
 

  2017 - 2016الموسم الجامعي 

  الجـــــــــــــــزائر - جامعــــــــــــــــــــــــة أحمد درایــة أدرار

ة، وعلـــــــــــــوم التسییر ة، التجار ة العلوم االقتصاد   ل

ةقسم علــــــــــــــــــــوم    إقتصــــــــــــــــــــــــاد

  

ات نیل شهادة الماست رة مقدمة ضمن متطل   رــــمذ
ة ة والتسییر وعلوم تجار   میدان علوم اقتصاد

ة ة علوم اقتصاد   شع
نوك ة و   تخصص مال

  

  وع:ـــــــــــــــــــــــــــــالموض

  

  

  

ة:   إشراف األستــــــــــــــــــــــــاذ:                          إعـــــــــــــداد الطــــــال
انـــــــــــي                          الشـــــــــــــایبأم الخیـــــــر    محمـــــــــــــــــــد مـــد
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 االسم واللقب  الرتبة الصفة
جامعة أدرار "أ" استاذ حماضر رئيساً    صديقي أمحــــــد د. 
اً فمشر  جامعة أدرار"أ" استاذ حماضر   مديـــــــاين حممــــدد.    

جامعة أدرار "أ"  استاذ حماضر ممتحناً  بن عبيد عبد الباسطد.    



 

  

  

 

 

  

  ....الجهل من رــــــــأخط فهو الزائف، العلم من ذرـــــــــــــــــــإح

ُ    َشِهد: (تعالى هللا قال..  َّ َلٰــ  وَ ــُه  ِإالَّ  ِإَلـَٰه  ال َأنَُّه  ٱ ٱْلمَ ةُ ـِ ئوَ ُلواْ  َ ُأوْ  وَ

مَ  ٱْلِعْلمِ  ُز ـــــٱْلعَ  وَ ــُه  ِإالَّ  ِإَلـَٰه  الَ  ِٱْلِقْسِ  اً ــَقائِ ة عمران آل) مُ ــِ ٱْلَح ِز  18 اآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص الدراسة:

مفهومها العام، ففي  ة  ة االقتصاد احة والتنم ة قطاع الس قة بین تنم ال جدال في وجود عالقة وث
احة صناعة متكاملة قائمة بذاتها تتضمن التخط واالستثمار والتشیید والتسو  حت الس عالم الیوم أص

حت أسرع الصناعات نموا ورواجا نظرا للنتائج المطردة الت ج، بل وأص ي حققتها في السنوات والترو
ما أنها صناعة متعددة المراحل تتفاعل مع قطاعات االقتصاد األخر وتعتمد علیها، وهذا ما  األخیرة، 
ما یتعل بتطور البنى  اتها خصوصا ف ع مستو الها وعلى جم ل أش ة  ح أحد أهم روافد التنم أهلها لتص

ة لالقتصاد.     التحت
اشر وغیر إتتطرق الدراسة  احة في محاولة لتبیین أثرها الم الجوانب المختلفة لصناعة الس لى 

احي على  ما تناولت الدراسة مساهمة القطاع الس اشر على االقتصاد،  ل من الجزائر  اقتصادالم
تحلیل تطور أهم مؤشرات من خالل  2014-2008والمغرب في محاولة للمقارنة بین البلدین خالل الفترة 

ة ممنهجة وخطة عمل ال تزال ن الجزائر ألقطاع في البلدین، لتخلص إلى هذا ا اح ة س حاجة الستراتیج
ة للبلد مما  ة االقتصاد بیرة في التنم ة  نس ساهم بدوره و احي الذ س القطاع الس غرض النهوض  فعالة 

 .یجعل اقتصادها متنوع وقو 
 

ة احالقطاع ال: الكلمات المفتاح احةصناعة  ،يس ة ،الس اح ة ،مؤشرات س ة اقتصاد احيو منت ،تنم   ج س

 

The summarized study: 

No doubt that there is a close relationship between the development of the tourism 
sector and economic development in general, in today's world tourism has become an 
integrated industry which stands-alone by including planning, investment, construction and 
marketing. However, it has become the fastest growing industry with marketable views and  
results of the steady achievements in  the recent years, as it is an industry multi stage that 
interacts with other sectors of economy which relies on it,  Tourism become one of the most 
important tributaries of the economical development within its different  forms and  levels, 
especially with regard to the development of the infrastructure and the economy. 

Our study addresses various aspects of the  industrial tourism in an attempt to indicate 
the impact of direct and indirect economy, our study also considered the contribution of the 
tourism sector of the economy of both  countries Algeria and Morocco by comparing tourism 
between them during the period 2008-2014 through the analysis of the development of the 
most important indicators of this sector in both countries, 

 

Keywords: tourism sector, tourism industry, tourism indicators, economic development, 
tourism product 
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 مقــــــــــدمة:                                                                        

 
 أ

ة و  العدید من الدول المتقدمةحققت  ة في اقتصاداتها نتیجة التحوالت اإلقتصاد ة قفزات انتقال النام
ة الجدیدة، ض النقص  هذه التغیرات العالم بدیل لتعو قطاع الخدمات  والتحوالت جعلت الدول تهتم أكثر 

الزراعة  ة من موغیره الصناعةو أو الضعف في القطاعات األخر  ة والفندق اح ا، وتعتبر الخدمات الس
ة عبر العالم.هذه بین أهم فروع     الخدمات وأكثرها دینام

احة من ظاهر الخدمات ففي عالم الیوم تحولت  ح صناعة متكاملة الس ة لتص ة واجتماع ة إقتصاد
حت أسرع الصناعات نموا  ج، بل وأص قائمة بذاتها تتضمن التخط واالستثمار والتشیید والتسو والترو

ما  نها صناعة متعددة المراحل تتفاعل أورواجا نظرا للنتائج المطردة التي حققتها في السنوات األخیرة، 
الها مع قطاعات االقتصاد األخ ل أش ة  ح أحد أهم روافد التنم ر وتعتمد علیها، وهذا ما أهلها لتص

ع  اتهاوعلى جم ة لالقتصاد.  مستو ما یتعل بتطور البنى التحت   خصوصا ف
اح ثیرة تتمتع بها، فللس ازات  ونها صناعة الة امت ة، و ة واجتماع ونها ظاهرة إقتصاد رغم من 

ة قائمة بذاتها لها مدخالتها  ومخرجاتها، وتمیز مردودها الماد عن غیره من مردودات الصناعات االنتاج
ة  احة قض ة الس حت تنم ضا علما وفنا وتجارة وأص ونه متشعب ومتفرع، فقد أضحت الیوم أ االخر 

ا لكل هامة تشغل اهتمام متخذ القرار في أغلب بلدان العالم، أضف إلى ذلك أن حت حقا اجتماع ها أص
اً  عامالً فرد و  اً  ثقاف ا. واجتماع اس ا وس   واقتصاد

مفهومها العام فهي األ ة  ة االقتصاد احة والتنم ة الس قة بین التنم د هو العالقة الوث مر المؤ
ة ذات التأثیر الكبیر على بذلك  ون مهم في الصادرات الخدم واحدة من أهم مصادر النقد األجنبي وم

اشرة.میزان المدفوعات، ومساهمًا في  اشرة وغیر م   الناتج المحلي االجمالي وخل فرص عمل م
ل  اة  ساطة خالل دورة ح ة و ونها تقوم بإعادة توزع الدخول بتلقائ احة  أما الممیز في الس

ة ومتداخلة. احي وف سلسلة متشا   منتج س
الح الطفرة التي حققتها فقد ة  احة العالم الس انات الخاصة  ع للب انتقل عدد السواح  إن المتت

قدر  2010ملیون سائح عام  935العالم من  ار دوالر إلى أكثر من  919بـ بإیراد  ار سائح  1.1مل مل
قدر بـ  اشرة، و 2.1ترلیون دوالر وتحقی  7.6بإیراد  فة م اشرة. 6.1ملیون وظ فة غیر م   ملیون وظ

احة جعل معظم الد ول تعمل جاهدة على جذب أكبر عدد إن هذا االرتفاع الكبیر في عائدات الس
س للنقد األجنبي  مورد رئ احة  اتها تعتمد على الس حت میزان من السواح، بل وأن هناك دوال أص
عد من ذلك فقد تم وضع  احة إلى أ ن رأس مالها، بل وذهبت صناعة الس ا في تكو ومساهما اساس

ة س مد مساهمتها في التنم ة تق ة واقتصاد اس ة في  مؤشرات ق ة، ومد قدرة الدولة التنافس االقتصاد
احة والسفر.    مجال الس

ار أسعار النف وقانون المف ة لعامي انه قا مما  ئرالجزا دخلت 2017و 2016ال منعرجا ض
األحر إعادة  اقتصاد البلد، أو  ة لتخطي الحرج والنهوض  اسات وخط تنمو ستوجب منها وضع س

اساتها م ومراجعة س ع مصادر  تقو له من أجل تنو م أثارها ونتائجها. هذا  ة وتقی ة الحال وخططها التنمو
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یزةالدخل الوطني وتخفیف العبء عن  حتما الوحیدة لإلقتصاد الوطني (الرع البترولي) والتي ستؤد  الر
اره في حال تآكل عائداتها.في حال عدم وجود مصادر أخر للدخل    إلى انه

  
ة الدراسة:  ال   إش

ره نطرح التساؤل التالي:   من خالل ما سب ذ
احي في  ا هو دور القطاعم   ة الس    والمغرب؟االقتصاد الوطني في الجزائر تنم

احي في  ة الوصول إلى معرفة مقدار مساهمة القطاع الس غ ة و ال لمعالجة وتحلیل هذه االش
ة على المستو العالمي، وفي االقتصادین الجز  ة االقتصاد ائر والمغري في ظل برامج التخط التنم

ة والتي سنجیب عنها من خالل  طرح األسئلة التال ومتي البلدین، نقوم  احي المسطرة من قبل ح الس
  فصول الدراسة.

انها؟ .1 احة؟ وماهي خصائصها وأر صناعة الس  ما المقصود 
یف یتم التخط لها؟ .2 ة؟ و اح ة الس  ما مفهوم التنم
احة  .3 ة؟ما هو أثر الس ة االقتصاد  على التنم
ل من الجزائر والمغرب؟ .4 احة في اقتصاد   ما مد مساهمة الس
احة في الجزائر والمغرب؟ .5 ات وأفاق صناعة الس  ما هي استراتیج

  
ات    الدراسة:فرض
ما    ة نوردها  ة على التساؤالت الفرع ة مبدئ إجا ات تعتبر  ة وضع فرض ال یتطلب تحلیل االش

  یلي:
ص .1 ة المقصود  اح ه في السوق الس احي سیتم العرض والطلب عل احة ایجاد منتج س ناعة الس

ع فئات االقتصاد.  بتكامل مع جم
ال القادمة. .2 الحفا على ح األج مومة مواردها  احة وضمان د ة الس ة هي تنم اح ة الس  التنم
ة.  .3 ة العالم ة االقتصاد احة دورا هاما في التنم  تلعب الس
ة للمغرب  تعتبر مساهمة .4 النس ر، أما  فة تحتاج إلى تطو احي في الجزائر ضع القطاع الس

.  فتعتبر موردا هامًا
س نظیرتها المغرب التي تتمیز  .5 ة، وهذا ع اح تفتقر الجزائر الى مخططات فعالة للتهیئة الس

ر اقتصادها. ة ال شك انها ستساهم في تطو ة اقتصاد  بوجود رؤ
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  أهداف الدراسة
ة الى ما یلي: نهدف من     خالل خذه الدرا

احي. .1 ة للنشا الس ة االقتصاد ة االهم  تحدید أهم
ة. .2 ة العالم اح  معرفة حجم السوق الس
المغري. .3 احة في االقتصاد الجزائر مقارنة  ة مساهمة الس  معرفة نس
ل من الجزائر والمغرب. .4 احة  ة لـأفاق صناعة الس ة الوطن  تحلیل االستراتیج

  
ة    : الدراسةأهم

ل من الجزائر    ة إقتصاد  احي في تنم ة الدراسة في معرفة مد مساهمة القطاع الس تكمن أهم
ة  ة والماد ة والتارخ ع ة الطب اح انات والمقومات الس اإلم عض ومقارنة  عضهما ال والمغرب مقارنة ب

ة المرسومة لل اسات والمخططات التنمو ه، للبلدین. ومعرفة مد نجاعة الس احي في النهوض  قطاع الس
ونها مرآة عاكسة للمستو التنمو للدولة وال تكون مساهمة اال في حال  احة  قة للس ولتبین الصورة الحق

  ساهمت الدولة أوال ووفرت لها مستلزماتها. 
  

  منهج الدراسة
ات      ة نظرا لنقص االحصائ اس ة استعمال األسالیب الق عة الموضوع وصعو نظرا لطب

عنا المنهج الوصفي التحلیلي ا ة ات یب سالسل زمن البلدین محل الدراسة مما حال دون تر ة والشاملة  لكاف
انات المتوفرة لدینا.   للب

  
ار الموضوع اب اخت   أس

اته خصوصا إذا ما تم  .1 ع مستو احة على االقتصاد بجم لتبین األثر الكبیر والمتشعب للس
اح ع مقومات الجذب الس ل أوجهها.استغالل جم ة  ة للتنم ق ونه رافعة حق  ي للجزائر 

م النتائج التي حققها .2 عد جملة المخططات تقی الجزائر ومعرفة الحصیلة  احي  التي  القطاع الس
 مر بها.

ة  .3 ظروف تارخ احة في االقتصاد الجزائر مع المغرب والذ مر  مقارنة نتائج مساهمة الس
ة والعادات واللغة والدین وغیرها من  مماثلة للجزائر ولهما نفس الموقع ان ة الس ی الجغرافي والتر

ة.  العناصر المشتر
ة  .4 اب شخص احي.أس النشا الس  وني من المهتمین 
ةقلة  .5 ات الوطن  .والدراسات المعمقة في الموضوع االحصائ
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ة: ترتكز الدراسةحدود الدراسة:    على الحدود التال
ة .1 ان   المغرب الدراسة دولتي الجزائر وتشمل : الحدود الم
ة .2 احي للبلدین الجزائر والغرب خالل الفترة  عتتضمن تحلیل تطورات القطا: الحدود الزمان الس

 .2014إلى عام  2008الممتدة من عام 
  

ات الدراسة   صعو
 نقص المراجع التي تطرقت لموضوع المقارنة بین الجزائر وغیرها من الدول .1
ات  .2 ة المدروسة، وعدم توفر الجزائر على قاعدة نقص االحصائ الفترة الزمن قة المتعلقة  الدق

س المغرب. احي على ع النشا الس ا یتعل  ة خصوصا ف  بینات وطن
ات والبنك الدولي  .3 احة والدیوان الوطني لإلحصائ ل من وزارة الس این االرقام بین  اختالف وت

ة االنتقا صعب عمل  ء.ومدیرة الجمارك مما 
ات مستحدثة بخصوص النشا  .4 ة عدم توفر احصائ الجزائر فأحدث احصائ احي  عند وزارة الس

احة هي   .2014الس
ه الدائم لموقع الوزارة. .5 احة والعطل ش ات المصرح بها من قبل وزارة الس  تغیر الملفات واالحصائ
اب التام للعدد الدقی للسواح الوافدین الى الجزائر والعائدات ال .6 ة لد المؤسسات الغ اح س

الجزائر. ة المتخصصة  وم  الح
  

قة:   الدراسات السا

ة لنیل شهادة  هذهإلنجاز    الدراسة تم االعتماد على مجموعة من الدراسات أغلبها رسائل جامع

ات، اضافة  ة ومداخالت ضمن ملتق حث ة  قاالتملى إالماستر أو ورقات  ة وافرق في مجالت عر

ة. ات البنك الدولي وجامعة الدول العر ة وتقارر واحصائ احة والسفر العالم    وتقارر منظمة الس

  ،نان عبد القادر ات والمعوقات (" عو ان احة في الجزائر اإلم ) في 2025 -2000الس

ا ة الجدیدة للمخط التوجیهي للتهیئة الس اح ة الس ة ظل االستراتیج توراه، " 2025SDATح ، أطروحة د

ة:  2013- 2012 ة التال ال ة ظل فيحیث عالج االش ة الوضع  القطاع علیها یوجد التي الحال

احي في ات هي ما الجزائر، الس احي عجلة لدفع الكفیلة السبل و اآلل ة الجزائر، في القطاع الس  غ

ات استغالل ان ة اإلم اح ة للتهیئة التوجیهي المخط ظل المتوفرة في الس اح وقد  ؟2025 آلفاق الس

ة:  النتائج التال  خرجت الدراسة 
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ة التجرة تعتبر - اح ة التجارب أنجح من والمغرب ومصر تونس من لكل الس اح  الدول في الس

ة، ة لآلثار نظرا العر تها التي االیجاب ادین شتى في تر ة الم ة،و  االقتصاد  ما هذا االجتماع

احة قطاع جعل الت من الحد في ساهم الدول هذه في الس ة المش  .لها االقتصاد

احي القطاع -  تحقی إلى یرقى ولم المطلوب، المستو  ودون  ضعیف یزال ال الجزائر في الس

ات توفر رغم هذا منه، المرجوة األهداف ان ة خاصة اإلم ع ن التي منها، الطب ن م تجعل أن م

ا بلدا الجزائر اح، مستقط احي، الالمج في الرائدة الدول منافسة على وقادرة للس  اإلضافة الس

ة إلى االستقالل منذ المبذولة الجهود إلى من  ثیر في الجهود هذه تواضع رغم الیوم، غا

ان  .األح

   ،احي في الجزائر وأثره على النمو االقتصاد" نصر حمیداتو رة لنیل " النشا الس ، مذ

، شهادة الماستر،  ة 2015-2014جامعة الشهید حمة لخضر، الواد ة التال ال  النشا أثر: عالج االش

احي ،  النمو على الجزائر في الس احي للنشا جدا س أثر حیث بینت الدراسة وجوداإلقتصاد  الس

 للعملة أساسي مورد على المحروقات الوطني االقتصاد العتماد راجع االقتصاد النمو على الجزائر في

ة  .االخر  القطاعات على االعتماد دون  الصع

  ،ة " حمیدة بوعموشة ل االقتصاد الوطني لتحقی التنم احي في تمو دور القطاع الس

رة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ف"دراسة حالة الجزائر -المستدامة اس سطیف، ، مذ -2011رحات ع

ة:  ، عالجت2012 ال احي القطاع دورالدراسة اش ل في الس  لتحقی الجزائر  الوطني االقتصاد تمو

ة عدة نتائج أهمها: مستدامة تنم   - ، وقد خرجت 

اح ضعیف تدف - جزائرین  معظمهم سائح ملیون  1.912 الوافدین عدد بلغ 2009 سنة ففي للس

مین  8.34 العدد بلغ فقد غربالم أما تونس، في سائح ملیون  6.901 بلغ بینما ارجالخ مق

 السنة؛ نفس لخال سائح ملیون  11,9 مصر حققت ب بینما سائح ملیون 

ة اإلیرادات ضعف - اح  في بلغت بینما 2009 سنة دوالر ملیون  102 بلغت فقد للجزائر الس

ار 2.7 تونس ار 6.5 غربالم حققت بینما السنة لنفس دوالر مل  وصلت فقد مصر أما دوالر مل

ة اإلیرادات اح ار 10,5 الس  .دوالر مل

احي القطاع مساهمة ضعف - ل في الس ة خل وفي العمل فرص الوطني االقتصاد تمو  حر

ة لالقتصاد ة العمالة حجم من المساهمة بلغت فقد عامة صفة الوطني تنمو اح ة الس  النس

 المغرب أما%  15,1 تونس في بلغ بینما%  5,1 ب الجزائر  الوطني لالقتصاد العمالة لحجم

 2010 سنة لخال%  12,2 بلغت فقد
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قة في نقطتین أساسیتین:   وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السا

  صناعة متكا احي  اشرة ملة و األولى: أنها تطرقت إلى النشا الس اشرة وغیر الم ان أثارها الم تب

ومات ورافعة  ات الح ل میزان ونها مورد أساسي لتمو ة على االقتصاد الوطني والعالمي، و ق حق

ة المستدامة.  للتنم

  ل من الجزائر والمغرب للفترة احة في اقتصاد  ان أثر الس ة: ب غرض  2015 -2008الثان وهذا 

احي من قبل  القطاع الس المقارنة بین نتائج وأهداف البرامج والمخططات الموضوعة للنهوض 

ومتي البلدین  ح

  

لة الدراسة:   ه

حثین یتضمنتحتو الدراسة على فصلین    الفصل األول دراسة مفهوم ، إذ تم في ل فصل م

وناتها ومعرفة مقوماتها ومؤشراتها، إضافة إل انها وم احة وأر ما تم  ىالس أثر على االقتصاد العالمي، 

احي على االقتصاد. اشرة للنشا الس اشرة وغیر الم   الطرق إلى األثار الم

احة فيفتضمن دراسة مساهمة افي الفصل الثاني أما    االقتصاد الجزائر والمغري ومقارنة  لس

ات واآل ما تم التطرق إلى االستراتیج ل من البلدین للنهوض نتائج المؤشرات  فاق المرسومة من قبل 

احة والتي  ة للس السوق العالم انة  ة معتبرة من خالل ایجاد م اح احي وتحقی عائدات س القطاع الس

  تعد شدیدة التنافس.

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  الفصــــــــــــــــــــــــــــل األول

ة ة االقتصاد احة والتنم   الس
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  تمهید: 

  
ح    ص ة ل ة واجتماع ة من ظاهرة اقتصاد اح صناعة قائمة في عالم الیوم تحولت الخدمات الس

حت بذاتها ما اص ا لألفراد، واقتصاد ااجتماع افنا وتجارة ونشاط،  ال  التحول والتطور هذاا وحقا اجتماع
شرة  بتوفر أسس و یجعلها تقوم وتؤد دورها المرجو منها إال ة و ع ة ومقومات طب م ة وتنظ أطر قانون

رة ا من شأنها تقوم علیها، األمر الذ  وف ة للبلد على جمأجعلها تحوز مزا ة االقتصاد ع ن تحق التنم
ما أن اتها،  ة الخاصة بها ومنتجاتها وزائنا الخاصین بها. ها بهذا تنشئمستو ولدراسة  بیئتها العمل

حثین وهما: م هذا الفصل الى م ة ارتأیت تقس ة االقتصاد احة ودورها في التنم   موضوع الس
احة؛ حث األول: مدخل إلى صناعة الس   الم

ة؛ ة االقتصاد احة في التنم ة الس حث الثاني: دور وأهم   الم
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احة. حث األول: مدخل إلى صناعة الس   الم
م  احي نشا قد ةقدم االنسان النشا الس عد الحرب العالم ة،  إال أن معالمه لم تظهر إال  الثان

ا وتح ح قطاعا اقتصاد مظهر جدید فأص عدها إلى صناعة متكاملة قائمة وفي وقتنا الحالي ظهر  ول 
  بذاتها.

احي انه و المطلب األول: مفهوم النشا الس وناته، خصائصه، أر  م
احة والسائح:الفرع األ    ول: مفهوم الس

احة:أوالً    : مفهوم الس
شأن   م والتعارف  احثین والمعاییر تنوعت المفاه احة وذلك الختالف وجهات نظر ال الس

ة، ظاهرة عرفها من فمنهم المعتمد علیها في تعرفها، عض اجتماع ة، ظاهرة عرفها األخر وال  اقتصاد
عث عامل أنها یر  من ومنهم ة العالقات ل ةوا اإلنسان ة. لتنم   الثقاف

ر ن ذ برلأللماني  تعرف أول م لر  جو ما  فهاعرّ  لذوا 1905عام    Guyer Freulerفرو
 :یلي
احة "  الجو تغییر واالستجمام الراحة المتزایدة للحصول على الحاجة من تنبث عصرة ظاهرة الس

عة بجمال واإلحساس عتها لها مناط في اإلقامة والمتعة البهجة والشعور وتذوقها الطب  الخاصة، طب
  1النقل" وسائل تقدم ثمرة وهي

احة  ة للس قوم بها  OMTما عرفتها المنظمة العالم على أنها: "مجموعة من النشاطات التي 
 ". غرض الراحة أو ألغراض أخر طهم المعتاد    2األفراد خالل السفر واالنتقال إلى األماكن خارج مح

أنها:  ن تعرفها  م انتقال ا"ذلك النشا الحضار و عموما  مي  األفراد إلى بلد غیر القتصاد والتنظ
قامتهم لمدة ال تقل عن   3ساعة أل غرض ما عدا العمل الذ یدفع أجره داخل البلد المزار." 24بلدهم وإ

قة التعارف خالل ومن احة، واحد تعرف یوجد ال أنه نالح السا ع لكن للس  ال أنها نقول أن نستط
 :تياآل اإلطار عن تخرج
 ة تقوم ة العمل اح   واإلقامة. التنقل وهما أساسیین عنصرن على الس
 احة قامة سفر عن ینتج تفاعل الس قع مجتمعهم غیر آخر مجتمع في األشخاص وإ  التفاعل هذا و

ین، على احة مؤطر -سائح أو مضیف، -سائح سائح، -سائح :مستو  مستو  یولد ما وهذا للس
احةفي  أساسي مبدأ وهذا والحضارات الثقافات بتناقل تسمح عالقات  تحرص حیث الس

فة المجتمعات رثها ثقافتها نقل على المض  .الحضار  وإ

                                                             
1  - -  ، م العمراو ، أ.سل حي سعید ة/حالة الجزائرد.  ة االقتصاد احة في تحقی التنم ة مساهمة قطاع الس غداد للعلوم اإلقتصاد ة  ل ، مجلة 

  97، ص 2013، 36الجامعة، العدد 
ة المستدامةحمیدة بوعموشة،  - 2 ل االقتصاد الوطني لتحقی التنم احي في تمو رة لنیل شهادة دراسة حالة الجزائر -دور القطاع الس ، مذ

اس سطیف،    .19، ص 2012-2011الماجستیر، جامعة فرحات ع
مات جردات،  - 3 ةهوار معراج، د.محمد سل ة العالم ة االقتصاد احة وأثرها في التنم احث، حالة االقتصاد الجزائر  -الس ، مجلة ال

  .22، ص 01/2004عدد
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 احة ات سد تستهدف الس ه االستجمام طالب حاج ینه خالل من والترف  الوسائل افة من تم
اكل من لذلك الضرورة ال، ه ه نقل استق احة أنواع وهناك عدة .وترف احة أهمها للس ة، الس  الثقاف
احة ة، الس احة الترفیه ة، الس احة العالج احة س ة، الشواطئ، الس احة الصحراو ة الس   1 الراض

ًا    : مفهوم السائح: ثان
 :نجد أبرزها ومن السائح وتحدید تعرف حول اآلراء تعددت

ن(Yves Tinard) : " تینارد فاس تعرف ار م  ال لمدة إقامته محل خارج ینتقل شخص ل السائح اعت
اب أحد ألجل أشهر 4 عن تزد الو  املة لیلة أو ساعة 24 عن تقل ة األس  الصحة، المتعة، :التال

ة."  الرحالت الخاصة، التنقالتو  األعمال رحالت واالجتماعات، المهمات   2الدراس
 روما في إنعقد الذ المؤتمر خالل من وذلك السائح مفهوم تحدید المتحدة األمم هیئة حاولت ما

احة حول م6319 سنة ة لرحالتوا الس   .الدول
قى سافر الذ الشخص هو " :السائح اب وطنه عن عیدا و ه، مثل مختلفة ألس  الترف

 ذات تجارة أعمال أ ممارسة أو الدائمة اإلقامة قصد دون  ساعة، 24 عن تقل ال ولفترة...االستجمام
ة. دخل رح م الذ الشخص نفسه اإلطار في و ان خارج برغبته ق نه م  یهدف أن األصلي، دون  مس

ات إلى تس ة م ه اقتصاد ان في وفرها أمواال صرف أن وعل فة قوم حیث أخر م ة بوظ  ینتج إستهالك
  3.المنتجات عض وشراء الخدمات اإلنتفاع طر عن الزادة هذه وتحدث البلد هذا دخل في زادة عنها

  
فثالثًا  احة: الجزائر : تعر  للس

ة ة المنظمة تعارف تبنت فإنها للجزائر النس احة  العالم م عض أضافت أنها إال OMTللس  التي المفاه
احة وزارة حددتها ة، والمنشآت السواح بتوافد والمتعلقة الس  :حیث الفندق

 العبور منطقة خارج الوطني)، (التراب الجزائر أرض أقدامه تطأ مسافر ل :الداخل. 
 جنسیته انت ومهما دخوله، ودوافع تنقله سبب ان مهما الوطني، التراب یدخل شخص ل ر:المساف 

ان مون  والذین حرة رحلة أو نزهة في السواح استثناء إقامته، وم  في إقامتهم مدة طول بواخرهم في ق
الد  .ال

 ة رحلة في الجوال حرة الحدود یدخل شخص ل :حر ة ال غادرها الوطن اخرة أو السفینة نفس في و  ال
م والتي بها، دخل التي  .إقامته مدة طول متنها على ق

 شمل مأجورا نشاطا مارس وال الجزائر  التراب یدخل شخص ل :الزائر   :التعرف هذا و

                                                             
ح نبیل، أ.  أ. -  1 احة قطاع لواقع مقارنة دراسةمحمد، " تتقرور بوفل ا شمال دول في الس ق مداخلة ضمن  المغرب"، ، تونس الجزائر، حالة ،إفر

احة - حول األول الوطني المحور الثاني ملتقى الملتقى   .3، ص 2010ما  12و11یومي:  اآلفاق و الواقع – الجزائر في الس
، نفس  - 2 م العمراو ، أ.سل حي سعید   98المرجع، ص د. 
من،  - 3 ة الخدماتبرنجي أ اح ة الفنادق من مجموعة حالة المستهلك دراسة سلوك على ثرهاأو  الس رة لنیل درجة الماجستیر، الجزائر ، مذ

  37، ص 2009- 2008جامعة أمحمد بوقرة، 
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 اب الجزائر، في ساعة 24 األقل على محدودة لفترةو  مؤقت زائر هو :السائح  لدوافع أو ألس
ه، المتعة :منها مختلفة  الدین، الدراسة، الصحة، العطلة، قضاء واألقارب، األهل زارة والترف

