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تقدم بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني لألستاذ الفاضل 

بقبول اإلشراف على هذه ، لتفضله "جنينة عمر" األستاذ الدكتور

الرسالة، وما بذله من جهد كبير وما قدمه لي من توجيهات سديدة 

في سبيل إخراج هذا العمل إلى النور، كما أتقدم بخالص شكري 

وتقديري إلى جميع أساتذتي الذين تتلمذت على أيدهم طيلة سنوات 

مؤطري طيلة أربع " بقة الشريف"، االستاذدراستي وأخص بالذكر

 "طرطار أحمد"األستاذ ت األولى من انجاز هذه األطروحة  وسنوا

زوجي محمد علي  لدعمه لي طيلة شادته، وإلى إرعلى مساعدته و
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 اإلهداء
 روح والدي رحمه هللاإلى 

 حفظها هللا إلى أمي الغالية

 إلى  زوجي حفظه هللا

 "إمتنان"وقرة عيني 

الذي تحمل معي مشقة " عبد الرحمان"كتكوتي  إهداء خاص جدا إلى

 السفر وإتمام األطروحة إلى غاية مناقشتها في بطني

 ."عادل، ياسين، سكينة ،  رشيدة"  عائلتيإلى كل أفراد 

 إلى عائلة زوجي

 حتى التعليم العالي لهم ئيإلى كل معلمي وأساتذتي من التعليم االبتدا

 :االحترام والتقدير فائق

 وفاء، مونجية، إيمان: ئي وأخص بالذكرإلى كل زمال

 إلى كل من عرفني في مشواري الدراسي،

 أهدي هذا العمل



 

 

 لملخصا

أهم القطاعات االستراتيجية للتنمية وعليه فالسياسات السياحية المصممة هي جزء  تعتبر السياحة أحد  
من السياسة العامة التي تتأثر بالخصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع وسمات النظام القائم 

ساهمة في لذا وجب توسيع صناعة السياحة، نظرا ألهميتها في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل الم
تقليص البطالة وتوفير فرص عمل والمساهمة في خلق قيمة مضافة وتحسين الدخل الفردي وتحسين 
الخدمات وتنمية البنية التحتية والفوقية كما أنها تساهم في بعث ديناميكية الصناعات األخرى إال أن هذا 

اسعة من االنتقادات خاصة إذا لم ال يمنع من آثار التكاليف الناتجة عن التنمية السياحية تجعل دائرة و
إن تصميم سياسات سياحية مالئمة يمكن أن تجعل التحول نحو اقتصاد بديل قائم  .تتمتع بسمة االستدامة

على السياحة بمثابة توجه استراتيجي لمعالجة الخلل التنموي في االقتصاديات النامية عموما وفي 
ورد الواحد أو االقتصاديات الريعية بصفة خاصة وذلك االقتصاد الجزائري بصورة خاصة القائم على الم

 .عبر بعث التحول في البنية االقتصادية القائمة على تنويع الصادرات ومن ثم تنويع مصادر الدخل
ونظرا ألهمية طرح موضوع السياحة كبديل القتصاد البترولي في الجزائر تمت دراسته وتحليله من 

ي الجزائر وآثارها المختلفة للوقوف على المكانة التنافسية للقطاع خالل إبراز أهم مؤشرات السياحة ف
مقارنة بدول الجوار، ولتعزيز الدراسة تمت االستعانة بنموذج تطبيقي لدراسة العالقة بين السياحة والنمو 
االقتصادي في الجزائر والمتمثل في نموذج االنحدار الخطي البسيط للوقف على األثر المعنوي 

السياحي في الجزائر ونموذج التكامل المشترك واختبار السببية لدراسة العالقة بين السياحة لالستثمار 
لكن رغم االمكانيات  .EVIEWS 08 والنمو االقتصادي في الجزائر اعتمادا على البرنامج اإلحصائي

صاد الوطني السياحية في الجزائر والبرامج المتبناة للنهوض بالقطاع يبقى خيار السياحة لتنمية االقت
  .صعب التحقيق في ظل هشاشة وضعف مردودية باقي القطاعات

السياحة، االقتصاد الريعي، االستثمار السياحي، تنمية سياحية، التكامل المشترك، : الكلمات المفتاحية
 .اختبار السببية

summary 

      One of the most important sector for development is tourism, therefore a mapped out tourism 
schemes are a part of public policy which can be affected by economic, social and cultural 
characteristics of the existing system, hence expanding tourism build out is a necessity regarding to its 
crucial role in achieving the economic development by reducing unemployment, improving individual 
income, improving services, developing infrastructure and it contributes in the dynamism of other 
industries. However there will be a large waves of critics regarding to the cost of tourism 
development. 
      Designing suitable tourism policies can make a transition towards an alternative economy based on 
tourism so it can imbalance the developmental dysfunction in the growing economies generally and in 
the Algerian economy specifically, which is based on a single resource or more precisely the “renting 
economies” and that would be by rising change in the economic structure by diversifying  exports then 
diversifying sources of incomes. 
       Regarding to the importance of considering tourism as a substitution for Petroleum Economy in 
Algeria it was studied and analyzed by highlighting the finest Algerian touristic qualities and its ability 
to stand and compete among the neighboring countries, and to support this study a practical model of 
the relationship between tourism and economic growth in Algeria was administrated which was 
represented by a simple  linear regression ,to stand on moral impact for tourism investment in Algeria, 
joint integration model, and causality test to study the relationship between tourism and economic 
growth in Algeria using the statistical software “EVIEWS 08.” 
       But despite the Algerian touristic potentials and the adopted schemes the rise-up with this sector, 
the choice of tourism to develop the national economy remains unachievable due to the weakness and 
the fragility output of the other sectors. 
Key words: Tourism, Rent economy, Tourism Investment, Tourism Development, Joint integration, 

causality test. 
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الزمن مما يستوجب اتخاذ االجراءات  تعيش الدول النفطية مشكلة نضوب باطن األرض مع مرور    

الناجمة عن ذلك حيث أن كل دول العالم  والتماشي مع التغيرات االقتصادية العالمية الالزمة لمواجهة

بعد نفاذ مواردها النفطية والغازية بل إن الدول المتقدمة بدأت ومنذ النفطية منها وغيرها تدرس وضعها 

زمن طويل في محاولة ايجاد موارد وقود أخرى غير الغاز والنفط مما يعني تحوال اقتصاديا واستراتيجيا 

 .عالميا

والعمل، الجزائر ستكون من أولى الدول التي ستقع ضحية لنفاذ الموارد النفطية إن لم تسارع التخطيط و   

بعض التفاؤل لمستقبل الجزائر على المدى القصير في حدود  أعطت التقديرات الرسمية التي فعلى غرار 

انطالقا من مجموعة المبررات و 0202المتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط منذ الثالث إلى الخمس سنوات 

خارجية إلى أقل ما يمكن باإلضافة التي تستند على المؤشرات االقتصادية الكلية تتعلق بتراجع الديون ال

صرف فضال عن القيمة الهائلة المخزنة في صندوق ضبط الموارد ولكن هذه التطمينات الإلى احتياطي 

من  %89حول الصحة المالية للجزائر في المدى القصير تستند أساسا إلى مداخيل المحروقات التي تغطي 

لجزائري في انكشاف على التغيرات العالمية التي مجموع صادرات الجزائر وهو ما يجعل االقتصاد ا

تشهد تقلبات مالية شديدة التعقيد قد تصحب معها أزمات أخرى ال يمكن التنبؤ بها حاليا ومن بينها تكرار 

شهدت  حيث 0202، وتكرر السيناريو مع منتصف  شهر جوان 0891ريو األزمة االقتصادية لعام سنا

  .الفترة األخيرةأسعار النفط تراجعا حادا خالل 

يخرج عن نطاق أحادية المنتج أن االقتصاد الجزاري  رغم المخططات المختلفة المعروفة لم يستطع   

فالزيادة في االنفاق العام الممول من عائدات البترول، أضعف الموقف  والطابع الريعي مع جعلها رهينة له

المالي والخارجي للبالد في ظل انهيار أسعار النفط، مما يدعو إلى ضرورة دراسة البدائل االستراتيجية 

فاالعتماد على طاقة زائلة مهما طال عمرها القصير يجعلنا نتساءل متى نتحرر  بتروللل بديل القتصاد 

 ؟.داخيل نفطية وكيف السبيل إلى ذلكمن م

يدفعها بالتفكير في البدائل  يةالنفطتقلبات مواجهة االقتصاد الجزائري للتحديات التي يفرضها واقع     

االستراتيجية لتكون مهدا الستثمارات تعوض االيرادات النفطية الزائلة بمرور الوقت ولعل أبرزها تمتع 

لها االستخدام األمثل ستعود بإيرادات وأهمية تنعكس على جميع جوانب الجزائر بثروات سياحية إن توفر 

 .االقتصاد الجزائري

فصناعة السياحة تمتاز بقدرتها الفائقة والخاصة على بعث سلسلة من العمليات والنشاطات اإلنتاجية        

لمركبة من العديد من واالستثمارية في االقتصاد القومي  بسبب امتدادات آثار الطلب السياحي المعقد وا

السلع والخدمات إلى كافة القطاعات االقتصادية الرئيسية منها والفرعية وهذا ما يؤكد الفعالية والتي تساهم 
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في تصنيع المنتوج السياحي إذ يعد خاصة في البلدان السياحية المحرك الديناميكي لالقتصاد القومي يبعث 

 .ميةالنشاط في االقتصاد ويعمل على تحقيق التن

وللتأكيد على مدى األهمية الكبيرة للسياحة في االقتصاد القومي عادة يشار إلى مجموعة اآلثار        

فالسياحة تعتبر عامال قويا للنمو االقتصادي وخلق المباشرة والغير مباشرة للسياحة في االقتصاد القومي 

من الوظائف  %9.9مباشر وغير مباشر فرص العمل في جميع أنحاء العالم ويشكل قطاع السياحة بشكل 

من الصادرات العالمية سنة   5.8%من الناتج المحلي االجمالي العالمي  9.19%في جميع أنحاء العالم، 

، وترجع األهمية االقتصادية للسياحة كونها من أبرز -حسب احصائيات المنظمة العالمية للسياحة -0200

األخيرة أثر واضح في السياحة وخاصة ما أفرزته من تقنية متقدمة وأهم الخدمات ارتباطا بالعولمة، فلهذه 

ممثلة في المعلوماتية وشبكة االتصاالت والمواصالت وأثر ذلك تيسير سبل السفر والسياحة للسياح 

فضال عن الجانب االقتصادي للعولمة وما شهده من تدفق لرؤوس األموال وزيادة في حجم  والمسافرين،

خاصة حصة االستثمار في صناعة السياحة ما سهل بوجود مقومات السياحة بأنواعها  االستثمار العالمي

المختلفة وقد هيأ بذلك بيئة خاصة أمام زيادة عدد السائحين على المستوى العالمي، كما أن أهمية قطاع 

 .الدولالسياحة تتزايد بوتيرة متسارعة بين 

لسياحية، بغية استغاللها وجعلها تساهم إلى جانب شرعت الجزائر في عملية إحصاء لثرواتها ا لذا    

، الذي 0811القطاعات األخرى في عملية التنمية، وكان ذلك مباشرة بعد صدور الميثاق السياحي سنة 

بموجبه تم تحديد األهداف والوسائل الضرورية للتنمية السياحية، وتزامن ذلك مع التحضير ألول مخطط 

، حيث ظهرت السياحة ضمن بيانات االستثمار في اطار 0811ية من سنة تنموي الذي شرع في تنفيذه بدا

مختلف المخططات التي شهدتها عملية التنمية في الجزائر معتمدة في ذلك على جملة من الموارد السياحية 

والمتمثلة أساسا في المعطيات الجغرافية كالمناظر الطبيعية، الجبال، األنهار، الشواطئ الغابات 

" باإلضافة إلى الموارد واآلثار التاريخية المعمارية الدينية والصناعات التقليدية، الفلكلوروالصحاري 

وتعتبر هذه الموارد أساس النشاط السياحي ضف إلى ذلك تبني الجزائر " الفنون الشعبية المختلفة

وجيهي للتهيئة من خالل المخطط الت(  0202 -0222)إلستراتيجية تطوير السياحة الجزائرية خالل الفترة 

 (. SDAT2025) السياحية 

لكن رغم األهمية النسبية للسياحة كنشاط ضروري في الكثير من االقتصاديات العالمية، غير أنها     

تواجه الكثير من العقبات في دول العالم النامي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، حيث أن عددا من 

عود مّرة أخرى أو تتسرب الدول النامية والتي ترتفع فيها نسبة مساهمة السياحة في الناتج القومي المحلي ت

وسبب ذلك هو عدم قدرة القطاعات االقتصادية المكونة للناتج  %12بشكل واردات وبنسبة تتجاوز 

طورت صناعة السياحة فيها كان ذلك  ذيالقومي على سد متطلبات النمو السياحي فيها ففي الوقت ال
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نحوها لذلك لم تستطع سد حاجة بمعزل عن الربط بين القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية و

فضال عن ذلك فالموارد السياحية جزءا من الموارد االقتصادية النادرة، إذ  السياح من متطلباتهم األساسية

أن وجودها في الطبيعة نادر ومحدود فالمناطق السياحية التي تمتلك جاذبيات سياحية تتمثل بطبيعة ساحرة 

اتي فمن الطبيعي أن استغالل هذه األماكن لألغراض السياحية ومناخ مالئم وتضاريس جذابة وغطاء نب

 . وإلشباع الحاجات البشرية يتطلب منها المزيد من الجهود البشرية المؤهلة

 :مشكلة الدراسة

في ضعف صناعة السياحة وإمكانية تطويرها في الجزائر، علما أن أي  الدراسةتتلخص مشكلة     

ق لتحقيق األهداف المرجوة من خطة التنمية، فالتنمية السياحية ليس استثمار في السياحة هو أسرع طري

مهمة أحادية من جانب الوزارة فحسب وإنما هي مهمة وطنية تتكاثف من خاللها الجهود في إطار التنمية 

 .السياحية وتسويقها لزيادة ريعها واستثمارها

 :وعلى هذا األساس نطرح التساؤل اآلتي

  "بار االستثمار السياحي بديال استراتيجيا لمرحلة ما بعد البترول في الجزائر؟إلى أي مدى يمكن اعت" 

 :و الذي تتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية

 هل يرتبط تطور النشاطات السياحية بالتغيرات االقتصادية العالمية؟ 

 ؟فيما تكمن أهمية الخدمات السياحية في تحقيق النمو االقتصادي للدول النامية 

 هل تعمل السياحة على حماية البيئة وإدارة مواردها الطبيعية؟ 

 هل لالستثمار السياحي الجزائري أثر معنوي على النمو االقتصادي؟ 

 هل يوجد ارتباط طويل المدى بين السياحة في الجزائر والنمو االقتصادي؟ 

 ي المدى القصير؟هل تقتصر العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر على التوازن ف. 

