاضا ملحوظا في  2017( إال أن عام 2017يناير حة،غرفة عمليات الحج والعمرة،السيا

وذلك الرتفاع أسعار  2016في عام  755شركة بدال من  615عدد الشركات العاملة لتصل الى 

البرامج وتقليص مدة موسم العمرة، وانخفاض اإلقبال على برامج العمرة نتيجة لتحرير سعر 

 سعار وسائل النقل والبرامج.الصرف وارتفاع أ

 تحرير سعر الصرف وتأثيره على أعداد المعتمرين

. ويتضح من 2017الى  2011( تطور أعداد المعتمرين  فى الفترة مابين 2يوضح جدول )

معتمر الى أن بلغ  710488عدد  2011الجدول زيادة أعداد المعتمرين سنويا حيث بلغ فى عام 

%. وبالنسبة لعام 42تمر وذلك بمعدل زيادة بلغ حوالى مع 1278619عدد  2016فى عام 

 602133م فيتضح من الجدول ان أعداد المعتمرين بلغت  2017هـ  1438موسم عمرة  2017

 وذلك لألسباب اآلتية: 2016% عن  52.91بمعدل انخفاض بلغ 

 : تطور أعداد المعتمرين2جدول 

 نسبة الزيادة % عدد المعتمرين السنة

2011 710488 - 

2012 852101 19.931 

2013 821632 -3.575 

2014 926652 12.781 

2015 1063835 14.804 

2016 1278619 20.189 

2017 602133 -52.907 

المصدر : تقارير وزارة السياحة الحاسب االلى غرفة عمليات الحج والعمرة تقارير غير منشورة 

 2017يناير

 الريال السعودي أمام الجنيه تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر -

 ارتفاع أسعار البرامج  -
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 29/6/2017حتى  29/3/2017تقليص مدة موسم العمرة حيث بدأ فى  -

 ارتفاع أسعار تذاكر وسائل النقل -

 تحرير سعر الصرف وتأثيره في اختيار وسيلة النقل

 : يوضح االعداد مقارنة بوسيلة السفر3جدول   

 معدل التغير بواخر معدل التغير برى معدل التغير طيران السنة

2011 583499 - 73703 - 53286 - 

2012 718903 0.23 82349 0.12 50849 -0.05 

2013 740150 0.03 45165 -0.45 36317 -0.29 

2014 872005 0.18 32374 -0.28 22273 -0.39 

2015 1025348 0.18 24832 -0.23 13655 -0.39 

2016 1244190 0.21 19042 -0.23 15387 0.13 

2017 566280 0.54- 13195 0.30- 22658 0.47 

  214425  290660  5750375 االجمالى

المصدر: تقارير وزارة السياحة والحاسب االلى غرفة عمليات الحج والعمرة تقارير غير 

 2017منشورة يناير

ونتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة وسائل  2017يتبين انه فى عام من الجدول السابق 

النقل فقد تبين انخفاض ملحوظ في أعداد المسافرين للعمرة من خالل السفر جوا )معدل انخفاض 

( وكذلك انخفاض في أعداد المعتمرين المسافرين برا )معدل انخفاض 2016% مقارنة بعام 54

 2017% في 47حين ارتفع عدد المعتمرين المسافرين بحرا الى  ( في2016% مقارنة بعام 30

 في محاولة للتغلب على ارتفاع أسعار التذاكر للطيران والنقل البري. 2016مقارنة بعام 

( انخفاض عدد شركات الطيران العاملة في مجال السياحة الدينية نتيجة 4ويتضح من جدول )

% مقارنة بعام 11سعاره، وبلغ معدل االنخفاض انخفاض اإلقبال على السفر جوا الرتفاع أ

2016. 

 : شركات الطيران العاملة فى مجال السياحة الدينية4 جدول

 نسبة التغير عدد شركات الطيران العاملة فى مجال العمرة السنة

2011 5 - 

2012 9 0.8 

2013 9 0 

2014 12 0.33 

2015 10 0.17 - 

2016 9 0.10 - 

2017 8 0.11 - 

مرة تقارير غير منشورة المصدر : تقارير وزارة السياحة الحاسب االلى غرفة عمليات الحج والع

 2017يناير

من خالل الجدول الموضح اعاله يتبين تطور عدد شركات الطيران العاملة فى مجال العمرة فى 

وإنحسرت الشركات العاملة فى خمس شركات وهى: الخطوط السعودية، مصر  2011عام 

 25ان، طيران ناس، المصرية العالمية للطيران، النيل للطيران وفى هذا العام قامت أحداث للطير
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وماتبعها من تدهور وانحسار الحركة السياحية الى مصر مما جعل شركات الطيران  2011يناير 

زاد عدد الشركات ليصل الى تسعة شركات  2012تلحق بالعمل فى مجال العمرة. حيث فى عام 

انضم الى الخدمة اربع شركات وهم) اير كاير، القاهرة للنقل الجوى، نسمة طيران حيث 

نفس عدد شركات الطيران العاملة فى مجال العمرة  2013للطيران، العربية للطيران(. وفى عام 

تالحظ زيادة اعداد شركات الطيران  2014شركات مع زيادة عدد رحالتها. وفى عام  9وهو

شركة بانضمام ثالث شركات جدد وهم) ايرجو، اية ام سى،  12ى العاملة فى مجال العمرة ال

شركات طيران عاملة فى مجال  10وصل العدد الى  2015القاهرة للنقل بيما(، بينما فى عام 

العمرة بعد خروج شركتى القاهرة للنقل الجوى والقاهرة للنقل الجوى بيما وذلك بعد صدور 

ووصل عدد شركات  2016فيذ الرحالت وفى عام عقوبات ضدها للوزارة  الخاللهما فى تن

شركات وذلك بعد خروج شركة اير جو من تنفيذ نقل  9الطيران العاملة فى مجال العمرة الى 