 إلخ .....مهام، أعمال أشغال، الراضة،
 م غیر  أو النزهة إطار في المتجولین استثناء للجزائر العابر المسافر، الجوال، السائح، هو :المق

حرة  .الرحلة ال
 م مین غیر استثناء المسافر هو :المق ل حرة، رحلة أو نزهة في والسواح المق  الجزائرون  ف

مین مون  فیهم ما عتبرون مق  .الخارج في المق
 ما ساعة 24 تتجاوز ال الجزائر في محدودة إقامة مدة وله مؤقت زائر ل هو (الجوال): المتنزه 

م الذین المسافرن استثناء حرة، رحلة في ذلك المسافر في  التراب یدخلون  ال القانون  ح
ذا الجزائر  ان الحدود و  .الجزائر عملون  الذین س

مقارنته التعرف هذا خالل من قة، التعارف و  حددتها التي التعارف نفس تبنت الجزائر أن نالح السا
ة المنظمة احة العالم م، مفهوم استثناء للس مین الجزائرین ل تعتبر فالجزائر المق مین فیهم ما مق  المق
ام تنص بینما الخارج، ة المنظمة أح احة العالم مین، غیر معاملة عاملون  المهاجرن أن على للس  المق

ات اختالف ما حد إلى فسر ما وهو احة المتعلقة اإلحصائ   1.الجزائرة الس
  

احي ومقوماته: النشا الفرع الثاني: خصائص   الس
احي:  2 أوال: خصائص النشا الس

احة تهدف ة الموارد استثمار إلى الس ع شرة الطب  الشواطئ الدولة أو المنطقة في المتاحة وال
ة ة المناط أو المعتدل المناخ أو الرمل ة الغطاءات أو الجبل ة األماكن أو الجلید ة الدین  والتارخ

ة األنشطة على تختلف ال بذلك وهي واألثرة،  الموارد استغالل إلى تسعى التي األخر  االقتصاد
ة ع الموارد الطب ة المتاحة،  ات. المعدن   والغا

 
ن  م ما الخصائص أهم حصر و   یلي: ف

احة تعد  - 1 ا نشاطا الس عة متضاعف أو متزایدا اقتصاد صورة الطب ما وخاصة مطردة و  یتعل ف
احیین، الدخل واالستخدام اح أقدام أن ذلك وتفسیر الس ل االنفاق على الس  الى نقودهم وتحو

حتاجونها، إلى جانب  الدولة عمالت التي یزورونها من أجل تسدید تكالیف الخدمات التي 
عني ذلك انتقال ارات،  ا والتذ اح من النقود مشتراتهم من الهدا  وقنوات أشخاص عدة إلى الس

ات  آخر، الى حائز من انتقالها عن طر مرة من أكثر استخدامها إلى اإلضافة متعددة ومستو
                                                             

، ص  -  1 من، المرجع الساب   .38 - 37برنجي أ
احي في الجزائرنصر حمیداتو،  - 2 ، وأثره على النمو االقتصاد النشا الس رة لنیل شهادة الماستر، جامعة الشهید حمة لخضر، الواد ، مذ

  12-11-10، ص 2014-2015
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ه طل ما وهو الدخل دتزای الى یؤد مما  الى األموال من هذه جزء انتقال رغم المضاعف عل
ة، المنطقة خارج اح ات ومواد خامات توفیر اجل من الس احة، صناعة ومتطل ما الس یتعل  وف

ة العمالة أو االستخدام اح احة صناعة خصائص من فهي المتزایدة، الس تتصف بها،  التي الس
اجهانظرا  بیرة من العاملین أ  الحت  من بیرة ألعداد عمل فرص توفر نهاأإلى أعداد 

 .المستخدمین
احة صناعة تتأثر  - 2 ة والخدمات السفر أسعار عاملي الس اح  صورة لألفراد المداخیل ومستو  الس

اح قرارات سهولة أ انها تتغیر بیرة،  تكالیف من ل في تحدث التي التغیرات وتوجهاتهم، الس
احة أنشطة  المداخیل. ومستو  الس

احة تعتبر  - 3 ن ماد ناتج في تتمثل ال فهي منظورة، غیر صادرات الس ان من نقله م  إلى م
 من بنفسه المنتج على الحصول المستهلك فیها قوم التي القلیلة الصناعات تعتبر من وهي آخر،
ان احي المصدرة للمنتج الدولة فإن إنتاجه، م فة الدولة "الس  خارج نقل نفقات تتحمل ال "المض

ة الحال هو ما حدودها، ، النس  إنتاجها، تكالیف إلى اإلضافة تتطلب التي للمنتجات األخر
 .نقلها تكالیف

احي المنتج إن - 4 احي الجذب عوامل في المتمثل الس ة الموارد :الس اح ة، الس ع ة (الطب  التارخ
اع إال ال واألثرة) احة، خالل من ت عتها، عائدا تدر ال الموارد فهذه الس عت إذا إال طب  في ب

ل احي منتج ش  .س
احي المنتج إن - 5 ب، منتج الس ل مزج فهو مر  مع تتكامل متعددة عناصر مجموعة من مش

عض عضها القطاعات االخر في المجتمع.، وتأثر و ال  تتأثر 
احة إن  - 6 ة الس ، منتج الدول  ،االستقرار عدم من درجة إلى األحوال عض في یتعرض تصدیر

ة، القو  من یتعل بتأثیرات ألنه ة ومرونة الخارج ة عال  اإلضافة والدخل السعر من لكل النس
ل إلى ة مش احي النشا تؤثر على التي الموسم  :یلي ما الس
 احي الطلب تعرض ة، للتأثیرات الس ات وجود الخارج ة اضطرا اس  في تغیرات أو س

ة التغیرات الصرف، أسعار ة الدول قرارات الى اإلضافة المنتظرة، غیر المناخ  القاض
ة  .ه الخروج للسائحین سمح الذ النقد حجم وتحدید النقد على الرقا

 احة تتمیز ة، مرونة الس  والدخل. السعر من لكل عال
 ة احي، النشا موسم ة الى تؤد عوامل فهناك الس ز أهمها الموسم ة العطل تر  المدرس

ة المنشآت في والعطل  .معین موسم في وغیرها الصناع
ة عدم - 7 احي المنتج قابل ان من النقل أو للتخزن الس ما آخر إلى م  العرض وحجم یتف و

احي الطلب وخاصة أن واألسعار، ة یتصف الس  عدم إلى یؤد مما األحوال معظم في الموسم
ات ات ث احة في التشغیل مستو   .صناعة الس
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ة - 8 اح استقطاب صعو ا نظرا لكثرة المغرات في مناط العالم  ضمان وتعذر الس جذبهم سنو
احة صناعة العاملون  سعى المختلفة لذلك افة الس اح استقطاب إلى الوسائل و رضائهم الس  وإ

یجاد ة للمنطقة والوفاء لدیهم األلفة وإ اح . مرة العودة أمل على الس   أخر
:انث احي: ًا ا النشا الس   مزا

احة ذلك ا للس ر عدیدة، مزا    :بینها من نذ
 احة صناعة ة استثمارات تتطلب الس ا أقل مال ة قطاعات قورنت ما إذا نسب  مثل أخر  إنتاج

 .التعدین ناعةوص الصناعات الثقیلة
 احي المنتوج أن اع الس ة، غیر ثروات على أساسا قوم الم عة، وجمال المناخ نوع مثل ماد  الطب

ة ووجود أماكن ات ذات وهي وأثرة، تارخ ان ة عوائد لتحقی بیرة إم  ما إذا محدودة، غیر ماد
طها  أحسن ة لقواعد وفقا فیها المنتج تسوو تخط  .وتجارة علم

 احة تعتبر والدولي،  الوطني المستو  على اجتماعي تكامل لخل العام للنظام ومؤثرة فعالة أداة الس
ة سبیل وهي  بوجه المتجاورة الدول مختلف بین الدولي التفاهم من نوع عثو  أخر  صناعات لتنم

  .عام بوجه الدولي المستو  وعلى خاص
احي النشا مقومات: ثالثًا   1:الس

احي النشا عتمد  :أهمها المقومات من مجموعة على الس
ة المقومات .1 ع ل التي الظروف افة تشمل يوه :الطب عة، جمال من مقصدا تش  عن واالبتعاد الطب

اةا تأثیرات ل  :ونجد الحضرة، لح
 ن :المناخ م م   اإلثارة. تتسم مناخات هادئة، مناخات :هما نمطین إلى العالم في المناخ تقس
 احة، في مهما دورا یلعب :الجغرافي الموقع لما الس ا الموقع ان ف  ذلك ساهم االسواق من قر

احي الطلب زادة في  .الس
 ال برز :األرض سطح أش ة والسالسل التضارس خالل من و ة، والمسطحات الجبل  المائ

ات هذه فاستغالل ان ة، االم ع قامة الطب ة علیها منتجعات وإ اح  .المناط لهذه السواح یجذب س
 ة الحمامات ن: المعدن م  للحصول إلیها اللجوء أو للمرضى، العالج اجل من إما استغاللها و

 .والمتعة الراحة على
 ة المناط اح، جلب في مهما دورا تلعب :الصحراو  على تمیزها خصائص على لتوفرها نظرا الس

، المناط ان على توفرها األخر ة الكث  .مثال الرمل
ات .2 ان ة االم خ ة التار ة فالمعالم :واألثر  للسواح.وغیرها تعتبر عوامل جذب هامة  األهرام التارخ
ة المقومات .3 ة المقومات تتمثل :الدین ة عنصرا هاما للجذب  واآلثار المقدسة األماكن في الدین الدین

احي  رمة.الس ة الم  م

                                                             
  بتصرف 2-11نصر حمیداتو، المرجع السابق ص  -  1
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ة المقومات .4 ة خالل من مهما دورا وتلعب :الثقاف اح رغ  والتقالید العادات مختلف على التعرف في الس
ة ة والصناعة الشعب ة والتظاهرات الشعوب، لهذه التقلید ة. الثقاف  والفن

ة المقومات .5 ات تعتبر :الماد ان ة االم یزة الماد ة الر احة لقطاع االساس  في وتمثل بلد، أ في الس
ة البنى توفر مد ة التحت ك والطرقات (المطارات األساس ة)، والس ة والبنى الحدید  الفنادق الفوق

 .الخ...والنقل واالتصاالت
ة المقومات .6 احي، القطاع على القائمة المؤسسات في وتتمثل: المؤسسات  مختلف في دورها وتلعب الس

احة،لمجاالت ا الس اكل والقوانین، التشرعات سن خالل من الخاصة  ة واله م  ووضع العامة، التنظ
رامج التسوق  خط ج و احة الترو  .للس
 
ان :الثالث الفرع ونات أر احي وأسسه  النشا وم ةالس  االقتصاد
احي:أوالً  ونات النشا الس ان وم   : أر

ما تتمثل  :یلي ف
احي) 1- احة صناعة ترت :النقل (النقل الس اطا الس قا ارت عتبر النقل، صناعة وث ان أحد و  األر

ة احي، للنشا االساس احي للنشا وجود ال والمواصالت النقل فبدون  الس ار على 1الس  المنتج أن اعت
احي ان، عین الى المستهلك(السائح) ستوجب حضور بل ینقل ال الس ا الم  النقل بین وثی فاالرت
احة، وصناعة احة صناعة عرفتها التي الكبیرة التطورات أن حیث الس  الكبیر التطور نتیجة انت الس

حرة (البرة، النقل صناعة عرفته الذ ة) ال ان  والجو  العدید ظهور في األثر بیر الجو  للنقل وقد 
ة العالم خرطة على الدول من اح  .الس

شمل احي النقل و   :التالیین النوعین الس
 شمل الخارجي: النقل  زارتها. المراد الدولة الى االصلي بلده من السائح انتقال و
 ة التنقالت ه قصد :الداخلي النقل یزورها قوم بها السائح داخل الدولة التي  التي الداخل

حرة). ة، برة و ة (جو اح افة وسائل النقل الس  بإستخدام 
ة): 2- اح احة یوجد ال اإلیواء (وسائل االقامة الس قي المعنى س  ما أول فإن اإلیواء اماكن بدون  الحق

حث احة محل للدولة وصوله عند السائح عنه ی ان هو الس  االیواء أماكن عرف، أو ما االقامة م
احي الت وتضم الس ة والقر  الفنادق والموت اح مات المختلفة أنواعها الس ة والشق والمخ  والفنادق الفندق
ة والمنتجعات العائمة، اح فها، المعاییر من مجموعة إلى اإلیواء الخاصة الوسائل هذه وتخضع الس  لتصن

   أهمها: من
 ار ار، هذا حسب :الموقع مع درجاتها  وتحدید الفنادق تصنیف في مهما دورا یلعب الموقع المع

ة: فات التال ن أن نجد التصن م ار   ونوع زائنها وحسب هذا المع
 االجازات وسائحي االعمال رجال تستقبل التي المدینة وس فنادق. 

                                                             
  14-13 -12نصر حمیداتو، المرجع السابق ص  -  1
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 رجال الحاالت عض وفي الطائرات ومالحي العبور سائحي تستقبل والتي المطارات فنادق 
 .االعمال

 الت الخدمات افة تتضمن والتي المنتجعات فنادق سر التي والتسه  سائحي إقامة ت
 .االجازات

 العطل سائحي والتي تستقبل العائمة الفنادق. 
 االعمال رجال الى اإلضافة المؤتمرات سائحي عادة تستقبل والتي المؤتمرات فنادق 

  .االجازات وسائحي
 ارم عا ع ار لهذا الخدمة: ت ن المع م م  الى: االقامة وسائل تقس

 ة خدمات تقدم اقامة وحدات اح الت، الفنادق، س اب، بیوت الموت  العائمة  الفنادق الش
 ة الخدمة على تقوم اقامة وحدات مات، الذات الت، المخ جب والشالیهات، والف  تشمل أن و

الت على هذه الوحدات   .للراحة التسه
ات 3- االت الشر ة والو اح  : الس

ات تقوم ة الشر اح االت الس احة الخاص النشا مجال في هام بدور السفر وو  وتقوم والسفر الس
الة احة و ة الخدمات مورد من العدید بتمثیل والسفر الس اح ات) الس  خطو الفنادق، الطیران، شر

ات المالحة، م شر االت تعتبر )،الرحالت تنظ تب السفر و  السفر مجال في للعمالء استشارات م
احة یل وتعتبر والس ات وتنقسم ،رسمسا أو و احة شر  :إلى الس

 الة  -     .الرحالت منظم ة الخدمات و اح االت -     .الس احة السفر و   .والس
 احي اإلرشاد ه -   .الس ة. المشترات -   .واالستعالم األمن -     .الترف اح   الس

   :  البرنامج - 4
احة أ تنجح ال حجز السائح ه یتمتع معین برنامج بدون  س قا له و  البلد، وصوله عند أو مس

ة االثرة واألماكن المتاحف زارة شمل البرنامج وهذا ه وأماكن والتارخ ة والمناط والراحة الترف  العالج
ة أو ة او الدین ع اإلضافة أو الطب ة  ة الخدمات الى الراض اح  سواقاأل المحالت، األخر  الس

 .......المنتجعات المنتزهات،
ة - 5 ة البن احة: التحت    للس

ة الخدمات في تتمثل ة أو االول ام توفرها الواجب القاعد احي مشروع أ لق ة منطقة أو س اح  س
ات منهاو  اه ش ات الم ة، الخدمات والمواصالت، الطرق  الغاز، الكهراء، الصحي، الصرف وش  الصح

ة الخدمات   .البن
ة - 6 ة البن احة: الفوق   للس

ال ومشارع واإلیواء االقامة منشئات في وتتمثل  احي االستق اتب الس ة المعلومات وم اح  الس
االت احة و ات والسفر، الس ة الشر اح اتب الس ارات، ایجار م ة، المنظمات المترجمین، الس اح  الس
  .السینما وغیرها المالعب، المسارح،
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ان فإن وعموما ة الصناعة أر اح ان ثالثة إلى تُقسم الس ة أر  :هي أساس
  نقل

ل التالي:      إیواء سها الش ع ة والتي  ة الفوق ة والبن ة التحت   تعتمد على البن
  برامج 

  
ل رقم ( ة ):1- 1الش اح ان صناعة الس  أر

 

  
  16. ص ، مرجع سابنصر حمیداتو: المصدر -
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ة : األسسثانیـــــاً  احة: االقتصاد   1للس

احي الطلب .1     :الس
ات االتجاهات، مجموع ه قصد ما منطقة اتجاه الفعل وردود الرغ ة أن معینة،  السفر  في الرغ

ة، الدوافع سلم في دافع ثانو  عن تعبر ة الدوافع عد النفس ة أسس على تقوم التي األصل  على بیولوج
  وغیرها. الجوع، العطش غرار

احي فالطلب ة عن عبر الس ل في ماد تصرف إلى تتحول معینة، رغ  من الشخص انتقال ش
ان ان إلى إقامته م اع آخر بهدف م ة هذه إش   .الرغ

 
احي العرض .2   :الس

احي العرض یتجسد عتها، حیث من متجانسة غیر ومقومات عناصر مجموعة في الس  إال طب
ما أنها متكاملة اع تحقی من أجل بینها ف ات إش  .المختلفة السائحین رغ

احي فالعرض ساطةو  ن ما ل هو الس   .للسائح جذب ووسائل مغرات من عرضه م
تمیز احي العرض و ة، خصائص بثالث الس س ما تتمثل رئ  :یلي ف

 ة عدمو  المرونة عدم ا وف للتغیر القابل ة خاصة السائحین، أذواقت و رغ  للعناصر النس
ة ع ة.او  الطب  لتارخ

 ة عض، -اعضه عن عناصره استقالل ة فتلك ال ع ة عن مستقلة الطب  .الصناع
 احي المنتوج نما السائحین إلى ینتقل ال الس س حدث وإ  .الع

 
احي التسو .3   :الس

 للتعرف خارجها،و  الدولة داخل ومؤسسات هیئات ه تقوم الذ والفني اإلدار  النشا ذلك هو
ة األسواق على اح ة الس ة فیها التأثیرو  والمحتملة، الحال ة لتنم ة الحر اح ة الس  منها. القادمة الدول

احي التسو تضمنو  احي المنتوج تسو الس ا ه، التعرفو  الس ا داخل احة سوق  في وخارج  الس
ة،  المنتوج على الطلب حجم لرفع السائحین لد المختلفة الدوافع إثارة أجل من منظمة قنوات عبر العالم
احي حداث للسائحین المصدرة للدول الس ة في نمو وإ ة الحر اح ة الس  .الدول

ة فإن الواقع فيو  احي التسو تنش عمل احي، المنتوج قوة مد على تتوقف الس  في اإلعالم دور الس
ة، الدولة مقومات التعرف اح ة الظروف جانب إلى الس ة األمن اس احة المصدرة الدولة في والس  للس
   .لها المستوردة والدولة

  
 

                                                             
ح نبیل، أ.  .أ -  1 ، ص تقرورتبوفل  .6- 5 ص محمد، مرجع ساب
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ة اإلیرادات .4 اح احي واالستثمار الس  :الس
 ة اإلیرادات اح    :الس

احة تحققه وما السائحین من إیرادات من الدولة تحققه ما ل هي  وعاء اقتصاد نشا الس  و
ات األفراد، حققه ما جانب إلى ضربي، ة، الشر ة المؤسسات الوطن  مجال في الخاصةو  العموم
احة،  :منها المتغیراتو  العوامل من مجموعة اإلیرادات هذه تتأثرو  .المالحةو  الطیران الفنادق، الس

 احي المنتوج قوة  .للدولة الس
  ة الخدمات مستو اح  .الدولة في المختلفة الس
 ة الخدماتو  السلع أسعار اح  .الدولة في الس
 احي الوعي مد  .الدولة في الس
 احي اإلنفاق على السائحین قدرة  .الس
 عة اسي النظام طب احة المصدرة الدولة في واالقتصاد الس  المصدرة الدول فيو  للس

 .الدولتین بین العالقة جانب إلى للسائحین،
 احة المصدرة الدولة في األمني الوضع  .للس
 ان حجم ة اتاإلم ع ةو  الطب ة الدولة في المتوفرة الماد اح   .الس

احيما  احي الدخلأو  عرف االیراد الس افة الس ة العمالت اإلیرادات أنه " احة من األجنب  الس
ات النقل أجور فیها ما الدولیین الزوار إنفاق تشملو  ،الوافدة ة" النقل للشر   1.الوطن

شمل احي ما  ةافة االیرادات من الع االیراد الس احة الداخل ة من الس  ملة الوطن
 احي االستثمار   :الس
احة قطاع في ینف ما مجموع في یتمثل ه ماو  الس ة استثمارات من الدولة تستقط  موجهة أجنب

احي عتبر االستثمارو  .القطاع لهذا حه لما الواعدة األنشطة من الس  وتحقی للنجاح بیرة فرص من تت
ة عوائد احي تطور أن ما ة.معتبر  مال ة األموال رؤوس تدف مد على یتوقف االستثمار الس  المحل

ة احة، مجال في لالستثمار واألجنب احي المنتوج قوة جانب إلى الس ه الطلب وحجم المعروض الس  في عل
ة سوق  اح ة الس احي التسو عنصر الدولة اهتمام ومد العالم احي منتوجها للتعرف الس  .الس
احي: .5  االنفاق الس

الغ التي ینفقها السائح على نفسه،  ازة السلع یتمثل في الم الغ المدفوعة مقابل ح إضافة إلى الم
تصرف فیها أثناء زارته. والخدمات ستعملها الزائر و اء الثمینة التي  ذلك األش ة و   االستهالك

ة عائدات مثا احي  دون في  عد االنفاق الس فة و ة للدول المض اح انب المتحصالت في جس
، وتتوقف حجم االیرادات على حجم میزان مدفوعات دولة السائحات في میزان مدفوعاتها، وفي جانب النفق

فة.  1ما ینفقه السواح داخل الدولة المض

                                                             
نان - 1 احةالقادر،  عبد عو ات الجزائر في الس ان ة ظل ) في2025 -2000(والمعوقات  اإلم ة االستراتیج اح  التوجیهي للمخط الجدیدة الس

ة  للتهیئة اح توراه، SDAT  2025الس    .11، ص 2013-2012، أطروحة د
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ادئ .6 احة ممارسة وشرو م  :الس
 احة منطقة عن الالزمة المعلومات السائح تزود محددة دخول مراكز وفرت  خالل من الس

  .للمنطقة المحلي المجتمع
 مة إدارة ة للموارد سل ع ا مستدامة طرق  الحیو  والتنوع الطب  .بیئ
 عاب وفاعلة صارمة قوانین وضع اح أعداد الست ة وحمایتهم الس ة المواقع وحما  في البیئ

 .الوقت نفس
 ان دمج فهم وتوعیتهم المحلي المجتمع س ا وتثق ا، بیئ اح ة مشارع وتوفیر وس  اقتصاد

ر خالل من للدخل ة صناعات تطو اح شتهم ظروف وتحسین س  .مع
  احة إنجاح أجل من التعاون ة الس احة المختصة القطاعات مختلف بتعاون  البیئ  الس

  معا. والبیئة
ة إجراءات .7 م عمل احة لتنظ  :الس
ة إجراءات تعتبر المعاییر من جملة هناك م عمل احة لتنظ  :أهمها الس

 ة القوانین احترام ة المحل م ة واإلقل ا المتعلقة والعالم  التراث على والمحافظة البیئة قضا
 .الحضار 

 ة القدرة مراعاة عاب  .تخطیها وعدم االست
 ة ان البیئي الوعي تنم  .المحلیین للس
 ار  .للبیئة ملوثة غیر نقل وسائل اخت
 ع ر إعادة تشج عادة التدو ع وإ ة والزراعة التصن  العضو

  
احةالمطلب الثاني:  : نشا الس   2اقتصاد

احي المنتجمفهوم  :األول الفرع  الس
احي المنتج مثل  أماكن أنواع النقل، وسائ زارة، أماكن (خصائص مختلفة جوانب مجموعة الس

ز حول الخ) ... المقصودة، الوجهة في المحددة واالنشطة االقامة،  في الجوالت مثل محدد، اهتمام مر
ة، األماكن ع اة الطب ة المواقع وزارة المزارع، في والح ة، التارخ  وممارسة معینة، مدینة وزارة والثقاف
ة ألعاب    إلخ والشواطئ ....  محددة، راض

احي المنتج"لـ المفهوم هذا یتعل وال ات في المستخدم "المنتج" مفهوم "الس ة، االحصائ  االقتصاد
احة مهنة في المهنیون  ستخدمه الذ المفهوم األحر  بل  وجهات أو شاملة مجموعات لتسو الس

 .محددة مقصودة

                                                                                                                                                                                              
، ص  -  1   . بتصرف35بوعموشة حمیدة، مرجع ساب
2 - ،   بتصـــــــــرف. 26-25-24-23ص  نصر حمیداتو، مرجع ساب
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ن ومن ة، المنتجاتن م محددة أنواع عن التحدث عندئذ المم اح احة مثل الس  التمتع س
احة المأكوالت، ة، والس ولوج احة اال احة المدن، وس احة والرمال، الشمس وس ة، والس احة الزراع  والس
ة، لألغراض احة الصح ة، والس تزاید .الخ...  الشتو  أصحاب ستخدمهاذ  التصنیف هذا على الطلب و
ة المصالح اح  .تسو أداة الس

ة توجد ال موحدة، طرقة الكافي القدر موصوفة غیر زالت ما المنتجات هذه وألن ة توص  استخدام دول
  التصنیف من النوع هذا

ما یلي: ن تعرفه  م     و
احي المنتوج المقصود   ة، والمقومات العوامل مجموع هو الس ع ة، الطب ة، الثقاف ة، التارخ  الماد

ان إلى السائحین جذب على القدرة لها التي واإلجراءات الوسائل مختلف مع   .معین م
ارةو   احي المنتوج: أخر  ع احة المصدرة الدول بین المتداولة السلعة هو الس  والدول للس
احة سوق  في للسائحین المصدرة ة الس ة یتمیز السلع من النوع هذا أن ما العالم س ة رئ  عن تمیزه بخاص

نما للمستهلك تنتقل ال أنها هي األخر  السلع اقي س علىا إلیه ینتقل من هو وإ  التي األخر  السلع ع
احي المنتوج عرف وقد .المستهلك إلى تنتقل  منتجات ابتكار وحتى الجودة حیث من هائال تطورا الس

ة اح ا جدیدة س ع على العالم عرفها التي التطورات مع تماش   1.األصعدة جم
 

احي السوق ي: مفهوم الثان الفرع  الس
احي السوق  عد  من ان هنا ومن .الخدمات وسوق  السلع سوق  من ل عن مختلفا سوقا الس
 عناصره: على التعرف الضرور 

احي:  العرض :أوالً   الس
احي العرض مصطلح شیر ة المغرات مجموعة إلى الس اح ة،  الس ة، االصطناع ع الطب

ة ة االجتماع ة المنطقة في المتوفرة والتارخ اح یلة السلع والخدمات الس ة إضافة إلى تش اح  الس
ثمن معین وقت في فیها الموجودة اح تجعل والتي معین و  جهات عدة بین من نحوها ینجذبون  الس
ة. اح   س

احة تعتمد اً  ون  اد اعتماداً  الس نى على ل ُ ة الب قدر  التحت قدر ما تكون متطورة  طة، ف المرت
ة. وتتضمن نتائج تحقی في ذلك ساهمما  ة البنى إیجاب  حضارة مقومات من البلد ملكه ما التحت

ة النقل وخدمات وتارخ  األنشطة هذه وتندرج وغیرها. للسائح والطمأنینة األمن وتوفیر واالتصال متنوعة 
ات ضمن احي الجذب مقومات إبراز إلى الدول الهادفة استراتیج م الس ة في دورها وتدع ة التنم  االقتصاد

ة ة فإن الواقع للدولة. وفي واالجتماع اح ة المقومات الس مثا ائز هي  ة الر احي للعرض األساس    .الس

                                                             
ح نبیل، أ.  أ. -  1 ، ص  تقرورتبوفل   .4محمد، مرجع ساب
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، شرطاً  والمقومات الموارد هذه توافر مد في الدول بین التمییز عتبر  العوامل أحد أو ضرورًا
سة احي للطلب المحددة الرئ ان أغلب في الس عض األح ة األنما ول اح ل الس احة مثل خاص ش  الس

ة ة التارخ ة الخدمات أما .والدین اح ة شر فتعتبر الس احي الجذب لتحقی فا   .المطلوب الس
احي العرض إن تكون  للسائح، المقترحة والخدمات السلع مجموعة على حتو  الس  من و
  :أساسیین عنصرن
 ة: وتشمل العناصر ع ان، السهول، :المختلفة أنواعها التضارس المناخ، الطب حیرات الود  ال

ة نات الجغراف ات والشالالت واالنهار والشواطئ والتكو اة واالسماك والطیور والغا  البرة والح
اه ة والعیون  والم ة العناصر من وغیرها المعدن ع  .االخر  الطب

 شرة العناصر ة والمنشئات المختلفة االقامة وسائل على تشمل :ال اح  ةالمختلف النقل ووسائل الس
حرة،ة، البر ة، ال ة واآلثار والمطارات والموانئ الجو ة والمعالم التارخ ة والمعارض الثقاف  الفن

ة والعروض المتنوعة والمتاحف المختلفة ة والسلع والفلكلور الفن اح ة والصناعات الس  التقلید
ات اد والمواعید والمناس ة واالحتفاالت واألع ة الثقاف  المختلفة. والدین

:ثان  احي:ـــــــــالسی بـــالطل ًا
قصد ة أو سلعة على الّطلب ُ  سعر مقابل علیها الحصول في المشترون  یرغب التي خدمة: الكمّ

ل أنه أ معین، ووقت معینة سوقٍ  وفي معین، ُل  عام ش ة مّث  ظروف تحت الشراء على والقدرة الرغ
مثل مجموع فالطلب  1.معینة ات مفهومه االقتصاد  ة مختلفة من  األفراد رغ م وقدراتهم على شراء 

ة فترة وفي المختلفة، السلع او الخدمات عند االسعار   معینة. زمن
ة إن اً  تمثل ال الخدمة أو السلعة اقتناء في المستهلك رغ  ثمنها، دفع على قادراً  ن لم ما طل