 :فرضيات الدراسة

 :ولمحاولة االجابة على التساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات التالية

 السياحة من أكثر األنشطة االقتصادية المرتبطة بالعولمة؛ 

 السياحة عامل داعم للبيئة والتنمية المستدامة؛ 

 السياحة مصدر من مصادر نمو الدول النامية؛ 

 أثر معنوي على النمو االقتصادي في الجزائر؛ لالستثمار السياحي 

 هناك عالقة توازنية طويلة المدى بين النمو االقتصادي والسياحة في الجزائر؛ 

  بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر؛  توازنية قصيرة المدىتوجد عالقة 
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 :أهمية الدراسة

 :تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل 

  العالمي والعربي والوطني بالتنمية السياحية وكذلك التخطيط السياحي بكافة مستوياته تزايد االهتمام

 وأشكاله؛

 المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية على أن تبقى صالحة لألجيال القادمة؛ 

 األهمية التاريخية والحضارية والسياحية التي تتمتع بها الجزائر. 

 لمجتمع أمر ذو أهمية على جميع المجاالتيعتبر تعميم ثقافة السياحة داخل ا: 

 إنتاج سلع وخدمات؛: المجال االقتصادي 

 الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بحذر؛: المجال البيئي 

 الحفاظ على مستوى المعيشة وتعزيزه: الصعيد االجتماعي. 

 :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  القطاع السياحي في تنمية موارد الجزائر خارج قطاع المحروقات؛تبيان أهمية 

 تحليل وتقيم الواقع الحالي للخدمات والمرافق السياحية في الجزائر؛ 

 معالجة حاجات السياح مع األخذ باالعتبار للمصالح االقتصادية لقطاع السياحة؛ 

 بديل للمحروقات؛قتصاد معالجة مسألة تنمية السياحة بطريقة تخفف من وطئ الوقع السلبي ال 

 اعادة اكتشاف الموارد بالطبيعية والتاريخية والفنية للبالد وتعزيزه. 

 الحث على صنع منتجات محلية نموذجية من خالل اعتماد تدابير تسويقية فعالة؛ 

 حماية المصالح التجارية للسكان المحليين وإرثهم وبيئتهم؛ 

 وضع معايير جودة الخدمات السياحية؛ 

 لوضع السياحي للجزائر من خالل إبراز نقاط القوة والضعف تحليل ا. 

 أسباب اختيار الموضوع 

 :األسباب الموضوعية .1

التفكير الجدي في استقرار االقتصاد الجزائري في المراحل القادمة يعد الشغل الشاغل للعديد من   

الباحثين والساسة وصناع القرار، لذا وجب أن يخصص لها حيز واسع من الكتابات والدراسات األكاديمية 

في اختيار هذا  المدخل أما االستثمار السياحي كبديل استراتيجي  لمرحلة ما بعد البترول يعود السبب 

 .تأكيدا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع في االقتصاد الجزائري بوجه عام
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 :األسباب الذاتية .0

الرغبة في توجيه رسالة إلى القائمين على رسم السياسات االقتصادية في الدولة الجزائرية تأكد وتشدد   

قتصادي بالجزائر إذ ما وجدت الدعم والرعاية على فاعلية دور االستثمار السياحي في تحقيق نمو ا

 .الالزمين لذلك

 :اإلطار المكاني والزماني للدراسة

 يتم معالجة اإلشكالية المطروحة وفقا للوضعية االقتصادية للجزائر؟ :اإلطار المكاني

 ؟(0202-0882)تم تحديد فترة الدراسة على مدى عشرين عاما من : اإلطار الزماني

 منهج الدراسة: 

لإلجابة على التساؤالت المطروحة والوقوف على صحة الفرضيات المصاغة من عدمها، تم االعتماد      

على المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على ظاهرة السياحة وتحليل مختلف أبعادها، كما تم االعتماد على 

وآثارها لطرح جملة من  دراسة قياسية للوقوف على الواقع السياحي للجزائر ومحاولة تشخيص إمكانياتها

التوصيات واالقتراحات للنهوض وتنمية القطاع  معتمدين في ذلك على دراسة تطبيقية ونماذج إحصائية 

براز إل "استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط ونموذج التكامل المشترك واختبار السببية"المتمثلة في 

وتمت معالجة البيانات باالستعانة بالبرنامج  العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر

 .Eviews08اإلحصائي 

 الدراسات السابقة: 

 تم االستفادة من مجموعة من الدراسات ذات العالقة بموضوع االستثمار في السياحة  

في ظل االستراتيجية ( 0202-0222)السياحة في الجزائر االمكانيات والمعوقات : الدراسة األولى

، أطروحة دكتوراه في العلوم SDAT 2025ديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية السياحية الج

 0210-0211، السنة الجامعية "عوينان عبد القادر" االقتصادية، جامعة الجزائر، للباحث 

مصر، تونس )حيث شمل البحث على دراسة ومقارنة بعض التجارب السياحية العربية الناجحة 

مع واقع السياحة الجزائرية ليقف بعدها الباحث على تشخيص وفحص واقع السياحة الوطنية ( والمغرب

للتهيئة  من خالل اإلمكانيات والمعوقات ليتطرق في األخير إلى االستراتيجية السياحية للمخطط التوجيهي

 .من خالل تحليل هذه االستراتيجية وتقييمها SDAT2025السياحية 

وتلتقي هذه الدراسة مع الموضوع البحث في نقاط عّدة تتمثل في عرض واقع القطاع السياحي للجزائر   

أما ما أضافته  هذه الدراسة  SDAT2025 وعرض استراتيجية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

ض نموذج إحصائي يقيس العالقة بين النمو االقتصادي والسياحة في الجزائر خالل الفترة يكمن في عر

 ؛0882-0202
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للباحثة بديعة " "االستثمارات السياحية وإشكالية تسويق المنتج السياحي في الجزائر"  الثانية دراسةال

تخطيط، جامعة ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، تخصص "بوعقلين

 . 02220222/الجزائر،

تمحورت إشكالية الدراسة حول تحليل واقع االستثمارات السياحية في الجزائر ومدى تحقيقها لمتطلبات  

التسويق السياحي المتمثل في العرض والطلب السياحي وتوصلت الدراسة إلى كون بالرغم من السياسات 

صالحات االقتصادية التي شهدها القطاع السياحي إال أن هذا المتبعة من قبل السلطات العمومية وتلك اإل

األخير عرف ركودا كبيرا منذ االستقالل نظرا لإلهمال والتهاون في تحقيق المخططات التنموية أو تطبيق 

السياسات السياحية زيادة على ذلك اعتماد السلطات العمومية على مداخيل قطاع المحروقات بنسبة 

 .الجزائر للنشاط السياحي دوره التنموي على غرار البلدان المجاورة ولم تعط %82تجاوزت 

تشترك هذه الدراسة مع موضوع البحث في تناولها لالستثمارات السياحية في الجزائر، حيث ركزت   

على مشكلة تسويق المنتج السياحي في حين تناول الموضوع محور الدراسة اشكالية النهوض بالقطاع 

 .السياحي وأثره على النمو االقتصادي في الجزائر

قتصادي واإلجتماعي للسياحة في الجزائر وتون  والمغرب من إعداد األدا واألثر اال: "الدراسة الثالثة 

قسم أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، " صليحة عشي" الباحثة 

 0212/0211، جامعة باتنة، العلوم التجارية

ومقارنته بنظيره في تونس حيث تمحورت إشكالية الدراسة في إبراز واقع قطاع السياحة في الجزائر  

والمغرب من خالل الوقوف على اآلثار التي أفرزها آداء قطاع السياحة على الجوانب االقتصادية 

واالجتماعية في هذه الدول وتوصلت الباحثة إى عّدة نتائج منها ضعف القطاع السياحي في االقتصاد 

القتصادية واعتباره غير ذي أهمية مقارنة الجزائري يعود أساسا إلى إهماله في مختلف برامج التنمية ا

بالقطاعات األخرى للمنتوج السياحي في الجزائر، ويختلف هذا الوضع في كل من تونس والمغرب إذ 

. يوصف آداء القطاع السياحي بااليجابي وذلك من خالل النتائج التي تم تحقيقها على مستوى هذا القطاع

سياحة بين االقتصاد الجزائري واالقتصاد التونسي والمغربي حيث شملت الدراسة مقارنة بين تجارب ال

في حين تشترك مع موضوع الدراسة المقدمة في الوقوف على مختلف اآلثار التي أفرزها القطاع السياحي 

 . في الجزائر

أهمية التسويق السياحي في تنمية قطاع السياحي بالجزائر، السياحة بالجنوب : "الدراسة الرابعة

ة دكتوراه دولة في علوم التسيير، جامعة الجزائر، للباحث بودي عبد القادر، السنة حأطرو" الغربي

 .0222-0222الجامعية 
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تطرقت الدراسة ألهمية وضرورة تسويق الخدمات السياحية واستراتيجية ترقية المنتوج السياحي  

إلى التسويق السياحي  الجزائري خاصة بالجنوب الغربي كما ركزت الدراسة على إبراز أهمية الحاجة

الجزائري وذلك من أجل الوصول إلى تنمية سياحية تتماشى ورغبات المستهلك ومتطلبات المجتمع 

كون التجربة الجزائرية في إدارة وتثمين : وخاصة الصحراوي، ومن أهم نتائج التي توصل إليها الباحث

ي العناية التي تمكنه من تحقيق األهداف واستغالل الموارد السياحية محدودة ولم يول هذا القطاع السياح

المرجوة وبالتالي المساهمة في التنمية االقتصادية واإلجتماعية على الرغم من المميزات الطبيعية 

 .والجغرافية والثقافية والتاريخية للجزائر والتي بوسعها تلبية العديد من متطلبات السياح

ي تحسين وتكييف الطلب السياحي الجزائري مع دور استراتيجية الترويج ف: "الدراسة الخامسة

، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية "0212-1992مستوى الخدمات المتاحة خالل الفترة 

 .0212-0212للباحثة عميش سميرة، جامعة فرحات عباس سطيف السنة الجامعية 

تمحورت اشكالية الدراسة حول تبني الفكر االستراتيجي في البحث عن الحلول الممكنة التي يتمخض عنها 

واختبار تفعيل استراتيجية الترويج السياحي بما يتالءم مع مستوى الطلب السياحي  SWOTتحليل 

لت إليها الجزائري من جهة والعرض السياحي الجزائري من جهة أخرى، ومن أهم النتائج التي توص

الباحثة كون من خالل التحليل البيئي الداخلي تبين أن من أهم نقاط قوة القطاع السياحي هي تعدد 

االمكانيات الطبيعية والتاريخية إال أن نقاط الضعف مست العديد من الجوانب سواء المنتوج السياحي من 

دقية واإلطعام ووكاالت األسفار حيث نوعيته وأسعاره إضافة إلى عجز طاقات االستقبال والهياكل الفن

وعدم تنظيمها والتحكم فيها فضال عن عدم  تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي والتأهيل 

اإلداري فضال عن ضعف النقل في مختلف المواقع السياحية كما ونوعا ضف إلى ذلك تدني مستوى 

م مراعاة خصوصية التمويل من قبل البنوك الخاصة الخدمات المالية للترويج لالستثمارات فضال عن عد

 .في ظل غياب القوانين والتشريعات والنظم السياحية

" السياحة الجزائرية بين متطلبات االقتصاد الوطني والمتغيرات االقتصادية الدولية" :السادسة الدراسة

السنة الجامعية  20جزائر أطروحة دكتوراه علوم في العلوم التسيير للباحثة شرفاوي عائشة، جامعة ال

0212-0212. 

تناولت الدراسة الرؤية االستراتيجية للقطاع السياحي في ظل المتغيرات الحالية مع تقييم حصيلة االنجاز   

ومن أهم النتائج التي توصلت  SDAT2025للفترة األولى من تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

 :إليها الباحثة 

طبيعي وامتالك الجزائر لمقومات الجذب السياحي إال أن السياسات المتعاقبة لتنمية القطاع رغم الثراء ال 

السياحي ظلت عاجزة للنهوض بالقطاع السياحي رغم انتهاج خالل االقتصاد الموجه أو خالل االنفتاح 
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ائر والتوجه نحو اقتصاد السوق؛ ضعف تنافسية القطاع السياحي الجزائري دوليا حيث تذيلت الجز

 022من أصل  030المراتب األخيرة في التقارير الدولية حول تنافسية السياحة والسفر إذ احتلت المرتبة 

، تردي وضعية المناخ االستثماري في الجزائر وضعف جاذبيته مما أدى إلى 0203دولة مشاركة سنة 

ع السياحي بسبب كثرة عزوف كثير من المستثمرين الخواص الجزائريين وأجانب عن االستثمار في القطا

 .العراقيل اإلدارية والتنظيمية وغياب الشفافية وتفشي ظاهرة الفساد اإلداري على جميع المستويات

دراسة تحليلية وتقييمية الستراتيجية تنمية السياحة كقطاع بديل لقطاع : " الدراسة السابعة

، الصدرة عن مخبر 0212، 22 مقال ضمن مجلة التنظيم والعمل، العدد" المحروقات، حالة الجزائر

تحليل واستشراف وتطوير الوظائف والكفاءات جامعة معسكر،الجزائر للباحثين حفيظ إلياس وحمزة 

 .علي

تناولت الدراسة عرضا إلمكانيات قطاع السياحة في الجزائر واألهمية التي يحظى بها هذا القطاع ضمن 

غير قادر على أن يكون قطاعا حيويا يمكن االعتماد عمليات التنمية االقتصادية لتتوصل لكون القطاع 

عليه كقطاع بديل للمحروقات لمرحلة ما بعد البترول، كما أكدت الدراسة التطبيقية التي بينت أن السالسل 

الزمنية لمتغيرات الدراسة المتعلقة بقطاع المحروقات والناتج الداخلي الخام تتميز بسلوك متشابه في 

رار غياب عالقة من أي نوع بين الناتج الداخلي وقطاع السياحة مما يؤكد أن هذا المدى الطويل على غ

 .األخير قادرا أن يكون منافسا لقطاع المحروقات وسبيال لتنويع االقتصاد الوطني

أما دراسة هذا الموضوع تنطلق من مبدأ تبني قطاع السياحة كبديل لالقتصاد البترولي في الجزائر نظرا   

يمر بها االقتصاد الوطني حاليا نتيجة تقلبات أسعار النفط تجعل ضرورة التفكير في تنمية  للظروف التي

كأحد الخيارات البديلة نظرا لمردوديته  بديلة للقطاع المحروقات ضرورة حتمية واختيار القطاع السياحي

لجزائر سواء الطبيعية االقتصادية االجتماعية والبيئية السريعة خاصة في ظل اإلمكانيات التي تتمتع بها ا