هـ وانخفض عدد الشركات العاملة فى  1438م موسم العمرة 2017رحالت العمرة، وفى عام 

 .لمركز األولشركات حيث تصدرت الخطوط السعودية ا 8مجال الطيران الى عدد 

 تحرير سعر الصرف وتأثيره على تطور أعداد رحالت العمرة 

 2017 -2011: تطور أعداد رحالت العمرة  وفقا للسنوات 5جدول 

 نسبة التغير  عدد الرحالت السنة 

2011 13847 - 

2012 31778 129.49% 

2013 37954 19.43% 

2014 44817 18.08% 

2015 43454 -3.04% 

2016 59974 38.02% 

2017 25814 -56.96% 

المصدر : تقارير وزارة السياحة الحاسب االلى غرفة عمليات الحج والعمرة تقارير غير منشورة 

 2017يناير

من خالل الجدول الموضح عالية يتضح لنا أن أعداد الرحالت كان في تزايد مستمر إلى انه في 

منطقية الرتفاع أسعار البرامج الناتجة عن % وذلك كنتيجة 56.9انخفض بمعدل  2017عام 

ارتفاع تكلفة الرحالت وانخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي.  من جهة أخرى 

فقد عانت الشركات من فترة إيقاف نشاط العمرة والذي أدى بدوره إلى اتجاه غالبية شركات 

و إعطاء العاملين إجازات مفتوحة السياحة إلي تخفيض عدد العاملين بها من خالل التسريح أ

لحين تحسن الوضع، أو إنهاء التعاقدات وغيره من أشكال التخفيض لتقليل التكاليف والنفقات 

 (.2017)محمد والرميدى، 

 منهجية البحث

إعتمدت الدراسة على المنهج الكمي في سبيل  تحقيق أهدافها وتشمل منهجية مرحلة المسح 

المرجعى وإلقاء الضوء على الدراسات التى تناولت موضوع الدراسة، مرحلة جمع وتصنيف 

وعرض البيانات لتشمل إلقاء الضوء على مفاهيم الدراسة، ومرحلة تحليل البيانات  وتحقيق ال 

م تفسير النتائج بشان مشكلة الدراسة. وعن مجتمع الدراسة فيشمل شركات األهداف ومن ث



 جامعة الفيوم،  –تصدرها كلية السياحة  والفنادق  -المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 

 2017 سبتمبر( 2/1العدد )، (11)المجلد 
 

127 
 

السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية وهي شركات السياحة العامة فئة )أ( وفقا لقانون تنظيم 

 2015لعام 1240وتعديالته وعددها  1977لسنة  38عمل شركات السياحة المصرية رقم 

(Tourism in Figures, 2015)  وتم استخدام العينة العشوائية البسيطة الختيار عينة الدراسة

شركة  290من الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية في القاهرة والتي بلغ حجمها 

استمارة صالحة بمعدل  233تم الحصول على  (Sekaran and Bougie, 2009)وفقا ل 

 الدراسة.وهو معدل مناسب إلجراء  80.3%استجابة 

=موافق 5=غير موافق تماما و1وتم تصميم استمارة استبيان باستخدام مقياس ليكرت الخماسى )

تماما(  للتحقق من أهداف الدراسة وتم توزيعها على مديري الشركات. وتشمل االستمارة 

المؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف كما تعرضت للمؤشرات السلبية والتأثير على أسعار 

ئل النقل وكذلك التأثير على العمالة وأخيرا التأثير على عدد المعتمرين ومدة البرنامج وسا

باإلضافة لسنوات عمل الشركات في مجال السياحة الدينية. وقد تم عرض االستمارة على عدد 

من األكاديميين العاملين في مجال السياحة وكذلك بعض الخبراء العاملين في قطاع شركات 

ينية بهدف التأكد من صالحية االستمارة لتحقيق أهداف الدراسة. وتم تحليل البيانات السياحة الد

وسط بهدف حساب التكرارات والنسب المئوية والمت SPSS (version 22)باستخدام برنامج 

 الحسابى واالنحراف المعيارى.

 نتائج الدراسة والمناقشة

التكرارات والنسب والوسط الحسابي واالنحراف تستعرض الدراسة التحليالت الوصفية باستخدام 

المعياري لتحليل آراء شركات السياحة العاملة في السياحة الدينية فيما يتعلق بسعر الصرف 

شركة شاركت في الدراسة الميدانية  233وتاثيراته االيجابية والسلبية. وتوضح النتائج ان عدد 

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين الذين 6جدول )كلها تعمل في مجال السياحة الدينية. ويشير ال

 شركة 233من اجمالى عدد  207أجابوا على سؤال  سنوات العمل في السياحة الدينية وعددهم 

 (: سنوات العمل في السياحة الدينية6جدول )

 النسبة التكرار عدد السنوات

 7.7 16 سنوات 5-1من 

 27.5 57 سنوات 10-6من 

 34.8 72 سنة 15-11من 

 20.3 42 20سنة -16من 

 9.7 20 سنة 20اكثر من 

 100.0 207 االجمالى 

شركة أجابت على هذا السؤال أن هناك  207من خالل الجدول السابق يتضح لنا انه من إجمالي 

سنة، فى حين ان نسبة  15الى  11% من الشركات تعمل في مجال السياحة الدينية من 34.8

سنوات، بينما بلغت نسبة  10الى 6تعمل فى مجال السياحة الدينية منذ %من الشركات  27.5

 9.7سنة، وتبين إن نسبة % 20الى 16% الشركات عملت فى مجال السياحة الدينية من 20.3

سنة، كما بلغت  20من الشركات التى مارست العمل فى مجال السياحة الدينية لمدة تزيد عن 

سنوات موضح بالجدول  5الى  1ال السياحة الدينية من % من الشركات تعمل فى مج7.7نسبة 

 عاليه.
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( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين عن اثر تحرير سعر الصرف على أداء 7ويوضح الجدول )