ة، وهذا المقدرة المعزز الطلب هو الفعال فالطلب  إال السلع، معظم على ما لحد صح قد المفهوم الشرائ
احة في المسألة أن ة فالعوامل .اً  تعقید أكثر الس م أو تؤثر والتي المر  منطقة إلى السفر في السائح تح
اینة مختلفة هي ما احي الطلب تجعل التي الدرجة إلى ومت ، یبدو الس احة فعناصر مختلفًا  في تتمثل الس

عتبر في نفس الوقت الدخل قابل افي ودخل الفراغ أوقات توفر ة عن الزائد لإلنفاق (والذ   الحاجات تلب
ة الدخل الكمالي) ما أو للفرد األساس  عقالني عضها األخر  املالعو  من مجموعة إلى إضافةً  سمى 
عضها التالي .عاطفي و ن و أنه: تعرف م احي   الطلب الس

احي منتج لشراء السائحین اتجاهات عن تعبیر"  " ة دولة أو منطقة زارة أو معین، س اح  س
ب مزج قوامه بذاتها، ات الدوافع تمثل مختلفة عناصر من مر ة والحاجات والقدرات والرغ  التي الشخص

احیون  المستهلكون  یتأثر بها   "" معینة منطقة على الطلب اتجاهات حیث من الس
قاس احي الطلب و ة القوانین بواسطة الس  :التال

 ان  100×المعدل الصافي للسفر= عدد المسافرن المغادرن/إجمالي عدد الس
 ان  100×المعدل الخام للسفر= عدد السفرات(الرحالت)/ اجمالي عدد الس

                                                             
  30بوعموشة حمیدة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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  100×ار السفر= المعدل الصافي للسفر/المعدل الخام للسفرمعدل تكر 
احي  قاس الطلب الس قاء السواح ما  ار أن فترة  إعت ة، و اح أعداد السائحین الوافدین إلى المنطقة الس

ستخدم  ال  احي تختلف من سائح إلى آخر إذ قد تبلغ یوما واحدا أو أكثر، وحال لهذا االش في الموقع الس
اس آخ احي مق قاء السائح في الموقع الس ا ما یتم تقدیر متوس مدة  الي المبیت وغال ر وهو عدد ل

ة. اح أعداد السائحین الوافدین للموقع لتقدیر حجم الطلب الفعلي على المنطقة الس ضرب    و
اسا آخر أكثر دقة یتمثل في عدد األسرة أو عدد الغرف، أو  ة مق اح وتستخدم المنشآت الس

اس (   السرر/اللیلة) أ عدد األسرة في اللیلة الواحدة.مق
ة (المطاعم، المسارح والمتاحف غیرها) والتي تقل فیها مدة الزارة عن  ج  24وفي األنشطة الترو

  ساعة، 
عدد الضیوف. عدد التذاكر، أو  ة، أو  اح عدد الزوار الوافدین إلى المنشآت الس جي    1قاس الطلب الترو

  
احي الطلب وسمات خصائص  - أ  :الس

احي الطلب وسمات خصائُص  تتمثُل   في: الس
ة - 1 احي الطلب   Sensitivité:الحساس ة ذو الس والعوامل  الظروف نحو شدیدة حساس

ة ة االقتصاد ة واالجتماع اس احة المستقبلة الدول في السائدة والس فتغیر هاته الظروف یؤد اال  للس
احي ة واالرهاب والألمن یؤد(مثال في حال  تغیر الطلب الس اس ة والمشاكل الس ع  إلى الكوارث الطب

احي الطلب انخفاض ل الدول لهذه الس ة) مقومات تتمتع انت مهما وملحو مفاجئ ش ة جذا اح  س
ظهر هذا  ا مد و احة، المستقبلة المنطقة واستقرار أمن بین القو  االرت ین للس  الطلب حجم زادة و

احي   .علیها الس
ة وتعني:  Élasticitéالمرونة  - 2 احي الطلب قابل عاً  للتغیر، الس  والمؤثرات للظروف ت

ة في السوق  السائدة المختلفة اح ة الس ة، الداخل احي الطلب مرونة في المؤثرة العوامل ومن والخارج  الس
احي الطلب اتجه الخدمات سعر نخفضا الم إذ األسعار، مستو  هو ة، عالقة في لالرتفاع الس س  ع
احي الطلب یتغیر ما اح دخول بتغیر الس ة عالقة الس   .طرد

احي الطلب یتجه حیث:  Expansionالتوسع  - 3 ، والزادة للتوسع الس ًا  غیر معدل سنو
ات وارتفاع والتكنولوجي، العلمي التقدم أهمها العوامل من لجملة نتیجة وهذا ثابت، شة، مستو  وتطور المع
مقوماتها وخدماتها االتصال وسائل ثیر من الدول  ة والنقل، واهتمام  اح ل الس  .ملحو ش

ة  - 4 احي الطلب یرتفع حیث:  Seasonallyالموسم اد ترت معینة فترات في الس  أو أع
احة مواسم صل فیها الى الذروة، فالس ة معینة  للطلب  تحدث التي المتغیرات مجموعة هي الموسم

ة، السلع من والعرض اح ا. تتكرر معینة عوامل سبب والخدمات الس  سنو

                                                             
تشرین، الجمھوریة العربیة امعة احمد أدیب أحمد، تحلیل االنشطة السیاحیة في سوریة باستخدام النماذج القیاسیة، بحث أعد لنیل درجة الماجستیر في االحصاء والبرمجة، ج - 1

  ، بتصرف24، ص 2006-2005السوریة، 
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احي الطلب واعــــــأن  -  ب  :الس
احي الطلب - 1 ة الخدمات إجمالي على الطلب وهو م:العا السّ اح احة على أو الس  الس

ل صرف النظر ش التالي المدة، أو الوقت أو النوع عن عام  ة یرت هو و ة العمل اح س ل الس  ول
اً  المتقدمة الدول ه تتمیز ببرنامج خاص، أو محدد بنوع اح ة خدمات لدیها یوجد حیث س اح  متنوعة س

ة اح احي الطلب مثل مختلفة ومقومات س ا أو فرنسا لزارة الس ان ا، أو اس  تأخذ التي الدول تلك أمر
احي. الطلب حجم حیث من العالم في الثالث األولى المراتب  الس

احي الطلب - 2 احي ببرنامج الطلب من النوع هذا یرت: الخاص الس  السائح یجده معین س
اجاته، اته واحت اع رغ التالي إلش اً  معین برنامج على الطلب عدّ  و  مجموعة أو ما سائح خاصاً  طل

اح اغارا، شالالت لمشاهدة ندا زارة محددة، مثل س  األهرامات. لمشاهدة مصر إلى السفر أو ن
احي الطلب  -3 : یرت الس ة الخدمات على الطلب من النوع هذا المشتّ اح ملة الس  أو الم

ونة احي، الم ات على والطلب الفنادق، على الطلب للبرنامج الس احي النقل أو الطیران شر  أو الس
االت ة الو اح فیل برج مشاهدة مثل السفر الى فرنسا بهدف .الس ا إلى العبور ثم إ  طر عن برطان

حر  النف ل أغلب تسعى حیث ال احي الطلب الدول لتحو  عام طلب إلى ثم خاص طلب إلى المشت الس
ة برامج توفیر طر عن اح أسعار واختالفاً  أكثر تنوعاً  س ضا. متنوعة و    أ
ة:ثالثًا  اح   : خصائص السوق الس

ة السوق  تمتاز    اح ة: الخصائص الس  التال

  ة السوق اح ا سبب سرعة، للتداول سوق  الس ة إرت  تنقل ستوجب مما اإلستهالك اإلنتاج عمل
التالي الخدمة أو السلعة عن حثا المستهلك احة تمثل و  إلى الحاجة دون  تصدیرا قطاعا الس

احي للمنتج نقل أو شحن  .الس
  احي السوق این تعدد سبب للتوسع، قابل سوق  الس احة أنواع وت  واختالف تنوع وأغراضها، الس

عة األنشطة وتشعب ة الخدمات وطب اح  .الس
 احة صناعة ا إلستخدام ومجاال اإلجتماعيو  الثقافي لإلبداع حافزا تمثل الس  المتطورة، التكنولوج

ة منافسة وجود ظل في التأهیلو  الكفاءة من أكبر مستو  تتطلب فهي لذا  .دول
  

ة:المطلب الثالث:  اح ة الس   التخط والتنم
احي: مفهوم الفرع األول:    التخط الس

ة، حیث    ة الثان عد الحرب العالم ل واضح ومحدد إال  ش احي  لم یتبلور مفهوم التخط الس
احة  ال الس اح إلى جانب تنوع أش ثیف، وتزایدت أعداد الس ل سرع و ش ة  ة السفر الدول تطورت حر

ة واختلفت اح ل هذا إلى زادة  واالستجمام، وتعددت المناط الس وظائفها وخصائصها، وقد أد 
ه هذه النشاطات من أجل الحد من  ة، وظهرت الحاجة لض وتوج اح احة واألنشطة الس الس االهتمام 
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ح  عد أن أص ، خصوصًا  ة على المجتمع والبیئة، وتحقی أقصى درجات النفع االقتصاد آثارها السلب
احة على أنها صناعة  احي ینظر إلى الس ثیر من دول العالم. والتخط الس ومصدر دخل أساسي في 

ة المقصودة والمنظمة  ارة عن مجموعة من اإلجراءات المرحل نوع من أنواع التخط التنمو وهو ع
احي المتاح والكامن  والمشروعة التي تهدف إلى تحقی استغالل واستخدام أمثل لعناصر الجذب الس

قائه ضمن دائرة وتحقی أقصى درجات المنف ه وض لهذا االستغالل إل عة وتوج نة، مع متا عة المم
ة ناجمة عنه. المرغوب والمنشود، ومنع حدوث أ   نتائج أو آثار سلب
احي:  ف التخط الس   أوال: تعر

احي في  ة للنشا الس أنه رسم صورة تقدیرة مستقبل احي  دولة معینة وفي فترة عرف التخط الس
ة  ة  محددةزمن اح ة في الدولة من أجل تحدید أهداف الخطة الس اح قتضي ذلك حصر الموارد الس و

شمول فروع النشا  ة سرعة ومنتظمة من خالل إعداد وتنفیذ برنامج متناس یتصف  اح ة س وتحقی تنم
ة. اح احي ومناط الدولة الس   الس

احي على أنه میدان م غي أال ینظر إلى التخط الس نما یجب ین ة، وإ قصور على الجهات الرسم
ة والقطاع الخاص واألفراد. لذا یجب أن  وم ه على أنه برنامج عمل مشترك بین الجهات الح أن ینظر إل

احي  ع الجهات المنظمة للقطاع الس ة بین جم ة مشتر احي عمل ن الجهات مون التخط الس
ة المشرفة على هذا القطاع، ومقدمي الخدم وم ة (المؤسسات ورجال األعمالح اح ال)، ات الس

ا احةحوالمستهلكین لهذه الخدمات (الس اغة األهداف المراد  )، والمجتمع المضیف للس بدءا من مرحلة ص
احة. مرحلة التنفیذ والتطبی لبرامج الخطة الس قها وانتهاء    1تحق

ة وقد عرفت  احة العالم احي WTOمنظمة الس ة منظمة تترجم فیها  التخط الس أنه: "عمل
ة  ات وحقائ راسخة وفروض منطق اره في ضوء معط ل بدیل یتم اخت الخط من بین عدة بدائل، وأن 

طة."  ات البیئة المح احي واجتهاداته التي تنطل من معط ة من خبرة المخط الس   2متأت

ًا  احي وأهدافه: ثان ة التخط الس   : أهم

ا یلعب التخط الس احي، وذلك لكونه منهجا علم ر النشا الس ة في تطو الغ األهم احي دورًا 
ع عناصره وأنماطه، فهو یوفر إطار عمل مشترك التخاذ القرارات في  احي بجم دارة النشا الس م وإ لتنظ

األسالیب واالتجاهات التي یجب أن تسلكها، مما  زود الجهات المسؤولة  ة و اح سهل إدارة الموارد الس
ثیرًا من الجهد الضائع. وفر    عملها و

                                                             
ة، جامعة أبو ظبي،  - 1 حث ة"، ورقة  ة الشاملة في الدول النام ة االقتصاد التنم احي  ع عالم، ' عالقة التخط الس - 2013أحمد عبد السم

  بتصرف 6. 5، ص2014
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احي  ة القطاع الس ع الوحدات المسؤولة عن تنم ساعد على توحید جهود جم احي  التخط الس
ساعد على إنجاز األهداف العامة  ة القرارات واألنشطة المختلفة، مما  قلل من ازدواج وتنسی عملها، و

.   والمحددة لهذا النشا
عوامل اإلنتلهذا فإن التخط ة أكثر من تأثره  ع ة والطب ة واالجتماع اس ات الس التقل احي یتأثر  اج  الس

ة المختلفة.    1والقو االقتصاد
ر ما یلي: ات نذ ل المستو احي على  أسلوب التخط الس ا والفوائد التي تتطلب األخذ   ومن أهم المزا

  ة على تحدید اح ة الس ل ساعد التخط للتنم ش ة واالستفادة منها  اح انة الموارد الس وص
 مناسب في الوقت الحاضر والمستقبل.

   احي مع القطاعات األخر وعلى ة ور القطاع الس احي على تكامل ساعد التخط الس
اتها. ل مستو ة على  ة واالجتماع ة االقتصاد اسات العامة للتنم  تحقی أهداف الس

  ة ة مناس احة في القطاعین العام والخاص، من خالل یوفر أرض ة الس ألسلوب اتخاذ القرار لتنم
ة التي تقررها  ة واالقتصاد اس ار األمور الس عین االعت دراسة الواقع الحالي والمستقبلي مع األخذ 

طها. احة وتنش ر الس  الدولة لتطو
  ات والخرائ و انات واإلحصائ اناتالمخططات والتقیوفر المعلومات والب ضعها  ارر واالستب و

 تحت ید طالبیها. 
 ة والبیئ ة واالجتماع احيساعد على زادة الفوائد االقتصاد ر القطاع الس  ة من خالل تطو

احة. على أفراد المجتمع وتوزع ثمار تنمیته ات الس قلل من سلب  ما 
  ة لرفع المستو عض المناط ساعد على وضع الخط التفصیل احي ل والمتخلفة  المتمیزة الس

ا. اح  س
  ة المستمرة عن اسات والبرامج التنمو ة لتنفیذ الخط والس ساعد على وضع األسس المناس

.  طر إنشاء األجهزة والمؤسسات إلدارة النشا
  ة ومو اح ة الس م التنم رساهم في استمرارة تقو والتأكید على  هذا النشا اصلة التقدم في تطو

ات وت ات في األعوام الالحقة.اإلیجاب  جاوز السلب
  

ة اح ة الس   الفرع الثاني: التنم

عة  ة وطب اح ة الس ونات التنم معرفة مفهوم وم بیر  ل  ش احي  یرت فهم التخط الس
ة هي أحدث م اح ة الس ونات. إن التنم ة العدیدةالعالقات بین هذه الم وهي بدورها  ا ظهر من أنواع التنم

ة المختلفةلة في متغلغ ة الشاملةوتكاد  ل عناصر التنم قة مع التنم ة  تكون متطا ل مقومات التنم ف
اح ة الس   ة.الشاملة هي مقومات التنم

                                                             
، ص  أحمد عبد -  1 ع عالم، المرجع الساب   بتصرف 6السم
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ة الس ة التنم ة عند الكثیر من دول العالملذلك تعتبر قض ا المعاصرة اح ونها تهدف  من القضا
قيإلى اإلسها التالي تعتبر أح م في زادة الدخل الفرد الحق ة للدخل القومي و و س ما د الروافد الرئ ذلك 

ة حضارة شاملة لكافة المقوما ةتتضمنه من تنم ة والماد ة واإلنسان ع ة  ت الطب ومن هنا تكون التنم
ة. الس ة االقتصاد ة وسیلة للتنم   اح
ة:أوالً  اح ة الس ف التنم   : تعر

مات العامة والخاص""    رهي مختلف التنظ ضائع  ة والتي تشترك في تطو وانتاج وتسو ال
ة السواح. والخدمات اجات ورفاه   1 ""لخدمة احت

ة الخدمات في والتوسع اإلرتقاء "" ما تعرف على أنها:   اح اجاتها، أنواعها افة الس حت  من وإ
احي التخط تدخل خالل ن معدل أكبر تحقی ستهدف علمي سلوبأ الس احي النمو من مم  أقل الس
  2."" مستطاع وقت أقرب وفى تكلفة

التالي فهي  اعو الت والخدمات إلش ات السواح وتشحاجات و  توفیر التسه عض تأثیرات رغ ذلك  مل 
احة مثل   یجاد فرص عمل جدیدة ودخول جدیدة.إ الس

احي  ه النشا الس ن أن یلع م م الدور الذ  ة هو تعظ اح ة الس في نمو فالمقصود من التنم
ة  ة والمحل االقتصاد الوطني، من حیث تحسین میزان المدفوعات وزادة موارد الدولة من العمالت األجنب
اشرة، والزادة في التوسع العمراني عن طر خل مناط جذب  اشرة وغیر م وخل فرص عمل جدیدة م

ة. ة في المناط النائ ان ة وس اح   س

ة إذا هي االرت اح ة الس ة و فالتنم اح الخدمات الس اجاتهاقاء والتوسع  ة  احت اح ة الس وتتطلب التنم
أقل  احي  ن من النمو الس ستهدف تحقی أكبر معدل مم ًا  ا علم اره أسلو اعت احي  تدخل التخط الس
ة  عتبر ضرورة من ضرورات التنم احي  نة وفي أقرب وقت مستطاع، ومن هنا فالتخط الس تكلفة مم

ة اح ة. الس ة الدول اح   الرشیدة لمواجهة المنافسة في السوق الس
ة اح ة الس ن القول ان التنم ة  م قة مع التنم ة المختلفة وتكاد تكون متطا ل عناصر التنم متغلغلة في 

ة. اح ة الس ة الشاملة تضم مقومات التنم ل مقومات التنم   الشاملة، ف

ة: اح ة الس ا: أهداف التنم   ثان

ة إن ة التنم اح  وهو أال أكبر هدف تحقی مراحل من مرحلة تعد ما هدف ذاتها حد في الس
ة تحقی ة التنم ة االقتصاد ة أهداف تختلفو  .للدولة واالجتماع ة التنم اح قها وأسالیب الس  دولة من تحق
 الدول اختالف أهمها العوامل من جملة إلى هذا رجعو  ةالدول نفس داخل آخر إلى وقت ومن أخر  إلى

                                                             
، ص  - -  1 ، المرجع الساب م العمراو ، أ.سل حي سعید   ، بتصرف  98د. 
  .8أحمد عبد السمیع عالم، المرجع السابق، ص  -  2
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ونات في احي عرضها م اتهاو  الس ان م ة إ  إلى اإلضافة للسائحین المصدرة المناط من وموقعها التنمو
ة ظروفها ة الداخل ةو  االقتصاد ة االجتماع ة عادة في و  1وغیرها، والبیئ اح ة الس تحدد أهداف التنم

احي ن تصنیف و  المراحل األولى من عمیلة التخط الس ة حسب االهداف م ة االقتصاد أهداف التنم
  المنشودة، أو حسب القطاعات التي تسهم في تنمیتها.

ةأهداف  -1 قه:  التنم ة حسب الهدف المراد تحق اح  الس
ن الغالب في  م م ة أهداف تقس ة حسب الهدف التنم اح    قسمین: إلى الس

ة تسعى ما ل تشمل هيو :عامة أهداف-أ ة التنم اح قه إلى الس  2عامة وهي: صفة تحق
 احي نمو تحقی  متوازن. س
 م ة المردودات تدع احة االقتصاد  .للس
 طالة. معدالت وخفض العمل فرص زادة  ال
 احي. النشا من الدولة نصیب زادة  الس
 اإلجمالي. القومي الدخل زادة 
 ة ة تنم ة البن الت توفیرو  األساس مین للسائحین الالزمة التسه  الدولة. والمق
 ون  استخدام في المستمرة الزادة ات في خدماتو  سلع من الوطني الم دارة البناء عمل ان وإ  الك

احي ة الدول فجل الس اح ة مواردها استخدام ىعل تحرص الس انةو  تشیدو  إقامة عند المحل  ص
ونات احي العرض م  .بها الس

 ة المشاكل حل في الفعالة المساهمة ة االقتصاد احة صناعة تتمیز حیث واالجتماع  الس
ة دولة أ في ناجحة اح  حل في ومساهمتها المجتمع مشاكل مع التفاعل على قدارتها س
ة المشاكل مختلف ة االقتصاد ة الحال ذلك. الدولة تواجهها التي واالجتماع اسة النس  لس
ة ة التنم اح م ال إذ الس ة تجرة فشل أو نجاح على نح ة التنم اح  عدد خالل من الدولة الس

اليو  السائحین ة، الل اح الت حل في دورها خالل من بل الس ة مش  فرص خل اجتماع
ة ومستقرة متزایدة عمل ة مناط تنم ة تحقی أ نائ ة تنم م  دورها عن فضال متوازنة إقل
ة العمالت وخل المدفوعات نیزام دعم في التقلید   .الصع

ة األثرة المقومات التعرف وتمثل :محددة أهداف  -  ب ة والدین  والتعرف البلد بها یزخر التي والتارخ
قة األهداف لبلوغو  البلد متلكه الذ الحضار  الجانب  تمثل التي المحاور من مجموعة هناك السا

ه تسیر أن یجب الذ اإلطار المتكامل اسات عل ة س ة التنم اح  المحاور في وتتمثل الدول مختلف الس
ة  3 :التال

                                                             
  ، بتصرف198، ص 2008ماھر عبد العزیز توفیق، "صناعة السیاحة"، دار وھران للنشر والتوزیع، عمان،  -  1
  بتصرف. 152، ص 2002أفاقھا"، دار حازم للنشر، دمشق  -ظواھرھا -صالح الدین، "السیاحة صناعة العصر، مكوناتھا خربوطلي -2

، مجلة جامعة تشرین 3العدد  28نور الدین ھرمز، "التخطیط السیاحي والتنمیة السیاحیة" سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد  -  3
  بتصرف. 20ص  2006 للدراسات والبحوث العلمیة،
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 اسات خالل من الدول تسعى ین:السائح عدد زادة ة س ة التنم اح  السائحین أعداد زادة إلى الس
ة المناط من أكان سواء الوافدین إلیها ة جدیدة، مناط فتح خالل من أو التقلید النس  ف

ة للمناط ع التقلید ة لمنتجات عرض یجب البلد نحو بها الطلب حجم وقصد توس اح  جدیدة، س
ة النشاطات مد خالل فیتم من جدیدة مناط فتح عن أما ق ة للدولة التسو اح  مختلف إلى الس

ة األسواق اح  .الجدیدة الس
 اس في الفعالة المعاییر من اإلقامة متوس عد :اإلقامة مدة متوس تمدید  النشا مستو  ق

احي احي المنتج قبول مد عن عبر إذ بلد أ في الس ما السائحین، قبل من الس  أن و
ة المغرات اح ة بل الحجم أو الكم تقاس ال الس ف ، الك ة البلدان حرصت فقد والمستو اح  الس

ة زادة إلي ة الجذب عناصر فاعل ة االیجاب ة للحر اح  الطرد عناصر من المستمر والتقلیل الس
ة ة صناعة بناء بهدف السلب اح ة أعلى تحق متقدمة س تم السائحین، قبل من رضا نس  ذلك و

ر تحسین خالل من ة المناط وتطو اح ة الس یز ثم أوال، التقلید  جدیدة مناط خل علي التر
أسعار المستلزمات افة مزودة تكون  ة و  الرضا یتحق ذلك عدو  اآلخرون  قدمه لما تنافس

احي العرض بدولة إقامتهم مدة متوس من یرفع مما للسائحین النفسي   .الس
 م في هاما دور للسائح الیومي اإلنفاق لمتوس إن :للسائح الیومي اإلنفاق متوس زادة  تعظ

احة من االقتصاد الناتج تقلیلو   عوامل عدة علي للسائح الیومي اإلنفاق متوس توقف، و الس
عض یتعل حین في نفسه السائح عضها یتعل  التي اإلنفاق مجاالت توافر مد اآلخر ال

ؤثر الطلب یخل هنا فالعرض السائحین، تجذب ه، و  من الرفع إلي الدول مختلف وتعمل ف
یز خالل من الیومي السائح إنفاق  مستو   أو المرتفعة الدخول ذو  السائحین اجتذاب علي التر
ة المناط مختلف إعداد طر عن وذلك الطلب حث علي العمل اح ع كزرام وتهیئتها الس  الب

 .السائحین إنفاق مجاالت افة واالهتمام
 

ةأهداف  -2 ة حسب ال التنم اح طة بهاالس  1: قطاعات المرت
:  -  أ   على الصعید االقتصاد

 .تحسین وضع میزان المدفوعات 
 .ة ة خصوصًا إیجاد فرص عمل جدیدة في المناط الرف م ة اإلقل  تحقی التنم
  ة ة.توفیر خدمات البن  التحت
 .ات الدخل  زادة مستو
 .زادة إیرادات الدولة من الضرائب 
 .خل فرص عمل جدیدة 

  
                                                             

  بتصرف. 46-45، ص 2004محمد عثمان غنیم، "التخطیط السیاحي والتنمیة"، دار صفاء للنشر، عمان األردن  -  1
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  على الصعید االجتماعي:  - ب
 .ان المحلیین ه واستجمام للس الت ترف  توفیر تسه
 .ة لألفراد والجماعات ات االجتماع اع الرغ ش ة وإ   حما

  على الصعید البیئي:  - ت
  ة مشددة لها.المحافظة على البیئة ومنع تدهورها   ووضع إجراءات حما

اسي والثقافي:  - ث   على الصعید الس
 .نشر الثقافات وزادة التواصل بین الشعوب 
 .ة اح ومات في الدول الس ة بین الح اس ر العالقات الس  تطو
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احة في ال حث الثاني: دور الس ةالم ة االقتصاد   :تنم

حت ة أص ومات دول لمعظم الشاغل الشغل الشاملة التنم  الهدف هذا یتحق وحتى م،العال وح
ة المتاحة الموارد ل تعبئة وتجنید یتطلب األمر فإن شرة منها الماد ات ضمن، وال اس ات س  واستراتیج
ة ة ل ل األساس هذا وعلى ،لالقتصاد الشاملة الهندسة سمى ما إطار في قطاع احة قطاع ش  أحد الس
ة تحقی ثمة ومن االقتصاد النمو رفع في للمساهمة علیها المعول القطاعات أهم ة التنم  االقتصاد

ة   .المنشودة واالجتماع
ة ة االقتصاد ة يه« على أنها: تعرف فالتنم  لتحقی المتاحة مواردها دولة تستخدم موجبها عمل

 السلع من الفرد نصیب وفي القومي دخلها في مطردة زادة الى یؤد االقتصاد للتوسع سرع معدل
ة هذه وتتطلب والخدمات ا التغلب التنم ة المعوقات على تدرج  والخبرة االموال رؤوس وتوافر االقتصاد

ة   1 » .ةوالتكنولوج الفن
ل ة مفهوم شیر عام، ش ة التنم  یتخذها التي والمنسقة المستدامة اإلجراءات إلى االقتصاد

اسة صناع ة، والجماعات الس شة مستو  تعزز في تساهم والتي المشتر ة والصحة المع  االقتصاد
ن ذلك،. معینة لمنطقة ة تشیر أن م ة التنم ة التغیرات إلى االقتصاد ة الكم  شهدها التي والنوع

ن. االقتصاد م شر  المال رأس بینها من متعددة، مجاالت اإلجراءات هذه تشمل أن و ة ال ة والبن  التحت
ة مي والتنافس األساس ة واالستدامة اإلقل ة البیئ ة والشمول ة، والقراءة واألمن والصحة االجتماع  والكتا

ختلف. األخر  المجاالت من غیرها عن فضًال  ة مفهوم و ة التنم  فبینما. االقتصاد النمو عن االقتصاد
ة تشیر ة التنم اسات في التدخل مساعي إلى االقتصاد ة ضمان بهدف الس ة الرفاه  االقتصاد

ة ة ظاهرة إلى االقتصاد النمو شیر لألشخاص، واالجتماع  معدل في واالرتفاع السوق  في اإلنتاج
ناءً ). GDP( اإلجمالي المحلي الناتج ا االقتصاد الخبیر شیر ذلك، على و  النمو: "أن إلى سین أمارت

ة جوانب أحد هو االقتصاد ة عمل ة التنم   2. االقتصاد
احة العالمي السوق  عد ا عمالقا سوقا للس ة متفائلة والتوقعات وجذا  حجمه تطور التجاه النس

ین الوطني والعالمي ما دفع االقتصادیین  أحدوهو ما جعله  المستقبل في أهم روافد االقتصاد على المستو
ة الشاملة والمستدامة. ره لضمان التنم حث عن سبل تطو   إلى ال

  
  
  
  
  

                                                             
  ، رابط الصفحة:3:26الساعة  2010جوان  04سمیرة ناصري، "التنمیة أھدافھا وأبعادھا" ورقة بحثیة. فیسبوك: صفحة كلمني عربي ،  -  1

https://www.facebook.com/Klmnyrby/posts/207454486057588  
   اقتصادیة_تنمیة/https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا، "تنمیة اقتصادیة"،  - 2 
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احة على االقتصاد ول:المطلب األ    :الوطني أثر الس
مورد  احة محور اهتمام الدول وخاصة تلك التي تعتمد علیها  عد الجانب االقتصاد لقطاع الس

  أساسي لدخلها القومي.