أو مقومات االستثمار السياحي األخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى القطاع السياحي كثير التشابك مع 

باقي القطاعات وبالتالي فتنمية القطاع يستوجب االهتمام وتنمية باقي القطاعات المتصلة به سواء زراعة 

االستثمار السياحي على النمو االقتصادي صناعة، ضف إلى ذلك اعتماد دراسة قياسية لدراسة أثر 

 .وإمكانية وجود عالقة طويلة المدى بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر  

 نحاول تقسيم البحث إلى أربع فصول س

 ثارها على الدول المصدرةآتقلبات أسعار النفط و:األول الفصل

 :وتم تقسيمه إلى ثالث مباحث

 أسعار البترول؛تقلبات : المبحث األول -

 التبعية لالقتصاد الريعي:المبحث الثاني -
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 .العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار النفط وآثارها:المبحث الثالث -

 مدخل للسياحة : الثانيالفصل ا

 :وتم تقسيمه لثالث مباحث

 مفاهيم آساسية حول السياحة؛:  المبحث األول -

 السياحة الدولية؛: المبحث الثاني -

 .التسويق السياحي :المبحث الثالث -

 التنمية السياحية والتغيرات العالمية : الثالثالفصل 

 :وتم تقسيمه لثالث مباحث 

 السياحة المستدامة منظور تنموي؛ :المبحث األول -

 ؛عولمة السياحة :المبحث الثاني -

 .االستثمار السياحي والتنمية: المبحث الثالث -

 يالجزائراالقتصاد السياحي : الرابعالفصل 

 :تقسيمه لثالث مباحثوتم 

 تطور  السياحة في الجزائر وأهم مؤشراتها؛: المبحث األول -

 األداء االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائر؛:المبحث الثاني -

اختبار العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر من خالل نموذج :المبحث الثالث -

 .المشترك واختبار السببيةاالنحدار الخطي البسيط ونموذج التكامل 
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 :تمهيد

، فهو المصدر األول واألساسي 0928يعتبر النفط من أهم االكتشافات التي توصل إليها اإلنسان منذ  

للطاقة ومحور كل اإلنتاج الصناعي والزراعي في العالم المعاصر وقد أصبح عنصرا حيويا من عناصر 

راج ما ال يقل عن الحياة اليومية ولم يعد النفط أهم مصادر الطاقة فحسب؛ بل أصبح أيضا مصدرا الستخ

إحدى عشر ألف سلعة صناعية مختلفة في العالم، كما لم يعد مجرد سلعة تجارية عابرة  بل  يعتبر أهم 

سلعة في التجارة الدولية،  ولم تستحوذ أي مادة أخرى على القدر نفسه من األهمية التجارية واالقتصادية 

ه ومرونة منتجاته فتحول النفط إلى سلعة استراتيجية التي استحوذ عليها النفط، ويعود ذلك لتعدد استخدامات

تتحكم في مصير العالم واقتصاده رغم المحاوالت العديدة للدول الصناعية في إحالل بطاقات أخرى سواء 

كانت طاقات ناضبة كالغاز والفحم والطاقة النووية أو الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية 

إلى غاية األزمة  0813ة وغيرها من الطاقات الدائمة منذ األزمة النفطية األولى لسنة والطاقة المائي

وعلى هذا األساس تم تقسيم الفصل إلى . المتبوعة بانخفاض حاد في أسعار النفط،  -0202 -األخيرة 

 :ثالث مباحث

 تقلبات أسعار البترول: المبحث األول

 التبعية لالقتصاد الريعي: المبحث  الثاني  

 العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار النفط وآثارها:المبحث الثالث
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 تقلبات أسعار البترول: المبحث األول

توالت األحداث السياسية واالقتصادية وأنتجت تداعيات خطيرة على حركة  0222فمنذ مطلع سنة   

دوالر للبرميل، أعطت للدول  022مستويات قياسية تجاوزت سقف  0222األسعار بحيث بلغت منذ سنة 

المالية العالمية المنتجة وفرة مالية خالل السنوات الماضية لم تحقق مثيلها من قبل وقد شكل  وقوع األزمة 

صدمة كبيرة لهذه الدول حيث تهاوت األسعار إلى أدنى مستوياتها وما إن استعادت تعافيها  0229سنة 

وال يزال االقتصاد العالمي يشهد حالة قلق جراء استمرار تهاوي  0202حتى انهارت ثانية منتصف سنة 

ت الذي توقع الخبراء أن تصل األسعار األسعار  تزامنا مع تناقص الطلب عليه ووفرة العرض، ففي الوق

دوالر للبرميل بحكم حاالت الصراع والتوترات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية إاّل أن  002سقف 

دوالر  22التوقعات لم تأتي بالشكل المفترض أن تكون عليه األمور وانخفضت األسعار إلى ما دون 

بات الخارجية والمالية العامة مع احتمال انتقال التداعيات إلى للبرميل، األمر الذي أثر على أرصدة الحسا

االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي غير النفطي في البلدان المصدرة، وتم التطرق من خالل المبحث إلى    

 تطور أسعار البترول :المطلب األول

 أهم األزمات النفطية الرئيسية :المطلب الثاني

 ار البترولتطور أسع: المطلب األول

النفط الخام ليس سلعة اعتيادية وإنما هي سلعة استراتيجية يختلف تسعيرها عن السلع األخرى ويلعب  إن  

 المستوردون والمصدرون دورا أساسيا في ذلك حسب الظروف الدولية والتطورات االقتصادية

 1990-1622تطور أسعار النفط : الفرع األول

، ارتبط نمو صناعة البترول 0912كتشاف أول حقل بترولي في والية بنسلفانيا األمريكية عام منذ ا 

بنشاط وصراعات الشركات البترولية العمالقة والتي كانت تعتمد إلى حد كبير على الموارد البترولية 

برميل في  0381ن األمريكية حتى بداية الحرب العالمية الثانية حيث تنامى اإلنتاج البترولي األمريكي م

من إنتاج البترول العالمي  63%والتي مثلت  0822مليون برميل في اليوم عام  2.1إلى  0912اليوم عام 

وبالتالي اعتماد العالم خالل تلك المرحلة في سد حاجاته البترولية على االمدادات البترولية  0822لعام 

األمريكية بشكل كبير
1

لممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى مطلع ، أما بالنسبة للحقبة الزمنية ا

التسعينات من القرن العشرين فقد شهدت الساحة البترولية تحوالت جذرية أهمها تبوء منطقة الشرق 

عام  %1األوسط مركزا أساسيا في إمداد العالم بالبترول حيث تنامت حصة منطقة الشرق األوسط من 

ج البترولي العالمي، إال أن زيادة حصة االمدادات البترولية من من اإلنتا 1493عام  %03إلى  1491
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الشرق األوسط جاءت وليدة سياسات الشركات البترولية العالمية القائمة في زيادات معدالت إنتاج الزيت 

الخام من منطقة الشرق األوسط بأرخص األسعار، األمر الذي مكن من زيادة الطلب العالمي على بترول 

سط بمعدالت عالية واإلسراع في التحول من الفحم إلى البترول، وبالتالي اعتمدت الشركات الشرق األو

البترولية العالمية في زيادة دخلها البترولي بانتهاج سياسة زيادة معدالت اإلنتاج من منطقة الشرق األوسط 

ادي األمثل للحقول واستنزاف المكامن البترولية بمعدالت مرتفعة مع عدم التقييد باالستغالل االقتص

البترولية بغرض تزويد الدول المستهلكة بالبترول الرخيص وتنشيط حركة ونماء اقتصاديات الدول 

الصناعية الغربية ورفع مستوى رفاهية مجتمعاتها
1

، وهذا السلوك االستغاللي هو أحد األسباب الكامنة 

لمواجهة تلك السياسة الجائرة وسعي  1413عام ( األوبك)وراء تشكيل منطقة األقطار المصدرة للبترول 

دول األوبك بالمشاركة في نظام تسعير البترول العالمي مع مطلع السبعينات من القرن العشرين، 

وباستعراض تاريخ نظام أسعار البترول في منطقة الشرق األوسط نستطيع تحديده ابتداء من مطلع 

عض مناطق الخليج العربي حيث كانت الشركات تحدد الثالثينيات بعد االكتشافات البترولية الكبيرة في ب

سعر بترول منطقة الشرق األوسط بناء على أسعار الخليج في الواليات المتحدة األمريكية مضافا إليه كلفة 

 The single Basing" نقل وهمية إلى ميناء الوصول وقد عرف هذا النظام بنقطة األساس المنفردة

Point "كات الكبرى البترولية مكاسب طائلة نظرا ألن الشركات كانت تدفع ونتج عنه تحقيق الشر

سنتا أمريكيا للبرميل بينما تبيع بترول الشرق  11آتاوات ثابتة للدول المنتجة في الشرق األوسط مقدرة ب 

دوالر للبرميل مضافا  1031األوسط بعد معادلته بأسعار الخليج في الواليات المتحدة األمريكية آنذاك ب 

يها أجور نقل وهمية تجنيها الشركات البترولية ويتكبدها المستهلك وكلما قرب ميناء التسليم من منطقة إل

الشرق األوسط مما يعني تضرر دول أوروبا الغربية والدول القريبة من منطقة الشرق األوسط من تكاليف 

ل طريقة تسعير بترول منطقة النقل الوهمية، ومع اندالع الحرب العالمية الثانية تصاعدت الضغوط لتعدي

 Theمن إجبار الشركات بإتباع نظام نقطة األساس  1499الشرق األوسط حيث تمكنت بريطانيا عام 

Double Basing Point  أو ما يعرف أيضا بنظرية تعادل األسعار"Equalization Point Theory  "

بي الخفيف بترول قياسي وحدد حيث تم فصل سعر بترول منطقة الشرق األوسط واعتبار الزيت العر

دوالر للبرميل، ونتيجة لنظام نقطة األساس المزدوجة أصبحت هناك نقطة أساس ثابتة في  1031سعره ب 

منطقة الخليج العربي تعادل بين سعر البترول في منطقة الخليج والبترول في خليج المكسيك على أساس 

فة النقل الوهمية وتمكنت الدول خارج الواليات وبذلك تم القضاء على كل FOBتسليم ميناء التصدير 

المتحدة االستفادة من خفض تكاليف الفاتورة البترولية بشراء بترول الشرق األوسط ، وبالتالي تنامي 
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 1499دوالر للبرميل سنة  1031الطلب على بترول الشرق األوسط وارتفع زيت العربي الضعيف من 

عندما تأسست إدارة التعاون  1491كن في أفريل من سنة ول 1491دوالر للبرميل سنة  1011إلى 

االقتصادي األمريكية لمساعدة أوروبا الغربية أو ما يعرف بمشروع مارشال ونظرا ألنها كانت تمول 

شراء أوروبا الغربية لبترول الشرق األوسط تم الضغط على الشركات البترولية بتحويل نقطة تعادل 

ربطه بأسعار البترول الفنزويلي على أساس تسليم نيويورك والذي أدى إلى أسعار بترول الخليج العربي و

إحداث خصم في أسعار بترول الشرق األوسط نظرا لقيام الشركات البترولية بتسعير بترول الشرق 

األوسط وكأنه مصدر كله لنيويورك ومعناه أن سعر بترول الشرق األوسط قد تحمل أجور نقل إضافية من 

يورك مع العلم أن صادرات الشرق األوسط البترولية للواليات المتحدة األمريكية لم تكن لندن إلى نيو

 .سواء جزءا صغيرا من مجمل صادرات الشرق األوسط

  (دوالر للبرميل)  5991 -5922تطور أسعار الزيت الخام خالل الفترة (: 15-15)الجدول 

 أوفيسينا الكويت العربي الخفيف الزيت الخام
تكساس غرب 

 الحامض
 01 01 01 01 (درجة)الكثافة 

 خليج المكسيك االكروز االحمدي رأس تنوره ميناء التصدير

1499 – 1491 1031 - - 1031 

 1011 - - - إبريل 1419

 1093 - - - نوفمبر 
 1013 - - 1013 ديسمبر 

 1013 - - 1014 مارس 1499
 1091 - - 1011 ديسمبر 

 1091 1011 1011 1011 مارس 1491
 1091 1011 1049 1030 يوليو 

 1091 1011 1011 1011 إبريل 1494

 1091 1011 1091 1091 يوليو 
 1091 1011 1011 1091 أكتوبر 

1413  ،1411  ،

1411 
1091 1011 1011 1091 

 1091 1011 1013 1091 إبريل 1401
 0033 1043 1091 1049 يوليو 1401

1419 – 1411 1040 1091 1011 1041 

1411 1040 1091 1011 1041 

1419 1031 1011 0031 0001 

1411 1031 1011 0031 0011 

1414 1043 1019 1043 0011 

1413 1013 1014 1013 0011 

 51خالد بن منصور العقيل ، مرجع سابق، ص: المصدر
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درجة من  01العربي الخفيف كثافة عاله تأثير األحداث السابقة على انخفاض سعر الزيت يبين الجدول أ

حتى  1410دوالر للبرميل ولفترة طويلة من جانفي  1091إلى  1491دوالر للبرميل في مارس  1011

دوالر للبرميل  1011درجة  01بينما بلغ في نفس الفترة سعر زيت أفانسيا الفنزويلي كثافة  1410أفريل 

 .دوالر للبرميل 1.12درجة سعر  01وسعر زيت غرب تكساس الحامض كثافة 

 ودورها في تحقيق ثبات أسعار النفط( أوبك) تأسي  منظمة األقطار المصدرة للنفط : ثانيا

التخفيضات المتتالية في أسعار نفط الشرق األوسط لم تكن في صالح إيرادات دول هذه المنطقة بل إن  

وكان من شأنها فقدان خزائن هذه الدول خسائر فادحة في عائدات األقطار المصدرة للنفط تقدر بمبلغ يزيد 

األقطار المنتجة مليون دوالر خالل سنوات الستينات وتذهب إحصائية أخرى إلى أن خسائر  9333عن 

بليون دوالر للفترة من  1101للنفط من جراء هذه التخفيضات في األسعار المعلنة للنفط الخام تقدر بحوالي 

بليون دوالر  1101في حالة بقاء األسعار على ما هي عليه في خليج المكسيك وحوالي  1413-1493

، وقد طالبت الدول المصدرة للنفط 1499لنفس الفترة في حالة افتراض بقاء األسعار كما هي عليه عام 

دائما أسعار أعلى لصادراتها النفطية وذلك ألن مستوى األرباح المقررة والحصيلة الناتجة من ضريبة 

ولذا ففي مؤتمر النفط العربي األول الذي . الدخل تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على األسعار

قررت الدول المجتمعة أنه ال يجوز تخفيض أسعار النفط الخام  1414أنعقد في القاهرة في شهر أفريل 

ومشتقاته دون موافقة حكومات الدول المنتجة ومع ذلك فإن الشركات لم تأبه بهذا النداء فلجأت إلى خفض 

وكان ذلك هو الدافع األساسي إلنشاء منظمة الدول المصدرة  1411و 1413األسعار مرة أخرى عامي 

 .41/34/1413للنفط في 

 OPEC: تأسي  منظمة األوبك -5

والذي  1414نظم المجلس االقتصادي لجامعة الدول العربية المؤتمر العربي للبترول بالقاهرة في أفريل  

حضره مراقبون من فنزويال وإيران وفي كواليس هذا المؤتمرأمكن للمندوبين العرب وغير العرب أن 

ويلي يؤكد أن اتفاقية وزير النفط الفنز" بريز ألفونسو" يبذروا البذور األولى لمنظمة األوبك بل أن 

جنتلمان قد أمكن التوصل إليها في الكواليس آنذاك إلنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك
1

لكن منظمة . 