 شركات السياحة المصرية العاملة في مجال السياحة الدينية

 مجال السياحة الدينية: أثر تحرير سعر الصرف على أداء شركات السياحة العاملة في 7جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 64.4 150 سلبيا تماما

1.68 .620 

 17.2 40 سلبيا

 10.3 24 ال تأثير

 2.6 6 ايجابي

 5.6 13 ايجابي تماما

 100.0 233 االجمالي

% يوافقون على التاثير 81.6شركة يتضح ان  233( انه من اجمالي آراء 7يوضح الجدول ) 

  %8.2السلبي لسعر الصرف على أداء الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية بينما يوافق

% من 10.3على األثر االيجابي لتحرير سعر الصرف على أداء هذه الشركات بينما يري 

 1.68تأثير سواء سلبي أو ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي الشركات عدم وجود 

فانها تشير إلى موافقة الشركات على التأثير السلبي لتحرير سعر الصرف على أداء الشركات 

بينما تشير قيمة االنحراف المعياري الى اعتدالية البيانات. ويشير ذلك الى صحة فرض الدراسة 

اء الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية سلبيا نتيجة لتحرير سعر األول القائل بتأثر اد

الصرف. ويتفق هذا الرأي مع تحليل البيانات الثانوية التي تناولتها الدراسة والمتعلقة بانخفاض 

اعداد الشركات والرحالت واعداد المعتمرين مما قد يؤدي بدوره الى التأثير السلبي على أداء 

 العاملة في مجال السياحة الدينية.شركات السياحة 

 المؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف 

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في المؤشرات االيجابية لتحرير سعر 8يوضح الجدول )

 الصرف في زيادة جذب االستثمار األجنبي الوارد إلى مصر

االستثمار األجنبي الوارد إلى مصر: تاثير تحرير سعر الصرف على زيادة جذب 8جدول   

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 27.0 63 غير موافق تماما

2.936 .962 

 18.0 42 غير موافق

 15.0 35 محايد

 14.2 33 مرافق

 25.8 60 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على أن هناك 45شركة يتضح ان  233( انه من اجمالي آراء  8ييبن الجدول )

مؤشرات ايجابية لتحرير سعر الصرف في  زيادة  جذب االستثمار األجنبي الوارد إلى مصر 

% موافقون على انه يوجد اثر ايجابي لتحرير سعر الصرف على زيادة 40بينما هناك 

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء 15الواردة الى مصر بينما يري االستثمارات األجنبية 

فانها تشير الى محايدة في الرأي  2.936سلبي أو ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

وانها غير متفقة في تحديد المؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف وزيادة جذب االستثمار 
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الى اعتدالية البيانات.  .962ما تشير قيمة االنحراف المعياري األجنبي الوارد إلى مصر. بين

وبشكل عام يتضح أن التأثير السلبي في المدى القصير هو الواضح بالنسبة للشركات العاملة في 

( تأثير تحرير سعر الصرف على زيادة  تحويالت 9ويوضح الجدول ) مجال السياحة الدينية.

 المصريين العاملين بالخارج.

: تأثير تحرير سعر الصرف على زيادة  تحويالت المصريين العاملين بالخارج9 جدول  

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 12.4   29 غير موافق تماما

3.219 .922 

 21.5 50 غير موافق

 17.6 41 محايد

 28.8 67 مرافق

 19.7 46 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على ان  33شركة يتضح أن  233( ان من اجمالي آراء  9ويتضح من الجدول )

هناك مؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف في زيادة  تحويالت المصريين العاملين بالخارج 

% موافقون على انه يوجد اثر إيجابي لتحرير سعر الصرف لزيادة تحويالت 48.5بينما هناك 

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء سلبي أو 17.6لعاملين بالخارج بينما يري المصريين ا

فأنها تشير إلى أن اآلراء محايدة  3.219إيجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

والشركات غير متفقة على تحديد ومعرفة المؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف في زيادة 

. الى اعتدالية 922بالخارج بينما تشير قيمة االنحراف المعياري  تحويالت المصريين العاملين

وبشكل عام يتضح أن التأثير السلبي في المدى القصير هو الواضح بالنسبة للشركات  البيانات.

( البيانات المتعلقة بتأثير تحرير سعر 10ويوضح الجدول ) العاملة في مجال السياحة الدينية.

 الصرف على زيادة أعداد السائحين 

: تأثير تحرير سعر الصرف على زيادة اعداد السائحين الوافدين الى مصر وزيادة مدة 10جدول 

 االقامة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 15.0 35 غير موافق تماما

3.137 .995 

 14.2 33 غير موافق

 31.3 73 محايد

 21.0 49 مرافق

 18.5 43 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على  أن هناك 29.2شركة ويتبين ان  233( من اجمالي اراء 10يشير الجدول )

موشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف في زيادة أعداد السائحين الوافدين الى مصر وزيادة 

% موافقون على انه يوجد اثر االيجابي لتحرير سعر الصرف في 39.5مدة االقامة بينما هناك 

% من الشركات 31.3اد السائحين الوافدين الى مصر وزيادة مدة االقامة بينما يري زيادة أعد

فأنها  3.137عدم وجود تأثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

تشير الى عدم اتفاق الشركات على المؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف ودوره في زيادة 
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. 995افدين الى مصر وزيادة مدة اإلقامة بينما تشير قيمة االنحراف المعياري اعداد السائحين الو

 الى اعتدالية البيانات. ويؤيد هذه النتيجة الزيادة الطفيفة في اعداد السائحين في المدى القريب.