احي فیها تأخذ طرقها  ة القطاع الس ر وتنم حیث االصرار على أن الدولة التي أخذت في تطو
عتمد في نشاطه على  احي  ، فالقطاع الس لها االقتصاد ة وتحسین ه ة االقتصاد اشرة نحو التنم م

ع انساني یتد احة هي نشا ذو طا مرور الوقت، فالس متها  ه انتاج موارد متنوعة ومتجددة تزداد ق اخل ف
ة،  ة، الثقاف ة مع مختلف الجوانب االقتصاد اح ةالخدمات الس ة والبیئ احة  االجتماع لذا فإن لقطاع الس

بیرا  افة قطاعات االقتصاد الوطنيتأثیرا  اشر على  اشر أو غیر م ل م ش   فهي توثر فیها إما 
احة على االقتصاد: اشرة للس   الفرع األول: األثار الم

ادة الدخل القومي:أوال:  احة في ز   1دور الس

افة األفراد والجماعات    الغ المنفقة من قبل  أنه مجموع الم عرف الدخل القومي من حیث االنفاق 
ة خالل السنة ة النهائ احيفي اقتصاد معین  ،على شراء السلع والخدمات االستهالك  عتبر االنفاق الس

  ) RV= C+I+G+(X-M)(الكلي جزءا من هذا االنفاق 

اح من شراء السلع والخدمات  ه الس قوم  احي هو ما  على ضوء هذا التعرف فإن االنفاق الس
فة ومن أمثلة ذلك: ة خالل إقامتهم في الدول المض اح ة وغیر الس اح   الس

 .ة، الغسیل  نفقات اإلقامة وتشمل المبیت، الطعام، الهاتف، التسل
  نفقات النقل وهي تشمل خدمات النقل. ، والبر حر ، ال  الجو
 .ارة والكتب س والتحف التذ ا والمال  نفقات المشترات وتشمل الهدا
 .نفقات نثرة وتشمل مصروفات األدالء والمرشدین والصدقات والمتعة 
 ع  الرسوم والضرائب مثل تأشیرة الخروج، رسوم اإلقامة، الطوا

ختلف هذا االنفاق على حسب مستو السائح وجنسیته وع ه االستهالكي.و فالدول التي لها  اداته وسلو
ع أن تستحوذ على أكبر قدر من مشترات السائح. ة في هذا المجال تستط   قدرات عال

ن إذ  احة في الدخل القومي راض احتسابم ة دور الس مقارنة أهم مةا  احي إلى  ق مالدخل الس ة ق
ما ة: الدخل القومي على أساس أن األول جزء من الثاني    في المعادلة التال

احة في الدخل القومي   = دور الس ×
احي الدخل الس

الدخل القومي
  

                                                             
1  - ، حوث، دمش ز الدراسات وال ة، مر احة، ندوة علم ة على الس ، 18/19، ص 6/07/2010-4محمد العطا عمر، أثر االعمال االرهاب

  بتصرف.
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احة على میزان المدفوعات: ا: أثر الس   ثان

احة   تحق البلد في المدفوعات میزان تحسین في تساهم منظورة غیر تصدیرة صناعة الس  هذا و
ة األموال رؤوس تدف نتیجة ة المشروعات في المستثمرة األجنب اح  األجنبي النقد موارد وزادة الس

ن التي والمنافع ة عالقات لخل نتیجة تحصیلها م احة قطاع بین اقتصاد . القطاعاتو  الس    1األخر
م  ز على تقی احي الذ یر ا یتم اعداد المیزان الس احة على میزان المدفوعات راض ان أثر الس ولب

ان  احي وتب   األثر النهائي على میزان المدفوعات.النشا الس
 ) =احي اح االجانب  إنفاقالمیزان الس الخارج) إنفاق –الس اح الوطنیین    الس

الخارج فإن  اح الوطنیین  ان إنفاق السواح األجانب أكبر من إنفاق الس ه فائض، إذا  ون  المیزان 
ون  س. اجز اعو   2 في حالة الع

احة على ثالثًا    التشغیل والعمالة: أثر الس
احة تعتبر ة القطاعات أكبر من الس  من ℅ 11 تستوعب حیث العمل فرص توفیر في االقتصاد

 الصناعات من العدید مع وتداخلها الصناعة هذه لتشعب ذلكو  العالم، مستو  على العاملة القو  إجمالي
، ات وحسب األخر احة منظمة احصائ ة الس احة قطاع في العاملین عدد بلغ فقد العالم  حوالي الس
ة عامل ملیون  202 قا ، 0201 نها ات وط احة مجلس إلحصائ احة العالمي السفرو  الس عاب للس  است

ة اح  . 2014  عام العالمي التوظیف إجمالي من % 11,8 حدود القطاعات الس
ة المشروعات إنشاء في التوسع فإن لذلك اح ذلك الس طة األخر  المشروعات و  ساعد بها المرت

ة مستو  ارتفاع اآلخر هو عنه یترتب والذ الجدیدة، العمل فرص من العدید خل في ة الرفاه  االقتصاد
، والمنافع اآلثار من وغیرها ة درجة تحقی إلى تؤد والتي األخر  االستقرار اإلجتماعي من عال

اسي الد في والس   .ال
ع الدخول:  عادة توز ة التوازن االقتصاد بین المناط وإ احة في تحقی وتنم عا: دور الس   را

ة في   اح استثمار المواقع الس ام الدولة  افة المناط المختلفة من الوطن فإن هذا  في حالة ق
ة ل متوازن؛ أو  یؤد إلى تنم ش م  ر هذه األقال تحسین ، أنه یؤد إلى خل فرص عمل جدیدة تطو

شة، استغالل م، تنم مستو المع ة المتوفرة في هذه األقال ع ة وخل مجتمعات حضارة الموارد الطب
افة أفراد المجتمعجدیدة و  عادة توزع الدخول بین    .إ

سا م  ة لمختلف األقال ة االقتصاد ه فإن تحق درجة معینة من التنم هم مساهمة مما ال شك ف
ن ازن االقتصاد بین مناط الوطن و بناءة في تحقی التو  م ما ال  ه،  معالجة الكثیر من المشاكل ف

ر العالقات  احي في زادة مجاالت التعاون بتطو ة المتوقعة لتطور النشا الس تجاهل اآلثار االقتصاد
ة األخر بین  تشجالتي ینجم عنها مجموعة من المن القطاعات االقتصاد ع استثمار رؤوس األموال افع 
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ع استخداماتها و  ة وتنو ة وخل استخدامات جدیدة لهااستغالل الموارد الطالوطن ع ارتفاع  ب سمح  مما 
ة القطاعات األخر المساعدة  ةساهمالمئب و زادة الضراتوسع و حصیلة الدولة من اإلیرادات  في تنم

احي   .للقطاع الس
احة فإن نجاح قطاع  ین القطاعات األخر یتوقف على قدرة هذه ي تحقی التكامل بینه و الس

ة اجاته المختلفة من حیث الكم و ا األخیرة على تلب   1 النوع والتوقیت.حت

ة خامساً  وم ة الح احة في المیزان  : أثر الس
ًا مهمًا لخزنة الدولة عن طر اإلیرادات التي تحققها احة أن تكون مصدرًا مال ن للس الرسوم  م

اح أن هذه األموال  والزوار عن الخدمات المقدمة لهم المستوفاة من الس ما إذا اقتنع السائح أو الزائر  الس
ة ة والمراقد والمواقع الدین ر المواقع األثرة والتارخ ضًا ألغراض تطو ة  سوف تنف أ والمؤسسات الخدم

عة لها ة الدولة وتعتبر الضرائب والرسوم التي تفرض على التا ة مصدرًا مهمًا لمیزان اح   2.المشارع الس

عض السلعسادساً  احة في تسو      : أثر الس
اتهم لإلنفاق  بیر من میزان حتفظون بجزء  تبین من الدراسات التي أجرت حدیثًا أن السائحین 

ة  اح ارة الس ا التذ س فق لشراء الهدا عض على المشترات في الدول التي یزورونها، ل بل لشراء 
ة ة، خصوصًا منتجات الصناعات والحرف الیدو   .المنتوجات والسلع التي یجدونها مناس

ة دونما حاجة إلى شحن وتسو خارجي،  عتبر هذا اإلنفاق من قبیل التصدیر لمنتجات وطن و
لما زادت  ة، و ات المنافسة في التجارة الدول عتبر هذا التصدیر خالصًا من صعو التالي  احة و ة الس حر

لما ارتفعت حصیلة هذا التصدیر من داخل الدولة إلى المشترن السائحین  وخاصة للسائحین القادرن 
  .والزائرن

رها  م الدعم الالزم لها لتطو ة وتقد الصناعات والحرف الیدو لذلك یجب على الدولة االهتمام 
ة والفولكلورة  ع دائرة المنتجات الیدو یر في توس م والتف افة أقال قامة مهرجانات للتسوق في  عها وإ وتشج

  3الدولة.
  

احة على  اشرة للس   :االقتصادالفرع الثاني: األثار غیر الم
احة:أوالً    : أثر المضاعف للس

عبر عن مقدار التغیر الحادث في الدخل على أثر التغیر    احي هو معامل  مضاعف االنفاق الس
احي  احة مثل الدخل واالستخدام والعمالة الحاصل في االنفاق الس مقدار وحدة واحدة في مخرجات الس
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ة  اح على هاته المخرجات یؤد إلى زادة الدخل القومي بزادات متتال ة، فإنفاق الس وم والعوائد الح
مة المضاعف.   ومضاعفة وعلى ذلك فإن ق

معامل المضاعف =   
التغیر في الحاصل الدخل

احي تغیرال في االنفاق الس
      1  

ل زادة في االنفاق زادة أكبر في الدخول عدة أضعاف  وجه آخر من الدخل إنفاقلكل  ولذلك تتولد عن 
ة: حسب وف العالقة التال احي في االقتصاد المغل    وان أثر المضاعف االقتصاد الس

احي في االقتصاد المغل =    المضاعف االقتصاد الس

االدخــــــــار
  

حسب وف العالقة وهو  احي في االقتصاد المفتوح والذ  یختلف عن أثر المضاعف االقتصاد الس
ة:   التال

احي في االقتصاد المفتوح   =  المضاعف االقتصاد الس

االدخارା المیل الحد االسیراد
             2  

  لیلین وهما:حینقسم المضاعف إلى ت

  حدث في االستهالك نتیجة التغیر في الدخل.المیل الحد لإلستهالك أ التغیر الذ 
 .حدث في االدخار نتیجة التغیر في الدخل  والثاني هو المیل الحد لإلدخار والذ 

عه تغییر في ایرادات الدولة الناتجة عن الضرائب  احي یت حدث في االنفاق الس فالتغیر الذ 
ة وهذا التغییر  اح اشر في قطاعات االقتصاد والرسوم التي تفرض على األنشطة الس یؤد إلى تغییر م

قومون العاملون بإنفاق هذه  احي ثم  ع ذلك زادة في دخول العاملین في القطاع الس ت القومي األخر و
ة وهذا یؤد إلى التوسع في المشروعات االستثمارة التي تؤد إلى  الدخول على شراء السلع االستهالك

  3زادة الدخل القومي.

ا: : ثان ة اإلنتاج واالستثمار في القطاعات األخر احة في تنش حر   أثر الس

سبب امتدادات  ة ( ات والنشاطات اإلنتاج ة على خل سلسلة من العمل احة عمومًا قدرة عال للس
اشرة إلى أكثر فروع وقطاعات االقتصاد الوطني) وتسهم  اشرة منها وغیر الم احي المعقدة الم الطلب الس

ام  أفي ق ة التي تتصل  ة والجانب ناءً  كثر من مائة وخمسین صناعة مختلفةالعدید من الصناعات الثانو و
احة تمتد إلى القطاعات األخر على ذلك فإن أثار ا ًا لالقتصاد الوطني لس ًا قو ذلك تكون محر   .و
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رها: ة وتطو ع البنى التحت ة مشار احة في تنم : أثر الس   ثالثًا

ة  حرصًا على إبراز اح وزوار المدن الحضارة والتارخ الجوانب الحضارة المتمیزة أمام الس
ًا م ة التي توفر جان اة العصرةواألثرة البد من تنفیذ عدد من مشارع البنى التحت  همًا من مستلزمات الح

ات هذه س ضمن حدود بلد ل المواقع ا المدن فحسب ل اح والزواربل وفي  وتشمل  لتي یتواجد فیها الس
  افة.  مشارع الخدمات

اح لها فقإن هذه المشارع ال تقت ان المدن والمناط األخر  صر على استخدامات الس نما تشمل س وإ
  1.افة

رها: ة وتطو ة البنى الفوق احة في تنم : أثر الس عًا   را

الم ة ظهورها  ة وأهم ة والدین ة المناط األثرة والتارخ اح والزوارظهر الالئ إن تنم  أمام الس
الضرورة االهت ة للبلد عموماً عني  البنى الفوق ة خصوصاً وا مام  اح قتصر  لمنشآت الس واالهتمام ال 

ة وتوفیرهاعلى بنا ة  ء مشارع البنى الفوق ة التي تعنى بنوع البنى الفوق بل یتعداه إلى االهتمام الكبیر 
مها ومظهرها الخارجي. ة وتصام   األبن

ةخامساً  ة واألثر خ ر المواقع التار احة في تحسین البیئة وتطو   : أثر الس

ل  ة األخر تش ة والمراقد المقدسة والمواقع الدین على الرغم من أن المواقع األثرة والتارخ
ا ة واألثرة تعد  حةعنصر الجذب األساسي في مجال الس ر المواقع التارخ إال أن تحسین البیئة وتطو

احةمن األولو  ملة للس   .ات المهمة التي ال غنى عنها وهي م

ضًا  احي یرغب أ لة للوصول الى الموقع الس قطع المسافات الطو فالسائح أو الزائر الذ 
ةممارسة  ح ة والترو الموقع  عض األنشطة الثقاف ة واألثرة الموجودة  منها اإلطالع على المعالم التارخ
احي ساتین والمتنزهاتح یخصصون جزءًا من وقتهم للراحة وااضافة الى ان السوا الس  الستجمام في ال

مةآخر من الوقت یخصص للتسوق  وجزء الخصوص في األسواق القد الجوانب  و وهذا یتطلب االهتمام 
ة   :التال

 ة البیئة من التلوث  .حما
 ساتین ة ال ات واألحزمة الخضراء وحما  .زراعة الغا
  والمتنزهات ومالعب األطفالإقامة الحدائ العامة. 
 مة اء القد ة وتحسین األح انة المواقع التارخ م وص   .ترم
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احة في اإلعالم : أثر الس   سادسًا

المنجزات الحضارة للبلد ة للتعرف   أمام دول العالم عتبر اإلعالم أحد الوسائل األساس
اً  ة الدولة سنو ة  وتخصص لهذا الغرض أموال طائلة من میزان عد السائح والزائر أفضل وسیلة دعائ ُ و

س واقع التطور الموجو  ة صادقة تع ة مجان   د في البلد عند عودته إلى بلده.إعالم

سب تأیید عشرات المالیین من أبناء مختلف  عني   ، ًا اح أو الزوار سنو ال مالیین الس إن استق
طرقة حضارة  اح والزوار  افة الدول، إذا ما تم استضافة الس سب رضاهم من خالل حسن الض والئقة و
افة الخدمات والمستلزمات الضرورة لهم   1.والمعاملة وتوفیر 

احة على المستو العام لألسعار:اً ـــــعسا  : أثر الس
صاحبها ارتفاع   اب التي تؤد إلى اختالل التوازن في األسعار ظاهرة التضخم التي  من االس

ة زائدة عن حاجة االقتصاد  تلة نقد مستمر في االسعار نتیجة تخلف العرض عن الطلب أو نتیجة وجود 
ا  انها قطاعا اقتصاد حس احة  ا ب جماهیراومتداولة في أید الجمهور. فتتأثر الس ة هذه النظر خدم

احي قبل  وخاصة في موسم الذروة الس احي وأسعار السلع األخر التي  حیث ترتفع أسعار المنتج الس
  السائح على شرائها.

ة و  ة في المد القصیر على التنم اسات االیجاب عض االنع ذا نظرنا إلى التضخم النقد نجد له  إ
احي یؤد  ة، فإرتفاع أثمان المنتج الس اح عد دافعا للمستثمرن في القطاع الس إلى زادة األراح وهذا 

ا على دخول  س ایجا ة وهذا ینع اح ناء العدید من المنشآت الس ع دائرة استثماراتهم و احي إلى توس الس
ة. اح م مما یثر وجود منافسة على شراء المنتجات الس ان األقال   س

احي سوف یؤثر في م ة األفراد ذو الدخول المنخفضة في البرامج لكن ارتفاع سعر المنتج الس شار
ا بیرة ومهمةالس مثلون شرحة  ة اذ  احة في المد  ح قلل من عائدات الس ا و عتبر مردودا سال التالي  و

ل.   2الطو
ة: ثامنـــــــــاً  ة االقتصاد ع ا الت احة في قضا   أثر الس

ون تشغیل المراف  اح والزوار تتمثل هذه الحالة عندما  األساس على الس ة معتمدًا  اح الس
ًا أ لقادمین من بلٍد معینا ة في المدن ستتأثر سل التالي فإن األنشطة االقتصاد ات ذلك و اقتصاد ًا  و إیجا

ون ذلك ال البلد احة عندما  سفتنتعش الس س بلد في حالة من الرخاء االقتصاد والع   .في حالة الع

اب عدیدة مما قد تحدث ظروف استثو  اح والزوار من ذلك البلد ألس ة تحول دون وصول الس نائ
ةیولد اهتزاز  الغًا في األنشطة االقتصاد ة على بلٍد واحدوالمطلوب عدم االع ًا  س صورة رئ وانما  تماد 

احة على المستو العالمي.الترو    ج للس
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احة في االقتصاد الع   الميالمطلب الثاني: الدور االستراتیجي للس

ات    ة من اإلحصائ ة العالم اح ة السوق الس ة  الخاصةتظهر أهم إذ تشیر تقارر المنظمة العالم
عض األنشطة  معدالت تفوق المعدالت الخاصة ب ة تتزاید  ة الدول اح ة الس احة إلى إن الحر للس

. ة األخّر  االقتصاد

ارتف  ة افقد صرحت المنظمة  مسجًال زادة قدرها  2015% في 4.4ع عدد الّساح الدولیین بنس
ةوفًقا لإلصدار األخیر من  ملیون سائحٍ  1184 احة العالم ملیون سائٍح  50و ارومیتر منظمة الس

ة من حول العا ا (زوار اللیلة الواحدة) جالوا المقاصد الدول العام  2015لم خالل إضافي تقًر مقارنًة 
ةي یتوهي السنة السادسة على التوالي الت .2014 ارتفاٍع سنو  خطى فیها النموّ معدالته الوسط

ة  عد األزمة في 4مضطرٍد في عدد الوافدین الدولیین بنس   .2010% أو أكثر منذ ما 

ًقا على هذا النموّ  ةقال  تعل احة العالم د طالب الرفاعي: "وصلت  أمین عام منظمة الس السیّ
ة في الع احة الدول ات  2015ام الس ٍ جدیدةإلى مستو ساهم في النموّ  ،وأف األداء القو للقطاع 

التالي االقتصاد وفي تولید فرص العمل في ة إلى الدول أن  ثیٍر من أنحاء العالم.  النس ا  من المهمّ جدً
ر الموارد  ما في ذلك تسهیل السفر، وتطو احة،  اسات التي تعّزز النموّ المتواصل للس ج للس تدعم وتروّ

شرة، وت   1 ."عزز االستدامةال

ات الملحو  سبب التقل ة  انت النتائج متفاوتة عبر المقاصد الفرد ْن  ٍل عام وإ ش ظة جاء الطلب قًوا 
ما أد إلى ارتفاع الدخل  عار النف وغیره من السلع األخر وهبو أس وغیر المعتادة في أسعار الصرف
تاح في البلدان المستوردة و  ضعاف الطلب في البلالمُ رةإ إضافًة إلى زادة الهواجس على  دان المصدّ

  .مستَويْ األمن والسالمة

ةوأضاف  احة العالم أسعار الصرف وأسعار النف  2015: "تأثرت نتائج العام أمین عام منظمة الس
یًزا  ا تر ذ نشهد حاًل ثیر من المناط حول العالم. وإ ة واألزمات من صنع اإلنسان في  ع واألزمات الطب

عید على قدرتنا خاًص   ٍ ة تعتمد إلى حدّ اح ة الس ر أنَّ التنم ا على مسائل األمن والسالمة، علینا أن نتذّ
حق معاییر األمن والسالمة" ة على دعم السفر السلس الذ  اع اقالَجمَ تحث منظمة  . وفي هذا الس

ل ات وه احة في عمل ومات على إشراك إدارات الس ة الح احة العالم ات التخط األمني االس ت وآل
ص خ الوطني س من أجل ضمان تقل ًضا من أجل تعزز  طر تعرّض القطاع للتهدیدات فحسبل بل أ

ن قدرة القطاع على ضمان األمن والتسهیل، حیث أنَّ  م ال بل یجب أن  السفر اآلمن والسفر السلس 
ٍل متوازٍ  ش ا    ."  یتواك

                                                             
1  - UNWTO ة ة ترتفع بنس احة الدول صل إلى  %4، " الس ا  اس ار سائح في  1,2وتسجل رقما ق   "،2015مل
-http://media.unwto.org/ar/press: PR16008; Jan 16.18;    PR N°World Tourism Organization UNWTO. 

2015-12-19/4-01-release/2016  
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زته 4% النموّ في االقتصادات الناشئة +5فاق النموّ في مقاصد االقتصادات المتقدمة + وقد %، عزَّ
ا + ة التي سّجلتها أورو ة %5النتائج القو ا والقارة األمر ل من أورو لت  م سجَّ ، فعلى مستو األقال
ة  ا والمح الهاد نموا بنس ما ارتفع عدد الوافدین إل2015% في 5وآس ة .  ى الشرق األوس بنس

ة 3 انات المحدودة المتوفرة إلى تراجٍع بنس ا فتشیر الب ا في أفرق ٍل أساسي 3%. أمَّ ش عز  ُ ا،  % تقًر
أكثر من ثلث الوافدین إلى المنطقة ا، التي تستأثر  فة في شمال أفرق   1 .إلى النتائج الضع

احة في االقتص   ة مساهمة قطاع الس أ  %9,8إلى  2014اد العالمي لعام هذا وقد وصلت نس
مته  احي حول و  ترلیون دوالر من إجمالي الناتج العالمي 7,6ما ق ارتفع عدد العاملین في القطاع الس

اشرة فقد بلغت  ملیون عامل 2,1م لنفس العام الى العال فة.  6.1أما عدد الوظائف غیر الم   2ملیون وظ

ات االسواق المستوردة للسواح:  الفرع األول: احة على اقتصاد   أثر الس

ة إ احة العالم منظمة الس ة للعام انت نتائج مؤشر الثقة الخاص  النس ا  ًة جدً  ولو 2016یجاب
ا أنها قلیل ممّ ه في السنتین الماضیتین توقفت عند مستوً أقل  ناد إلى هذا االتجاه وهذه االست انت عل

ة فقد توقع اآلفاق ة ارتفاع عدد الوافدین الدولیین من الّساح بنس احة العالم % حول 4ت منظمة الس
  3.  2016العالم في 

م حسب األقال ون النموّ أقو في أما  ا والمح الهادئ، توقَّعت أن  %) 5% إلى +4(+ آس
عادل (5حیث سجلتا زادة ب ( اح السنة  13% +) أ ما  ملیون) في عدد الوافدین الدولیین من الس

صل العدد اإلجمالي إلى  ة ل ا (+ 277الماض ان %) 7ملیون سائٍح، مع نتائج متفاوتة عبر المقاصد. أوق
ا (+ ا وش5وجنوب شرق آس ة %) قادتا النمو، في حین سجلت جنوب آس ً بنس ا زادة مال شرق آس

4%. .  

ما یخص  ةأما ف العام 5% إلى +4فقد توقع النمو ب (+ القارة األمر حیث  2015%) مقارنة 
ة ( ة بنس اح الوافدین الدولیین في القارة األمر صل إلى  ملیون) 9%) أ (5ارتفع عدد الس  191ل

ة للعام  ملیون وافٍد  ا بذلك النتائج القو ي في تحفیز 2014مثبتً مة الدوالر األمر ما ساهم ارتفاع ق  .
ا  ا الوسطى اللتین سجلتا نموً الفائدة على الكاربي وأمر ات المتحدة، ما عاد  احة الخارجة من الوال الس

ة  الهما +7بنس ة ( ا الشمال ة وأمر ا الجنو ا النتائج في أمر ل 4%. أمَّ ة من المعدّ انت قر %) فقد 
  العام. 

                                                             
1  - UNWTO ة ة ترتفع بنس احة الدول صل إلى  %4، " الس ا  اس ار سائح في  1,2وتسجل رقما ق   "،2015مل

World Tourism Organization UNWTO. PR N° : PR16008; Jan 16.18;   http://media.unwto.org/ar/press-
release/2016-01-19/4-12-2015.   بتصرف  

األرقاممال قندورة، "  - 2 احة حول العالم  ، الس    .2015نوفمبر  25، األرعاء 13511لندن، العدد: " ، الشرق األوس

http://aawsat.com/home/article/504486/السیاحة-حول-العالم-باألرقام . 
3  - UNWTO ة ة ترتفع بنس احة الدول اس %4، " الس صل إلى وتسجل رقما ق ار سائح في  1,2ا    "، المرجع الساب2015مل
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ـــــــــا تلیهما     العام 4.5% إلى +3.5(+أورو ا (+ 2014%) مقارنة  %) التغییر 5فقد قادت أورو
ة، مدعومًة بیورو أضعف مقابل الدوالر األ ة األخر األرقام المطلقة والنسب س ي والعمالت الرئ وقد  مر

العام  29أ بزادة  لیون وافٍد م 609الوافدین إلیها  بلغ عدد ا الوسطى 2014ملیون وافٍد مقارنًة  . أورو
ة (+ ا الشرق ا 6وأورو ة. شمال أورو عد تراجع عدد الوافدین في السنة الماض %) استعادتا عافیتهما 

ا المتوسطي (+6(+ ة (+5%) وجنوب أورو ا الغر ًض 4%) وأورو ال ّسما ا نتائج جیدة %) سجلت أ
  1.ر إلى العدد الوافر من المقاصد الناضجة الموجودة فیهاالنظ

ا من حیث عدد السواح فقد بلغ  2014عام  ة األولى عالم   ملیون سائح. 83,7احتلت فرنسا المرت

احي فیها عامي  ة مساهمة القطاع الس ا فقد وصلت نس مته  %9إلى  2014-2013أما برطان أ ما ق
ما 127 ه استرلیني،  ار جن ا سواء من حیث المحطات  مل ة الثامنة عالم ا في المرت تأتي برطان

ة أو من حیث االیرادات. اح   الس

ا إلى  صل عدد السواح في أورو ة أن  احة العالم عام  ملیون سائح 717من المنتظر حسب منظمة الس
ة حول العالم عام  ،2020 اح ساو  2030ما یتوقع أن تكون أهم المحطات الس ملیون  750أ ما 

ه في منتصف التسعینات. %41سائح بزادة قدرها  انت عل   2عما 

ا (+ ة إلى أفرق النس ة  ة توقعات إیجاب % إلى 2%) والشرق األوس (+5% إلى +2ذلك، ثمّ
ْن ترافقت مع درجٍة أعلى من5+ قین والتقّلب %)، وإ   3 .عدم ال

اح في العالم  ، 2016لعام  والشرق األوسفي تقررها النهائي لألرقام والزادات في أعداد الس
ة على  ة استحواذ السوق اإلمارات احة العالم ة 29.5أكدت منظمة الس اح % من إجمالي اإلیرادات الس

ار دوالر؛ بینم 54في منطقة الشرق األوس التي بلغت  احي مل ر المشهد الس ة من تصدّ ا اقترت السعود
ة  ز الثاني بنس حلولها في المر % من إجمالي اإلیرادات؛ في حین َحّلت لبنان ومصر 18.6المنطقة 

ة  ع بنس زن الثالث والرا المقارنة مع 11.2% و12.6في المر ٍة  2015% على التوالي. هذا و بنس
صل العدد اإل3تقدیرة وصلت إلى  ملیون سائٍح، األمر الذ ثبَّت اتجاه االنتعاش  54جمالي إلى % ل

  .2014الذ بدأ في 

ة المتحدة بلغت مقابل السلع والخدمات الت ي وأفاد التقرر أن نفقات زوار دولة اإلمارات العر
مت لهم  ة نمو بلغت  16.038ُقدّ سّجلة نس ار دوالر مُ العام  %14.8مل حیث بلغت  2015مقارنة 

مته  احة ما ق ار دوالر 13.969إیرادات الس   .مل

                                                             
1 - UNWTO  ، بتصرفالمرجع نفس  
األرقام  -  2 احة حول العالم  ، بتصرف ، مال قندورة، " الس   المرجع الساب
3  - UNWTO ة ة ترتفع بنس احة الدول صل إلى  %4، " الس ا  اس ار سائح في  1,2وتسجل رقما ق ، بتصرفالمرجع  "،2015مل   الساب
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ة  عة لألمم المتحدة أن أعداد الزوار الدولیین إلى منطقة الشرق األوس نمت بنس وأشارت المنظمة التا
صل العدد اإلجمالي إلى  وزاد عدد الزوار ملیوناً  2015ام خالل الع 3%   .ملیون زائر 54ل

ر أن منطقة الجدی الذ واإلیرادات  % من إجمالي أعداد الزوار4تستحوذ على نحو  الشرق األوسر 
ة. على المستو العالمي ة الدول اح انات المتاحة من األسواق الس   وفقًا آلخر الب

انات المحدودة المتوفرة حول  قیــاــأفتشیر الب ة  2015لعام  ر % في عدد 3إلى تراجٍع بنس
اح (لالوافدین ال افي شمال أفر  .ملیون) 53صل العدد اإلجمالي إلى دولیین من الس انخفض عدد  ق

ة  ة %، وف8الوافدین بنس ا جنوب الصحراء بنس ة األخیرة قد  %1ي أفرق مع اإلشارة إلى أنَّ هذه النس
  1عادت إلى النموّ اإلیجابي في النصف الثاني من السنة. 