 19-13خالل المؤتمر الذي دعا إليه العراق في بغداد خالل الفترة من " األوبك تأسست بشكل رسمي 

وبالتالي "  سعودية، الكويت، فنزويال وإيرانالعراق، ال" من قبل خمس دول هي  1413سبتمبر من سنة 

 .أصبحت منظمة األوبك هي أهم منظمة أنشئت من قبل الدول النامية لرعاية مصالحها

 
                                                                 

1
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 أسعار النفط نخفاضإو 5991 مايحرب  -4

من أهم العوامل التي عجلت من االتجاه النزولي في األسعار فقد أغلقت قناة  1419تعتبر حرب ماي   

تصدير واضطرت ناقالت النفط العاملة بين الشرق األوسط وأوروبا إلى أن تدور حول السويس وتوقف 

يوم وزادت مسافة الرحلة  04يوم عوضا عن  11رأس الرجاء الصالح األمر الذي جعل الرحلة تستغرق 

ي ميل بحري وزادت تبعا لذلك الحاجة إلى ناقالت النفط وارتفعت أجور الشحن ف 413ذهابا وإيابا بمقدار 

المتوفر منها ولهذه األسباب مجتمعة فقد زاد الطلب على نفط نصف الكرة الغربي وزادت أسعار نفط 

الواليات المتحدة األمريكية وأسعار الكاريبي ولم تقم الشركات برفع أسعار النفط في الشرق األوسط ولكن 

حدث هبوط في نسبة تخفيضات التي تتم على األسعار المعلنة
1
. 

القول أن الصفحة الجديدة في العالقات النفطية العالمية قد برزت منذ منتصف الستينات من هنا يمكن 

مرورا بالسبعينات من القرن العشرين وهي المّدة التي بدء فيها التضييق على الشركات النفطية العالمية 

اتخاذ قرارات من األقطار المنتجة والمستوردة أيضا فقد أخذت هذه الشركات تجبر في أقطار كثيرة على 

ال تتناسب مع مصالحها التجارية، وال مع خططها في توسيع  فرص التسويق والتكرير لعملياتها وأجبرت 

أن تأخذ أيضا بالمصالح المشروعة لألقطار المنتجة والمستهلكة ولقد كان من الممكن أن تتوسع هذه 

ا حدث في السنوات الخمسين األولى الشركات وتنمو وتسيطر لو أتيحت لها الحرية الكاملة كما تريد وكم

من القرن العشرين 
2. 

  5991-5911تطور أسعار النفط من :الفرع الثاني

وتجلت في ظهور بوادر اختالل بين  1493شهدت الصناعة النفطية تطورات هامة منذ بداية عام   

ه التطورات إلى العرض والطلب، ساعدت الدول المصدرة للنفط على المطالبة بزيادة األسعار وأدت هذ

تقرير سعر النفط الخام في السوق العالمية من قبل دول منظمة أوبك بدال من تقريرها من قبل الشركات 

النفطية الكبرى
3

، ويمكن اعتبار المؤتمر الوزاري الحادي والعشرون لمنظمة األوبك الذي انعقد في 

بهة تاريخية بين الدول المنتجة للنفط بمثابة أولى مجا 1493كانون األول  11-4كراكاس في الفترة بين 

                                                                 
1

ية، (1313-1111) عبد الستار عبد الجبار موسى، التطور التاريخي ألسعار النفط  -  ارة واإلدارية مجلة الكوت للعلوم االقتصاد ، كلية اإلد

 34،ص 1311، 11واالقتصاد، جامعة واسط، بغداد، العدد 
2

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، وجهة نظر عربيةالنفط والعالقات الدولية،محمد الرميحي،  - 

 10،ص 1313
3

 13عبد الستار عبد الجبار موسى، مرجع سابق، ص - 
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والكارتل


النفطي وتكمن أهمية المؤتمر في المطالب الجديدة التي أعلنت عنها دول األوبك ولم تقتصر كما  

 .كان الحال من قبل على األهداف المتواضعة في زيادة نسبة الضريبة واألسعار

بالموافقة على إجراء محادثات رسمية مع أعضاء قررت الشركات النفطية االحتكارية  1491في عام 

منظمة األوبك كمجموعة واحدة لتحديد الزيادة في األسعار المعلنة، وقد أسفر ذلك عن اجتماع طهران في 

الذي انعقد في طهران والذي تم من خالله زيادة األسعار المعلنة لنفط هذه األقطار  1491مارس  11

دوالر للبرميل هو  101درجة من  09ي الخفيف خام اإلشارة السعودي وهكذا ارتفع سعر البرميل العرب

 1491دوالر للبرميل اعتبارا من فيفري  1011ليصبح  1413السعر الذي استمر مفعوله حتى سبتمبر 

على أن تعد سارية المفعول  1491توصلت شركات النفط الكبرى ودول أوبك التفاقية طرابلس في أفريل 

ولمدة خمس سنوات، حيث تم تحديد سعر أدنى معلن لبرميل النفط العربي  1491 مارس 13اعتبارا من 

 .دوالر للبرميل  0091درجة بمقدار  93الخام 

فضال  1491أوت  11وبعد تراجع سعر الدوالر األمريكي في أسواق الصرف العالمية إثر تعويمه في 

قطار المعنية وحصيلة هذا هو عقد عن استمرار موجة التضخم العالمي وانعكاساتها على صادرات األ

وقد إزدادت األسعار المعلنة بحوالي  1491جانفي  13اتفاقية جنيف األولى والتي أعدت نافذة من 

وبعد التخفيض . دوالر للبرميل  10994درجة  09ليصبح سعر البرميل من النفط العربي الخفيف  1094%

تم التوصل إلى اتفاقية جنيف   1490ريكي في أوت لسعر تبادل الدوالر األم 1490فيفري  10الثاني في 

لنفط األوبك ليصبح سعر البرميل العربي  %1104الثانية وارتفعت بموجبها األسعار المعلنة بما يقارب من 

دوالر للبرميل 10141درجة  09الخفيف 
1
. 

الرجوع إلى  اتخذت دول منظمة األوبك قرارها ويفسرها لنفطها من جانب واحد دون 1490في أكتوبر   

الشركات النفطية فقد أنهى وإلى األبد تحكم الشركات النفطية المطلق بأسعار النفط المنتجة في بلدان 

المنظمة والتي هي ثروات وطنية خاصة بتلك البلدان، منذ ذلك التاريخ بدأت مرحلة جديدة من تاريخ 

وألول مّرة عبر التاريخ المساهمة الفعالة التسعير في صناعة النفط الدولية والتي بدأت فيها منظمة األوبك 

في مجال التأثير على سوق النفط الخام
2
. 

دوالر للبرميل ونظرا لما سببه الخطر  1011وقامت دول األوبك برفع األسعار المعلنة من جانبها لتصبح  

شدة وقد وتخفيض اإلنتاج من نقص في اإلمددات النفطية فقد ارتفعت أسعار النفط في السوق الفورية ب

                                                                 
 أو تنظيم  االسواقألجل تقسيم  اإلنتاجتنتمي إلى فرع معين من فروع  المشاريع، أنه أتفاق غالبا ما يكون مكتوبا بين عدد من يعرف الكارتل

، بحيث ال تندمج مع بعضها كما هو الحال بالنسبة التفاقيات واالقتصادية القانونيةمن الناحيتين  مشروعالمنافسة مع االبقاء على شخصية كل 

 . ستقاللهااعن  المشاريع، التي تتنازل فيها (Trust) الترست
1

 01،01، ص ص1491، العدد الثالث، بغداد، مجلة النفط والتنمية، 1490فوزي القريشي، التطور التاريخي ألسعار النفط الخام حتى عام  - 
2

 13المرجع نفسه، ص - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
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شجع هذا االرتفاع الشديد في األسعار دول األوبك على تعديل األسعار المعلنة مّرة أخرى لتصل إلى 

 .  1490دوالر للبرميل في ديسمبر  11011

بدأت بوادر الثورة اإلسالمية في إيران مما تسبب في حالة من الترقب والحذر في  1491ومع نهاية عام 

 1491نتاج اإليراني تدريجيا حتى توقف نهائيا خالل ديسمبر من عام السوق النفطية ومع تدهور اإل

فإن الدول النفطية  1491ماليين برميل في اليوم في أوائل  1ونظرا لضخامة اإلنتاج اإليراني الذي بلغ 

األخرى لم تستطع تعويض مجمل اإلنتاج المفقود مما أدى إلى تزاحم المشترين على شراء النفط من 

رية لضمان احتياجاتهم فضال عن زيادة المخزون تحسبا للظروف المستقبلية ومن نتائج هذه السوق الفو

الفوضى في السوق واالرتفاع المستمر في األسعار تدخلت الدول النفطية األعضاء لتعديل السعر الرسمي 

 .لنفط اإلشارة بهدف إغالق الفجوة بين السعر الفوري والرسمي

ليصل سعر  1413هكذا واستمرت الزيادة من عام  1494ية خالل عام إستمرت هذه التطورات السعر

دوالر للبرميل ولم يلبث هذا الهدوء في السوق إالّ مدة قصيرة جدا بعد استقرار  01نفط اإلشارة إلى 

تسببت هذه الهزة الثانية في  1413األوضاع في إيران حيث اشتعلت الحرب العراقية اإليرانية عام 

جدا في إيجاد مرحلة جديدة من الفوضى في السوق النفطية ومّرة أخرى كان من نتائج غضون مدة قصيرة 

مليار دوالر  131ارتفاع األسعار خالل هذه المدة أن ارتفعت االيرادات النفطية لدول األوبك لتصل إلى 

مليار دوالر عام  10904مقارنة مع  1413مليار دوالر عام  111و 1494عام 
11491. 

 من القرن العشرين تطور أسعار النفط خالل عقدي الثمانينات والتسعينات: ثالفرع الثال

لقد استمر سعر النفط الخام المعلنة والرسمية من قبل منظمة األوبك في سريانه والتعامل به في السوق  

حيث أن العديد من أعضاء األوبك لم يلزموا  1410وخالل أواسط عام  1411 -1413النفطية خالل 

دوالر  101و 9الرسمي مثل إيران ونيجريا حيث أجرت تخفيضات في أسعار نفطها تراوحت بين بسعرها 

دوالر للبرميل ولم يتمكنوا  0للبرميل أو بلدان من خارج األوبك مثل انجلترا والنرويج بإجراء تخفيض ب 

أعضائها إالّ من الوصول إلى قرارات لمعالجة تلك األوضاع بسبب انعدام وحدة أوبك واستمرار خالفات 

دوالر  14دوالر للبرميل ليصبح  1حيث اتفقت أوبك على خفض سعر النفط بمقدار  1410في أواسط عام 

دوالر، لم يمضي عام على ترتيبات أوبك السابقة حتى بدأت السوق العالمية تعاني من تزايد  09بدال من 

دوالر للبرميل  1ر نفطها اضطراب السوق على إثر قيام كل من إنجلترا والنرويج بتخفيض أسعا

دوالر للبرميل دون تنسيق مع المنظمة لذلك اجتمعت 1وأعقبتهما نيجريا بعد ذلك بتخفيض سعرها ب 

للحيلولة دون انهيار أسعار النفط واتخذت قرارا بتخفيض حصتها  14/13/1419أوبك في جنيف يوم 

                                                                 
1

 13،ص 1411، مطابع الوزان، الكويت،الطاقة والصناعات النفطية، أساسياتها واقتصادياتهامحمد يوسف حسن جواد،  - 
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مليون برميل لليوم وتكوين لجنة  1901 مليون برميل باليوم بدل حصتها السابقة 11اإلنتاجية إلى حدود 

لمراقبة السوق واألسعار
1
. 

ومنذ بدايتها حدث تدهور سريع وكبير في أسعار النفط الخام حيث  1411أما خالل الفصل األول عام 

البرميل الواحد انخفض تدريجيا وسريعا إلى حدود  في سعر % 13انخفضت األسعار رسميا إلى حدود 

، لقد بدأ الهبوط السريع في بحر الشمال من 1411واحد خالل الثالث أشهر من عام دوالر للبرميل ال 11

 13-11دوالر للبرميل واستمر في انخفاضه إلى حدود  13دوالر للبرميل في شهر نوفمبر إلى  0309

 %13ونجم عن حالة تدهور األسعار بصورة كبيرة جاوزت  1419دوالر لشهري مارس وأفريل من عام 

آثار سلبية نسبة في تناقض كبير في اإليرادات النفطية للدول لمنتجة  1411ليه في نهاية عما كانت ع

مليار دوالر نتيجة لفروق  11بأكثر من  1411والمصدرة للنفط فمثال قدرت خسائر دول أوبك خالل عام 

السعر بين القديم العالي والجديد المتدني
2
. 