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في تأثير تحرير سعر الصرف على 11ويوضح الجدول )

 على السياحة الداخلية والسياحة البينية  زيادة الطلب

 : تاثير تحرير سعر الصرف على زيادة الطلب على السياحة الداخلية والسياحة البينية11جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 13.3 31 غير موافق تماما

3.240 . 908 

 16.3 38 غير موافق

 21.0 49 محايد

 31.8 74 مرافق

 17.6 41 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على ان  29.6شركة يتضح ان 233( من اجمالي آراء 11يوضح الجدول )

هناك  مؤشرات االيجابية لتحرير سعر الصرف على  زيادة الطلب على السياحة الداخلية 

انه يوجد اثر ايجابي لتحرير سعر الصرف %  موافقون على 49.4والسياحة البينية بينما هناك 

% من 21.0فى زيادة الطلب على السياحة الداخلية والسياحة البينية وزيادة مدة اإلقامة بينما يري 

 3.240الشركات عدم وجود تأثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

تحديد المؤشرات االيجابية لتحرير سعر  فانها تشير الى محايدة الشركات وعدم اتفاقها فى

الصرف لزيادة الطلب على السياحة الداخلية والسياحة البينية بينما تشير قيمة االنحراف 

. الى اعتدالية البيانات. وتشير النتائج السابقة الى عدم قدرة شركات السياحة على 908المعياري  

ستثمار وزيادة اعداد السائحين وهو ما يثبت تحديد االثار االيجابية لتحرير سعر الصرف على اال

عدم صحة الفرض الثاني للدراسة القائل باألثر االيجابي لتحرير سعر الصرف على زيادة 

 مارات وأعداد السائحين الوافدين.االستث

 المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف 

تحرير سعر الصرف على ( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في تأثير 12ويوضح الجدول )

 حدوث أزمة سيولة لدى بعض الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية

تأثير تحرير سعر الصرف على حدوث أزمة سيولة لدى بعض الشركات العاملة فى : 12جدول 

 السياحة الدينية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 21.5 50 غير موافق تماما

3.176 .968 

 13.7 32 غير موافق

 16.7 39 محايد

 21.9 51 مرافق

 26.2 61 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه من 35.2شركة  يتضح ان  233( من اجمالي آراء 12يوضح الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف حدوث أزمة سيولة لدى بعض الشركات العاملة فى 
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% موافقون على انه من اثأر تحرير سعر الصرف هو 48.1مجال السياحة الدينية بينما هناك 

% من 16.7بعض الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية بينما يري  حدوث أزمة سيولة لدى

 3.176الشركات عدم وجود تأثير سواء سلبي أو ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

فإنها تشير الى محايدة الشركات وعدم اتفاقها فى تحديد  تأثير تحرير سعر الصرف في حدوث 

العاملة فى مجال السياحة الدينية بينما تشير قيمة االنحراف  أزمة سيولة لدى بعض الشركات

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين 13ويوضح الجدول ) . الى اعتدالية البيانات.968المعيارى 

في تاثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع  أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنيه ودوره في 

 انخفاض الطلب على العمرة

: تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع  أسعار العمالت االجنبية مقابل الجنيه 13جدول 

 وانخفاض الطلب على العمرة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 9.4 22 غير موافق تماما

3.533 .718 

 20.2 47 غير موافق

 13.7 32 محايد

 30.9 72 مرافق

 25.8 60 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه من 29.6شركة  يتضح ان  233( من إجمالي اراء 13يوضح الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف ارتفاع أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنيه بينما هناك  

العمالت األجنبية مقابل % موافقون على ان تحرير سعر الصرف أدى الرتفاع أسعار 56.7

% من الشركات عدم وجود تاثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة 13.7الجنية بينما يري 

فإنها تشير الى موافقة الشركات على دور تحرير سعر الصرف  3.533الوسط الحسابي وهي 

. الى 718المعيارى  في ارتفاع أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنية بينما تشير قيمة االنحراف

اعتدالية البيانات والذي قد أدى بدوره الى انخفاض االقبال على برامج العمرة. ويوضح الجدول 

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في تاثير تحرير سعر الصرف على انخفاض الطلب على 14)

 رحالت العمرة بالطيران نتيجة الرتفاع اسعاره

سعر الصرف على انخفاض الطلب على رحالت العمرة بالطيران :  تأثير تحرير 14جدول 

 نتيجة الرتفاع أسعاره

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 7.7 18 غير موافق تماما

3.524 .821 

 14.6 34 غير موافق

 19.3 45 محايد

 34.3 80 مرافق

 24.0 56 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه 22.3شركة يتضح أن  233( من اجمالي آراء عدد 14يبين الجدول )

من المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف انخفاض الطلب على رحالت العمرة بالطيران 
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% موافقون تماما على انة يوجد انخفاض الطلب على 58.3نتيجة الرتفاع اسعارة بينما هناك 

% من الشركات عدم وجود 19.3يران نتيجة الرتفاع أسعاره بينما يري رحالت العمرة بالط

فانها تشير الى  3.524تأثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

موافقة الشركات على ان هناك تأثير سلبي لتحرير سعر الصرف على انخفاض الطلب على 

. الى 821سعاره بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى رحالت العمرة بالطيران نتيجة الرتفاع أ

اعتدالية البيانات. وتتفق هذه النتيجة مع تحليل البيانات الثانوية التي تم تحليها في ادبيات الدراسة 

(  وعدد الرحالت بنسبة 2% )جدول 52.9والتي تشير الى انخفاض اعداد المعتمرين ب 

 (. 5% )جدول 56.9

البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في تأثير تحرير سعر الصرف في ( 15ويوضح الجدول )

تعرض شركات سياحة كثيرة ألضرار مالية بسب وقف العمرة لمدة أكثر من ثالثة شهور 

 وانعكاس ذلك على العاملين بهذه الشركات وتسريحهم

 : تاثير تحرير سعر الصرف في تعرض شركات سياحة كثيرة ألضرار مالية15جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة لتكرارا 