المقارنة مع السنوات  اح الدولیینفقد ارتفع عدد  2013/2014وهذا و ة  الّس % في 4.6بنس
احة العالمي الصا 2014النصف األول من العام  اس الس در عن منظمة حسب آخر إحصاءات مق

ة. و  احة العالم قارب الس ة من حول العالم ما  اح  ملیون سائح دولي بین 517قد استقبلت المقاصد الس
 ْ ةینایر و شهرَ ل ه العدد في الفترة نفسها من  22أ بزادة  2014 جو ان عل ملیون سائح مما 
ة   .20132 اح الدولیین بنس وفقا لمؤشر  2015ول من ٪ في النصف األ4هذا وقد زادة عدد الس

اح  ارومیتر بزادة  یوخالل الفترة من ینایر إلى یون ملیون سائح حول العالم 538حیث بلغ عدد الس
 2014.3ملیون مقارنة بنفس الفترة من عام  21قدرها 

  

ات األ احة على اقتصاد   سواق المصدرة للسواح:الفرع الثاني: أثر الس

احي في  عض األسواق المصدرة الرائدة األثر األكبر في دفع وتحرك اإلنفاق الس ، 2015ان ل
ة واالقتصاد المنتعش اح في العالمومن بین أهم ا .إذ دعمتها العملة القو تواصل  ألسواق المصدرة للس

ا مزدوج ال ه  2004رقم منذ الصین التي تسجل سنًوا نموً ادة وتوج  قطاع السفر الخارج من حول العالمق
الندواستفادت من ذلك مق ان وتا ا ة مثل ال ات المتحدة وعدد من المقاصد  اصد آسیو ذلك الوال و

ة المختلفة   .األورو

رة ا ِ صدّ ة إلى األسواق المُ ة في االقتصادات المتقدمةالنس ات  یتبین أنَّ اإلنفاق من لتقلید الوال
رة في العالم، ومن المملكة المتحدة (+ %)9المتحدة (+ فضل قوة 6ثاني أكبر سوق مصدّ ز  %) قد تعزَّ

                                                             
1  - UNWTO ، بتصرفنفس المرجع ،  

2 -   
احة العالمي:   - 3 ع، االثنین 2015ملیون سائح حول العالم في النصف األول من  538میرفت رشاد، "منظمة الس ، 14/09/2015"، الیوم السا

  ص، الوقع االلكتروني: 06:13
http://www.youm7.com/story/2015/9/142347056/ة-538-ملیون -سائح-حول- العالم-فى-النصف احة-العالم  . /منظمة-الس
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ا وأسترا طال ا وإ ا اإلنفاق في ألمان طأ (+العملة واالنتعاش في االقتصاد. أمَّ ا فارتفع بوتیرٍة أ ّلٍ 2ل % في 
ًفا.  ندا وفرنسا ضع قي الطلب من    منها) في حین 

انت تتمتع  في المقابل رة التي  عض األسواق المصدّ ٍل ملحو في  ش احي  تراجع اإلنفاق الس
ة في السا ة عال ال ال ب مثل االتحاد الروسي والبرازلحیو ة في  س القیود االقتصاد ع بلدین وهبو ما 

ا.  ل العمالت األخر تقًر ل والرال مقابل    1الرو

انات النصف األول من العام  تعززًا النتعاش اإلنفاق على السفر في الخارج الذ  2014تظهر ب
ة  2013عض االقتصادات المتقدمة في شهدته  طال فلقد ارتفع مستو اإلنفاق من السوقین اإل

ة واألس ة بنس ة  % على التوالي7و% 8ترال ة بنس ات المتحدة األمر في حین ارتفع إنفاق سوق الوال
ة 5 ندا ارتفاعًا بنس انات فرنسا و لده یواصل الطلب الذ تو  وعلى نحٍو مماثل %3%. هذا وتظهر ب

العام على الرغم من الت األسواق الناشئة أداءه القو  س مقارنًة   فلقد ارتفعت معدالت 2013راجع ال
ة  ة المغادرة بنس احة الصین ة  2014% في النصف األول من العام 16الس % التي 26ـ المقارنًة بنس

ة  2013حققها مجمل العام  احة في الخارج بنس % 4في حین ارتفع إنفاق االتحاد الروسي على الس
 2. 2013% عام 25بـ مقارنًة 

 

احة وتأثیرها على االقتصاد العالمي:  ة الس   3المطلب الثالث: تحلیل أهم

ن م م احة المتعلقة االقتصاد التحلیل أنواع تقس الدولي إلى  النطاق على والمستخدمة الس
  ثالثة انواع وهي:

ة، تحلیل  – التكلفة وتحلیل (Impact Analysis),األثر  وتحلیل (Significance Analysis)األهم
ما  (Cost - Benefit Analysis),العائد   األنواع: لهذه مختصر عرض یلي وف

ة    :Significance Analysisالفــــــــــــــــــــــــرع األول: تحلیل األهم

ة،  ات القوم انات الحسا احة من ب ل قطاع الس استخالص حجم وه یهتم هذا النوع من التحلیل 
ار إنفاق ا مین آخًذا في االعت احة  اإلضافة إلى القادمین من الخارجلمق ات الس عتبر نظام حسا و

[Tourism Satellite Accounting System (TSA)]    ة أحدث النظم الهادفة إلى تقدیر األهم

                                                             
1 - UNWTOة ترتفع احة الدول ة  ، " الس صل إلى  %4بنس ا  اس ار سائح في  1,2وتسجل رقما ق ، بتصرف2015مل   "،المرجع الساب
2 - UNWTO" ،  ة ة بنس احة الدول   % في النصف األول من العام" ، 5ارتفاع الس

World Tourism Organization UNWTO ; PR N° PR14058 / sep 14.15 ; site : http://media.unwto.org/ar/press-
release/2014-09-15/5.  بتصرف 

احة - 3 ة قطاع الس ة واألثر االقتصاد لتنم ، "األهم ا للس:البرنامج االقتصاد ة"، ورقة عمل الهیئة العل ة السعود احة لندوة حالة المملكة العر
قات على المملكة، أبها،  احة مع تطب   .11-7 ص . ص21/02/2001-19األثر االقتصاد للس
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ات الدولاالقتص احة في اقتصاد ة للس التحدید على  اد ز هذا النظام  ر وأهم أنواع التحلیل االقتصاد و
احة على المستو العالمي التعرف على نصیب قطاع احة في ا) للس  لناتج القومي اإلجمالي واإلنفاقالس

تضمن النظام عدة معاییر حول تعرف الزائر  یئته  والسائحو المعتادة وتصنیف استهالك السائح و
احةواإلنفاق الكلي  ن إجمالي ر  على الس احةوتكو وتحدید المنتجات  أس المال الثابت في قطاع الس

طة  ة المرت اح احةواألنشطة الس اس إسهام صناعة ال الس احة في الناتج القومي اإلجمالي وسبل ق س
الت عن طرق حساب  ،س المال الثابتورأ وحجم التوظیف اد العامة للنظام على تفص ما تشتمل الم

ة المختلفةساهمة م احة في أنواع االستهالك واألنشطة االقتصاد وعرضها في عدد من الجداول  قطاع الس
  .المفصلة

ة لقطاع  ة االقتصاد ات لتقدیر األهم ة لتجارب الدول التي قامت بإنشاء نظم حسا النس احةو تعتبر  الس
احة ندا دولة رائدة في ات الس ندا عام حیث توجت  مجال تطبی نظام حسا مصلحة اإلحصاء في 

احة  1994 اس مساهمة الس ة جدیدة لق جهود عقد زمني من العمل المتواصل عندما نشرت أدوات تحلیل
احة في  ة قطاع الس احة). وقد خلصت المصلحة إلى أهم ات الس اسم (نظام حسا في االقتصاد الكند 

ان قوة الترا بین أنشطة  ، وأن االقتصاد الكند من خالل ب ة األخر هذا القطاع والقطاعات االقتصاد
احة الكند  ات الس تمیز نظام حسا ا. و ان متوقعً ة أكبر مما  احة تساهم في النشا االقتصاد بنس الس
ًضا بتحدیده الواضح للتعرفات،  ما یتمیز أ احة على االقتصاد.  اشرة للس یز على اآلثار الم التر

انات جد ة، وتصنیف مفصل للسلع  –اول المدخالت واالعتماد على ب المخرجات، والمسوح المیدان
احة والطلب علیها. وقد قامت مصلحة اإلحصاءات  ة، والتوازن بین جانبي عرض الس اح والصناعات الس
شمل مؤشرات جدیدة ال یتضمنها اإلطار المرجعي للنظام  احة ل ات الس ع نظام حسا ا بتوس ندا حدیًث في 

احة. المتف عل ومة من الس اإلضافة إلى محاولة تقدیر إیرادات الح ة) ،  احة الوطن ه (مؤشرات الس
اس اآلثار  احة، بهدف ق توقع من المصلحة أن تطور في المستقبل القرب نموذج األثر االقتصاد للس و

احة في س مساهمة الس ق حیث  ما تخط المصلحة لتفصیل النظام  احة،  اشرة للس اقتصاد  غیر الم
م ومنطقة على حدة احة عام  .ل إقل ات الس ا تنفیذ نظام حسا بهدف حساب  1995ذلك بدأت استرال

ز  التعاون مع مر احة في االقتصاد. وقد بدأ المشروع بدعم من مصلحة اإلحصاءات العامة  مساهمة الس
ة من المسوح التي تجر انات المطلو ع الب احة هناك. وتم تجم حاث الس ها المصلحة (جانب العرض)، أ

ا  اإلضافة إلى مسوح قوة العمل. ومن مزا احة (جانب الطلب)،  حاث الس ز أ والمسوح التي یجرها مر
سهل حساب تأثیر–النظام استخدام نموذج المدخالت ل الذ  الش أ تغیر خارجي على  المخرجات 

احة ن رأس المال اإل قطاع الس اشر ولكن ینقصه عدم معالجة تكو یزه على األثر الم جمالي الثابت، وتر
ة على دمج  ز الخطة المستقبل ل منطقة على حدة. وتتر احة في  عطي مساهمة الس ما أنه ال   ، فق

فائدته ة المستفیدین     .التحلیل االقتصاد في النظام وتوع
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ا ات الس احة في فرنسا بوضع الخطو العرضة لنظام حسا ًضا قامت هیئة الس حة الفرنسي أ
ات. وقد تم دعم هذا التوجه عام  ات  1998في وس الثمانین ن لجنة حسا احةبتكو ر هذا  الس وتم تطو

ما یتف م ة في هذا المجالنظام مع مرور الوقت  ا إلى التعرف ال إذ ع المعاییر الدول یهدف النظام أساسً
احة ار أن الس اعت اح  طلبها الس الطلب  على السلع والخدمات التي  في األصل ظاهرة لها عالقة 

ة،  احة الداخل (اإلنفاق). وقد تم تحقی هذا الهدف من خالل إجراء سلسلة من المسوح منها مسح الس
اح نفاق الس ة عند نقا الحدود؛ وذلك من أجل تقدیر استهالك وإ احة الدول   .ومسح الس

ا احة الكور في الوقت الحالي أخیرً حاث الس ز أ احة  سعى مر ات الس إلنشاء نظام حسا
احةالكور  وقد تم تنفیذ المرحلة األولى من المشروع في النصف األول من   لمصلحة وزارة الثقافة والس
ستخدمها 2000عام  احة التي  ز طرقة تقدیر مساهمة الس تبنى المر المجلس العالمي للسفر . و

احة احة. وتتم - ما سنبین  -وهي  والس اشرة للس اشرة وغیر الم اس اآلثار الم ز على ق ثل الطرقة تر
احة لتقدیر جانب العر  في تقدیر جانب الطلب  –ض عبر نموذج للمدخالت ثم استخدام نسب الس

ل. المخرجات احة على االقتصاد  أنه یبرز أثر صناعة الس تمیز هذا النظام    و

  : Impact Analysisاألثــــــــــــــــــر ني: تحلیل الفرع الثــــا

اح من الداخل أو الخارج على اقتصاد المنطقة  ز هذا التحلیل على تأثیر التغیر في إنفاق الس یر
ائعي التجزئة)، أم  ا (على الفنادق والمطاعم والنقل والمتاحف و اشرً ا م ل، سواء أكان تأثیرً أو الدولة 

اشر (على ا احة وغیره من غیر م عة التداخل بین قطاع الس ار طب لدخل والتوظیف)، آخًذا في االعت
ستخدم  ن أن  م م، إذ  المرونة من حیث درجة التعم تمیز هذا التحلیل  . و ة األخر القطاعات االقتصاد

اح على  ا على اقتصاد الدولة، أو تحلیل أثر إنفاق نوع معین من الس احة عمومً نوع محدد لتحلیل أثر الس
ة اح ة لإلنفاق  .من األنشطة الس ة والنهائ ة والثانو ح اآلثار األول ل الموالي لتوض وسیتم استخدام الش

ة على مستو األنش احي المترت ة المختلفة بوجه عامالس اإلنفاق األولي  طة االقتصاد اح  قوم الس فعندما 
ن واألكل وا اشر على الس ه والجوالت الم ة وغیرهالترف اح فإن ذلك یؤد إلى جولة أخر أكبر من  الس

تمثل في احة، و اشر عبر مضاعفات الس افآت والعموالت األجور والرواتب والم :اإلنفاق الثانو غیر الم
ستفید منها المهنیون ورجال  وغیرها احة  ة أكبر عبر مضاعفات الس وهذا بدوره یؤد إلى جولة ثالثة نهائ

شمل ذلك: أصحاب المهن المختلفة في مختلف قطاعات االقتصاداب المحال الصغیرة األعمال وأصح  و
ة. العام والخاص والحرفیینوالموظفین في القطاعین  ا من األنشطة االقتصاد   ونطاًقا واسعً
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ل رقم ( اشرة إلنفاق السواح: )2- 1الش اشرة وغیر الم ة الم   األثار االقتصاد

  

،البرنامج  -: المصدر ة  االقتصاد احة: حالة المملكة العر ة قطاع الس ة واألثر االقتصاد لتنم ' األهم
ة" مرجع ساب   9. ص السعود

 

ة طة التال س استخدام المعادلة ال احة  اس األثر االقتصاد للس تم عادة ق    :و

اح× متوس إنفاق السائح × المضاعف  احة = عدد الس   األثر االقتصاد للس

تطلب  ةو   :تحدید األثر االقتصاد حسب هذه المعادلة الخطوات التال

اح القادمین إلى المنطقة  .1 اسة أو قرار مقترح في عدد الس تقدیر التغیر المتوقع نتیجة س
ا على عدد من المعاییر المختلفة اح بناءً على سبیل  ،محل الدراسة ونوعیتهم. وعادة یتم تصنیف الس

صن ار البلد  حسب مع ة السائح)، المثال  ف السائح إلى داخلي أو خارجي، أو من بلد معین (جنس

الدعاية واالعالن -األجور والرواتب•
املنافع -االكراميات واملكافآت•
النقل والرخص -العموالت•
مدفوعات التأمني -االنفاقات العامة واالدارية•
استئجار األجهزة واملرافق -اخلدمات املهنية•
ت املؤون الغذائية• مدفوعات املبالغ املقرتضة -مشرت
استبدال األصول الرأمسالية -شراء السلع إلعادة البيع•
العائد إىل احلكومة -االصالح والصيانة•
أخرى•

اجلولة الثانية من انفاق السواح 
)أثر غري مباشر(

السكن•
األكل والشرب•
الرتفيه واالستجمام•
املـــــــــــــــــــــــــالبس•
اهلدا واملقتنيات التذكارية•
احلاجات الشخصية، العالج•
اجلوالت السياحية•
أخرى•

اثر (إنفاق السياح 
)مباشر

عمال املصانع والشحن -األطباء -احملاسبون واحملامون•
ث املكاتب -مقدمو اخلدمات التعليمية -العاملون يف صيانة األجهزة• مقدمو ا
ء واملهندسون -أصحاب احلرف اليدوية• الدهانون والسباكون والنجارون -الكهر
حمطات الوقود -املزارعون وصيادو األمساك -خدمات صيانة السيارات•
احلمالون -موظفو احلكومة -اخلبازون•
ث -موظفو البنوك والصرافون• الناشرون والطابعون -صانعو األ
التأجري/ أجهزة الرتفيه، مبيعات  -منسقو احلدائق -األعمل اخلريية•
مالك ومشغلو املنتجعات -البقاالت وحمالت اهلدا -مصانع املالبس•
عمال صيانة الطرق -مقدموا اخلدمات الصحية -الطباخون واجلزارون•
مقدمو وعمال اخلدمات العامة -العاملون يف  اهلدمات املنزلية -املنظمات الثقافية•
ئعو اجلملة -موظفو التأمني والنقل -منتجات األلبان•
أخرى -مقدكو خدمات غسيل املالبس -مالك احملالت التجارية والعمال•

المستفیدون النھائیون
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م، منزل ثاٍن، منزل صدی  ان اإلقامة (فندق، مخ حسب م ا)، و ا، جوً حرً ا،  حسب طرقة الوصول (برً و
حسب مدة اإلقامة (أقل من  ه، عالج، تجارة، دیني، ثقافي)، و حسب الغرض (استجمام وترف أو قرب)، و

ا أم ال، أو أكثر من یوم).یوم سواء أك  ان عابرً
ة المختلفة. وعادة ما یتم توزع أنما   .2 اح اح على القطاعات الس تقدیر متوس إنفاق الس

ائعو  )، المطاعم، الوقود والمواصالت،  ة: اإلقامة (الفنادق والشق ة التال اإلنفاق على القطاعات الفرع
ه واالستجمام، مناط  . الجذب، أخر التجزئة، التسوق، الترف

ة  .3 ة لتحدید اآلثار الثانو ة المناس ار المضاعف أو المضاعفات القطاع تقدیر أو اخت
عات (الناتج) والدخول والوظائف. وهناك أكثر من مضاعف لكل قطاع  اح على المب إلنفاق الس

ل دقی استخدام نموذج  ش حتاج حساب المضاعفات  . و  Computable General) .مفصلاقتصاد
Equilibrium Model)   ن الحصول علیها من م للتوازن العام المحسوب وتتفاوت دقة التقدیرات التي 

ن أن تكون  م ة، والوقت والتكلفة المخصصة للدراسة. و ا لدرجة التفصیل المطلو عً دراسة إلى أخر ت
ل أساسي على آراء خبراء في المتغ ش ام تقدیرة معتمدة  ة على أح یرات الداخلة في التقدیر، الدراسة مبن

ل قطاع  ة عن  انات تفصیل ل، أو على ب ة عن االقتصاد  ل انات  ة على ب ن أن تكون مبن م ما 
انات  ة مفصلة ةمستسقاومنطقة، أو على ب ة ومن نماذج اقتصاد ات المسح المیدان ا ما  .من عمل وغاًل

انات  ام الخبراء ب ة على أح انات تعطي التقدیرات المبن ة على الب ة، بینما تعطي التقدیرات المبن إجمال
بیر من األنشطة  احة المختلفة على عدد  ة ألثر أنواع الس انات تفصیل ة ب ة والنماذج االقتصاد األول

ة المتنوعة. اح   الس

ة اس األثر، تشیر اإلحصاءات المتوفرة عن المنطقة األمر ة ق ف حي على  مثال توض  و
(Anaheim/ Orange County)  قارب ملیون زائر (داخلي  38إلى أن هذه المنطقة تجتذب سنًوا ما 

قارب  1999وخارجي). وقد بلغ إنفاق هؤالء الزوار عام  بلیون دوالر. وقد ترتب على هذا  5,9ما 
مقدار  قارب  13,6اإلنفاق زادة في دخل المنطقة  لى توفیر ما  ذل 152.000بلیون دوالر وإ فة.  ك وظ

ة في المنطقة على حوالي  ومات المحل إجراء  118حصلت الح ملیون دوالر من الرسوم والضرائب. و
ساو  طة یتضح أن مضاعف اإلنفاق  س ات  مقدار  ،2,3حسا ل زادة  ٪ في عدد زوار 1ما أن 

ة فإن الزادة في إنف 1520المنطقة توفر  وم ل الموازنة الح ما یتعل بتمو اق الزوار فرصة عمل. وف
قارب  ومة على ما  دوالر من الرسوم والعوائد  20.000مقدار ملیون دوالر تؤد إلى حصول الح

التوزع النسبي لفرص العمل فتشیر اإلحصاءات إلى أن قطاع المطاعم حظي  ما یتعل  . أما ف األخر
مثل  40.000حوالي  ما  ان نصیب  ٪ من إجمالي الوظائف المتوافرة، في 26.3فرصة عمل  حین 

فة ( 24300ل من قطاع التجزئة  فة  23800٪)، وقطاع الفنادق وأماكن اإلقامة 16وظ وظ
ة والتجارة. 15,7( فة  22000٪)، وقطاع الخدمات الشخص  ٪).14,5(وظ
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  Cost - Benefit Analysis :1العائد  –تحلیل التكلفة  الفــــــــــرع الثالث:

ز هذا النم من التحلیل ة من وجهة نظر المجتمع یر اح فاءة المشارع الس التالي فهو  .على  و
ة  احة) والتكالیف الخاصة واالجتماع ة للس م مة التعل ة (مثل الق اس المنافع الخاصة واالجتماع ق یهتم 
احة،  ة الس ة لتنم ز على اآلثار االقتصاد احة على البیئة). وحیث إن هذه الورقة تر (مثل تأثیر الس

  تفى بهذه اإلشارة الموجزة عن هذا النوع من التحلیل.ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .10البرنامج االقتصادي، المرجع السایق، ص   -  1
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  :خالصة

ا وقد تخطت من خالل دراستنا للفصل األول نستنج أن صنا احة تتطور یوم  اإلطارعة الس
مي الت س و المفاه ونها مجرد نشا  اء.قلید من  مارسه فق األغن ونها نشا    من 

حت الیوم تمتلك  ح لها منتجات وأسواق فقد أص ما أص ادئها وأسسها القائمة علیها  مها وم أطرها ومفاه
ع  تها على جم ة لرصد حر اس ة وق تخضع لقوانین العرض والطلب إضافة إلى ابتكار أدوات تحلیل

ات لالقتصاد الوطني والعالمي     .المستو
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــــــــــــــل الثـانـــــــي

ة  اح تطور الصناعة الس
  الجزائر والمغرب

 



ة في الجزائر والمغرب اح  الفصل الثاني:    تطور الصناعة الس

 
49 

  
  تمهید: 

احة على االقتصاد و تطرقنا خالل الفصل األول إلى الدور اال   على مختلف أثرها ستراتیجي للس
اته.   مستو
ة    ائز األساس احة على الر اشرة للس سنتطرق خالل هذا الفصل إلى معرفة مد المساهمة الم

  مقارنة هذا األثر بین البلدین.المغري و لالقتصاد الجزائر و 
ة ل   القطاع  المغربكل من الجزائر و ما سنتطرق إلى الرؤ المستقبل بخصوص النهوض 

احي و  ة للبلد الرفع منالس ة االقتصاد   .مستواه في المساهمة في التنم
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الجزائر والمغرب ومقوماتها: احة  حث األول: مؤشرات صناعة الس   الم
ة للبلدین     ة والثقاف ة والماد ع رغم التقارب الجغرافي بین الجزائر والمغرب إال أن المؤشرات الطب

احة.   مختلفة مما یؤثر على صناعة الس
البلدین احة  ان هاته المؤشرات ودورها في صناعة الس   سنحاول تب

الجزا ة  ة والماد خ ة، التار ع ة الطب اح   ئر والمغرب:المطلب األول: المقومات الس
احي والتي تتنوع بین  امال ال بد من توافر جملة مقومات الجذب الس احة دورها  حتى تؤد الس
ة والحضارة، إضافة إلى  ات التارخ ان ة، واالم ات الجغراف ة المتمثلة في المعط ع ات الطب ان االم

ة والفو  ة التحت ة المتجسدة في البن ة والمؤسسات ات الماد ان ة للبلد والمؤسسات القائمة على تنفیذ االم ق
ة للبلد. اح ة الس   االستراتیج

  
ة في الجزائر: اح   الفرع األول: المقومات الس

ة    ع انت طب ة هامة سواء  اح ات س ان تعتبر الجزائر من الدول التي تحتو على مقومات وام
ة ال ة والمؤسسات انات الماد ة إضافة إلى االم احي والتي من حضارة أو تارخ هاملة على الجذب الس

ة. حن ة لو تم استغاللها  ة اقتصاد   شأنها تحقی تنم
ة:  خ ة والتار ة، الحضار ع  أوال: المقومات الطب

ض للدول    ، والقلب النا ض المتوس حر األب ا وال ا المطلة على أورو ة إفرق تعد الجزائر بوا
ة فهي تجمع بین الصفات االفرق ض المتوس المغار حر األب حدها من الشمال ال ة،  ة و المتوسط

ا شرقا، إذ تعد الجزائر  ا من الجنوب الغري، تونس ولیب ا، المغرب غرا و مورتان ومالي والنیجر جنو
مساحة تقدر  قدر ب 2لم 2.381.741 بـأكبر بلد إفرقي   رؤوسا تتخلله لم 1200 ـوشر ساحلي 

ة، ،رز الجزائ ،وهران :الجزائرشواطئ  أهم ومن وخلجانا، دة جیجل، عنا بلغ  2016، خالل .القالة و س
انها     1ملیون نسمة.  40.4عدد س

مناخ  ض المتوس منطقة التل فهو  معتدل، متوسطي تتمیز الجزائر  حر األب سود مناخ ال حیث 
ه درجات الحرارة ما بین فا معتدل ممطر شتاءا، تتراوح ف فا و °25 داف جاف ص شتاءا، ومناخ ° 11ص

ا، اما الصحراء فتعد من المناط المتطرفة في درجات الحرارة حیث  ه قار في مناط الهضاب العل ش
فا. ° 40 لـاتتجاوز   ص

اینة التضارس من أنواع أرع على الجزائر وتترع ة من المت ع وهي االمتداد، ناح  الشمال من تتتا
، التل سهول تمتد الشمال ففي .الجنوب إلى ة، وهران متیجة، سهول مثل الجزائر أتي وعنا  حزام عدها و

 سالسل على حتو  جبلي

                                                             
ة الخبر،" - 1 ان الجزائر بلغ  یوم ة، الخبر أونالین/ واج/2016ملیون نسمة في ینایر  40.4الدیوان الوطني لإلحصاء، س       .2016أفرل  19"، النسخة االلكترون

http://www.elkhabar.com/press/article/104398/ ان-عدد -ینایر-في-نسمة-ملیون -40ر4-بلغ-الجزائر-س
2016/#sthash.sssxWXeS.dpbs 
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ة، ال منها جبل ا "ج ا" الال خدیجة "قمة ،  مترا 2328  قدره ارتفاع الشرق  األوراس " شیل  جرجر ل بج
ائل منطقة ة ال من وغیرها مترا، 2308 الكبر  الق ن التي الجزائر تضارس بها تتمیز التي الج  م

ر في استغاللها احة تطو ة الس احي النم هذا عن ینطو  وما الجبل ه متعة من الس  عض وممارسة وترف
، الراضات ال هذه وأن خاصة والتزحل احي الجذب مقومات على تتوفر الج عة، جمال من الس  الطب

ات ة البلیدة،  الشرعة مثل: وثلوج غا جدة بوال ة ت رة بوال الف البو ة وتاغ  تعتبر وهي وزو، تیز  بوال
ة هذه لممارسة ومجهزة للتزحل عامة محطات ال هذه تتخلل ما . الهوا ا وغیرها الج ع شعا ة ومنا  مائ
ال مختلف وطیور وحیوانات احي المنتوج هذا یؤهل مما واأللوان، األش  الطلب مستو  إلى لیرقى الس

ه ة عل ات وتلب احة هواة رغ ة الس ة الترفیه  .والجبل
مثله الجزائر جنوب أما ، األطلس ف ظهر الصحراو  مساحة على الممتدة الجزائرة الصحراء في و

ل شاسعة ة المساحة من % 80 من أكثر تش الد، الكل  المتناثرة الواحات من بیر عدد على وتحتو  لل
ات تتمیز الصحراء، عبر ة وترة النخیل غا ان خص ث ة و  ومن حجرة، وسهول صخرة وهضاب رمل
رة، المناط هذه ة، س مون، غردا م  ت.وتمنراس جانت تقرت، ورقلة، صالح، عین سوف، واد أدرار، ت

ة تكتسي والتي بتمنراست -األهقار – منطقة الجزائر صحراء میز ما وأكثر عي التراث في بیرة أهم  الطب
الد، ه یتوفر لما نظرا لل ات من الكثیر تحمل وشواهد نوز من عل  بتنوع المتمیزة المنطقة هذه خصوص

سلسلة ومناخها تضارسها الها و تاهات  "قمة تمیزها التي الرمال المحملة الراح صقلتها التي الشاهقة ج
ا على صخورها تحتو  ما. مترا 2918 قدره ارتفاع ة قا ة حیوان ات اة وجود على تدل ون  بهذه الح
ة منذ العصور المنطقة مة الجیولوج  القرن  وحید الزرافة، سنة، آالف عشرة من أكثر إلى تعود القد
شهد والفیلة، عي المتحف هذا مناط معظم في المنتشرة الصخرة والنقوش الرسوم تلك ذلك على و  الطب

ا ثرا منتوجا الجزائر صحراء ،وتعتبر والتارخي اح احة للنهوض واستغالله حمایته یجب ومتنوعا س  الس
ة، ح الصحراو ة إیرادات لتحقی موردا لتص اح  التوجهات في اهتمام حظي إذا الدولة لخزنة س
ة ة االقتصاد   .للجزائر المستقبل

ما یخص  ة المقوماتأما ف اح ة الس ة الحضار خ  تملك التي الدول من الجزائر فتعتبر والتار
ا إرثا ة المراحل مختلف مرورا التارخ أعماق إلى جذوره تمتد وحضارا، تارخ  الذ البلد، لهذا التارخ

س األثرة ومواقعه حضاراته بتنوع یتمیز  الثمین. اإلرث التي تع
ة المواقع و من أهم  أهم من عتبر الذ ، "التاسیلي موقع "الجزائر علیها تتوفر التي والحضارة التارخ

ة المواقع وأروع عته حیث من العالم ة طب عود الجیولوج الد، قبل سنة 6000 إلى تارخه والذ   الم
ا عن شفت التي حفراته من عظمته وتتجلى اتات الحیوانات قا ش انت التي والن  المنطقة،  بهذه تع

ة حي "إضافة الى  تمثل عشر، السادس القرن  في العثمانیون  شیدها والتي العاصمة الجزائر في "القص
ة المعالم وأجمل إحد ة، المنطقة في الهندس  تجارا موقعا انت صغیرة جزرة على وتطل المتوسط