 1101دوالر والحقيقي  1100االسمي ليصل إلى حدود ارتفع السعر  1443وعقب غزو العراق عام 

دوالر   1104دوالر للبرميل واستمر االنخفاض في األسعار في عقد التسعينات حيث انخفض السعر إلى 

دوالر للبرميل فيما  1109حيث بلغ السعر الحقيق  1441وبلغ أدنى حد للهبوط عام  1441للبرميل عام 

لبرميل بسبب تزايد العرض النفطي وانخفض الطلب عليه عقب األزمة دوالر ل 1100بلغ السعر االسمي 

المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا ثم عادت أسعار النفط لترتفع وتنخفض مجددا منذ منتصف 

 .1333دوالر للبرميل في عام  1901بشكل متذبذب وأخيرا بلغ السعر االسمي  1444عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

اد،مبادئ اقتصاد النفطمحمد أحمد الدوري،  -   001،ص 1411، مطبعة االرشاد، بغد
2

 001محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص  - 
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 (4111-5991) األسعار االسمية والحقيقية للنفط الخام للفترة تطور : (15-14)الجدول 

 الرقم القياسي (دوالر للبرميل)السعر

5991=511 

  5991السعر الحقيقي بأسعار  السعر االسمي السنة

5991 19 9174 1179 

5995 1274 1972 1979 

5994 1571 1172 9479 

5991 1175 2171 9972 

5992 4975 2172 9979 

5991 4171 1179 1471 

5999 51 5171 1171 

5991 5171 4479 1172 

5999 5274 5171 9171 

5999 5171 4171 9179 

5991 4471 4179 9174 

5995 5979 4172 9575 

5994 5972 5979 9171 

5991 5971 5171 9971 

5992 5171 5179 9179 

5991 5979 5979 511 

5999 4171 4171 51571 

5991 5971 5975 51172 

5999 5471 5571 51271 

5999 5171 5971 51179 

4111 4179 4171 51171 

 99،ص4112، الكويت،15ة المصرة للنفط ، تقرير األمين العام السنوي، العدديمنظمة األقطار العرب
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 4152تطور أسعار النفط خالل األلفية الثالثة إلى غاية : الفرع الرابع

 %1100دوالر للبرميل أي بنسبة انخفاض بلغت  901بمقدار  1331إنخفضت األسعار اإلسمية خالل عام  

دوالر للبرميل حيث كان السعر  1001دوالر للبرميل لتصل إلى  1901والبالغة  1333عن مستوياتها عام 

لتصل إلى  1331عام  دوالر للبرميل، أخذت األسعار اإلسمية والحقيقية منحى تصاعديا بعد 1101الحقيق 

ليبلغ معدل  1330دوالر للبرميل وغذت االضطرابات والمشاكل الفنية مسار النفط الصاعد إلى عام  03

دوالر للبرميل  91ثورة في أسعار البترول إذ ارتفعت األسعار إلى   1339دوالر للبرميل وشهد عام  01

ومن . 1339ل في الربع األخير لعام دوالر للبرمي 13ليتخطى حدود  1339في الربع الثاني لسنة 

األحداث التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط نجد
1
: 

  ؛%13االضطرابات السياسية في نيجريا وإستهداف عمال النفط كل هذا أدى إلى نقص اإلنتاج بنحو 

  المشاكل التي واجهتها شركة الطاقة الروسية يوكوس بسبب حجم الضرائب المفروضة عليها ما ساهم

 للبرميل؛ %100أي قرابة  %10وقف إنتاجها الذي أدى إلى زيادة األسعار بنسبة  في

 االضطرابات السياسية في كل من فنزويال والعراق؛ 

 إعصار إيفان في خليج المكسيك والتخوف من قدوم شتاء قارص؛ 

 آسيا؛ تزايد معدالت النمو االقتصادي العالمي في أمريكا وأوروبا والصين والهند ودول جنوب شرق 

  ارتفاع نشاط المضاربات على النفط نتيجة التخوف من انقطاع امدادات البترول ألي سبب من األسباب

 .المذكورة فقد لعب عامل المضاربة في األسواق اآلجلة دورا فعاال في لعبة ارتفاع األسعار

للبرميل، حيث  دوالر 13واستمر سعر النفط باإلرتفاع إلى أن وصل إلى مستويات مرتفعة تخطت عتبة 

 93دوالر للبرميل حيث بلغ سعر الخام األمريكي الحقيقي سقف  13بلغ سعر الخام األمريكي تخطت عتبة 

ووصل إجمالي الطلب   %909، وفي سنة نمو االقتصاد العالمي 1331دوالر للبرميل خالل نفس السنة 

ون برميل يوميا مقارنة مع عام ملي 101مليون برميل أي بزيادة قدرها  1000العالمي على النفط إلى 

 .مليون برميل يوميا 1900ووصلت امدادات دول األوبك خالل نفس السنة إلى  1339

 1331دوالر للبرميل سنة  91أرقام غير مسبوقة تخطت عتبة  1331وقد بلغت أسعار النفط سنة 

األسعار خالل سنة ؛ من بين أسباب ارتفاع 1331دوالر للبرميل بنهاية أكتوبر  10009لتنخفض إلى 

نجد 1331
2
: 

                                                                 
1

 11- 19، ص ص1339، ديوان المطبوعات الجامعية، العراق، ثورة أسعار النفطضياء مجيد الموسوي،  - 
،الموقع 1331، 00منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط، تقرير األمين العام السنوي لمنظمة األوابك، الكويت، العدد  - 2

 19033الساعة  11/11/1319: ، تاريخ اإلطالعwww.oapcorg.org: يااللكترون

http://www.oapcorg.org/
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التوترات في منطقة الشرق األوسط كانت وراء االرتفاع غير المسبوق لألسعار خالل األشهر األولى  -

 ؛1331لسنة 

 أعمال العنف في نيجريا وتوقف إنتاج شركة البترول البريطانية؛ -

 .تعطل اإلنتاج الروسي -

في أسعار النفط نتيجة زيادة اإلنتاج من دول خارج قد شهد انخفاضا  1331أما في الربع األخير من سنة 

 .منظمة األوبك فضال عن إنخفاض نمو الطلب العالمي على النفط خالل هذه الفترة

استمرارا في ارتفاع  األسعار، إذ تجاوز المعدل اليومي لسعر سلة أوبك حاجز   1339كما شهدت سنة 

مليون برميل يوميا 11ات دول األوبك إلى كما وصلت إمداد 1339دوالر للبرميل في نوفمبر  43
1

 .

دوالر للبرميل  11001دوالر للبرميل خالل الفصل األول ثم إلى  4109إلى  1331ووصل السعر سنة  

خالل الفصل الرابع نتيجة تفاقم األزمة المالية العالمية وبدء االنهيارات المتالحقة في أسواق المال 

ي االنخفاض الحاد وبمعدالت أسرع ألسعار النفط واستقر السعر والمؤسسات المصرفية كل ذلك ساهم ف

 ، 1331مقارنة بعام   % 0901دوالر للبرميل بنسبة انخفاض تقدر ب  11في حدود  1334سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
، 09تقرير األمين العام السنوي لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترولش، العدد  منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط ، -1

 94ص   1339الكويت 
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 4151-4115 الفترة الخام االسمية والحقيقية خالل تطور أسعار النفط: (15-11) جدول

 القياسيالرقم  (دوالر للبرميل)السعر

5991=511 

  5991السعر الحقيقي بأسعار  السعر االسمي السنة

4115 4175 4575 51971 

4114 4271 4579 5571 

4111 4974 4279 55171 

4112 1971 1575 55179 

4111 1179 2479 55971 

4119 9571 1179 54179 

4111 9975 1971 54172 

4119 9272 1171 54179 

4119 9571 2975 54971 

4151 1171 9172 54975 

 87،ص4151، الكويت،11تقرير األمين العام السنوي، العدد،ة المصرة للنفط يمنظمة األقطار العرب

دوالر لسنوات، وكان التغير في سوق النفط بأن هذه  133ظلت أسعار نفط خام اإلشارة برنت تدور حول 

وفعال . غالب الدول في مجاالت الطاقة بأنواعهاالمستويات مقبولة في سوق النفط  المستهدفة من قبل 

ارتفع إنتاج النفط وسوائل الغاز من النفط الصخري في السوق األمريكية بشكل واضح خالل هذه السنوات 

وانخفضت معه احتياجات الواليات المتحدة األمريكية من الواردات من النفط الخام، وكان لذلك تأثير كبير 

في العالم ولكن هذه المستويات لألسعار قد أثرت سلبا على معدالت تنامي الطلب على تجارة النفط الخام 

وهي مستويات  1310-1313ألف برميل يوميا خالل السنوات من  433العالمي والتي جاءت عند 

متواضعة كذلك فإن التحوالت أيضا لم تكن في مصلحة تحقيق تنامي أكبر للطلب على النفط في العالم فقد 

ألف برميل يوميا سنويا  933طلب على النفط في البلدان الصناعية خالل هذه الفترة بمقدار انخفض ال

وانحصر الطلب للبلدان النامية والتي بدأ يشهد أداؤها اختالال في وتيرة النمو تتناسب من مختلف األنشطة 

 .الصناعية فيها 
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  (دوالر للبرميل)  4152-4155الخام االسمية والحقيقية خالل تطور أسعار النفط : (15-12) الجدول

 الرقم القياسي (دوالر للبرميل)السعر

4111=511 

  4111السعر الحقيقي بأسعار  السعر االسمي السنة

4155 51171 9979 541 

4154 51971 9172 54572 

4151 51179 9974 54479 

4152 9974 1171 54271 

  11،ص4159، الكويت،21المصرة للنفط  تقرير األمين العام السنوي، العدد بيةمنظمة األقطار العر

وترجع أسباب انخفاض أسعار النفط خالل هذه الفترة إلى  
1
: 

 ارتفاع مخزون النفط في العالم يساهم في تخفيض األسعار؛ 

 نفط حيث خفضت التوقعات السلبية لمعدالت نمو االقتصادي العالمي كان لها أثر في انخفاض أسعار ال

 من مستوى النمو المتوقع وخفضت من مستويات الثقة لمستقبل االقتصاد؛

  ارتفاع سعر الدوالر األمريكي نتيجة بيانات اقتصادية داخلية ساهم في انخفاض أسعار النفط وانخفاض

 الطلب العالمي على المنتجات البترولية والبتروكيماوية؛

  حيث سيشكل إنتاجه أمر غير مجد اقتصاديا مما يدفع الواليات التخفيف من آثار طفرة الغاز الصخري

 ؛المتحدة في النهاية إلى العودة الستيراد النفط

 تعويض الدول الصناعية عن نفقاتها المخصصة لتمويل عملياتها العسكرية في سوريا والعراق؛ 

  الغربية  وآسيا المتعطشة إثبات دور السعودية في سوق النفط الدولية وتطوير الشراكة مع دول أوروبا

 للطاقة والتي تعاني من مشاكل بنيوية في اقتصادياتها؛

  الضغط على إيران وتحجيم نفوذها وهو أحد الهواجس السياسية الخليجية فعملية الضغط المكلفة لها

 .مبرراتها في هذا السياق خاصة مع القيمة المرتفعة للهدف الجيوسياسي المبتغى وراء ذلك

 

 

 

 

                                                                 
1

، مسار السياسة والعالقات الدولية، مركز عمران للدراسات االستخراجية، سياسية عائمة، ورقة تحليليةخفض سعر النفط غاية  - 

 11033الساعة  11/13/1319: ، تاريخ اإلطالعhttps://www.omrandirasat.org: متوفر على الموقع اإللكتروني 39، ص 1319نوفمبر

 

https://www.omrandirasat.org/
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 األزمات النفطية الرئيسية: ب الثانيالمطل

قد تطورت األدبيات المتعلقة بأسباب تقلبات أسعار وأزمات النفط تطورا كبيرا منذ أوائل الثمانينات، في  

البداية كان يعتقد أن جميع التقلبات  واألزمات الرئيسية في أسعار النفط تعكس تعطل تدفق إنتاج النفط 

سياسية الخارجية مثل الحروب والثورات في الدول األعضاء في منظمة العالمي المرتبط باألحداث ال

أوبك
1

وقد أظهرت األبحاث الالحقة أن هذا التفسير هو واحد فقط من بين العديد، وليس مهما كما كان . 

 1490يعتقد أصال وفي الواقع فإن معظم التقلبات الرئيسية في أسعار النفط التي يعود تاريخها إلى عام 

لى حد كبير إلى التحوالت في الطلب على النفط الخام، حتى اآلن كان أهم عامل محدد الطلب على ترجع إ

النفط هو التحوالت في الطلب على النفط المرتبط بدورة األعمال العالمية، ومع توسع االقتصاد العالمي 

ك أيضا تحوالت مهمة فإن الطلب على المواد الخام الصناعية بما ذلك النفط وفي بعض األحيان كانت هنا

في الطلب على المخزونات النفط الخام مما يعكس التغييرات في التوقعات األسعار النفط وهذه المشتريات 

لم تتم بسبب الحاجة إلى النفط فورا في إنتاج المنتجات المكررة مثل البنزين وزيت التدفئة ولكن للحماية 

مرتفعا في ظل توتر الظروف الجيوسياسية في الشرق  من النقص في النفط مستقبال، تاريخيا كان الطلب

 .األوسط  وانخفاض القدرة االحتياطية في إنتاج النفط والنمو االقتصادي العالمي القوي المتوقع

 5912-5911أزمة : الفرع األول

صدمة سلبية لتوريد النفط الخام حيث انخفضت  1499-1490ألول وهلة ظهرت صدمة أسعار النفط   

وارتفع سعر النفط بما يتفق مع تحول منحنى  1490نفط الخام المنتج في الربع األخير من عام كمية ال

العرض إلى اليسار على طول منحنى الطلب هذا هو التفسير التقليدي لهذه الزيادة في أسعار النفط التي 

قدمها هاميلتون 
لعربية كما أشارت ، ومن الشائع اإلشارة إلى الحرب بين إسرائيل وتحالف الدول ا21330

كسبب لصدمة العرض هذه حرق  1490أكتوبر من عام   11 - 1، بين (OPEC )البلدان المصدرة للنفط 

ولم يتم  تدمير  1490حقول النفط  ولكن في الواقع لم يكن هناك قتال في أي من البلدان المنتجة للنفط عام 

ولم يكن أي من ( سوريا ومصر) ل والعرب مرافق إلنتاج النفط وبدال من ذلك وقعة الحرب بين إسرائي

وهكذا لم يكن سبب انقطاع إنتاج النفط الذي حدث في OPEC هذه البلدان منتجة رئيسا للنفط أو عضو في 

بسبب الحرب بل أن الدول العربية األعضاء في منظمة األوبك قلصت عمدا  1490الربع األخير من عام 

، وعشرة أيام في الحرب العربية اإلسرائيلية مع رفع 1490أكتوبر  1ابتداء من  %1إنتاجها النفطي بنسبة 

وما إذا كانت هذه . إضافي بعد عشر أيام من االنتهاء الحرب %11سعر النفط تم اإلعالن عن خفض 

                                                                 
1
 - Hamilton James D, What is an oil skock? Journal of Economtrics,2003,vol113, issue 02,p336 

2
 - Ibid, p398 
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وزيادة األسعار مدفوعة بأهداف سياسية بحتة، ويعزو هاميلتون  التخفيضات  OPECالتخفيضات في إنتاج 

النفط في أكتوبر ونوفمبر تماما إلى الحظر النفطي العربي على بلدان غريبة مختارة، العربية في إنتاج 

مما يفسر هذا الحظر النفطي على أنه امتداد للصراع  1499إلى آذار مارس  1490استمر من أكتوبر 

للظروف االقتصادية وفي الواقع  هناك تفسير بديل لنفس  العسكري بوسائل أخرى استجابة داخلية 

االنتباه ( Barsky 1331 و   Kilian)يانات التي ال تعتمد على الحرب كتفسير على االطالق حيث لفت الب

تم تحديده فعليا  1490إلى أن سعر النفط الخام الذي تلقاه منتجو النفط في الشرق األوسط في أوائل عام 

وحددت هذه االتفاقيات الخماسية سعر النفط الذي تلقته  1491نتيجة التفاقيات طهران وطرابلس لعام 