 9.4 22 غير موافق تماما

3.627 .941 

 11.6 27 غير موافق

 17.6 41 محايد

 29.6 69 مرافق

 31.8 74 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

من % غير موافقين على انه 21شركة يتضح أن  233راء آ( من اجمالي 15يبين الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف تعرض شركات سياحة كثيرة ألضرار مالية بسب وقف 

العمرة لمدة أكثر من ثالثة شهور وانعكس ذلك على العاملين بهذه الشركات وتسريحهم. بينما 

% موافقون تماما على انه تحرير سعر الصرف أدى إلى تعرض شركات سياحة 61.4هناك 

ة بسب وقف العمرة لمدة أكثر من ثالثة شهور وانعكس ذلك على العاملين كثيرة ألضرار مالي

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء سلبي أو 17.6بهذه الشركات وتسريحهم. بينما يري 

فإنها تشير الى موافقة الشركات على أن  3.627ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

صرف في تعرض شركات السياحة ألضرار مالية نتيجة لوقف هناك تأثير سلبي لتحرير سعر ال

م وانعكس ذلك على  2016هـ 1438العمرة لمدة أكثر من ثالثة شهور كما حدث فى عمرة 

. الى اعتدالية 821العاملين بهذه الشركات وتسريحهم. بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى

آراء المبحوثين في المؤشرات السلبية لتحرير ( البيانات المتعلقة ب16ويوضح الجدول )لبيانات. ا

سعر الصرف على قيام بعض أصحاب الشركات ببيع شركاتهم والتحول إلى أنشطة أخرى غير 

 السياحة.

: تأثير تحرير سعر الصرف على قيام بعض أصحاب الشركات ببيع شركاتهم والتحول 16جدول 

 الى انشطة اخرى

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 6.9 16 غير موافق تماما

 12.4 29 غير موافق 889. 3.781

 12.4 29 محايد
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 32.2 75 مرافق

 36.1 84 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على 19.3شركة يتضح أن  233( الى انه من اجمالي آراء 16ويشير الجدول ) 

السلبية لتحرير سعر الصرف قيام بعض أصحاب الشركات ببيع شركاتهم انه من المؤشرات 

% موافقون على انه تحرير سعر 68.3والتحول الى أنشطة اخرى غير السياحة. بينما هناك 

الصرف أدى لقيام بعض أصحاب الشركات ببيع شركاتهم والتحول الى أنشطة اخرى غير 

د تأثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع % من الشركات عدم وجو12.4السياحة.بينما يري 

فانها تشير الى موافقة الشركات على ان هناك تأثير سلبي  3.781قيمة الوسط الحسابي وهي 

لتحرير سعر الصرف وقيام بعض أصحاب الشركات ببيع شركاتهم والتحول الى أنشطة اخرى 

ة البيانات. وتشير النتائج السابقة . الى اعتدالي889غير السياحة. وتشير قيمة االنحراف المعيارى 

الى صحة فرض الدراسة الثالث القائل بوجود تأثير سلبي لتحرير سعر الصرف على الطلب على 

 العمرة وحدوث بعض األزمات المالية للشركات.

 تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع اسعار وسائل النقل

 وثين التأثير على أسعار وسائل النقل ( البيانات المتعلقة بآراء المبح17ويوضح الجدول )

 :  تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع اسعار الرحالت الجوية17جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 12.4 29 غير موافق تماما

3.828 .852 

 6.0 14 غير موافق

 12.9 30 محايد

 23.6 55 مرافق

 45.1 105 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه من 19.3شركة يتضح أن  233( من اجمالي آراء 17ويشير الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف التأثير على أسعار وسائل النقل وارتفاع أسعار 

% موافقون على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر الصرف 68.3الرحالت الجوية. بينما هناك 

% من الشركات عدم 12.9قل وارتفاع أسعار الرحالت الجوية. بينما يري على أسعار وسائل الن

فانها تشير  3.828وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي   وجود تأثير سواء سلبي او ايجابي. 

الى موافقة الشركات على وجود تأثير سلبي لتحرير سعر الصرف على ارتفاع أسعار وسائل 

. الى اعتدالية 852لجوية. بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى النقل وارتفاع أسعار الرحالت ا

البيانات. وتتفق هذه النتائج مع الواقع الخاص بارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تقارب من 

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين 18ويوضح الجدول )% وكذلك وسائل النقل األخرى. 50

 ل وزيادة أسعار السفر برا بواسطة االتوبيساتالتأثير على أسعار وسائل النق

 تاثير تحرير سعر الصرف على زيادة اسعار السفر برا بواسطة االتوبيسات : 18جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 815. 3.948 4.7 11 غير موافق تماما
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 7.3 17 غير موافق

 10.7 25 محايد

 42.9 100 مرافق

 34.3 80 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه من 12شركة يتضح أن  233( من اجمالي آراء 18ويشير الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف التأثير على أسعار وسائل النقل زيادة أسعار السفر برا 

تماما على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر %  موافقون 77.2بينما هناك . بواسطة األتوبيسات

الصرف في التأثير على أسعار وسائل النقل وزيادة أسعار السفر برا بواسطة األتوبيسات. بينما 

% من الشركات عدم وجود تاثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط 10.7يري 

تأثير تحرير سعر الصرف في فانها تشير الى موافقة الشركات على  3.948الحسابي وهي 

التأثير على أسعار وسائل النقل زيادة أسعار السفر برا بواسطة االتوبيسات. بينما تشير قيمة 

. الى اعتدالية البيانات. وتتفق هذه النتيجة مع تحليل البيانات الثانوية  815االنحراف المعيارى 

اض اعداد المعتمرين المسافرين برا بنسبة التي تم تحليها في ادبيات الدراسة والتي تشير الى انخف

 .2017( بعد تحرير سعر الصرف في 3% )جدول 0.30

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في التأثير على أسعار وسائل النقل 19ويوضح الجدول )