ع القرن  خالل للقرطاجیین الد قبل الرا ضا .الم ة " میزاب واد "وأ  القرن  إلى بنائه تارخ عود الذ غردا
، العاشر الد مته الموقع هذا میز وما م ة، ق م ذات قصور خمسة ه ح إذ الجمال ع تصام  طا
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، ارة وهي صحراو طة هندسة ذات محصنة قر  عن ع ة س عة مع متناس  ة.لمنطقا هذه في البیئة طب
مقاد موقع "إلى إضافة وجد Thamugadi "ثاموقادیو" اسم عرف ان الذ ،"ت  األثر  الموقع هذا و
از "مدینتي بین صل روماني طر على اتنة مدینة من یلومتر 37 عد على سة "و" الم  التي ،"ت
فست "اسم تعرف انت عود Tifast ت الد سنة 1000 من أكثر المدینة إلى هذه بناء تارخ " و  ما ة.م
 آثار على فهي تتوفر للجزائر، التارخي التراث في الهامة األثرة المواقع من حماد بني قلعة تعتبر

ة مة، والقبور األسوار رومان ة، آثار وعلى القد ة للدولة وآثار إسالم فترة  خالل الموحدین ودولة الحماد
وجد ة.المنطق بهذه تواجدهم ة و م عرف ان الذ " جمیلة موقع "سطیف بوال ول  "اسم قد " Cuiculو

ة وهي ة، لمدینة نومید أصل ذات تسم ه رومان تشا م و مقاد "لمدینة نظیره " مع " المدینة هذه تصم  ت
ة، المعالم من العدید على تتوفر فهي العاصمة الجزائر أما .األثرة"  هذه تارخ عن تشهد التي التارخ

ة "دار والمواقع المعالم هذه ومن .المنطقة ارة وهي ،"عززة التارخ  العثماني العهد في بني قصر عن ع
ال ا "عهد في بنائه تم الذ " تشاوة مسجد " وثمة  .القصر ضیوف عض الستق ي "الرا ال  التر
ضا .مضت قرون  أرعة من أكثر منذ العاصمة الجزائر  مساجد أكبر عتبر الذ " الكبیر الجامع "وأ

طین طرف من بنائه تم العاصمة، ة في المرا  .عشر الحاد القرن  نها
 "سیرتا الوطني المتحف "منها، المتاحف من هاما رصیدا للجزائر والثقافي الحضار  التراث شمل ما

عتبر قسنطینة رة جاءت الجزائر، في المتاحف أقدم من و  لجمع م 1852 سنة المتحف هذا إنشاء ف
ل  الجزائر  الشرق  منطقة مستو  وعلى المدینة بهذه اكتشافها تم التي الحفرات من الكبیرة األعداد

 .المتاحف من آخر م على یتوفر للجزائر والتارخي الحضار  التراث فإن المتحف هذا إلى إضافة) 86(
ه تتوفر الذ والثقافي الحضار  التراث هذا جانب إلى ا تراثا تملك فإنها الجزائر عل ا، ثقاف  في یتمثل شعب
ة، والتقالید العادات من إرث ة، للصناعة متنوعة ومنتجات المحل  تشتهر التي الزرابي صناعة مثل التقلید
الد، مناط عض بها ة، منطقة مثل ال  مدینة بها تعرف التي النحاس وصناعة األوراس، الجلفة، غردا

الد مناط من عدد في ة المتواجد الفخار وصناعة قسنطینة، ما ال ائل منطقة س  .الق
ات من الرصید هذا إن ان ة اإلم ع ة الطب  یجب مما ه، ستهان ال للجزائر والحضارة والتارخ
ه واستغالله وتثمینه، المحافظة ر للنهوض عل ة األنما وتطو اح طة الس احي، المنتوج بهذا المرت  الس

احة سوق  في المنافسة على قادرا وجعله ة الس ة، العر احة من حصتها لرفع واإلفرق ة الس   1.الدول
ًا  ة: ثان ة) والخدم اكل القاعد ة (البنى واله   : المقومات الماد

احي وزادة عائداته، من تمتلك    ة هامة من شأنها تفعیل النشا الس اكل قاعد الجزائر الیوم ه
  أهمها:
 :الها، فالجزائر تمتلك  المواصالت ما  1لم 118567افة انواعها وأش من الطرق البرة، 

ة على مسافة  طر الوحدة االفرق سمى   2344یر الجزائر مع دول الساحل طر عابر للصحراء 

                                                             
ح، محمد تقرورت، "نب -  1 ا، حالة الجزائر، تونس، المغربیل بوفل ق احة في دول شمال افر الملتقى دراسة مقارنة لواقع قطاع الس "، مداخلة 

احة في الجزائر   .8-7-6، ص:2010ما  12-11الواقع واألفاق"، یومي:  -الوطني األول حول: " الس
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ار شرق  طول -م، إضافة إلى الطر الس ل من تونس والمغرب  غرب والذ یر حدودها مع 
  م. 1216

طول  ة  ة حدید هرة. إضافة إلى  لم خطو 215م منها  4200وتمتلك الجزائر س مطار منها  55م
ون من  12 اقي داخلي واسطول جو م حر  17طائرة، زد إلى هذا  63مطار دولي وال میناء وأسطول 

ون من     2سفینة. 74م
 :خ هاتفي ثابت وقد بلغ عدد  3268000تمتلك الجزائر الیوم أكثر من  االتصاالت

الهاتف المحمول واالنترنت للعام  ین   3مشترك. 1838000و 43228000على التوالي  2015المشتر
 :ة ة  1184 تمتلك الجزائر الیوم أكثر من المؤسسات الخدم عاب طاقة است  100305فندق 
ل فروع على المستو الوطني 29سرر و ة موزعة في ش تب  3633من  أكثر، و 4بنك ومؤسسة مال م

 برد.
الجزائر ):1-2رقم (الجدول  ة  ة والخدم   2015 -2010للفترة  یبین المقومات الماد

ة  االتصاالت  المواصالت   المؤسسات الخدم
  لم طرق برة 118567

ة 4200 ك حدید   لم س
  مطار دولي 12مطار منها  55
  سفینة 74میناء واسطول ب  17

  خ هاتفي ثابت 3268000
الهاتف  43288000 مشترك 

  المحمول
  انترنت مشترك 1838000

فات 1184 ل التصن   فندق 
ة 29   بنك ومؤسسة مال

تب برد 3633   م

ة وحمالمصدر ة لجامعة الدول العر ات البنك الدولي، النشرة االحصائ االعتماد على معط ة  یدة : من اعداد الطال
ره، و  ة القطاع خالد بورحلي، "  عبد الرزاق موال لخضر،بوعموشة مرجع سب ذ ات تنم احي في االقتصاد متطل الس

ة، عدد الجزائر    .6، ص 2016جوان  4"، المجلة الجزائرة للتنم
  

المغ ة  اح   رب:ـــــــــــــالفرع الثاني: المقومات الس
ة البلدان منافسة على المغرب تعمل   اح ة منها  ممیزات لدیها وأن خاصة المنطقة الس اح س

حر  ة وامتداد شواطئها على ال ة الخال عتها الجبل ة وطب ا الغر الموقع الجغرافي وقره من بلدان أورو
ض المتوس والمح األطلسي، إضافة إلى الزخم التراثي  ه.األب   واالسالمي الكبیر الذ تتمتع 

  
 
  

                                                                                                                                                                                              
ة، "  - 1   2017العدد السادس ، ینایر " أرقام و مؤشراتجامعة الدول العر
ة المستدامةحمیدة بوعموشة،"  - 2 ل االقتصاد الوطني لتحقی التنم احي في تمو ستیر، جامعة فرحات -دراسة حالة الجزائر -دور القطاع الس رة مقدمة لنیل شهادة الماج " مذ

اس   بتصرف. 110، ص 2012- 2011 - سطیف -ع
ة، نفس المرجع - 3   جامعة الدول العر
احي في االقتصاد الجزائر . عبد الرزاق موال لخضر، أ. خالد بورحلي، " - 4 ة القطاع الس ات تنم ة، عدد متطل   .6، ص 2016جوان  4"، المجلة الجزائرة للتنم
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ة: أوالً  خ ة والتار ة، الحضار ع  : المقومات الطب
حرتین، المح األطلسي في الغرب  موقع جغرافي استراتیجي، حیث تمتلك واجهتین  تتمیز المغرب 

حر  متد  ²لم 850 710المتوس في الشمال، تترع على مساحة قدرها  وال إضافة إلى شر ساحلي 
ة، تتمثل في سلسلة األطلس ال 3500على طول  ما یتوفر المغرب على عدة سالسل جبل كبیر، لم. 

حوالي  قدر علوه  قال الذ  ة في الوطن العري وهي جبل طو ه أعلى قمة جبل مترا،  4165الذ توجد ف
ال عدة سهول، أهمها: سهل واد دراع،  تخلل هذه الج . و وسلسلتي األطلس الساحلي واألطلس األوس

ة مثا ال  ناس. تعتبر هذه الج اه  سهل واد سوس، سهل مراكش، سهل فاس وسهل م خزان للم
ال. وتتمثل أهم االنهار في نهر  ع من هذه الج المغرب، حیث أن معظم األنهار المهمة في هذا البلد تن
حو المغرب عدة سبخات، أهمها سبخة  ما  ة.  ع، نهر بورقراقن، نهر سوس ونهر ملو سبو، نهر أم الر

حوالي  حر     .مترا 55تاه التي تنحدر إلى ما دون مستو سطح ال
ة، تتمیز برمالها وواحاتها المنتشرة في مختلف أنحاء الجنوب،  یتمثل جنوب المغرب في منطقة صحراو
ة  ة غا ع ي، لوحة طب ة مع الساحل الغري الجنو عض المناط الصحراو وقد نتج عن التقاء وتداخل 

  .الجمالفي 
ما یخص  ةأما ف خ ة والتار ة الحضار اح عود إلى فالمغرب یت المقومات الس میز بتراث ثقافي وتارخي 

س أمجاد وحضارات عرقة مرت على المغرب، على غرار الحضارات  ع عصور ما قبل التارخ، 
ة ة واإلسالم ق ة، الفین    .الرومان

عود إلى العصر الحجر على غرار  ة، منها ما  بیر من المواقع األثرة التارخ یتوفر المغرب على عدد 
عود إلى ما قبل اإلسالم على غرار موقع ثمودة، وموقع األقواس مقالع طوما ومغ ارة تافوغالت، ومنها ما 

ة في المغرب، على غرار  س الحضارة اإلسالم ة تع ما یتوفر على مواقع أثرة ومعالم تارخ  ، األثر
اد.  وقد تم تصنیف مواقع ة وضرح المعتمد بن ع أخر في  موقع القصر الصغیر، مدینة سبتة اإلسالم

مة ومدینة  و، على غرار مدینة فاس القد المغرب ضمن التراث العالمي، من طرف منظمة الیونس
ة تعبر عن أصالة هذه  .مراكش عادات وتقالید وصناعات تقلید ما یتمیز المغرب بتراثه الشعبي الغني 

  المنطقة، على غرار صناعة السجاد، النحاس، الجلد، الطرز وصناعة الحرر. 
الد، على غرار المهرجان الدولي للسینما ی المهرجانات التي تقام في ال بیرا  ولي المغرب اهتماما 

 . ة والعدید من المهرجانات األخر قى العر   1مراكش، مهرجان أغادیر للموس
  
  
  
  
  

                                                             
، ص  -  1 ح، أ.محمد تقرورت، مرجع ساب   13أ.نبیل بوفل
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احي في المغرب ):2-2رقم ( الجدول   .یوضح أهم مناط الجذب الس
  نق الجذب فیها  المناط
ة،   الرا ة، برج القراصنة، متحف الفنون المغر شارع الحسن الثاني، سور األندلس، أسواق شعب

  شارع محمد الخامس
الدار 
ضاء   الب

ة ملونة، ساحة األمم المتحدة، ق ة،  مسجد الحسن الثاني، نافورة ماء موس أسواق شعب
  منطقة عین الذیب على طول الشاطئ

مة،  فاس ة أصیلة، جدرانها  نهر واد فاس، أزقتها القد قة، فاس الجدیدة، أسواق شعب مدارس عت
ة، شاطئ األصیلة   لوحات فن

ناس ة  م ز التزلج، مدینة ولیلي الرومان   اب المنصور الضخم، القصر الملكي، مر
ة  طنجة قة المندو ة، حد اف دول ال، شاطئ رملي، قر اصط   سهول وج
ة،   مراكش اه ، ساحة جامع الفنا، قصر ال ة، أسواق مراكش، مساجد، حدائ حدائ ماجورل، الكتب

مة، قصور   مدارس قد
، بتصرفالمصدر ح، أ.محمد تقرورت، المرجع الساب   : أ.نبیل بوفل

ةـــــــــــــــــــــاثانی ة والخدم   :المغــــــــــرب : المقومات الماد
ة هامة تخدم النشا    اكل قاعد ة في زادة عائداته، تمتلك المغرب الیوم ه فعال احي وتساهم  الس

  من أهمها:
 :المغرب بلغت  المواصالت ة  ة الطرق الها، فالش لم عام 59040افة انواعها وأش

اإلضافة إلى 44000، منها 2016 ة  7500لم معبدة  ما تضم هذه الش ة.  لم من  1800منشأة فن
ة السیر وحوالي  ارة مفتوحة أمام حر ة  960الطرق الس لم من الطرق السرعة. وتعتبر هذه الش

ة الوسیل من نقل 75من تنقالت األشخاص أكثر من % 90ة األساس للتنقل حیث تؤمن أكثر من %الطرق
. وتمثل أنشطة النقل الطرقي % استثناء نقل الفوسفا المغرب  ضائع  من الناتج الداخلي الخام  6ال

الوس الحضر  10وتشغل حوالي % طة    من الساكنة النش
ة م 2110ما تمتلك  ك الحدید لم من  1284لم ذات اتجاهین و 600نها لم من خطو الس

ة، الطاقة الكهرائ اقي  الخطو تعمل  تر هذه الخطو بین الجنوب (مراكش) والشرق (وجدة) مع 
وعرفة ة إلى طنجة، آسفي، واد زم، الجدیدة و ة الوطن مطار  18مطار منها  33 إضافة إلى .1الش

اق    2.ءمینا 27، زد إلى هذا ي داخليدولي وال
 :خ هاتفي ثابت وقد بلغ عدد  3516000تمتلك المغرب الیوم أكثر من  االتصاالت

الهاتف المحمول واالنترنت للعام  ین   مشترك. 3182000و 36554000على التوالي  2011المشتر

                                                             
ك  -  1 ة، " الس ك المغر ست ي" الموقع االلكتروني للوزارةوزارة النقل والتجهیز واللوج ة و النقل الس    الحدید

http://www.equipement.gov.ma/AR/ferroviaire/StrategieONCF-ar/Pages/cadre-et-programme-ONCF.aspx 
ك المغر -  2 ست   ./http://www.equipement.gov.ma ةوزارة النقل والتجهیز واللوج
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 :ة طاقة  3006تمتلك المغرب الیوم أكثر من  المؤسسات الخدم ة فندق  عاب است
ل فروع على المستو الوطني، بنك ومؤسسة  20سرر و 221611 ة موزعة في ش كثر من وأمال

تب برد. و 1802 . 270868م  1 صندوق برد
المغرب ):3-2رقم (الجدول  ة  ة والخدم   2015 - 2010للفترة  یبین المقومات الماد

ة  االتصاالت  المواصالت   المؤسسات الخدم
  لم طرق برة 42613
ة 2110 ك حدید   لم س

  دولي 18منها  مطار 33
  میناء 27

  خ هاتفي ثابت 3516000
الهاتف  36554000 مشترك 

  المحمول
  مشترك انترنت 3182000

فات فندق 3006   ل التصن
ةبنك و  20   مؤسسة مال

تب برد 1802   م
  صندوق برد 270868

ة النشرة المصدر ات جامعة الدول العر االعتماد على معط ة  ، وزارة التجهیز السادسة: من اعداد الطال
ك المغريوالنقل و    .اللوجست

 
الجزائر والمغ احة    رب:ـــــــــــالمطلب الثاني: مؤشرات صناعة الس

ل من الجزائر والمغرب سنحاول الوقوف    ة التي تزخر بها  اح عدما تم التطرق إلى الموارد الس
األهداف التي  م النتائج التي تم التوصل إلیها مقارنة  البلدین ومحاولة تقی احة  ة للس على المؤشرات الحال

ة  اح ة للجزائر، أو في ظل النس SDAT 2025تم تسطیرها سواء في المخط التوجیهي للتهیئة الس
ة ة  2010مخططات رؤ ة للمغرب.  2020ورؤ   النس

ل من  )2015- 2008(سیتم دراسة الفترة  لدراسة مد تواف النتائج المحققة مع األهداف المسطرة 
  الجزائر والمغرب.

ة  اح   :SDAT 2025لمحة عن المخط التوجیهي للتهیئة الس
القانون  ة، والذ تقرر إعداده وتحدید معالمه  م هذا المخط هو جزء من المخط الوطني للتهیئة اإلقل

سمبر  12في  المؤرخ 02/01 ة المستدامة، تصبوا الجزائر من  ،2001د م والتنم والمتعل بتهیئة اإلقل
ة خالل هذا المخط إلى ما یلي:  اح ة الس ة للتنم س ة على فترات مختلفة،  تحدید المحطات الرئ الوطن

ار المحطة األولى على المد القصیر خالل سنة  ، ثم المحطة  2009حیث عمدت الدولة إلى اخت
ة تكون على المد المتوس وذلك في آفاق  ة تكون على  2015الثان اح ة الس ، والمحطة األخیرة للتنم

عید وذلك في آفاق    .2025المد ال
ما یلي: )2015 -2008(للفترة  ةاألهداف المادتتمثل    ف

  
  
  

                                                             
ة، مرجع س -  1   .ابجامعة الدول العر
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ة آلفاق  ):4-2(جدول رقم ال اح   الجزائر:  2025خطة األعمال الس
  2015  2007  السنة

  ملیون  2.5  ملیون  1.7  عدد السواح
سرر  75000منها  159.869  عاد تأهیلها 84869  عدد األسرة

  فخم
  %03  %1.7  المساهمة في الناتج المحلي الخام

  2000إلى  1500  250  (ملیون دوالر)إیرادات 
اشرة وغیر  مناصب الشعل م

اشرة   م
200000  400000  

ة ن مقاعد بیداغوج   91600  51200  تكو
ة، ص المصدر رنامج األعمال ذات األولو ات الخمسة و ة، الحر اح : المخط التوجیهي للتهیئة الس

احة الجزائرة. 18   www.matta.gov.dz ، وزارة الس
ما یخص  ةأما ف ة  األهداف النقد من أجل تنفیذ خطة األعمال، والوصول إلى األهداف الماد

حیث قدر االستثمار العمومي والخاص الضرور  ة معتبرة،  للمخط التوجیهي تحتاج الجزائر إلى میزان
ة بین  اح عة سنوات أ  2,5 بـ )2015 -2008(إلنجاز المشارع الس ار دوالر، على مد س  350مل

ا.   1ملیون دوالر سنو
  

المغرب:  ة    لمحة عن برنامج رؤ
احته، تبنـى المغـرب برنامجا سـ ة مـن أجـل النهـوض  اح اسة الس ل نقطة تحول في الس حیث  ؛ش
ة على وضع مخط استراتیجي  ةعملت الدولة المغر اسـة  )2000/2010 (رؤ تمثل فـي وضـع س

یـة النمـو المسـتدام والمندمـج. وقـد فتحـت عـدة أوراش تهـدف إلـى  لتنمیـة القطـاع تقـوم علـى خلـ دینام
تجـات، وتحرـر سـوق الر  ـع المنْ الخصـوص علـى تنو ـزت  احي، ور ة داخـل النشـا الس خلـ دینام

م صورة جدیدة عـن المغـر  ، وتقد ـن الجو طـالق ورش تكو فضـل اعتمـاد أسـالیب جدیـدة للتسـو وإ ب 
. شـر   2الرأسـمال ال

التوقعات المرسومة: ما یلي مقارنة  انت    ومن حیث النتائج فقد 
  
  

                                                             
ة مستدامة أحالم صدار، رم زدایرة،  -  1 اح ة س رة لنیل شهادة ماستر دراسة حالة الجزائر –" دور التخط االستراتیجي في تحقی تنم "، مذ

سة،  سي، ت مي، جامعة العري الت  بتصرف. 68-67 -65، ص 2016 -2015أكاد
المتعل  80 -14"، مشروع القانون رأ المجلس االقتصاد واالجتماعي والبیئيالمجلس االقتصاد واالجتماعي و البیئي المغري، " - 2

ة، إحالة رقم:  ، المملكة المغر احي األخر ال االیواء الس ة وأش اح   www.cese.maبتصرف.     11ص:  .16/2015المؤسسات الس
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ة )5-2( جدول رقمال  للمغرب 2010: إنجازات وتوقعات وأهداف رؤ
انجازات   2001  

2010  
أهداف 
ة  رؤ

2010  

اإلنجازات 
ة  النس
ة   المئو

اح إلى الحدود    وصول الس
المالیین مین ( م المغارة المق ما فیه  ،
  الخارج)

4.4  9.3  10  93%  

احة  ة للس   العائدات التراكم
مالییر ارها 2000الدراهم سنة  ( سنة  اعت
ة)   مرجع

51  465  480  97%  

ة  أالفالطاقة االیوائ  % 78  230  180  97  األسرة) (
اح  المالیینمبیتات الس اح أجانب ( ، س

  )ومحلیون 
12.7  18.5  50  37 % 

احة في الناتج الداخلي الخام  مساهمة الس
  المغري

ة  النس ة من الناتج الداخلي الخام،  ( المئو
اشرة  اشرةحصة م   )وغیر م

6.1 % 8 % 20 % 40 % 

االقتصاد واالجتماعي البیئي المغري، "رأ المجلس المجلس االقتصاد واالجتماعي و  لمصدر:ا
،  80 - 14والبیئي"، مشروع القانون  احي األخر ال االیواء الس ة وأش اح المؤسسات الس المتعل 

ة، إحالة رقم:   www.cese.ma. 12 . ص:16/2015المملكة المغر

ة  ة  2000/2010عد انتهاء رؤ ة جدیدة في إطار استمرارة تنم تم الشروع في وضع رؤ
ة  احي وهي رؤ المغرب،  2010/2020القطاع الس ة  اح اسة الس وحسب المخططین والمهندسین للس

ات  احة من األولو ار االستراتیجي للدولة والفاعلین االقتصادیین وجعل الس فهذه األخیرة تبرز الخ
ة، أما عن أهم خطوطها العرضة: ل ة والتهیئة التراب التنم ملیون سائح  20استقطاب حوالي  - لنهوض 

ة لتصل  -- ألف منصب شغل.  470.000خل  - . 2020في أف سنة  اح مضاعفة المداخیل الس
ار درهم سنة  140إلى    2020.1مل

ة  ن عرض أهم مؤشرات رؤ م   في الجدول التالي:  2020و
  
  

                                                             
-السیاحیة-السیاسة-مفارقات/http://cmdi.maالسیاسة السیاحیة بالمغرب"، الموقع االلكتروني للمركز المغربي للتنمیة الفكریة،  ، " مفارقاتد. عبد العزیز رشدي - 1 

 . /بالمغرب
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ة )6-2( ل رقمالجدو  للمغرب 2020: أهم مؤشرات رؤ
  2020  2015  2010  السنة

ة (عدد األسرة)   372300  256400  178000  الطاقة االیوائ
مین ع اح غیر المق المالییندد الس )(  9.2  13.7  20 

ة  االیواء  في مؤسسات (إقاماتعدد الرحالت المحل
ا احي المصنفة    )لمالیینالس

1.850  3.930  5.752  

مالییالعائدات ا مین ( ة لغیر المق اح   الدراهم) رلس
اح مالییالعائدات الس مین (   )والراتالد رة لغیر المق

560  
57.3  

850  
87  

1380  
141.3  

اشر (الناتج الداخلي  احي الم ار الخام الس   هم)در مل
اشر الناتج الداخلي  احي الم ارالخام الس   )والرد (مل

599  
61.27 

934.93 
95.73  

1485.18 
152.08  

احي اشرة النشا الس   914706  645147  449283  فرص شغل ناتجة م
: المجلس االقتصاد واالجتماعي والبیئي المغري، "رأ المجلس االقتصاد واالجتماعي والبیئي"، مشروع القانون المصدر

ة، إحالة رقم:  14-80 ، المملكة المغر احي األخر ال االیواء الس ة وأش اح المؤسسات الس . ص: 16/2015المتعل 
13 ..mawww.cese  بتصرف  

  
ة للبلدین ة الماد اح   :الفرع األول: المؤشرات الس

ة (الفنادق والمؤسسات المماثلة لها) والذ  ل من مؤشر الطاقات االیوائ ة  ة الماد اح تضم المؤشرات الس
ة االشتغال السرر  ة إضافة ونس اح الي الس عاب السواح، ومؤشر الل ة البلد على است ان یبین إم

ة، ومد االنفاق من قبل السواح على طلب المبیت.   واللذان یبینان مد الطلب على المؤسسات االیوائ
  أوال: مؤشر طاقات االیواء: 

ل من الجزائر والمغرب تطورا في هذا المجال ولو انه  الفنادق والمؤسسات المماثلة: - 1 عرفت 
این جدا بین البلدین.  مت

  الجزائر و  المغرب:تطور اجمالي الفنادق 
  )2014 - 2008(خالل الفترة (عدد الفنادق) طاقات االیواء  تطور إجمالي ):7-2( الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات         
 1185 1176 1155 1184 1152 1151 1147 الجزائر
 3199 3019 2754 2375 2171 1806 1720 المغرب

ات الدیوان  المصدر: احة الجزائرة، معط ات وزارة الس ات: معط ة بناء على معط من إعداد الطال
ات  المغرب  -، ONSالوطني لإلحصائ احة  ات الس  ،observatoire du tourisme.maإحصائ

ة  احة المغر ات وزارة الس   معط
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طة في إجمالي عدد  س الفنادق في الجزائر من خالل الجدول الساب نالح أن هناك زادة 
مؤسسة  1147ان اجمالي عدد الفنادق والمؤسسات المماثلة لها  2008ففي   المدروسة، خالل الفترة

ح في  ص ة ل ة أ بزادة قدرها   1185ما عدده  2014إیوائ ة خالل  38مؤسسة ایوائ  6وحدة فندق
ة الهائلة  اح المقومات الس ة ضئیلة جدا مقارنة  التي تملكها الجزائر وال تحق األهداف سنوات، وهي نس

ة  اح ،  واذا ما قارننا هذه الزادة في عدد  SDAT 2025المرجوة في المخط التوجیهي للتهیئة الس
المغرب لنفس الفترة من  ة  حیث انتقل الفنادق والمؤسسات االیوائ الجزائر مع المغرب   1720الفنادق 

ة بزادة قدرها 3199إلى  ظهر مد ا 1479 وحدة ایوائ ة. األمر الذ  لفرق الشاسع في وحدة فندق
ة الدولة في الخط والبرامج و  البلدین، ومد جد احي  القطاع الس ة إلى النهوض  اسات الرام الس

االقتصاد الوطني. احي في زادة مداخیلها والنهوض    االعتماد على القطاع الس
ل   )2014 – 2008للفترة ( یوضح تطور اجمال الفنادق بین الجزائر والمغرب ):1- 2رقم ( الش

  
ات الجدول المصدر ة بناءا على معط   ) 7- 2رقم: (: من إعداد الطال

ة  ة للجزائر والحظیرة الفندق این الواضح بین تطور الحظیرة الفندق ظهر لنا الت ل  من خالل الش
ال  للمغرب احي ومد رغبتها في استق القطاع الس ال البلدین في النهوض  األمر الذ یبین وجهة 

ال، وهذا من اجل جذب  اكل االستق ة من خالل توفیر ه اح الي الس المزد من السواح ومضاعفة الل
أهم الفنادق، وهو ما یدل على الوعي الجید للدولة  ة هاته المداخیل وزادة المداخیل الناتج عن المبیتات 

ع  ة على جم عامل أساسي في للتنم مورد اقتصاد ومالي للبلد و ه  ومد عزمها على االعتماد عل
ات.   المستو

احي لكل من الجزائر أما من حیث مقارنة النتائج القطاع الس  مع المخططات الخاصة للنهوض 
ة اسات الم والمغرب فتطور الحظیرة الفندق س عدم تطبی الس سطرة من قبل الدولة الجزائرة في إطار ع

ع االستثمار في  احي وضعف التسییر للقطاع وعدم نجاعة االجراءات المتخذة لتشج القطاع الس النهوض 
  القطاع.
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ومة في  ة الح المغرب األمر الذ ینم عن رغ ل التطور السرع إلجمالي عدد الفنادق  ما یبین الش
احي واالع القطاع الس ة للمغرب.النهوض  ة االقتصاد ه في المساهمة في التنم   تماد عل

 :الجزائر والمغرب فها        تطور اجمالي الفنادق حسب تصن
فها للفترة ):8-2(الجدول رقم   )2014 -2008 ( تطور عدد الفنادق حسب درجة تصن

  
 المجموع أخر  نجمة 1 نجمة 2 نجوم 3 نجوم 4 نجوم 5

 1147 680 99 160 142 53 13 الجزائر 2008

 
 المغرب

      
1720 

 1151 680 101 148 152 57 13 الجزائر 2009

 
 1806 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ المغرب

 1152 893 58 72 77 39 13 الجزائر 2010

 
 2171 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــــ المغرب

 1184 915 58 74 60 64 13 الجزائر 2011

 
 2375 1576 187 185 190 168 69 المغرب

 1155 942 116 46 38 5 8 الجزائر 2012

 
 2754 1885 225 192 203 173 76 المغرب

 1176 930 149 46 38 5 8 الجزائر 2013

 
 3019 2096 256 205 205 180 77 المغرب

 1185 937 149 46 39 6 8 الجزائر 2014

 
 3199 2239 271 212 213 187 77 المغرب

فات أخر * + وتصن ة+ موتیل+ نزل+ مأو اح : فنادق بدون نجمة + إقامات س   أخر
ات الدیوان الوطني  المصدر:  احة الجزائرة، معط ات وزارة الس ة بناءا على معط من اعداد الطال

ات  المغرب  - ،ONSلإلحصائ احة  ات الس ات  ،observatoire du tourisme.maإحصائ معط
ة  احة المغر   وزارة الس

ما یخص الفنادق المصنفة في الجزائر حسب درجاتها نالح تراجع عدد الفنادق من فئة    5ف
 4، إضافة الى تراجع الفنادق المصنفة من فئة 2014فنادق عام  8حتى  2008فندق عام  13نجوم من 

ة نجوم وتزاید الفنادق من فئة نجمة واحدة والفنادق األخر (بدون نجمة، + اقامات  2و 3و اح س
  والفنادق غیر المصنفة).