الحكومة ستسمح لشركات النفط األجنبية  الحكومة المضيفة لكل برميل نفط مستخرج مقابل ضمانات بأن

باستخراج النفط بقدرة ما تراه مناسبا
1

 1490/1499، فعندما تسارع الطلب العالمي على النفط في الفترة 

مما يعكس طفرة اقتصادية عالمية فإن العديد من بلدان الشرق األوسط تعمل على  1491/1490في الفترة 

ادرة على زيادة اإلنتاج في حين أن البعض اآلخر والسيما المملكة نحو قريب من القدرة بالفعل وغير ق

العربية السعودية والكويت لديهما القدرة االحتياطية على زيادة اإلنتاج وسمحت بزيادة إنتاجها النفطي
2
 

بدال من التوازن الكامن  31في الفترة األولى من الشكل  Cإلى النقطة  Aمما أدى إلى االنتقال من النقطة 

كان من   1491ويمكن أن يعتبر هذا التردد إلى حقيقة السعر المعلن المتفق عليه عام  31في الفترة  Bعند 

الممكن أن يكون معقوال في ذلك الوقت ولكنه تراجع بسرعة بالقيمة الحقيقية نتيجة النخفاض أسعار 

ب هذا التطور في زيادة الدوالر األمريكي وارتفاع التضخم في الواليات المتحدة األمريكية وقد تسب

وبلغت ذروتها في  1490طرابلس التي رفضت األسعار في مارس /المعارضة العربية التفاقيات طهران

وفي ظل هذا التغير كان جزء من  .حيث قرر منتجو النفط إنتاج كميات أقل بأسعار أعلى 1490أكتوبر 

إلى النقطة  Cجم عن االنتقال من النقطة النا 1490االنخفاض المالحظ في إنتاج النفط العربي في أواخر 

B  مجرد انعكاس لزيادة غير عادية في إنتاج النفط في  -أدناه( 15-15)من الشكل  -في الفترة الثانية

طرابلس وعالوة على ذلك كان / السعودية والكويت في وقت سابق من ذلك العام تنفيذا التفاقية طهران

األسعار بدافع واضح من اآلثار التراكمية النخفاض أسعار قرار خفض إنتاج النفط الهدف من رفع 

الدوالر  والتضخم الغير متوقع في الواليات المتحدة األمريكية وارتفاع الطلب على النفط مدفوعا بنمو 

اقتصادي قوي مما يجعل هذه الزيادة في أسعار النفط الذاتية فيما يتعلق بالظروف االقتصادية الكلية 

 :ن أسباب ارتفاع أسعار النفط في الفترة في الفترة الثانيةالعالمية، أما ع

                                                                 
1
 - Barsky, Rebert B, Lutz kil ian, Do We Really Know that oil Caused Great St agflaion?, national bureau of 

economic research 1050,Massachusetts,Avenue, Cambridge, MA02318,Jyly, 2001,p137 
2
- Seymour, Ian, OPEC instrument of change, Mac Millan, London,1980,p 80 
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فتظهر التحاليل أن التغيرات الملحوظة في أسعار النفط وكميته المنتجة في الشرق األوسط خالل عام 

 1490تتفق تماما مع التفسير الراجع لخفض السعودية والكويت فقط إنتاجهما النفطي في أكتوبر  1490

للعودة للمستويات الطبيعية إلنتاج النفط مما يشير إلى أن الحرب لم تكن السبب الوحيد وإلى الحد المطلوب 

  .1490في أكتوبر واألهم لخفض اإلنتاج 

 5912-5914الشرق األوسط في الفترة تحليل ثنائي المدى للزيت في سوق النفط في  (:15-15)الشكل 

 

 

 الفترة الثانية                                            الفترة األولى                     

Source: Christian Baumeister, Lutz Kilian, 40 years of oil price Flucctuation: why the 

price of oil May Still  surprise us, 13 sepetembre 2015,p38 

 5991-5919أزمة النفط : الفرع الثاني

عندما ارتفع سعر خام  1413/ 1494أزمة النفط الرئيسية الثانية في  1490/1499وأعقبت أزمة النفط  

دوالر للبرميل في أبريل  93إلى  1491دوالر للبرميل  في سبتمبر  11تكساس الوسيط من أقل من 

خالل تقنين البنزين وتطبيق ضوابط استجابت الحكومات الرتفاع أسعار النفط من  1490، كما في 1413

األسعار مما سبب في تكرار الخطوط الطويلة في محطات الوقود وكان الرأي التقليدي الذي أعرب عنه 

هو أن هذه الزيادة في أسعار النفط كانت ناجمة عن انخفاض إنتاج النفط اإليراني بعد ( 1330)هاميلتون 

الثورة اإليرانية
1

األحداث يلقي ظالال من الشك على هذا التفسير بدأت الثورة وكما لوحظ  فإن توقيت  

ووصول آية  1494وبلغت ذروتها  في رحيل الشاه  في جانفي  1491اإليرانية تدريجيا في أواخر عام 

ولكن بوتيرة متدنية وبالنظر  1494واستأنف إنتاج النفط اإليراني في مارس  1494هللا الخمني في فبراير 

ج في المملكة العربية السعودية استجابة مباشرة للثورة اإليرانية كان العجز في إنتاج أوبك إلى زيادة اإلنتا

                                                                 
1
  - Barksy and Kilian, Oil and the Macroeconomic since the 1970s, bureau of economic research 

1050,Massachusetts, Avenue , Cambridge, MA02318, 2004,p134 
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كان العجز في إنتاج  1494وبحلول أبريل  1491مقارنة بشهر سبتمبر  %1 1494النفطي في يناير 

OPEC 3%  دوالر أي نحو دوالر  11الوسيط اإليراني دون  كان سعر غرب تكساس 1491وفي أبريل

دوالر قبل الثورة اإليرانية ولكن في غضون عام وصل سعر تكساس الوسيط إلى قمة  19011حد من وا

ويوجد نفس النمط أيضا في سلسلة أسعار النفط ال تنظمها الحكومة مثل اقتناء  1413دوالر للبرميل  93

مة امدادات مصافي النفط من واردات النفط الخام للواليات المتحدة ومن الصعب معرفة سبب تأثر صد

النفط على سعر النفط لفترة طويلة وبالتالي فإن توقيت هذه الصدمة لعرض النفط من غير المرجح لشرح 

، وإن هذا ال يعني أن الثورة اإليرانية لم تكن ذات شأن بالنسبة لسعر النفط ألنها 1494زيادة األسعار سنة 

ق إنتاج النفط وتؤكد نماذج سوق النفط أثرت على توقعات أسعار النفط بدال من أنها أثرت على تدف

التجريبية التي تسمح لكل من الطلب على النفط وصدمات امدادات النفط  تؤثر على أسعار النفط حيث أن 

ولكنها تشير إلى نحو ثلث الزيادة التراكمية في  1494صدمات امدادات لعبت دورا طفيفا في زيادة أسعار 

على المخزون تحسبا لنقص النفط في المستقبل مما يفترض أنه  األسعار كانت مرتبطة وزيادة الطلب

يعكس التوترات الجيوسياسية بين الواليات المتحدة وإيران وبين إيران وجيرانها ولكن توقعات ارتفاع 

الطلب المستقبلي على النفط من اقتصاد عالمي مزدهر وهذا الدليل  وعلى ارتفاع الطلب على المخزون 

، سبق مع األدلة المستمدة من المشاركين في سوق النفط1494ابتداء من مايو 
1

أن الثلثان المتبقيان من  

فيعزى إلى تراكم آثار صدمات الطلب العالمي عن التدفقات  1494الزيادة التراكمية في أسعار النفط 

ظالال الناجمة عن اقتصاد عالمي قوي غير متوقع وليس على عكس أزمة النفط  األولى هذا الدليل يلقي 

من قبل أوبك وكما هو  1494تم تصميمه عام  1494من الشك على التصور المشترك بأن نقص النفط 

الحال بالنسبة ألول أزمة نفطية لمنظمة أوبك فإن أزمة النفط الثانية التي وضعتها أوبك كانت أقل ارتباطا 

بعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية
2

 . 

 الثمانينات أزمات النفط خالل: الفرع الثالث

 (5999-5991)  الحرب العراقية االيرانية وأزمة النفط: أوال

أيلول  11ما كادت الثورة االيرانية تنتهي بسقوط الشاه حتى اندلعت الحرب بين العراق وإيران في  

لتزيد من حالة عدم االستقرار في منطقة الخليج العربي ذات األهمية االستراتيجية واالقتصادية  1413

                                                                 
1
 - Kilian and Murphy, The Role of Inventories and Speculative Trading in the Global Market for Crude Oil , 

Journal of Applied Econometrics, vol29 issue(3),p 454 
2
 - Christian Baumeister, Lutz Ki l ian, 40 years of oil price Flucctuation: why the price of oil May Still  surprise 

us, 13 sepetembre 2015,p08 
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بر هذا الصراع تعبيرا عن مصالح القوى العظمى التي ترى في ثروات هذه المنطقة مصالح خاصة ويعت

بها تسعى لالستيالء عليها مباشرة أو عبر وسيط محلي أو إقليمي
1
. 

للداللة على أهمية العامل النفطي كمحور مهم من محاور " بحرب البترول الثانية" لذلك سميت هذه الحرب

ا ودوليا، فعلى الصعيد االقليمي وبعيدا من االعتبارات الدينية والخالفات االيديولوجية هذا الصراع إقليمي

والسياسية التي كانت الشرارة في إشعال فتيل الحرب، فإن النفط والتحكم في مساره إنتاجا وتسعيرا 

 .وتسويقا كان من أهم أهداف الصراع العراقي اإليراني

مة في الخليج وجد في هذه الحرب مدخال لإلمساك بورقة النفط التي فالعراق الذي كان يطمح لدور الزعا

من شأنها تقوية نفوذه في المنطقة وتجاه العالم، لذلك طالب منذ البداية بإعادة سيادته على شط العرب بعد  

عام  مارس  6اتفاقية الجزائر عبارة عن اتفاقية وقعت في  -أن ألغى من جانب واحد التفاقية الجزائر

 رئيسوباشراف  محمد رضا بهلوي ايران وشاه صدام حسينبين نائب الرئيس العراقي آنذاك  1491

احد المسائل التي تسببت في اثارة الكثير من  ايرانمع  العراقشكلت حدود . هواري بومدينآنذاك  الجزائر

تحت الهيمنة البريطانية تم توقيع اتفاقية  العراقعندما كان  1409في عام  .العراقالنزاعات في تاريخ 

لكن الحكومات  وايران العراقالقعر هي الحدود البحرية بين  غير خط شط العربتعتبر ان نقطة معينة في 

نقطة خط  ايرانواعتبرت " صنيعة امبريالية"رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته  ايرانالمتالحقة في 

بمثابة الحدود الرسمية ونقطة  والعثمانيين ايرانبين  1410التي كان متفقا عليه عام  شط العربالقعر في 

الحكومة  العراقبلغ  1414في عام . خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حاالت انحداره

ولغرض اخماد  1491في عام .كاملة هي مياه عراقية ولم تعترف بفكرة خط القعر شط العرباأليرانية ان 

قام  محمد رضا بهلوي ايرانالذي كان يدعم من شاه  مصطفى البارزانيكراد بقيادة الصراع المسلح لأل

وتم االتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ولكن العراق  ايرانئر مع بتوقيع اتفاقية الجزا العراق

  -حرب الخليج األولىت أوبد 1413مزق هذه األتفاقية في عام 

ويعتبر هذا الشط المنفذ الوحيد للعراق على مياه الخليج والمحيطات وأهمية استراتيجية  . 1491لعام  

راقية،  وطرح العراق كذلك تحرير لكونه وسيلة ممتازة للمالحة وعبور السفن الكبرى لنقل من الموانئ الع

التي تتميز ( أبو موسى وطمب الكبرى والصغرى) الغنية بالنفط والجزر الثالث "  عربستان"منطقة 

بموقعها اإلستراتيجي المشرف على سواحل دول الخليج العربي والمتحكم في مضيق هرمز أهم معابر 

النفط إلى دول العالم
2
. 

                                                                 
1

ار نيسان للنشر واإلعالم، بيروت، الصراع الدولي على النفطحافظ برجاس، محمد المجذوب، -   143، ص1333، د
2

 141حافظ برجاس، مرجع سابق،ص - 
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العراق من خالل حربه مع إيران تمنحه في حال تحقيقها قوة إقليمية هذه الطروحات التي استهدفها 

ومركزا استراتيجيا نفطيا يخوله التحكم في القرار النفطي واألمني في منطقة الخليج ومن جهة أخرى فإن 

مطامع شاه إيران في هذا المجال لم تتغير مع قيام النظام االيراني الجديد فالمعروف أن الشاه فرض 

النفطية واحتل الجزر الثالث " عربستان"على الخليج  بتأييد أو دعم أمريكي فسيطرة على منطقة زعامته 

إننا ال تتولى مسؤوليات " وباتت قواته البحرية تتحكم بنفط المنطقة وممراتها وقد عبر الشاه عن هذا القول 

مئة من احتياطي النفط في وطنية وإقليمية فحسب بل تقوم بدور عالمي بصفتنا حراسا وحماة لستين من ال

إن أوروبا الغربية ....إن األمن األوروبي سيصبح مجرد سخرية من دون استقرار أمن الخليج .... العالم

واليابان والواليات المتحدة األمريكية تعتبر الخليج جزء ال يتجزأ من أمنها ولكنها ليست في وضع يتيح لها 

 ".هاالدفاع عن هذا األمن ولها نفعل ذلك ألجل

ومع الثورة اإليرانية التي أسقطت نظام الشاه أعلنت منذ البداية رفضها المطلق االذعان ألي من القوتين 

العظمتين فإن القيادة اإليرانية الجديدة لم تتخلى عن أهداف الشاه القديمة فقد تمسكت بشط العرب والجزر 

اإلسالمية الواحدة في المنطقة من خالل العربية الثالث ونادت بسقوط النظام العراقي وإقامة الدولة 

تصدير الثورة حيث أن األهداف اإليرانية هذه تحمل في طياتها ما تحمله من معاني التهديد والسيطرة على 

الخليج والتحكم بمصادر النفط األمر الذي أخاف األقطار الخليجية عامة ودفعها إلى تقديم الدعم المالي 

 .طاحنة الالمحدود للعراق في حربه ال

وبعد ثماني سنوات من حرب ال فائدة منها من البديهي أن تخرج كل من العراق وإيران منهكتي القوى 

فالدمار والخراب الكبير الذي أصابهما على جميع الميادين  فقد كبدت الحرب الطرفين خسائر وتكاليف 

سلحة وقدرت األموال المطلوبة بليون دوالر  باستثناء صادرات األ 193مادية باهضة للغاية بلغت حوالي 

بليون دوالر للقطاع  113دوالر منها  133إلعادة بناء البنى التحتية واإلنتاجية في كال البلدين بحوالي 

بليون دوالر عدا األسلحة الخفيفة   19النفطي، أما مشتريات الدولتين من األسلحة المتطورة فقد تعدت 

واستنفذت الحرب احتياطي العراق من العملة الصعبة البالغ . يبوقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدر

بليون دوالر ولم تكن إيران  13بليون دوالر وجعلته يرزخ تحت عبء الديون الخارجية حوالي  01

أفضل حاال من العراق فقد خرجت من الحرب مثقلة االقتصادية والديون وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من 

 .ة واإلجتماعيةالصعوبات االقتصادي

دوالر للبرميل الواحد نتيجة تسابق العراق  11أما على الصعيد النفطي فقد تراجعت األسعار حتى حدود 

وإيران وكل دول الخليج العربي التي دعمت العراق إلى بيع نفطها لتغطية نفقات الحرب وفي الوقت نفسه 
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مما انعكس سلبا على مداخيل تلك األقطار  تحولت الدول الصناعية إلى شراء النفط من خارج دول األوبك

وبالتالي على توقف برامج التنمية فيها كما أضعف موقع منظمة األوبك في الساحة الدولية
1
. 