 البحري

 تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع  أسعار الرحالت  بحرا بواسطة البواخر  :19جدول

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 7.7 18 غير موافق تماما

3.807 .921 

 6.0 14 غير موافق

 21.5 50 محايد

 27.5 64 مرافق

 37.3 87 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

غير  %13.7شركة يتضح أن  233( الى انه من إجمالي آراء مديري عدد  19ويشير الجدول )

موافقين على انه من المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف التأثير على أسعار وسائل النقل 

% موافقون على انه يوجد أثر 64.8وارتفاع أسعار الرحالت بحرا بواسطة البواخر. بينما هناك 

سلبي لتحرير سعر الصرف في التأثير على أسعار وسائل النقل وارتفاع أسعار الرحالت بحرا 

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء سلبي أو ايجابي. 21.5واسطة البواخر بينما يري ب

فإنها تشير الى موافقة الشركات على انه يوجد  3.807وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

تأثير لتحرير سعر الصرف  في التأثير على أسعار وسائل النقل وارتفاع أسعار الرحالت بحرا 

وتشير النتائج . . الى اعتدالية البيانات921ر. بينما تشير قيمة االنحراف المعيارىبواسطة البواخ

السابقة الى صحة فرض الدراسة الرابع القائل بوجود تأثير لتحري سعر الصرف على ارتفاع 

 أسعار وسائل النقل.

 تأثير تحرير سعر الصرف على العمالة في الشركات السياحية

 ( البيانات المتعلقة باراء المبحوثين في التأثير على العمالة 20ويوضح الجدول )
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 تأثير تحرير سعر الصرف على تخفيض عدد العاملين الدائمين  بالشركة: 20جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 13.3 31 غير موافق تماما

3.451 .757 

 11.6 27 غير موافق

 19.7 46 محايد

 27.5 64 مرافق

 27.9 65 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه من 24.9شركة يتضح أن  233( من اجمالي آراء 20ويشير الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف التأثير على العمالة وتخفيض عدد العاملين الدائمين  

% موافقون على األثر السلبي لتحرير سعر في التأثير على العمالة 55.4هناك  بالشركة. بينما

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء 19.7وتخفيض عدد العاملين الدائمين بالشركة بينما يري 

فإنها تشير الى موافقة الشركات  3.451سلبي أو ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

لبي لتحرير سعر الصرف في التأثير على العمالة وتخفيض عدد العاملين على وجود تأثير س

. الى اعتدالية البيانات. وتتفق هذه 757الدائمين بالشركة. بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى

( الذين توصال في دراستهم الى تخفيض شركات السياحة 2017النتائج مع محمد والرميدي )

 زمات سياسية واقتصادية منها تحرير سعر الصرف.للعاملين نتيجة للتعرض ال

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في التأثير على تسريح بعض العاملين 21يوضح الجدول )

 بالشركة

 : تأثير تحرير سعر الصرف على تسريح بعض العاملين بالشركة21جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 6.9 16 موافق تماماغير 

3.627 .862 

 14.6 34 غير موافق

 14.6 34 محايد

 36.9 86 مرافق

 27.0 63 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

 

% غير موافقين على انه من 21.5شركة يتضح أن  233( من اجمالي آراء 21ويشير الجدول )

العمالة من تسريح بعض العاملين بالشركة  المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف التأثير على

% موافقون على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر الصرف في التأثير على 63.9بينما هناك 

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء 14.6العمالة وتسريح بعض العاملين بالشركة بينما يري 

إنها تشير الى موافقة الشركات ف 3.627سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي

على أن هناك تأثير سلبي لتحرير سعر الصرف على العمالة وقيام الشركة بتسريح بعض 

. الى اعتدالية البيانات. وتتفق هذه النتائج 862العاملين بها. بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى 

شركات السياحة للعاملين ( الذين توصال في دراستهم الى تخفيض 2017مع محمد والرميدي )

 نتيجة للتعرض الزمات سياسية واقتصادية منها تحرير سعر الصرف.

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين في التأثير على العمالة  توظيف عمالة 22ويوضح الجدول ) 

 مؤقتة )موسمية(
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 توظيف عمالة مؤقتة )موسمية(  تأثير تحرير سعر الصرف على:  22جدول 

االنحراف  الوسط الحسابي النسبة ارالتكر 

 المعياري

 5.6 13 غير موافق تماما

3.768 .989 

 10.3 24 غير موافق

 21.5 50 محايد

 27.0 63 مرافق

 35.6 83 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

انه % غير موافقين على 15.9شركة يتضح ان  233( انه من اجمالي آراء 22ويشير الجدول )

من المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف التأثير على العمالة وتوظيف عمالة مؤقتة موسمية 

% موافقون تماما على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر في التأثير على العمالة 62.6بينما هناك 

% من الشركات عدم 21.5تسريح بعض العاملين بالشركة وتوظيف عمالة مؤقتة بينما يري 

فإنها تشير إلى  3.768تأثير سواء سلبي أو ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي وجود 

موافقة الشركات على وجود تأثير سلبي لتحرير سعر الصرف التأثير على العمالة وتوظيف 

.الى اعتدالية البيانات. وتتفق هذه 989عمالة مؤقتة موسمية. بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى

( الذين توصال في دراستهم الى تخفيض شركات السياحة 2017ج مع محمد والرميدي )النتائ

للعاملين أو تعيين عمالة موسمية نتيجة للتعرض الزمات سياسية واقتصادية منها تحرير سعر 

 الصرف.