ة للمغرب نالح استقرار نسبي لفئة الفنادق من  عام  77إلى  2011عام  69من  نجوم 5النس
  .األخر نجوم وتزاید معتبر للفئات  3و 4وتزاید طفیف لفئة  2014

ان نوع السواح الزائرن لكل من الجزائر والمغرب من خالل ن تب م تفضیلهم  من خالل تصنیف الفنادق 
اء بدرجة أقل من المغرب. ظهر أن الجزائر تستقطب رجال األعمال واألغن هذا    للفنادق الفخمة والجیدة و
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ل الموالي: الش ظهر هذا    و
ل    )2014-2008للفترة ( یبین تطور الفنادق المصنفة حسب درجتها ):2- 2رقم (الش

ات الجدول رقم:-   ة بناءا على معط   ).8-2( المصدر: من إعداد الطال
  
 تطور عدد األسرة:  -2

حص الجزائر تم احصاء  ما  ة  72000ف ومن بین األهداف التي نص علیها المخط  2002سرر نها
احي  ه الس وانجاز ) 2007 - 2004( سرر خالل للمرحلة 55000إنجاز SDAT 2025الوطني للتوج

لي قدره  2015 -2008سرر للفترة  60000 مجموع  ة  187000أ    .2013سرر بنها
احة في المغرب فقد تم برمجة  الس ة للنهوض  ة لألهداف المسطرة في إطار برنامجي رؤ النس أما 

ة  213000الحصول على  ة  256400و 2010سرر بنها  2015سرر بنها
ل من الجزائر والمغرب، سیتم  اال أن الواقع مختلف عن األهداف المسطرة في البرنامجین الخاصین 

ان من خالل الجدول التالي:   تب
ر) ):9-2(رقم الجدول  ة المصنفة ( الوحدة: سر ة للمؤسسات االیوائ عاب   تطور القدرة االست

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
  100305  99605  98804  96898  92737  92377  86383  85876  الجزائر
  221611  221622  207572  198211  187827  176630  164612  152936  المغرب

احة الجزائرة، نشرات المصدر    ات وزارة الس ة بناء على معط  Observatoire du Tourisme: من اعداد الطال
Maroc ات ة، الدیوان الوطني لإلحصائ احة المغر   www.ons.dz، نشرات وزارة الس

  

ا نح ان ل التالي:صعد تمثیل الجدول ب   ل على الش
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ات الجدول:  :المصدر ة بناء على معط  ) 9-2(من إعداد الطال

ظهر العجز ب  98804ب  2013من خالل النتائج التي حققتها الجزائر في   88196سرر 
عید عن األهداف  ما انه تم فق انجاز سرر و هو رقم  سرر، وهي تمثل فق  12928المسطرة، 

ة المقدرة للفترة  21,54%   .2015- 2008من النس
ة  ة لمخط رؤ النس ة ف ما یخص المغرب فقد حققت نتائج مرض  %78قد تم انجاز ما نسبته  2010ف

ة  ما یخص الفترة 2010من عدد األسرة المقدرة لنها فقد حققت زادة قدرها  2015-2010. أما ف
ما ان عدد االسرة في  44981 ة  %86,43مثل  2015سرر،  ة المقدرة لنها  .2015من النس

  
ًا  ة استعمال االسرة أو الغرف: ثان ة ونس اح الي الس   : مؤشر الل

الي ا   ة عتبر مؤشر عدد الل قضیها السواح داخل مؤسسات االیواء المصنفة ونس ة التي  اح لس
احي وعلى حجم العائدات  مة الطلب الس ة اشتغال الغرف مؤشرات تدل على ق استعمال األسرة أو نس

ة الناتجة عن االیواء. ولهاته المؤشرات  اح ةالس بیرة اضافة الى معرفة حجم الطلب هل هو طلب  أهم
ات داخلي للسواح ا مین، فهي تبین أذواق ورغ الدولة أو هو طلب خارجي للسواح غیر المق مین  لمق

ات الزائن. ستجیب ورغ ما  ر الفنادق  ساهم في تطو   السواح مما 
الجزائر حسب صنف السواح للفترة  ):1-10-2رقم (الجدول  ة  اح الي الس - 2008(تطور عدد الل
2015( 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  السنوات  
مین  ----   6215932 5926968 5703550 5484105 5185231 4971372 4750796 المق

مین /غ  ----   837812 994226 936631 845367 754103 674456 595747 المق
 8400000 7053744 6921194 6640181 6329472 5939334 5645828 5346543 المجموع

ات الدیوان الوطني  :المصدر احة الجزائرة، معط ات وزارة الس ة بناءا على معط من اعداد الطال
ات   .ONSلإلحصائ
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ة بناءا على الجدول  : من اعدادالمصدر  ) 1-10-2(الطال
ة  ):2-10-2رقم (الجدول  اح الي الس  2008(حسب صنف السواح للفترة  المغربتطور عدد الل

-2015( 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  السنوات
مین  5899237 5307163 5182932 4936374 4448540 4065572 3717778 3393925 المق

مین  12525014 14326312 13930833 12549005 12418682 13954733 12520803 13067592 غیر المق

 18242251 19633475 19113765 17485379 16867222 18020305 16238581 16461517 المجموع

ة،  : من اعدادالمصدر احة المغر ة بناءا على وزارة الس   observatoiredutourisme.maالطال
ل التالي:   ولتسهیل قراءة الجدول نقوم بترجمته في الش

  
ة المصدر: ات الجدول ( من اعداد الطال   ).2- 10- 2بناءا على معط

ة  ما یخص نس الجزائر فهي تتراوح ما بین أما ف وهي منخفضة  %70و %60االشتغال السرر 
ة استعمال االسرة فیها  المغرب حیث بلغت نس ظهر في الجدول الموالي %107و %90مقارنة    وهو ما 
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الجزائر  ):11-2رقم (الجدول  ة  اح الي الس   )2015-  2008(للفترة والمغرب تطور عدد الل

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 الجزائر
  
  
  

 1185 1176 1155 1184 1152 1151 1147 عدد الفنادق 

 99605 98804 96898 92737 92377 86383 85867 عدد األسرة

ا ل /ع ةالس  6E+06 5939334 6329472 6640181 7E+06 7053744 5346543 ح

 70,81 70,04 68,52 68,25 64,29 65,35 62,26 األسرة%  سا

  
  

 المغرب
  

 3199 3019 2754 2375 2171 1806 1720 عدد الفنادق 

 2E+05 221622 198211 187827 176630 164612 152936 عدد األسرة

ة ل /ع اح  1,6E+07 2E+07 1,8E+07 1,7E+07 1,7E+07 2E+07 2E+07 الس

 88,5899 92,08 88,216 89,8019 102,023 98,648 107,637 %  األسرة اس
ة ** اح الي الس ة: عدد الل اح   ع/ ل الس
ة استعمال األسرة%اس األسرة **   : نس

ة، الدیوان المصدر احة المغر احة الجزائرة، وزارة الس ة بناءا على تقارر وزارة الس : من اعداد الطال
اتالوطني     ons.dz ،observatoiredutourisme.ma لإلحصائ

  

ة:الفرع الثاني: نصیب  احة الدول   البلدین من الس
اح الوافدین:أوالً    : عدد الس
ل رقمال   )2014 -2008(: تطور عدد السواح الوافدین إلى الجزائر والمغرب خالل الفترة )5- 2( ش

          
ات الجدول المصدر ة بناء على معط   )12- 2(: من إعداد الطال
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ل    ل من الجزائر أعاله ظهر لنا من خالل الش این الكبیر بین عدد السواح الوافدین إلى  الت
ة الجزائرة في جذب السواح وعدم نجاعة القطاع  اح اسات الس د ضعف الس والمغرب األمر الذ یؤ
ة األخر التي تزخر بها، وهو ما  اح المساحة الكبیرة للجزائر والمقومات الس الجزائر مقارنة  احي  الس

د عدم بلوغ  ما أن عدد یؤ احي،  األهداف المسطرة في المرحلة المتوسطة من مخط التهیئة للنشا الس
الخارج، والسبب في ضعف قدوم األجانب هو  مین  السواح  الوافدین إلى الجزائر أغلبهم جزائرین مق

إلى ضعف طاقات االیواء وعدم تنوع المنتوج  اإلضافةضعف الخدمات المقدمة وارتفاع األسعار 
احي في ا ظهر ضعف مساهمة القطاع الس احة و س على ایرادات الس ج له، مما ینع احي والترو لس

ة الوافدین الى الجزائر  ملیون سائح بینما تخطت المغرب  2.5االقتصاد الوطني. حیث لم تتجاوز نس
ة    .ملیون سائح 10ال عت

ل من الجزائر )12-2( الجدول رقم  – 2008( والمغرب خالل الفترة: تطور عدد الوافدین إلى 
2014( 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1710000 000 301 2 731 732 2 056 634 2 887 394 2 496 070 2 506 911 1 749 771 1 الجزائر
 10177000 762 176 10 944 282 10 264 046 10 133 342 9 338 288 9 000 341 8 000 879 7 المغرب

ة/   المصدر:  احة المغر احة الجزائرة/   وزارة الس ة بناءا على تقارر وزارة الس من اعداد الطال
ات  ات  ons.dz ،/ observatoiredutourisme.maالدیوان الوطني لإلحصائ   البنك الدولي. ومعط

ل و من خالل  قین الجدول الش ة على العمل السا على ظهر لنا مد حرص المملكة المغر
احي واهتمام ا منها على بلوغ االهداف المسطرةهمقومات الجذب الس االستقطاب المتزاید للسواح سع  ا 

ة  إطارفي  ة  2010برنامج رؤ ة  13قدرة ب والم 2020ورؤ مثل ، 2015ملیون سائح نها خاصة وأنه 
ه عائدات تصدیر الفوسفات، فقد عملت السلطات ا ة تل ة على االعالن لمغرمصدر هام للعملة األجنب

ج المحلي و  ة التحتاوالترو البن اكل لدولي عبر مختلف الوسائل إضافة إلى اهتمامها  ة ورفع وتحسین ه
ال ة الموجود في تونس ومصر ما جعل السواح  االستق ة واألمن اس إضافة إلى االستفادة من األزمة الس

ة   .فضلون الوجهة المغر
ن البلد  اح الخارجین أو المغادر احةأوال: عدد الس ة): (س س   ع

ن إبراز عدد السواح الخارجین    دول أخر من خالل الجدول التالي: اتجاهم
ن البلد): یبین 13-2الجدول رقم ( اح الخارجین أو المغادر   عدد الس

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 3638000 2839000 2136000 1911000 1715000 1757000 1677000 1539000 الجزائر
 1910000 1850000 2195000 2323000 2378000 2175000 2293000 3421000 المغرب

ات البنك الدوليالمصدر ة بناءا على معط ،     API_ST.INT.DPRT_DS2_ar_excel_v2.xls : من اعداد الطال
http://api.worldbank.org/v2/ar/indicator/ST.INT.DPRT 

ل التالي. ا في الش ان   لتسهیل قراءة الجدول نترجمه ب
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ل رقم ( ن خالل الفترة ): 6- 2الش   2015 -2008تطور عدد المغادر

      
ات الجدول المصدر ة بناءا على معط   )13- 2(: من اعداد الطال
المغرب تراجع من    ملیون مما یدل  1.8ملیون سائح الى  3.4نالح أن عدد السواح المغادرن 

ة في السنوات االخیرة، وهو نفس األمر الذ یبینه تطور عدد  احة الداخل على تفضیل المغارة للس
المغرب فقد انت مین  مین من السواح المق الي للمق ملیون لنفس الفترة،  5.8ملیون إلى  3.3قل عدد الل

ة للمغرب واالستغالل الجید للط ال والبنى التحت ة األمر الذ یدل على تحسن ظروف االستق اح اقات الس
المغرب   .الموجودة 

احي فاالستقرار النسبي    ه الطلب الس بیرا في توج للدرهم مقابل ما ان عامل األسعار یلعب دورا 
ة  ة المغر اح ما ان انخفاض أسعار المنتجات الس  ، عض العمالت األخر ل من الدوالر والیورو و

  وتحسن جودتها یدفع المغارة للطلب علیها.
ل رقم ن.)7- 2( الش المغادر اح الوافدین إلى المغرب مقارنة    : الس

               
ا المصدر: ة بناء معط     )13-2) و (12- 2ت الجدولین (من اعداد الطال
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فوق عدد السواح الوافدین وخصوصا ن الجزائر  حو دول من جهة أخر نر أن عدد المغادرن 
ما أن الجوار ( الجزائر وجودتها.  ة مقارنة  اح تونس والمغرب) نظرا لإلنخفاض أسعار المنتوجات الس

أغلب مدن الجزائر ما یجعل  ة  ة غائ اح فضلون مغادرة البلد.الثقافة الس   الجزائرین 
ان ذلك من خالل المخط التالي ن تب   م

ل رقم اح الوافدی)8- 2( الش ن. الجزائرن إلى : الس المغادر   مقارنة 

            
  

ات الجدولین (المصدر:  ة بناءا على معط   )13-2) و (12- 2من اعداد الطال
  

احة  ة للس اس   للبلدین:المطلب الثالث: المؤشرات الق
ة    احي في اقتصاد البلد، ومد استجا تستخدم هاته المؤشرات لمعرفة مد مساهمة القطاع الس

عاب السواح. احي وجذب واست القطاع الس   اقتصاد هذا البلد للنهوض 
فـــــــــؤشـــرع األول: مــــــالف   رت:ــــــــــــــر د

ان الدولة.  ة، وعدد س س هذا المؤشر العالقة الموجودة بین عدد األسرة التي توفرها المنشآت الفندق   ق
ة: حسب وفقا العالقة                         DF= NP (100) /Pالتال

فرت /مؤشر  :DF حیت: ان الدولةP/ : عدد األسرة     NP د   : عدد س
فرت لكل من الجزائر والمغرب للفترة المدروسة نحصل على  حسابنا لمؤشر د   :يما یلو
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فرت لكل من الجزائر والمغرب  ): مؤشر14-2( الجدول رقم   2014 -2008د
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الجزائر

ان /ع  38934334 38186135 37439427 36717132 36036159 35401790 34811059 الس
 99605 98804 96898 92737 92377 86383 85867 األسرة /ع

DF 0,24666 0,24400 0,25634 0,25257 0,25881 0,25874 0,255828 
        المغرب

ان /ع  33921203 33452686 32984190 32531964 32107739 31714958 31350544 الس
 221622 207572 198211 187827 176630 164612 152936 األسرة/ع

DF 0,48782 0,51903 0,55011 0,57736 0,60092 0,62049 0,653345 

ات الجدول المصدر ة بناءا على معط ات )9- 2(: من اعداد الطال  ومعط
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MA&year_high_desc=false  

سنوات فإن له  7 على مد  0.25و 0.24المؤشر للجزائر والتي تتراوح بین  خالل نتیجةمن 
  عدة دالالت أهمها:

    .اح عاب الس  هو مؤشر ضعیف یدل على ضعف طاقات است
    حیث لم یختلف  تطور الطاقاتعدم احي،  ود في االستثمار الس ة مما یدل على الر االیوائ

ثیرا عن  ان  1997المؤشر   .%0.23حیث 
    المقارنة مع الدول األخر  یجعل الجزائر متخلفة عن الترتیب العالمي والعري 

ما یخص المغرب فنالح أن المؤشر  من ثم و  2011عام  0.57إلى  2008عام  0.48من  انتقلأما ف
فا على المستو العالمي إال ان له 2015عام  0.6729و 2014عام  0.65إلى  . مع انه الزال ضع

  دالالت أهمها: 
 عاب السواح مع الزمن حسن القدرة على است  تطور طاقات االیواء مما 
  ة ونمو وطني على مختلف ة اقتصاد حق تنم احي مما  ة ونشا في مجال االستثمار الس حر

 األصعدة.
 .ا ا وعر ة ضمن مصاف الدول األولى عالم اح السوق الس ان لها    سیر المغرب نحو ایجاد م

  
احة والسفر  ة الس   :TTCIالفرع الثـــــــــــــــاني: مؤشر تنافس

 Worldدافوس) من المنتد االقتصاد العالمي ( 2007تم إعتماد هذا المؤشر ألول مرة عام 
Economic Forum  حلل ا و ا وعر ة عالم ه درجة الدول العر ل عامین یبین ف قدم المنتد تقرر  و

ه من  ل قطاع ونس وضح مصادر المعلومات ونسبتها وتوزع المؤشرات حسب  نقا الضعف والقوة و
بین تقرر عام  ات  2015مجموع المؤشرات. و عض المسم أن المنتد اإلقتصاد قد قام بتغییر 

ة وقد ضم هذا التقرر للمؤشرا انت في األعوام الماض ع أنحاء العالم منها  141ت التي  دولة من جم
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ة حیث صدر أول تقرر من المنتد االقتصاد العالمي عام  14 ه  2007دولة عر ت  دول  10وشار
ة ثم في عام  ت 2009و 2008عر ت  14ه  شار ة وشار  13و  2011دولة في تقرر  15دولة عر

  2013.1دولة في تقرر عام 
ة انات والمنهج   الب

التالي:    انات وفقا لقواعد هي  انات ل یتم حساب المؤشرات واعداد الب  TTCIثلثا مجموعة الب
انات ة، و  هي الب ة من المنظمات الدول انات المسح من االقتصاد استنادا إلى ب قياالالثلث اإلحصائ

ة للبلدان التي ال و  العالمي م النوع اس المفاه ستخدم لق ، والذ  مسح الرأ التنفیذ السنو للمنتد
ة  اف شأنها إحصاءات  عتتوفر  ا. تم تجم انان قابلة للمقارنة دول من  15000 من أكثر من هاته الب

ة المدیرن التنفیذیین  ات العالم ع رجال األعمال التجارة و و لكبر الشر ة التجم قادة الدول، وتتم عمل
ا . ل سنو ع االقتصادات المدرجة في موقع المنتد   جم

ة الحرج صر في الجوانب النوع مثل مصدرا فردا من الت ة المعلومات واالتصاالت إن المسح  ة لتقن
ة. و    2القدرات التنافس
ل رقمال ات مؤشر  ):9-2( ش عي لمحر ةومؤشراتها الفرع TTCIمخط توض

ةالمصدر  The travel & Tourism Competitiveness. Report 2015 ،World علىبناء  : من إعداد الطال
Economic Forum  4ص  

                                                             
http://www.arab-الموقع االلكتروني    21/03/2017"،تاریخ االطالع علیھ العربیة للدول والسفر السیاحة تنافسیة تقریرالمنظمة العربیة للسیاحة، " - 1 

travel-and-tourism-tourismorg.org/index.php/research/competitive   
2 - World Economic Forum. The travel & Tourism Competitiveness. Report 2015.  P4 . ترجمة الطالبة 
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ة وال بتوفر  ة والماد ع احة والسفر ال ترت فق بتوفر المقومات الطب ة الس ا ان تنافس ظهر جل
ان ة ام ع القطاعات الحیو ن العاملین في هذا المجال ولنما تشمل جم احي وتكو ة  االیواء الس االقتصاد

ة ل  ة للبلد، وقد جاء في تقرر التنافس ة والثقاف ترتیب الجزائر والمغرب على النحو  2015واالجتماع
  التالي:

احة والسفر للجزائر والمغرب)15-2( الجدول رقم ة الس  .: مؤشر تنافس
 2015 2013 السنة
 المغرب الجزائر المغرب الجزائر البلد

مة المؤشر  3,8 2,93 4.03 3.07 ق
ز العالمي  62 123 71 132 المر
مي ز االقل  4 14 5 14 المر

 ا والشرق األوس مي: شمال افرق ز االقل  المر
ة بناءا على تقرر المنتد االقتصاد العالمي، تقرر المصدر  2015: من إعداد الطال

  2013قرروت
ة     ه  2015من خالل تقرر التنافس ت ف ز  141والذ شار ا المر ان دولة حیث احتلت اس

ة األخیرة ب  5.31األول ب  ة  2.43نقطة والتشاد المرت ا عالم 62نقطة، نجد أن المغرب احتلت المرت
ة ال ا والشرق األوس   4 ـوالمرت   في شمال افرق

ة  اخربینما تأتي الجزائر في  ا و 123القائمة بتواجدها في المرت ما من أصل  14عالم دولة  16اقل
ة  اساتها وخططها على المستو  2.93مؤشر تنافس نقطة األمر الذ یدعو الجزائر إلى مراجعة س
  الكلي لإلقتصاد.
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ة  ة اإلقتصاد احة في التنم حث الثاني: مساهمة الس   الم
احة على االقتصاد وهذا لتأثیرها الكبیر  تطرقنا من خالل الفصل األول إلى دور وأثار صناعة الس
ع  ة ض جم اشر، ونظرا لصعو اشر أو غیر م ل م ش افة قطاعات االقتصاد الوطني، سواء  على 

لى ا اشرة على اقتصاد  ة إحصاءها سوف نستعرض أهم أثارها الم لبلدین أثارها على االقتصاد وصعو
  الجزائر والمغرب. 

  
احة على االقتصاد الجزائر والمغري  اشرة للس   المطلب األول: األثار الم

ة الــــــرادات السیـــــــــــــرع األول: نصیب البلدین من االیـــــــالف ة:ـــــــــــاح   دول
احة عام    مته  2014بلغ االیراد العالمي للس شیر الى الدور الكبیر ترلیون دوالر مم 7.6ما ق ا 

ا مما حال  فا ونمط ان أدائها ضع ما یخص الجزائر فقد  احة على االقتصاد العالمي، اما ف لصناعة الس
ان أدائها جیدا  ة، مقارنة دائما مع المغرب والتي  اح دون حصولها على حصة معتبرة من االیرادات الس

ة. وحق   عوائد معتبرة من العملة الصع
ي 16-2قم (الجدول ر  الدوالر األمر ة  األسعار الجار احة للجزائر والمغرب  ): تطور ایرادات الس

  )2015-2008للفترة (
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 357000000 347000000 326000000 295000000 300000000 324000000 361000000 473000000 الجزائر
 7765000000 8747000000 8201000000 8491000000 9101000000 8176000000 7980000000 8885000000 المغرب

ات البنك الدولي  ة بناءا على معط المصدر: من اعداد الطال
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MA&year_high_desc=false  

ل احة  ):10-2( رقم الش الدوالر للجزائر والمغرب تطور ایرادات الس ة  ي للفترة األسعار الجار األمر
)2008 -2015( 

               
ات  :المصدر ة بناءا على معط   ) 16- 2الجدول (من إعداد الطال
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   :امـــــاتج اإلجمالي الخــــــــرع الثاني: المساهمة في النــــــــــــالف
احة في الناتج المحلي االجمالي (   اشرة لقطاع الس  230) للجزائر GDPبلغت المساهمة الم

عادل ، 2013ملیون دوالر سنة  فة % من مجمل الناتج 3أ ما  ة ضع انت وهي نس عد أن  مقارنة ، 
ة  المغرب تساهم بنس اقي إنفاق  70.1%، منها  9.1بدول الجوار، ففي  اح األجانب وال % إنفاق الس

اح المحلیین، ففي  ة  2010الس ة بنس اح ساهم  %8ساهمت االیرادات الس عول على ان  ان  في حین 
ة  ة  إطارفي  %20بنس   .2010رؤ

اح اتــالمدفوع زانفي می الثالث: المساهمةرع ــــــــــــالف  :يالس
احة التأمین...الخ.  المالحة، شأن انهشأ المدفوعات میزان المنظورة في غیر المعامالت إحد تمثل الس

احة میزان أما مثل الفرق  والسفر الس خاصة  متحصالت من المصرفي الجهاز عبر مر ما بین ف
احة احة مدفوعات منه مطروحا القادمة الس ة الس س احة الع    1م).نهبلدا خارج المواطنین للخارج (س

ي (17-2الجدول رقم: ( الدوالر األمر ة  األسعار الجار احي الجزائر  -2008) تطور المیزان الس
2015 (  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات     

 357000000 347000000 326000000 295000000 300000000 324000000 361000000 473000000 ایرادات سیاحیة

 765000000 685000000 532000000 598000000 595000000 716000000 574000000 613000000 نفقات سیاحیة

 408000000- 338000000- 206000000- 303000000- 295000000- 392000000- 213000000- 140000000- الرصید

   الجزائر/http://data.albankaldawli.org/country المصدر:
ل رقم احي الجزائر  ): تطور11-2( الش ي  األسعارالمیزان الس الدوالر األمر ة   - 2008الجار

2015  

            
ات المصدر:  ة بناء على معط     ) 17-2جدول (المن اعداد الطال

                                                             
احة 1 ة، الس اة ، البیئة البیئ ة البیئة وزارة عن تصدر مجلة والح   .www.estis.net ، متاح على الموقع :  12العدد ، العراق
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يتطور  ):18-2( رقم جدولال الدوالر األمر ة  األسعار الجار احي المغري  - 2008( المیزان الس
2015(      

السنوات      
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 7765000000 8747000000 8201000000 8491000000 9101000000 8176000000 7980000000 8885000000 سیاحیة اایراد

 2155000000 2218000000 2002000000 2095000000 2260000000 1879000000 1713000000 1910000000 نفقات سیاحیة

 5610000000 6529000000 6199000000 6396000000 6841000000 6297000000 6267000000 6975000000 الرصید

  http://data.albankaldawli.org/country/morocco?view=chartالمصدر:    

ل أسهل نقوم بترجمة  ش احي المغري  ان رصید المیزان الس ل التالي ىالجدول إلولتب   الش
ل رقم احي المغرتطور  ):12- 2( الش يالمیزان الس الدوالر األمر ة  األسعار الجار -2008( ي 

2015(       
   

                                        
ات الالمصدر ة بناءا على معط   ) 18- 2جدول (: من اعداد الطال

احي الجزائر سالب  این الواضح فرصید المیزان الس احین نالح الفرق والت من خالل المیزانین الس
ساهم في احداث العجز في دائما  األمر الذ یؤثر بدوره على رصید میزان الخدمات للدولة الجزائرة و

عود السبب لزادة عدد السواح المغادرن على عدد السواح الوافدین.   میزان المدفوعات. و
ا على میزان المدف    ا مما یؤثر ایجاب احي دائما موج ة للمغرب فرصید میزانها الس النس وعات أما 

ما أن له األثر الكبیر في  ة.  س احة الع احة الوافدة علة الس ة وهذا راجع إلى تفوق الس للملكة المغر
. ا على المیزان النقد ة للمغرب مما یؤثر ایجا   جلب العملة الصع
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ع: المســــــــــالف   ل:ـــــــــاهمة في التشغیـــــرع الرا
احة ة القطاعات أحد تمثل الس شر  العامل فیها عتبر التي االقتصاد ة عناصره أحد ال  األساس

ام النشا احي، لق س الس نها التي والزراعة الصناعة ع ة الوسائل على أكثر تعتمد أن م   .التكنولوج
ل من الجزائر والمغرب للفترة المدروسة. احي  ظهر تطور العمالة في القطاع الس   الجدول التالي 

احي للجزائر والمغرب (19-2الجدول ( القطاع الس   ) 2015-2008): تطور العمالة 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات  

 454000 453000 436000 420000 411000 396000 370000 320000 الجزائر

 701000 694283 499283 479283 467283 449283 421000 ---  المغرب
ة بناءا على طا: من إعداد الالمصدر ات وزارة الساحة الجزائرة ول  observatoire du tourismeمعط
  .المغرب

ل رقم احي للفترة )13- 2( الش القطاع الس  )2014 -2008(: تطور عدد العمال 

         
ات الجدول (: المصدر ة بناءا على معط   ) 19- 2من إعداد الطال

ل من الجزائر والمغرب إال نالح من خالل المخط زادة  احي  القطاع الس في عدد العمال 
ما  ة المسطرة، أما ف أن نسب هاته الزادة متفاوتة. وال تحق األهداف المرسومة في المخططات التنمو

 195000والمقدرة ب  2014للسنة  2013یخص المغرب فالزادة معتبرة وملحوظة خصوصا من السنة 
  منصب.