 

 5999أزمة النفط : ثانيا

، وكان أحد األسباب 1413شهدت أوائل الثمانينات هبوطا منهجيا في أسعار النفط من ذروته في أبريل  

وقراره رفع " بول فولكر"ة السياسة النقدية العالمية نحو موقف أكثر انكماشا بقيادة هو التحول في أنظم

أسعار الفائدة األمريكية وأدى الركود العالمي الناجم عن ذلك إلى خفض الطلب على النفط ومن ثم أسعار 

في البلدان  النفط وزاد هذا االنخفاض من جراء الجهود المبذولة والرامية إلى الحد من استخدام النفط

الصناعية، وباإلضافة إلى ذلك فإن تراجع آفاق النمو االقتصادي في المستقبل باالقتران إلى ذلك مع 

ارتفاع أسعار الفائدة جعلها أقل جاذبية لالحتفاظ بمحزون النفط مما تسبب في بيع مخزونات النفط 

14942المتراكمة 
. 

دان غير األعضاء في أوبك بما في ذلك المكسيك والنرويج كانت أول أزمة نفطية سببها أن العديد من البل  

ومصر والمملكة المتحدة  والصين استجابة باستمرار الرتفاع أسعار النفط من خالل تبنيهم فكرة اإلنتاج 

ألنفسهم أو بتوسيع إنتاجها الحالي من النفط، وبالنظر إلى الفارق الكبير بين التنقيب واإلنتاج لم يكن في 

مانينات إال أن استجاب العرض للزيادات السابقة في أسعار النفط حيث أضحت ذات أهمية كمية أوائل الث

، أدت الزيادة في إنتاج 1411 %11و 1413في  %90إلى   %10وانخفضت حصة أوبك في السوق 

النفط من خارج أوبك إلى المزيد من الضغط  الهبوطي على أسعار النفط حاولت أوبك مواجهة هذا 

ض في األسعار في الواقع هذه المّرة األولى في تاريخها والوقت الوحيد التي تقوم فيها األوبك بدور االنخفا

استباقي في محاولة التأثير على األسعار عندما تقوم اتفاقيات منظمة األوبك بتقييد إنتاج النفط بشكل 

ت الحق قررت المملكة العربية مشترك لكن الجهود المبذولة لدعم أسعار النفط أثبتت عدم فعاليتها، في وق

السعودية تثبيت أسعار النفط ولكن النتيجة كانت غير ناجحة وإستمر سعر النفط في االنخفاض في أوائل 

الثمانينات وإن كان بوتيرة أبطأ وقد أثبتت الخسائر الناتجة في عائدات السعودية أن هذا األمر كان كبيرا 

ربية السعودية إلى عكس سياستها المتمثلة في تقييد إنتاج حيث اضطرت المملكة الع 1411حتى نهاية 

دوالر للبرميل، وهذا ليس راجع  10وصل إلى  1411النفط وكانت النتيجة انخفاض حاد في أسعار النفط 

إلى استئناف إنتاج النفط السعودي ولكن األهم من ذلك هو انخفاض الطلب على المخزونات من النفط 

بك أظهرت أنها غير قادرة على الحفاظ على أعلى سعر للنفطبالنظر إلى أن منظمة أو
3
. 

                                                                 
1

 031حافظ برجاس، مرجع سابق، ص  - 
2
 - Christian Baumeister, Lutz Ki l ian, op- cit, p09 

3
 - Ibid, p09 
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 (4119 -5991) أزمات أسعار النفط : الرابعالفرع 

 الحرب العراقية الكويتية وأزمة النفط : أوال

وتلتها حرب الخليج الفارسي إلخراج صدام حسين  1443قد تسبب غزو العراق للكويت في أغسطس   

من الكويت زيادة حادة في األسعار النفط وقد أدى االضطراب في إنتاج النفط العراقي والكويتي المرتبط 

ل التي ال تقل أهمية عن بهذه الحرب دورا هاما في إحداث هذا االرتفاع في أسعار النفط، إال أن أحد العوام

ذلك هو وجود الطلب على مخزونات  النفط تحسبا لهجوم محتمل على حقول النفط السعودية  وفي أواخر 

عندما كان التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية قد نقل قوات كافية للسعودية لتفادي  1443عام 

الطلب على مخزون النفط  ومن ثم تهاوت أسعار  غزو المملكة وبذلك تراجعت المخاوف ومعها تراجع

 .في ظل بطئ تعافي اإلنتاج العراق والكويت من النفط 1441النفط عام 

 5991األزمة اآلسيوية : ثانيا

قد زاد إنتاج النفط الخام بين البلدان خارج منظمة األوبك زيادة كبيرة، إالّ أن زيادة الطلب في السنوات  

نتاج النفط الخام من أوبك، وأدى ذلك النخفاض أسعار النفط الذي عجلت به األخيرة سمحت بزيادة إ

األزمة المالية األسيوية إلى إبطاء خطط تطوير النفط والغاز في العديد من البلدان سواء أوبك أو خارج 

اض أوبك ألن شركات النفط والغاز انخفضت تدفقاته النقدية لتمويل أنشطة التنقيب والتطوير وقبل االنخف

األخير في أسعار النفط الخام كان يجري التخطيط للنمو السريع في إمدادات النفط الخام ولكن في البداية تم 

تخفيض إنتاج النفط الثقيل عالي التكلفة في بعض الحقول في كاليفورنيا وكندا و مع خفض مصافي 

يض الزيادات المقررة وتخفيض التكرير في آسيا تعين على منتجي النفط في الشرق األوسط وافريقيا  تخف

مع تباطئ نشاط الشركات التي خفضت من تدفقاتها النقدية  1449اإلنتاج عن المستويات التي تحققت عام 

لدعم برامج الحفر في البلدان غير األعضاء في األوبك، كما انخفضت ايرادات منتجي األوبك مما أثر 

مستدامة في اإلنتاجعلى تمويل احتياطاتهم ومن ثم تباطأت قدراتهم ال
1. 

 آثار األزمة على أسعار النفط - 1

وقد بدأ سعر الخام باالنزالق قبل األزمة نتيجة للنمو في االمدادات من خارج أوبك واإلفراط في اإلنتاج 

 1441من جانب منظمة األوبك والعودة إلمدادات العراق النفطية إلى األسواق العالمية، وفي أوائل 

 11حيث انخفض إلى  1449 الخام بأكثر من عشر دوالرات للبرميل من سعر جانفيانخفض سعر النفط 

دوالر للبرميل، ومن أجل وقف االنخفاض الحر في األسعار دعت األوبك إلى عقد مؤتمر استثنائي في 

في فينا حيث تم اإلعالن عن اتفاق يدعو دول األعضاء في األوبك إلى خفض اإلنتاج  1441مارس 

                                                                 
1
 - Tom Manning, Asian financial crisis to slow growth inglobal oil demand, Oil & Gas  journal, Digital Weekly 

Edition,1998. www.ogj.com/.../asian-financial-crisis-to-slow-growth-in-global-oil, p02  consulté le : 12/09/2017  
12.00h 

http://www.ogj.com/.../asian-financial-crisis-to-slow-growth-in-global-oil
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مليون برميل يوميا وباإلضافة إلى ذلك  110419مليون برميل يوميا من خط األساس البالغ  10191بمقدار

 033أعلنت الصين والمكسيك والنرويج  واليمن وروسيا بين آخرين عن خطط لخفض اإلنتاج بحوالي 

 11ألف برميل يوميا وقد استجاب السوق بشكل ايجابي لهذه التخفيضات وارتفعت األسعار إلى  933و

والر للبرميلد
1
. 

 4111وحرب العراق والكويت في أوائل  4114األزمة الفنزويلية في أواخر : لثاثا

عانى سوق النفط من إنقطاعين كبيرين في إمدادات  1330وأوائل  1331وفي الفترة ما بين أواخر عام  

النفط الخارجية كانا معا ينافسان  انقطاع امدادات النفط  في السبعينات أحدهما هو االنخفاض الحاد في 

هو تعطيل إنتاج  النفط المرتبط  إنتاج النفط الفنزويلي الناجم عن االضطرابات المدنية في فنزويال والثاني

غير أن النقص في اإلنتاج في العراق وفنزويال قبلت إلى حد كبير زيادة إنتاج  1330بحرب العراق عام 

، كان هناك قلق أقل من أن هذه الحروب 1443النفط في أماكن أخرى وعالوة على ذلك بالمقارنة مع عام 

ية السعودية وخاصة بعد أن أثبت الهجوم البري بقيادة سوف تؤثر على حقول النفط في المملكة العرب

الواليات المتحدة األمريكية نجاحه مع الهجمات  الصاروخية التي تشكل التهديد الرئيس في بداية الحرب 

ونتيجة لذلك لم يحدث سوى تحول بسيط  ومتواضع في الطلب على المخزون والواقع أن هذه الحلقة من 

وظة أساسا ألن أسعار النفط أثبتت مرونة في األحداث الجيوسياسية فارتفع سعر صدمة امدادات النفط ملح

دوالرات إضافية تقريبا إلى سعر النفط 1البرميل لفترة وجيزة فقط مضيفا 
2
. 

 4119 – 4111 الطفرة الكبرى من : رابعا

ع إرتفاع م 1331ومنتصف  1330بين منتصف  1494وحدث االرتفاع األبرز في أسعار النفط منذ عام 

دوالر وهناك اتفاق عام على أن هذه الزيادة في  109دوالر إلى  11سعر خام غرب تكساس الوسيط من 

األسعار لم تكن ناجمة عن اضطرابات في امدادات النفط وإنما من خالل سلسلة من الزيادات الصغيرة 

حوالت في الطلب التي كانت الفردية في الطلب على النفط الخام على مدى عّدة سنوات وقد جعلت هذه الت

مرتبطة بالتوسع غير المتوقع في االقتصاد العالمي مدفوعا بالطلب اإلضافي القوي على النفط من آسيا 

الناشئة بصفة خاصة وألن منتجي النفط لم يتمكنوا من تلبية هذا الطلب اإلضافي كان البد من زيادة 

المستمدة من النماذج التجريبية لسوق النفط العالمية األسعار سعر النفط ويتفق هذا الرأي مع التقديرات 

التي تغزو الجزء األكبر من الزيادة التراكمية في أسعار النفط إلى صدمات الطلب المتدفقة
3
. 

 وتأثيرها على أسعار النفط 4119األزمة العالمية : خامسا

                                                                 
1
 - Tom Manning, op cit; p02 

2
 -  Christian Baumeister, Lutz Kilian, op- cit, p11 

3
 - - Ibid,p11 
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انخفضت األسعار من ما يزيد عن ت األزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط إذ أثر 

دوالر للبرميل في غضون أشهر، وهو ما يبين بوضوح أن أحد تداعيات  04دوالر للبرميل إلى  199

األزمة المالية العالمية كانت على أسعار النفط، فارتفاع األسعار لم يحصل فجأة بل أخذ بشكل متدرج من 

دوالر في جانفي  133ليستقر عند  1331أوت دوالر في شهر  93إلى  1339دوالر في شهر ماي  93

 04دوالر للبرميل في نفس السنة ليبدأ بالتراجع بعد أن بلغ ذروته ليقترب من  199وإلى أكثر من  1331

ولم تنفع معها محاوالت األوبك في تخفيض حجم العرض من النفط كي  1334دوالر للبرميل في فيفري 

أثير قرارتها محدودا ألن السوق النفطية هي أساسا غير منضبطة تعاود األسعار كما كانت عليه، وكان ت

تماما ألن هناك دوال منتجة خارج أوبك أو حتى  بعض دول أوبك ال تلتزم بحصصها تماما من اإلنتاج 

وستحاول كل دولة تعويض ما خسرته من إيرادات عامة بزيادة كمية إنتاجها ولو بشكل غير مباشر
1
. 

اآلثار القوية النخفاض حاد في الطلب على السلع الصناعية على  1331لعام  وتوضح األزمة المالية

 ومع تقلص الطلب على السلع الصناعية في العالم بشكل حاد في النصف الثاني من عام  .أسعار هذه السلع

ومن الجدير  تحسبا النكماش عالمي كبير، انخفض الطلب على السلع األساسية مثل النفط الخام،  2008

بالذكر أن التحوالت في الطلب على السلع الصناعية مثل النفط الخام قد يكون لها اتساع أكبر بكثير من 

التغيرات المناظرة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي ألن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

عندما أصبح  .الل األزمةالعالمي يتكون إلى حد كبير من االستهالك الذي ظل أكثر بكثير مستقرة خ

أن األزمة المالية العالمية لن تؤدي إلى انهيار وشيك للنظام المالي، فإن الطلب  1334واضحا في عام 

، واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط للنفط 1339المستويات السائدة في عام  إلىعلى النفط تعافى 

 .دوالر 133بالقرب من 

 4152أزمة النفط : الخام الفرع 

وأوائل عام  1313في سوق النفط بين عامي  ىصغرلكان هناك عدد من صدمات العرض والطلب ا 

 .مرتبطة بزيادة أسعار النفط 1311نتفاضة الليبية في عام اإلعلى سبيل المثال كانت أحداث مثل  ؛1319

على مواصفات  عتماداإ الردو 10و  0زمة الليبية تسببت في زيادة أسعار النفط تتراوح بين ألأن احيث 

ومن التطورات دوالرات  4و  3 تمثل زيادة بين 1311وبالمثل فإن التوترات مع إيران في عام  النموذج

اتساع الفارق بين أسعار خام غرب تكساس الوسيط وأسعار خام  1311اإلضافية التي طرأت منذ عام 

فاده أن هذه الزيادة برنت مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر مخفض كان هناك رأي بديل م

مواقف لالكبيرة في أسعار النفط في السوق المادية لم يسبق لها مثيل وال يمكن تفسيرها إال نتيجة 

                                                                 
1

، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي ، التذبذبات في أسعار النفط الخام العالمية  وأثرها على الميزانية العراقيةعبد الرسول عبد الرزاق الموسوي - 

 31األردن، ص، 1334نوفمبر  11، 13الدولي السابع، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء، 
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وال توجد أدلة مقنعة تدعم فرضية   .المضاربات التي يتخذها التجار الماليون في سوق العقود اآلجلة للنفط

قديرات النماذج االقتصادية القياسية لألسواق للسلع التي تتعارض في الواقع مع ت المضاربة المالية هذه

القابلة للتخزين
1
. 