 تأثير تحرير سعر الصرف على عدد المعتمرين ومدة البرنامج

بآراء المبحوثين في التأثير على عدد المعتمرين ومدة ( البيانات المتعلقة 23يوضح الجدول )

 البرنامج انخفاض عدد المعتمرين فى السنوات المقبلة

 تأثير تحرير سعر الصرف على انخفاض عدد المعتمرين ومدة البرنامج فى المستقبل :23جدول 

االنحراف  الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 المعياري

 9.9 23 غير موافق تماما

3.528 .813 

 12.4 29 غير موافق

 24.0 56 محايد

 22.3 52 مرافق

 31.3 73 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

% غير موافقين على انه من 22.3شركة يتضح ان  233( من اجمالي آراء 23ويشير الجدول )

بينما هناك . المقبلة المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف انخفاض عدد المعتمرين فى السنوات

% موافقون على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر الصرف  على عدد المعتمرين ومدة 53.6

% من الشركات عدم 24.0البرنامج وانخفاض عدد المعتمرين فى السنوات المقبلة. بينما يري 

تشير الى  فإنها 3.528وجود تأثير سواء سلبي او ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

موافقة الشركات على وجود تأثير لتحرير سعر الصرف التأثير على عدد المعتمرين ومدة 
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البرنامج وانخفاض عدد المعتمرين فى السنوات المقبلة. بينما تشير قيمة االنحراف 

يها . الى اعتدالية البيانات. وتتفق هذه النتيجة مع تحليل البيانات الثانوية التي تم تحل813المعيارى

(  بعد تحرير سعر 2في أدبيات الدراسة والتي تشير إلى انخفاض اعداد المعتمرين )جدول رقم 

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين التأثير على عدد 24يوضح الجدول ) .2017الصرف في 

 المعتمرين ومدة البرنامج  تخفيض مدة البرنامج

مدة البرنامج: تاثير تحرير سعر الصرف على تخفيض 24جدول   

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 6.4 15 غير موافق تماما

3.773 .762 

 9.0 21 غير موافق

 17.2 40 محايد

 35.6 83 مرافق

 31.8 74 موافق تماما

 100.0 233 االجمالي

موافقين على انه من % غير 15.4شركة يتضح ان  233( من اجمالي آراء 24ويشير الجدول )

% موافقون 67.4المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف تخفيض مدة البرنامج. بينما هناك 

% من الشركات 17.2على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر التأثير على مدة البرنامج. بينما يري 

فإنها  3.773عدم وجود تأثير سواء سلبي أو ايجابي. وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي 

تشير الى موافقة الشركات على وجود تأثير لتحرير سعر الصرف في تخفيض مدة البرنامج. 

 . الى اعتدالية البيانات762بينما تشير قيمة االنحراف المعيارى 

( البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين التأثير على عدد المعتمرين ومدة البرنامج  25يوضح الجدول )

 البرامج وعدم تنوعهاضعف مستوى جودة 

 تأثير تحرير سعر الصرف على ضعف  مستوى جودة البرامج وعدم تنوعها :25جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة التكرار 

 9.0 21 غير موافق تماما

3.807 .702 

 6.9 16 غير موافق

 17.2 40 محايد

 28.3 66 مرافق

 38.6 90 موافق تماما

 100.0 233 اإلجمالي

% غير موافقين على انه من 15.9شركة يتضح أن  233( من اجمالي آراء 25ويشير الجدول )

المؤشرات السلبية لتحرير سعر الصرف في ضعف مستوى جودة البرامج وعدم تنوعها. بينما 

جودة % موافقون على انه يوجد اثر سلبي لتحرير سعر التأثير في ضعف مستوى 66.9هناك 

% من الشركات عدم وجود تأثير سواء سلبي أو ايجابي. 17.2البرامج وعدم تنوعها. بينما يري 

فإنها تشير إلى موافقة الشركات على وجود تأثير  3.807وباستطالع قيمة الوسط الحسابي وهي

سلبي لتحرير سعر الصرف في ضعف مستوى جودة البرامج وعدم تنوعها. بينما تشير قيمة 

وتشير النتائج السابقة الى صحة فرض الدراسة . . الى اعتدالية البيانات702ف المعيارى االنحرا

الخامس القائل بوجود تأثير لتحرير سعر الصرف على انخفاض عدد المعتمرين ومدة ونوعية 

 البرامج.



 جامعة الفيوم،  –تصدرها كلية السياحة  والفنادق  -المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 

 2017 سبتمبر( 2/1العدد )، (11)المجلد 
 

138 
 

 توصيات الدراسة

السياحي الخاص وان يجب ان يكون هناك تعاون وتناغم بين القطاع السياحي الحكومي و القطاع 

يعمالن معا وجانبا الى جنب من اجل تحقيق الرواج السياحي والعوائد االقتصادية والفوائد المادية 

من هذا النشاط الحيوى والقطاع الهام حتى يستطيعوا مواجهة االزمات والتحديات والمتغيرات 

لروسية وغيرها وكذا ازمة السريعة والمتالحقة التى تلحق بالقطاع كما حدث مثل ازمة الطائرة ا

العمرة واتضح ذلك عند قيام الدولة ممثلة فى البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للجنيه وفقا 

الليات العرض والطلب وخلصت هذه الدراسة ببعض التوصيات الموجهة الى شركات السياحة 

 ووزارة السياحة كما يلى:

  تخفيض مدة برنامج الرحلة 

  لرحالت العمرةتخفيض أسعار البرامج 

 دعم الشركات السياحية في تنويع البرامج ومحاولة جذب شرائح جديدة 

 زيادة برامج العمرة برى وبحري 

   يجب العمل على حل مشكلة النقد االجنبى 

  مساعدة الشركات من قبل وزارة السياحه فى إيجاد حلول مع البنك المركزى لتوفير

 المزيد من العمالت االجنبية

 له لشركات السياحه وخفض التأمينات والضرائب خالل الفتره الصعبهمساعدة الدو 

 . دعم الشركات السياحية من قبل صندوق السياحة 

  خفض الرسوم المفروضة على برامح العمرة 

 زيادة عدد شركات الطيران بمصر 

 زيادة التعاون بين القطاع العام والخاص 

 المراجع 

 أوال المراجع العربية.