ة   ئروقد احتلت الجزا ا لسنة 86 المرت ة 2011عالم ة مؤشر ضمن 117 والرت  المساهمة اإلجمال
احة لقطاع احة وزارة وحسب. التشغیل في الس ن تقدیر عدد الس احة  في الشغل مناصب م قطاع الس

  x 0,5.1: عدد المناصب المحدثة = عدد األسرة التالي العالقة
توقع   .1مجموع العمالة  من % 7.2 ـب 2022 سنةفي التشغیل  ساهم أن و

                                                             
1 ات   ة و أثرها على  محمد،شو اح ة التسو الخدمات الس ةمالتنم ة في ظل اإلصالحات االقتصاد في االقتصاد الكمي ، ، رسالة ماجستیر  حل

ة ة العلوم االقتصاد .2004وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر،  ل  
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ة و  المطلب احة في الجزائر والمغربنفاق صآالثاني: استراتیج   اعة الس
ة وأفاق السی رعــــــــالف الجــــــاألول: استراتیج   رـــــــــزائــاحة 

احة    انة مرموقة في سوق الس ة تحقی م غ االقتصاد الوطني و ع مصادر الدخل  ا منها لتنو سع
احة  2010العاملي قامت الجزائر منذ  مانا منها في مساهمة الس احة ا ر صناعة الس بإعداد خطة لتطو

الد إضافة إلى العوائد التي تدرها من النقد األجنبي. ة الشاملة لل ة االقتصاد التنم   في النهوض 
ة  اح   :SDAT2030المخط التوجیهي للتهیئة الس
ة المستدامة في الجزائر أفاق  عد سنتین من تنفیذ مخط أعمال اح ة الس ان ضرورا  2010التنم

ح مخط أعمال ألفاق  ص ه ل عد التغییر عل   .2013إدخال 
ة  2008في  اح عث المخط التوجیهي للتهیئة الس م ب احة والبیئة وتهیئة االقل قامت وزارة الس

SDAT2025 عتبر جزءا من المخط الوطني لتهیئة االقل عدها  SNAT2025م والذ  ح  والذ أص
SNAT203  ر ذا تطو ان عبر التراب الوطني و هدف هذا المخط إلى خل توازن لتموقع الس و

ة أخر  ة وانشاء أقطاب جاذ م م فضاءات للبرمجة االقل رتكز خصوصا على تنظ م، و ة األقال جاذب
ات ذل مدن جدیدة یتم من خاللها تنفیذ آل ة و ة الصناع م. للتنم م النمو عبر األقال   تسمح بتعم

عدها  ح  ض المقابل تعدیل المخط ل ومة الجزائرة لقطاع   SDAT2030تم  ة جدیدة للح في رؤ
ة للجزائر والتي جاء  اح ات الخمس اضافة الى األقطاب الس احة مع الحفا على األهداف والحر الس

ل االطار المرجعي إلست 2025بها مخط  ش ة وهو بذلك  ونها قطاع ذا أولو الجزائر  احة  ة الس راتیج
ة لمختلف األفاق من  اح ة الس ومة للتنم ة الح ومة وذلك من خالل عرض رؤ في مخط عمل الح
ة الجدیدة  اح احة الجزائرة حیث یرمي هذا المفهوم إلى التموقع في الفروع الس خالل مفهوم جدید للس

.الواعدة واالستفادة من تجارب البل ض المتوس حر األب   2دان المنافسة في حوض ال
ة في:  س   تتمثل أهدافه الرئ

ة للجزائر - اح  تثمین الوجهة الس
احة - ة للس  وضع خطة نوع
ة المتمیزة. - اح ر وتأهیل العرض عن طر االستثمار في األقطاب والقر الس  تطو
ا - ةمخط الشراكة ما بین القطاع العام والخاص لتعزز السلسلة الس  ح
الت  -   توفیر التمو
  
ة وأفاق السی رعــــــــــــــالف المغــــالثاني: استراتیج   ربـــــــــــــــــاحة 

ة«انخراطها في إطار استمرارة    ة  2010 »رؤ ستو  2020تْطمح رؤ فع مْن مُ الجدیدة إلى الرّ
احي  ن العشرن وْجهًة األولى على وجعله المغرب النشا الس ما یتجّلى هدفه  ،الّصعید العالميمن بیْ

                                                                                                                                                                                              
1 World Travel & Tourism Council (2012), "Algeria: Travel & Tourism Economic Impact 2012: key facts" .  

الة  -  2 ر االستثمار،الو ة لتطو الة ، افرل  الوطن احة"، ألموقع االلكتروني للو   2017"قطاع الس



ة في الجزائر والمغرب اح  الفصل الثاني:    تطور الصناعة الس

  
77 

سيّ في حلول  الرئ ضاعفة عدد الزائرَن  . أما من حیث العائدات، فمن المتوّقع أْن ترتفع إلى 2020مُ
ار درهم 140 ا سنّوا قدره  مل ر ِل  .في المائة 9,6مسّجلة بذلك نموّ ة «من بین التوّجهات الكبْ رؤ

تَجات والوِ 2020» نْ ع المُ اح، والتي تشّجع على، هناَك تنو تاحة للس ع الموارد  ْجهات المُ تثْمین جم
ص على اْحتراِم الخصوّصة السوسیو ها، والحرْ الدنا، مع الحفا علیْ ّعة ل ة - الطب ة.للمواقع  ثقاف اح   الس

ة عشر عقود سَ ع خمْ امة تمّ توق الح ما یتعّل  برامج جهّوة، وذلَك في إطار توافقيّ یجمع بین  -وف
لطات ة،  السّ اح ة الس االت التنم احة وو ا للس ئة العل المقابل، فإّن الهیْ ین. و اّحة والفاعلین المحلیّ الس

ن ارهما أداتیْ ة  اعت اح ة الس امة االستراتیج ة «لح َث  2020»رؤ غي أْن تُحدَ ن عدُ و لمْ تْظهر للوجود 
ة اح ة الس م االت التنْ ات التراّبة مجاالت 8صفة تدرّجة في  و اّحة لضمان نجاح االستراتیج  س

اّحة الجهّوة. اسة الس   والس
ما ة، تعزز مجالِ  في المبذولة الجهود یتعل وف تب واصل الِوْجهَ احةلل المغريّ  الوطنيّ  الم  ONMTسّ

الته المتصلة ة خال من العموّمة العالقات َحمَ ة والتّظاهرات المعاِرضِ  مختلف في المشار اح  في الس
رة أهمّ  اح، البلدان المصدّ ْحث، مع للسّّ ا الهند وخاّصة جدیدة، أسواق عْن  ذاته، الوْقت في ال  جنوب وأفرق

وم عائدات ومن شأن. الصحراء سّ احيّ  التّأهیل المتعلقة الرّ َجة الجهود تعزز الس  تحسین أجل من المبرمَ
ر مْشروع وال ّسما المغرب، جاذّبة ُن  الذ »المغرب عالمة« تطو  لتأهیل الجهود وتوحید تنسی من تمّ
ولي على المغرب صورة   .الّصعید الدّ
ة عملت آخر، مستو  وفي زز على إجراءات عدّ ّ  الرّ تعْ ر، یتعّل. للمْغرب الجوّ  وْجه على األمْ

ع ق تب الخصوص بتَوْ احة، المغري الوطنيّ  الم ة ،2014 یونیو شهر في للس سة مع شراكة اتفاق  مؤسّ
ة ا وهي شر عة (ترانساف ة تا ) إْل  ي -فرانْس  إیرْ  لشر اشرة رحالتها بتعزز تلتزم التي إمْ . البلد إلى الم

الموازاة مع جانبها، من ر و وا تطو ة الرّ ة األسواق مع الجو س ئ رة الرّ  روا (فتح والّصاعدة المصدّ
، البرازل مع جدیدة ة الخطو شرعت )،...الرحالت عدد وتعزز وجزر الكنار  خال الملّكة  الجو

ة من الخطو العدید تدشینِ  في  2014 ة الجو غي ذلك ومع الداخل غي الجهود هذه أْن  إلى اإلشارة ین  ین
ة أهداف تحقی أجل من الجّو  إلى الرّْ الحاجة لسدّ  وذلك تتعّزز، أْن  ا ْرطاً  تتوّقع التي 2020 رؤ  جوّّ

الجنوب /  االطلسي المح الصحراء - : سوس في األسبوع رحلة 1079 - 1032 بین ما یتراوح
 المائة، األطلس في 15,7  المغرب وس في المائة،  17,5  الشمال المائة، في 30,8  الكبیر األطلسي
  1.المائة في 14  األطلسي ومراكش المائة،  في 15,5 والواحة

  
  

                                                             
سات المتعل 80 - 14 رقم القانون  مشروع، والبیئي واالجتماعي االقتصاد المجلس رأالمجلس االقتصاد واالجتماعي والبیئي، " - 1  المؤسّ

ة اح ال السّ احي اإلیواء وأش ، األ السّ ة، خر  www.cese.ma. 2015 / 16 رقم إحالةالمملكة المغر
www.cese.ma 
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ل رقمال م): 14- 2( ش ة ونتائج أهداف تقد ة والمنجزات ، 2020رؤ ة إلى المرحّل   .2013  نها

 14 رقم القانون  مشروع، والبیئي واالجتماعي االقتصاد المجلس رأ: المجلس االقتصاد واالجتماعي والبیئي، "المصدر
سات المتعل 80 - ة المؤسّ اح ال السّ احي اإلیواء وأش ، األ السّ ة، خر . 2015 / 16 رقم إحالةالمملكة المغر

www.cese.ma  
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  خالصة: 
ل من الجزائر والمغرب  من خالل ما   ات  احة في اقتصاد ن القول أن مساهمة الس م سب 

ظهر من خالل عدد السواح الوافدین والمغادرن لكل  انا متناقضة التأثیر األمر الذ  اینة وأح مختلفة ومت
المغرب إلى  2014الجزائر والمغرب فمثال خالل العام من  سائح  10.282.944وصل عدد السواح 

ة  ة مساهمة  1وافد بینما لم تتخطى الجزائر عت ملیون سائح األمر الذ له دالالت عدة اهمها نس
ة مساهمة الجزائر  احة في الناتج الوطني الخام فقد بلغت نس ما وصلت خالل االعوام الخیرة بین %3الس

ة وهو ما لم تهتم له  %11حتى  ة فهي حجم االیرادات من العملة الصع في المغرب. أما الداللة الثان
س المغرب التي  ة على ع ا في جلب العملة الصع ملك منافسا قو احي بها  ون القطاع الس الجزائر 

ة، أما الداللة ال مورد مهم للعلمة الصع ة  اح احة في تعول على االیرادات الس ثالثة في مد مساهمة الس
ما یتمیز  عادتها الجزائر ال تحق تقدما ممیزا على هذا الصعید  خل مناصب شغل وتوفیر العمالة و

ة وضعف الك الموسم احي  القطاع الس م وهو هفاءات. في أن المغرب قفزت برقم مالتشغیل فیها 
ما  195000 ل غرفة جدیدة توفر نصف فرصة عمل و منصب شغل خالل عام عامین، فالمعروف ان 

ة  ة في الجزائرة تتزاید بنس اح س على عدم قدرة القطاع  1.5ان المنشآت الس ع مؤسسة/للسنة مما 
  .أكثرعلى تشغیل عمال 

قي لنوع ا    احة المفضلة، فتأثیر عائدات أما عائدات میزان المدفوعات فتبین المستو الحق لس
ظهر هشاشته فالرصید السالب یبین تفضیل الجزائرین  احي الجزائر  احة على میزان المدفوعات الس الس
ذا نقص عوامل  حفزهم على الخروج،  احي الداخلي مما  سبب هشاشة القطاع الس ة  س احة الع للس

ة والثق ع احي لد أغلب الجذب وعدم استغالل عوامل الجذب الطب ة. إضافة إلى نقص الوعي الس اف
  الجزائرین. 

مة مضافة لضعف    احة والسفر یزد الجزائر ق ة الس فرت ومؤشر تنافس ال من مؤشر د ما أن 
المغرب ومقارنة بدول الشرق األوس وشمال  الجزائر مقارنة  احة  اوهشاشة صناعة الس ك عن  أفرق ناه

  المستو العالمي.
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احة لواقع دراستنا إن   ل من الجزائر  سواء تنمیتها وآفاق الس على المستو الدولي أو على مستو 

ظهر لنا مد سرعة تقدم هذه الصناعة وضخامتها؛ ن  والمغرب  م حیث اصحبت صناعة متكاملة ال 

. تجاهلها ة األخر ارزة التي صنعتها لنفسها بین األنشطة االقتصاد انة ال  للم

احة   ون الس الرغم من  ا ف التغییر اال أن دورها الكبیر  عن للتعبیر الحدیث اإلنسان مطالب من مطل

ة دفع المنظمات ة االقتصاد احة صناعة لالهتمام والدول في التنم احة وصارت الس  لحل السبل أحد الس

الت ة المش اتها ومصدرا من مصادر العملة الصع من للعدید االقتصاد ا لمیزان ة الدول بل وموردا أساس

اإلضافة تعترف ال التي العولمة ظاهرة بروز عد خصوصا احة أن إلى الحدود.   مع متكامل نشا الس

ة القطاعات ، خدمات تنش األخر فهي تملك القدرة على االقتصاد ارات، تأجیر أخر  الصحة، الس

ه تخل الذ الوقت وغیرها وفي الزراعة النقل، احة ف اشر، شغل منصب الس  بخل تقوم بذلك فهي م

اشرة من خالل إعادة توزعها للدخول غیر أخر  شغل مناصب ة تكمل وهنا م ة االقتصاد  األهم

ة ة واالجتماع اح   .للس

ونه    ات، أما الیوم و بیر إلى العلوم والتقن ل  ش حتاج  احي ال  ان القطاع الس في الماضي 

ح أكثر القطاعات حاجة  للتقدم التكنولوجي وتطور بنى االتصاالت والمعلومات صناعة قائمة بذاتها أص

ة، إضافة إلى أن  ة التطورات العالم ة ومواك ة في االسواق العالم اح غرض تسو المنتجات الس وهذا 

حتاجها أكثر من غیره  ح  اة االفراد الیوم والسائح أص حت ضرورة في ح ات المعلومات أص تكنولوج

احي أ ة مع غیره.للحصول على منتج س اح ة تجرته الس ه حول المنتج أو مشار  و ابداء رأ

القطاع    غرض النهوض  ة ممنهجة وخطة عمل فعالة  اح ة س حاجة إلستراتیج إن الجزائر الیوم 

ة للبلد مما یجعل اقتصادها متنوع وقو  ة االقتصاد بیرة في التنم ة  نس ساهم بدوره و احي الذ س   الس

ساهم بجد في اقتصادها ما إن السوق    قة وعمل ممنهج  المغرب الیوم تعرف نهضة حق ة  اح الس

احة والسفر للمنتد االقتصاد العالمي لعام  ة الس جعلها تحذو حذو الدول الكبر فمؤشر تنافس و

ة  2015 ا من ترتیب  62اظهر أنها تحتل المرت عة على مستو الشرق األوس  141عالم دولة والرا

ا من مجموع وشمال  ة. 14افرق   دولة عر
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ومة الجزائرة في النهوض    ة الح ة المسطر من قبل الجزائر عن ن اح عبر مخط التهیئة الس

ل  حیث یتم تعدیل المخط  ست مدروسة الخطى  ة ل ات العمل احي إال أن االستراتیج القطاع الس

قة في نتف اسات المط سبب عدم نجاعة الس ا  .عامین تقر   ید المخط

ة والذ  ة المسطر من قبل المملكة المغر مخط رؤ هذا ما إذا قارنا المخط الموضوع من قبل الجزائر 

ة ة تجدده في مخط ثاني رؤ مواصلة لتقدمها  2020أثبت نجاعته وفعالیته ما جعل السلطات المغر

ة اقتصادها الوطني. احي واستكمال لتنم   الس

  نتائج الدراسة:

ة:من خال   ل دراستنا هاته توصلنا إلى النتائج التال

ة للجزائــــــــــــــــر:   النس

المغرب فمؤسسات االیواء مثال تحولت  .1 اكله مقارنة  الجزائر وضعف ه احي  هشاشة القطاع الس

ة أ انها تزداد  2014عام  1185إلى  2008عام  1147من  ا وهو رقم  6.33بنس فندق سنو

ا اناتها  246.5لمغرب جد ضعیف مقارنة  إم مساحة الجزائر و ا ومقارنة  ة سنو وحدة فندق

ة. اناتها االقتصاد ة وام اح ة الس ة والتارخ ع   ومقوماتها الطب

االقتصاد الوطني إذ أن هاته المساهمة لم تتجاوز  .2 احي الجزائر  ضعف مساهمة القطاع الس

ة  ضرب البرامج والمخطط 20ألكثر من  %3نس ة سنة ما  اح ة الس التنم ة الخاصة  ات الوطن

دل على عدم نجاعتها.  عرض الحائ و

سبب تفضیل  .3 احي  ة الجزائرة على میزان مدفوعاتها الس اح التأثیر السلبي للصادرات الس

فة. ة الضع اح الواردات الس  الجزائرین لمغادرة البلد مقارنة 

ة لبرامج التخط .4 ة الواضحة والموضوع احي الجزائر وعدم نجاعتها وتعثر انعدام الرؤ  الس

ا وهو ما یدل على  ل عامین تقر تم استبدالها ببرامج أخر  استمرار و استمرارتها فهي تتغیر 

ة  ة والثقاف ة واالجتماع ع جوانبها االقتصاد ة وموضوعة بدون دراسة ملمة بجم انها عشوائ

ة. اس  والس
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النشا .5 ات المتعلقة  احي انعدام االحصائ العدد الس الدقی للسواح الوافدین عبر مراكز  وایراداته 

مؤسسات االیواء حسب تصنیف المؤسسات أو حسب المناط  العبور شهرا وعدد المبیتات 

مة النقد األجنبي المستورد من قبل السواح،  والمدن وعدد السواح الجزائرین المغادرن للبلد و ق

القطاع ونصیب الفرد الجزائر من النقد األجنبي، وعدد العمال الم اشرن  اشرن وغیر الم

احي وغیرها  الس

ان مصدرها البنك الدولي ولم نعثر على أ منها  الدراسة  ات الموجودة  عض هاته االحصائ ف

ما  ات،  احة والدیوان الوطني لإلحصائ ما فیها وزارة الس احي الجزائر  مؤسسات القطاع الس

مة فمثال أن أغلب االرقام التي عثرنا علیها غیر مست ة للدیوان الوطني  أحدثحدثة وقد احصائ

انت  احي  النشا الس احة والمتعلقة  ات ووزارة الس  .2014لإلحصائ

ة بین مختلف الهیئات المسؤولة عن  .6 اح المؤشرات الس ات الخاصة  تضارب وتناقض االحصائ

ات وجمارك نقا العبور احة والدیوان الوطني لإلحصائ وزارة الس اسها  ، أضف إلى ذلك قلتها ق

 وعدم وضوحها وعدم استحداثها.

احي ونمطیتها في التسییر فهي ال  .7 القطاع الس ة في النهوض  اح اب دور المؤسسات الس غ

 تعتمد االبتكار لخل منتجات جدیدة.

احي الداخلي دفع الجزائرین  .8 فاءتها ومالئمتها للطلب الس ة وعدم  اح ارتفاع أسعار المنتجات الس

حث عن البدیل األجود واألقل تكلفة.للع  زوف عنها، وانصراف األجانب لل

التجدید  .9 ع في سوق تتسم  احي الجزائر یجعله غیر قابل للب ة وعدم مرونة المنتج الس نمط

ات الزائن. ة لرغ  والحداثة واإلبتكار والسرعة في االستجا

الجزائر فأغلب ال .10 احي  القطاع الس عض قلة الكفاءات العاملة  القطاع غیر مؤهلین وال عاملین 

هندسة البناء وا احة  عید عن الس نا أخر  ا االلكترو ألدب العري و منهم تلقى تكو ك مما یؤثر سل ن

س بدوره على ایرادات القطاع.على المنتجات  ة األمر الذ ینع اح  وعلى أداء المؤسسات الس

س ع .11 المجتمع الجزائر مما ینع احة  لى تقبل المجتمع المحلي لمنطقة معینة ضعف ثقافة الس

ةمن ع اح احي  دمه على إنشاء المشارع الس سلب المنتج الس ال السواح األجانب وهو ما  واستق

ة. فاءته االقتصاد  جاذبیته و
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ة للمغربأما    فنجد: النس

عض  .1 ال عن  عیدة قل قى  ة وتطور أعدادها رغم انها ت اح اكل الس ة اله الدول فاءة وفعال

ة، فمؤسسات االیواء الفندقي مثال انتقلت من  ة عام  1720العر  3199إلى  2008وحدة ایوائ

ة زادة قدرها  2014عام  فتح المجال  246.5إ بنس ا وهو رقم مهم و ة سنو وحدة ایوائ

ال المزد من السواح ومن النقد األجنبي.   الستق

احة في  .2 ة والمتزایدة للس ة المساهمة في المساهمة االیجاب االقتصاد الوطني فقد انتقلت نس

 2015عام  9.1إلى  2014عام  %8إلى  2008عام %6اجمالي الناتج الوطني المغري من 

احي المغري  2016عام  %11.6و ة لبرامج التخط الس األمر الذ یدل على النجاعة النسب

ة مساهمة تبلغ  وهو ما لم تحققه مما  2010عام  %20فقد سطرت هدف الوصول إلى نس

ة. ما وأكثر دینام  ستدعي منها وضع مخططات أكثر تح

ة  .3 اح ة الوافدة على میزان المدفوعات المغري فاإلیردات الس احة الدول ة للس المساهمة االیجاب

احة لداخ احة للخارج وتفضلیهم للس ما نلح تراجع المغارة عن الس ة للمغرب تفوق صدارتها،  ل

ة من جهة و سبب غالء المن ة الخارج اح ة من جهة تجات الس ة المغر اح تحسن المنتجات الس

 أخر األمر الذ له أثر إیجابي على االقتصاد المغري.

تونس ومصر وسورا واألردن وغیرها  ة  ة العر اح أضف إلى هذا الوضع األمني للوجهات الس

ة على الواردات ال صورة ایجاب األمن واالستقرار االجتماعي أثر  ة لتمتعها  ة المغر اح س

ة آمنة في الوقت الراهن. اح اسي ما یجعلها وجهة س  والس

ة لهاته الصناعة جعلهم یتنافسون  .4 ة والتنمو ة االقتصاد األهم احي الكبیر للمغارة و الوعي الس

ة ومغرة وانشائهم لمختلف المشارع غرض زادة  على ابتكار منتجات جدیدة جذا ة  اح الس

احة  احة للخارج وتفضیلهم للس المقابل لترك المغارة للس الكسب، هذا التنافس واالبتكار اد 

المغربالداخل قاء األموال  الي   .ة وال

احة  .5 الس انات خاصة  وفرة، فهناك مؤسسات قائمة دورها هو انشاء قاعدة ب ات و توفر االحصائ

احي  ة  Observatoire du Tourismeمثل المرصد الس ة أسبوع اح قدم نشرات س والذ 

قة لدخول وخروج السواح عند نقا العبور وعدد المبیتات  احي واألرقام الدق حول النشا الس
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ذا  م و الفنادق ومؤسسات االیواء حسب التصنیف وحسب المنطقة واالقل ة  اح الي الس والل

ة إلیرادات النقد االجن مة النقد االجنبي للفرد وغیرهاالحصیلة الیوم احي. وق  بي الس

احة والمرصد  ل من جمارك نقا العبور ووزارة الس قها بین  ات وتطا اضافة إلى تواف االحصائ

احي  الس

ة رغم أنها لم تحق أهدافها المنشودة  .6 اح ة الس ة النتائج لخط التنم ة واضحة المعالم ومحسو رؤ

ة  ة ور  2010سواء في مخط رؤ ة االنجاز تجاوزت  2015حتى عام  2020ؤ إال ان نس

 ألغلب أهداف المخططین. 93%

ات:   اقتراحات وتوص

ة   للجزائــــــــــــر: النس

الدیوان الوطني  .1 الجزائر من خالل تفعیل دور المؤسسات المسیرة له  احي  تفعیل القطاع الس

احة. احة ووزارة الس احة، والمرصد الوطني للس   للس

ة ورفع ال .2 ة االخر من أجل زادة الفعال اقي القطاعات االقتصاد احي و ك بین القطاعات الس تشب

ة وقطاعي البرد والبنوك من أجل تسهیل  اح ك مثال بین المؤسسات الس التشب مستو األداء، 

منح تأشیرة الدخول للجزائ ة للسواح، تسهیل االجراءات الخاصة   ر.األداءات والمستحقات المال

احة في الجزائر  .3 الس ة تقوم على أساس علمي واقتصاد للنهوض  ة وعمل وضع خط فعل

عة  استشارة الخبراء المحلیین تتناسب مع طب ة  ة وجهو م ة إقل وخصوصا وضع خط تنمو

احي.  المنطقة من أجل االستغالل األمثل لعوامل الجذب الس

اتب لصرف العمالت وتسهیل الحصول على النقد األجنبي من أجل توفیر خدمات أكثر  .4 إیجاد م

ة   تفاعل

احة في الجزائر  .5 صناعة الس ات واألرقام المتعلقة  اإلحصائ انات خاصة  ضرورة توفیر قاعدة ب

احي، إضافة إلى إتاحة ا ة للنشا الس ة الیوم قة وتعمل على المراق لوصول تكون مستحدثة ودق

ع.  للمعلومة للجم
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غرض  .6 ة التي تزخر بها الجزائر وحمایتها من التخرب  ة والتارخ ع ار للمقومات الطب إعادة االعت

ة من خاللها. احة وتحقی عوائد ماد صناعة الس  استغاللها في النهوض 

ة تتجاوب وتطور الطلب ال .7 معاییر عالم احي  ن مختصین في المجال الس احي االهتمام بتكو س

ة من ضمان  اح ة أداء نشا وتسییر المؤسسات الس ا، وضرورة وجود مراقبین أكفاء لمراق عالم

اكة. احي والقضاء على الهشاشة والر  جودة المنتج الس

المدارس وتبیین أهمیتها  .8 احة  احي في المجتمع من خالل تدرس ثقافة الس نشر الوعي الس

ة ل ة والثقاف ة واالجتماع ة.االقتصاد احة المحل ع على الس  لمجتمع والتشج

ة مصغرة تقوم على االبتكار واالبداع في  .9 اح تسهیل االجراءات الخاصة بإنشاء مؤسسات س

ة. ة ذات جودة عال اح م منتجات س الكفاءة وتقد شر تمتعها   المجال 

ة الجزائرة من  .10 اح احي للجزائر وللمنتجات الس ج والتسو الس الترو ام  خالل اإلعالم الق

ة الجزائرة  اح أحسن صورة ألحد المقومات الس قات في هذا المجال  الرسمي والمواز وفتح مسا

عض المنتجات المصدرة للخارج، أو ضمن الكتب أو على  ملص على  ع هاته الصورة  وط

س .... وغیرها. الطائرات وعلى المال أكواب العصیر المقدمة  عض األواني   أغلفة 

ة للمغرب: الن  س

ة و  .1 ة وضع خط أكثر فعال ة العالم اح ات السرعة للسوق الس غرض تفاد التقل أكثر مرونة 

احة، أو في حال  ة المنافسة للمغرب في الس خصوصا في حالة عودة األمن إلى الدول العر

ة. اح المغرب من أجل ضمان الواردات الس ة    حدوث أزمات أمن

ة المغ .2 عد غزو الحفا على الهو احي وحمایته من التقلید خصوصا  م المنتج الس ة في تقد ر

ة. ة األسواق المغر ة المغر ة والحرف ة للمنتجات التقلید ة المحاك  المنتجات الصین

ة. .3 اح غرض زادة االیرادات الس السواح  ة خاصة  اح  انشاء قر ومدن س

مختلف العمالت .4 ة  اح ة الس ات االقتصاد قصد فتح المجال لألجانب لإلطالع على  وضع الحسا

المغرب. احي   وتیرة نمو القطاع الس

حتاج  عد ألن تكون صناعة فهي ال تزال نشاطا مهمشا  الجزائر ال ترقى  احة  ن القول أن الس م أخیرا 

ة للبلد وتنافس دول الجوار على ة االقتصاد ح صناعة قائمة بذاتها تسهم في التنم ص  الكثیر لینمو و

 المستو العالمي.
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ة  اح ة الجدیدة للمخط التوجیهي للتهیئة الس اح ة الس حة ، أطرو SDAT 2025االستراتیج

توراه،   .2013-2012د

رة لنیل شهادة  .7 ، مذ احي في الجزائر وأثره على النمو االقتصاد نصر حمیداتو، النشا الس

 ،   .2015- 2014الماستر، جامعة الشهید حمة لخضر، الواد

 ة:ئللوزرات الهی ةالمواقع االلكترون وم   ات الح

ات  .1  .www.ons.dz  - الجزائر –الدیوان الوطني لإلحصائ

احة  .2  .www.obsersatoirdutourisme.maالمرصد المغري للس

ة  –المجلس االقتصاد واالجتماعي والبیئي  .3  .www.cese.maالمملكة المغر

احة  .4 ة للس  .www.arabstateconomie.orgالمنظمة العر

ر االستثمار  .5 ة لتطو الة الوطن  .www.andi.dzالو

الة ،  .6 ر االستثمار، الموقع االلكتروني للو ة لتطو الة الوطن  www.andi.dzالو

احة الجزائرة  .7  .www.matta.gov.dzوزارة الس

ة  .8 احة المغر   www.tourisme.gov.maوزارة الس

ة  .9 ان واالحصاء المغر  www.hcp.maوزارة الس

كوزارة النقل و التجهیز  .10 ي" الموقع  واللوجست ة و النقل الس ك الحدید ة، " الس المغر

   االلكتروني للوزارة

http://www.equipement.gov.ma/AR/ferroviaire/StrategieONCF-ar/Pages/cadre-et-

programme-ONCF.aspx  

 :ة   مواقع االنترنت والجرائد االلكترون

 API_ST.INT.DPRT_DS2البنك الدولي  .1

//api.worldbank.org/v2/ar/indicator/ST.INT.DPRThttp: 

احة .2 ة للس ة : المنظمة العالم ة حول العالم بنس احة الدول في النصف االن  %5"ارتفاع الس

 . world Tourism Organization UNWTOالعام" 

، سمیرة .3 ة" ناصر عادها أهدافها التنم ة ورقة" وأ سبوك. حث  04 ، عري لمني صفحة: ف

            :الصفحة را ،3:26 الساعة 2010 جوان
https://www.facebook.com/Klmnyrby/posts/207454486057588 
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ة  .4 أ المعلومات ة الن  /arabic/development/2760http://annabaa.org - ش

ز المغري   .5 المغرب"، الموقع االلكتروني للمر ة  اح اسة الس ، " مفارقات الس عبد العزز رشد

رة،  ة الف اسة- /مفارقاتhttp://cmdi.maللتنم ة-الس اح  المغرب/- الس

األ .6 احة حول العالم  ، لندن، العدد: مال قندورة، " الس ، 13511رقام" ، الشرق األوس

احة/http://aawsat.com/home/article/504486،   2015نوفمبر  25األرعاء  - العالم- حول- الس

 األرقام

احة العالمي: .7 ملیون سائح حول العالم في النصف األول من  538میرفت رشاد، "منظمة الس

ع، االثنین 2015  ص، الموقع االلكتروني:6:13، 14/09/2015"، موقع الیوم السا
http://www.youm7.com/story/2015/9/1احة-/منظمة ة- الس -العالم- حول- سائح- ملیون -538- العالم

 2347056النصف/-فى

ان الجزائر بلغ  .8 ة الخبر،" الدیوان الوطني لإلحصاء، س ملیون نسمة في ینایر  40.4یوم

ة، الخبر أونالین/ واج/2016  ،    2016أفرل  19"، النسخة االلكترون
http://www.elkhabar.com/press/article/104398 -ان- الجزائر-بلغ- 4ر40-ملیون -نسمة /عدد-س

 sthash.sssxWXeS.dpbsفي-ینایر-2016/#

ا، .9 یبید ة" و ة تنم ة/https://ar.wikipedia.org/wiki ،"اقتصاد ة_تنم  اقتصاد

10. UNWTO ،"  ة ة ترتفع بنس احة الدول صل إلى 4الس ا  اس ار  1,2% وتسجل رقما ق مل

 World Tourism Organization UNWTO. PR N° : PR16008; Jan، "2015في سائح 

2015-12-19/4-01-release/2016-http://media.unwto.org/ar/press16.18;    ..  
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