(، "تأثير الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري على االقتصاد 2016عبد الوهاب البنداري )الباجورى، خالد 

 المصري"، اتحاد الغرف العربية .

الجهاز التنفيذى لحجاج  جمهورية مصر العربية، االدارة العامة للشؤن االداري، ادارة الحج وزارة الداخلية ، 

  .2017و 2016العباسية القاهرة ،مصر 

( "العالقات االقتصادية الدولية"، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2003الحجار، بسام ) 

 لبنان.

(، "السوق السوداء للنقد األجنبي في مصر: نموذج آني"، المؤتمر السنوي الثامن والعشرون 1993السقا، محمد )

 ص.2 – 1يسمبر، لمعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية، جامعة القاهرة، د

(: تحرير سعر الصرف تنشيط لالقتصاد الوطنى وانفتاح على العالم، جريدة العرب ، 2017الشحات، سمير )

 .11/4/2017الثالثاء بتاريخ  10599العدد  39السنة 

(، "المالية الدولية"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2000العصار، رشاد، والشريف، عليان )

 األردن.

 (، "سعر الصرف بين النظرية و التطبيق"، دار النهضة العربية، مصر القاهرة.1991الفار، إبراهيم محمد )

(، "العمرة احكامها وآدابها"، الطبعة الثانية، االمارات العربية 2014الهيئة العامة للشؤن االسالمية واالوقاف )

 المتحدة.

 (. 196القران الكريم )سورة البقرة:االية  

(، "سياسات أسعار الصرف"، سلسلة دورية تهتم بقضايا التنمية في الوطن العربي، 2003بلقاسم، العباس ) 

 نوفمبر.  23المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد/ 
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دراسة “قياس أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات " ( 2015تماضر،جابر و البشير، الحسن )

، االصدار 2م("، مجلة العلوم االقتصادية العدد 2013-1970السودان )للفترة من  تطبيقية على اقتصاد

 .63ص16رقم 

 (، "العالقات اإلقتصادية الدولية"، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر.2000حشيش، احمد عادل )

اقتصادية"، المعهد  (، "ماالت تعويم الجنية واجراءات االصالح االقتصادى تقديرات2016ذكر هللا ،احمد )

 نوفمبر. 12المصرى للدراسات السياسية واالستراتجية

(، "نحو تعزيز تنافسية السياحة فى مصر" ،المركز المصرى للدراسات االقتصادية، وزارة 2011رجب ،عادلة )

 السياحة.

 كندرية، مصر.(، "العالقات االقتصادية الدولية"، دار الجامعة الجديدة، االس2008عوض هللا ، زينب حسن )

( ، "العالقة بين سعر الصرف الحقيقي والناتج 2002عبد العزيز، سعيد على و أبو السعود، محمد فوزي) 

 (. 1الحقيقي في مصر دراسة تحليلية قياسية"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، العدد)

نة العامة للدولة"، مكتبة النهضة القاهرة، (، "سياسة سعر الصرف وعالقاتها بالموزا1987عبد العظيم، حمدى )

 مصر.

(، "سياسات أسعار الصرف"، سلسلة دورية، المطبوعات الجامعية، الجزائر، العدد 2003غزالي، عيسى محمد )

 .15، نوفمبر ص  23

 (، "المدخل فى علم السياحة"، مكتبة بستان المعرفة، القاهرة، مصر.2005فوزى، احمد )

 (، تقنيات البنوك، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.2007لطرش، الطاهر ) 

(، "إستراتيجيات تخفيض العمالة في شركات السياحة 2017محمد ، محمد عزت و الرميدى، بسام سمير)

(، 1/1(، العدد )11المصرية في ظل األزمات"، المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة، المجلد )

142-157. 

(، "المالية الدولية", دار صفاء 2003مطر،موسى سعيد و المومني، ياسر و موسى، شقري نوري )

 للنشروالتوزيع, عمان، األردن.

 (، "تحليل االقتصاد الكلي"، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.2005معروف ، هوشيار )

( "تقارير غير منشورة"، عن 2016غرفة عمليات الحج والعمرة )وزارة السياحة، االدارة العامة للسياحة الدينية 

 ، مصر.2016موسم عمرة 

شورة عن موسم ( تقاريرغير من2017وزارة السياحة،االدارة العامة للسياحة الدينية غرفة عمليات الحج والعمرة )

 ، مصر.  2017عمرة، 

 المقابالت الشخصية للباحث

/امانى محب مدير عام االدارة العامة للسياحة الدينية ، غرفةعمليات الحج مقابلة شخصية للباحث مع االستاذة 

 .2016/2017والعمرة، وزارة السياحة، 

مقابالت شخصية للباحث مع مديرى االدارات والعاملين االدارة العامة للسياحة الدينية، غرفة عمليات الحج 

 .2016/2017والعمرة، وزارة السياحة ،
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Abstract 

The Impact of Currency Exchange Rate Floatation on the Egyptian Tourism 

Activity: A study applied to Travel Agents Working in Religious Tourism 

Many countries are directed to currency exchange rate floatation such as Brazil, 

Egypt, Morocco, and Sudan to improve their economy growth. After the decision of 

the Central Bank of Egypt of exchange rate floatation, analysts have various opinions 

of the impact of that floatation between positives and negatives. This ranges from 

attracting foreign investment and international tourists and increasing 

competitiveness, as positive effects, to increasing prices and living costs, as negative 

aspects. This study aims at investigating the positive and negative effects of exchange 

rate floatation in Egypt on the travel agents working in religious tourism. Effects on 

performance, demand of religious tours, prices of services and transport are discussed. 

Keywords: Religious tourism, currency exchange rate, floatation, travel agents, 

Umrah crisis, Egypt. 

 

  