دوالر  99دوالر إلى  111انخفض سعر نفط برنت من  1311وجانفي  1319وفي الفترة مابين جوان 

 1411مما يمثل مثاال آخر على االنخفاض الحاد في أسعار النفط وليس على عكس أسعار النفط في عامي 

دوالر في سعر  94أول تحليل كمي للتراجع البالغ ( 1311بوميستر وكيليان ) من  ويقدم كل 1331و

دوالر من هذا االنخفاض  11، وخلصوا ألى أن نحو 1319البرنت بين جوان وجويلية وديسمبر وجانفي 

ومن المحتمل أن  1319ارتبط بانخفاض النشاط االقتصادي الحقيقي العالمي الذي حدث قبل جويلية 

الصدمات النمو ير المتوقع إلنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة األمريكية وإنتاج النفط  تعكس هذه

دوالر في سعر برنت إلى  11في بلدان أخرى بما في ذلك كندا وروسيا، ويعزى االنخفاض المتبقي البالغ 

للبرميل  دوالر 4واحد منها هو انخفاض قدره  1319صدمتين تحدثان في النصف الثاني من عام 

دوالر بسبب  10ويفسر انخفاض إضافي قدره  1319أوضحته صدمة لتوقعات أسعار النفط في جويلية 

ضعف غير متوقع لالقتصاد العالمي في ديسمبر 
21319 . 

سباب ألئدة اوالع ،كانت صدمات أسعار النفط سمة متكررة لالقتصاد العالمي ألكثر من أربعين عاما   

صدمات أسعار النفط تحديا للمستهلكين والمشاركين في السوق  وتبقى  أسعار النفط التقلبات التاريخية في

قعات أسعار النفط بحيث يمكن أن يواجه مادها على توتباع المالية ومحللي الصناعة وصناع السياسات

 .صناع القرار المختلفون نفس تقلبات أسعار النفط بشكل مختلف تماما

 التبعية لالقتصاد الريعي :الثاني المبحث 

وكان يقصد ظاهرة اقتصادية  "  الرأسمالية الريعية" كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه 

اجتماعية يصف من خاللها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصاديا ودخلها ال يأتي من إنتاج البضائع والسلع 

والعقارات المؤجرة وحتى األسهم والسندات وفي بل من خالل امتالك مصادر الريع مثل األراضي 

صناعة النفطية كانت الكلمة ترد بشكل مستقل عن الضريبة باعتبارها حصة للمالك قبل احتساب الضريبة 

 : وكان هذا االستعمال شائعا في زمن االمتيازات، وتم تقسيم محتوى المبحث إلى مطلبين

 رد االقتصاد النفطي ونقمة الموا: المطلب األول

    الطلب على النفط وذروة هربرت: المطلب الثاني

 االقتصاد النفطي ونقمة الموارد: المطلب األول

                                                                 
1
 - Christian Baumeister, Lutz Ki l ian, op- cit, p13 

2
- ibid, p13  
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 الدولة الريعية  النفطية: الفرع

تعتبر المكسيك وفنزويال من أعرق الدول النفطية منذ نهاية القرن التاسع عشر، ولعبت االيرادات النفطية 

الميل نحو الدكتاتورية في كل منهما، إالّ أن الدخل الريعي القادم من المتأتية من الخارج دورا هاما في 

الخارج لم يكن هو المهيمن على االقتصاد المكسيكي فنرى في هذا البلد تقلبا بين الديمقراطية تتزامن مع 

 زيادة أو نقصان حصة النفط في صادرات المكسيك تبعا لتقلبات اإلنتاج خالل القرن الماضي وبالعكس فإن

الدخل الريعي بقي مسيطرا على االقتصاد الفنزويلي مما جعلها حتى اليوم تميل غلى الدكتاتورية ودفع 

المهندس المؤسس لمنظمة أوبك إلى القول " بابلو بيريز ألفونسو" تضخم الدولة وفسادها المحتوم كما ذكر

يكا الالتينية تخلفا واضطرابا وهكذا نجد فنزويال اليوم من أكثر دول أمر" سيجلب علينا النفط الخراب" 

بالرغم من ثرواتها الهائلة وعند  دراسة حالتي ماليزيا وأندونسيا، و األنماط التنموية الناجحة فيهما، نجد 

أن النفط والمطاط لم يكونا المحرك األساس لالقتصاد في حالة ماليزيا بالذات ورغم ظهور الحكم التسلطي 

نوع التسلط الرحيم مما يسمح بظهور نموذج تنموي في ماليزيا، لمحاضير محمد كان حكمه دوما من 

وخاصة بعد أن قلت حصة النفط في صادراتها غير أن أندونسيا سقطت منذ البداية بعد حرب التحرير التي 

قادها سوكارنو في مخالب الديكتاتورية العسكرية من اشتراكية  سوكارنو إلى رأسمالية الدولة الريعية 

لسوهارتو ولم تأخذ أندونسيا فرصتها التنموية، والحكم التمثيلي إالّ بعد تدهور صادرات الدكتاتورية 

أندونسيا النفطية إلى درجة أنها تحولت إلى استيراد المشتقات بأكثر من صادراتها النفطية
1
. 

 نجد أنها فصلت بين ريع النفط وميزانية الدولة، وأوجدت" نموذج النرويج" ومن التجارب الناجحة 

النرويج مؤسسات مستقلة ومحكمة للسيطرة على إيرادات النفط، ورغم الهزات التضخمية التي عانت منها 

فإن سياساتها التدريجية في التوسع باإلنتاج والتصدير من جهة والفصل في  1491النرويج بعد عام 

ن جهة أخرى مما جنب موازنة الدولة والريع النفطي وقوة المؤسسات الراسخة في التجربة الديمقراطية م

تم تأسيس صندوق النفط بموجب قانون خاص ويدار وفق  1443النرويج مآسي الدولة الريعية ففي 

المبادئ اآلتية
2
: 

 يشمل دخل الصندوق كل عائدات النفط والريع المترتب عن االستثمارات التي يقوم بها الصندوق؛ -

 النقص في موازنة الدولة غير النفطية؛ال يسمح للحكومة سحب أي أموال من الصندوق تزيد عن  -

كقاعدة عامة اتفقت عليها األكثرية من السياسيين في البلد فيجب أن ال يتجاوز النقص في الميزانية  -

 من الربح السنوي من االستثمارات التي يتوالها الصندوق؛ %9تحت الظروف االعتيادية نسبة تزيد عن 

                                                                 
1

اد، الدولة الريعية والديكتاتوريعدنان الجنابي،   -  : ، متوفر على الموقع اإللكتروني31، ص 1310،مركز األبحاث والدراسات العراقية، بغد

www.mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=13 19033الساعة . 13/31/1319: ، تاريخ اإلطالع 
2

، شبكة االقتصاديين العراقيين،  مقتطف من ورشة عمل مخصصة للجنة النفط والطاقة النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمتهفاروق القاسم، - 

 :، منظمة األوبك ومعهد العراق للطاقة متوفر على الموقع اإللكتروني1311أكتوبر  11-11في مجلس النواب العراقي ، فيينا، 

 فاروق-القاسم-النرويج-كسبت-نعمة-النفط/.../net. ، تاريخ اإلطالع: 31/13/ 1319 الساعة 11033

http://www.mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=13
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ب دورا هاما في سقوط االتحاد السوفياتي كما يلعب اليوم دورا وعلى العكس من ذلك فإن الريع النفطي لع

غير قليل في الخلل التنموي والنزعة التسلطية في روسيا االتحادية ففي دراسة لصالح المركز ا لدولي 

وجد أن االتحاد السوفياتي بعد أن عاش على ريع النفط خالل الستينات    (C.G.E.S)لدراسة الطاقة 

لقرن الماضي، أصبح ينتج النفط بكلف باهضة وأساليب متخلفة صار معها فائض الريع والسبعينات من ا

شبه معدوم، وتوقعت الدراسة انهيار االتحاد السوفياتي وانهيار اإلنتاج التقليدي إلى أقل من خمسة ماليين 

الغربية وعاد إنتاج  برميل يوميا؛ وبعد انهيار االتحاد السوفياتي قام االتحاد الروسي باستعمال التكنولوجيا

النفط إلى أكثر من عشر ماليين برميل يوميا
1
. 

 (المرض الهولندي) نقمة الموارد النفطية : الفرع الثاني

أحد التفسيرات التي يستخدمها للداللة على ضعف القطاعات غير " المرض الهولندي" يعد مصطلح 

تشير إحداهما إلى التحول الجذري الذي طرأ  النفطية من االقتصاد وهناك روايتان مختلفتان ألصل العبارة

على االقتصاد الهولندي في أثناء مرحلة ازدهار تجارة زهرة التوليب في القرن السادس عشر فيما اشتقت 

الرواية الثانية من أثر تطوير وتصدير الغاز الطبيعي في الستينات من القرن العشرين إذ تقول النظرية أن 

أحد القطاعات تميل إلى رفع أسعار الصرف مما يجعل التصدير في القطاعات  األرباح الغير متوقعة في

األخرى أعلى تكلفة واالستيراد أرخص وفي تلك العملية يتم تجفيف الموارد الرأسمالية من الزراعة 

والتصنيع وامتصاصها في قطاعات الخدمات والمواصالت واإلنشاءات وأجزاء أخرى من االقتصاد التي 

متاجرة بهاال يمكن ال
2

وفي الوقت ذاته وفيما يمكن لألموال المتحققة للحكومة أن تعزز القطاع العام  

وتترجم بدورها إلى عقود لشركات القطاع الخاص فإن األسعار المرتفعة التي أوجدت األرباح غير 

 . المتوقعة للحكومة يمكن أن تزيد من أساس التكاليف للقطاع الخاص

النفط غير المتوقعة التي حصل عليها القطاع العام المكسيكي ما بين عامي رباح كانت أمثال ففي المكسيك 

مليار دوالر ولكن القطاع الخاص شهد في المرحلة ذاتها انخفاضا في دخله  1101قد بلغت  1490-1411

 .مليار دوالر وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط 11وصل إلى 

نات من القرن العشرين أخذ أثر األرباح غير المتوقعة يصبح ومع تراجع إيرادات النفط في أوائل الثماني

عكسيا فانخفض نمو اإلنتاج غير النفطي وتم تقليص االستثمارات وارتفعت األسعار حينما اضطرت 

الحكومات إلى التخفيض التدريجي لإلعانات المالية التي كانت تقدمها في سنوات االزدهار ولما كانت 

تحديد المّدة الزمنية التي ستستمر فيها االيرادات المرتفعة أو كانت تعتقد أنها الحكومات غير قادرة على 

ستدوم لألبد فقد وقعت تحت إغراء االستدانة مقابل االيرادات المستقبلية وذلك لتمويل اإلنفاق ومع بدء 

بب مليارات دوالر تس 009كانت المكسيك تعاني من عجز تجاري وصل إلى  1411انخفاض األسعار عام 
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في استيرادها للسلع الرأسمالية ونصف الجاهزة ولجأت فنزويال إلى صندوق النقد الدولي لمساعدتها 

مليار دوالر 13بقرض بلغت قيمته 
1

، يبدو أن هذه المشروعات غالبا ما تم التخطيط لها وإدارتها على نحو 

( الفيل األبيض الضخم) اكوتا سيء وكانت تكاليفها أكبر من الالزم على سبيل المثال كان معمل فوالذ أج

الذي ظل يطارد نيجريا عقودا من الزمن ممثال صورة مصغرة للتجارة والفائض في الوقت والميزانية 

وعندما انخفضت أسعار أسواق النفط  والمعادن في أوائل الثمانينات من القرن العشرين أثبتت تلك 

 .القطاعات التي تم االستثمار فيها ضعفها

اهرة الهولندية إلى حدوث ارتفاع كبير في قيمة الموارد الناتجة عن استغالل وتصدير الموارد إذ تشير الظ

الطبيعية نتيجة لظروف ومتغيرات خارجية وعادة ما يكون هذا االرتفاع سريعا ودائما وغير مرتقب مما 

رنة بقطاع السلع مقا( صناعة، فالحة)يؤدي إلى حدوث تراجع نسبي لالقتصاد في قطاعات السلع التبادلية 

توصال إلى  Corden et Neary))فالنموذج الساكن للنمو الذي عرضه . األولية الموجهة للسوق الدولي 

أن حدوث طفرة في تحويل الموارد يؤدي إلى تراجع في التصنيع من خالل وجود أثرين
2
: 

 ؛أثر االنفاق الناتج عن تحول الموارد -

 .أثر نقدي يسمى بأثر السيولة النقدية  -

ارتفاع قيمتها وارتفاع سعر ) وعليه سيتأثر القطاع الصناعي نتيجة تحسن وضعية العملة الوطنية 

الصرف الحقيقي وعبر ارتفاع نسبي لألجور في القطاع الصناعي نظرا لزيادة الطلب على الخدمات 

 . (بسبب ارتفاع المداخيل
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 الكليأثر العلة الهولندية على االقتصاد : (15-14)الشكل 

 

 ، مجلة 1311 -1411 عبد القادر دربال، مختار دقيش، العلة الهولندية نظرية وفحص تجريبي في الجزائر للفترة: المصدر

 111ص، 1311جامعة فرحات عباس سطيف، ، 11العددالعلوم االقتصادية وعلوم التسير، 

استطاع كل من « نحالل التصنيع في اقتصاد صغير ومنفتحإالقطاع المنتعش و»في الدراسة المسماة 

أثر اإلنفاق : استخالص أثرين بارزين وأساسيين في المدى القصير Corden et Neary))االقتصاديين 

Spending Effect  وأثر تنقل عوامل اإلنتاجResource Movement Effect  وحتى نعطي صورة

إذا قلنا أن اإلنتاج يحتاج إلى  يلخص أثري العلة الهولندية أعالهالرسم البياني  أشمل، فإن أوضح و

أي أن اإلنتاج ما هو إال حصيلة هذين العاملين ونسبة استخدام كل عامل، ليكن ،عاملين
1

 : 

 (i)........ 

 : السعر ال بد أن يضمن تغطية تكاليف اإلنتاج على األقل، أي

 (ii)  

تمثالن  rو wتمثل الكمية المنتجة؛  Q. هما عاملي اإلنتاج Kو Lهي نسبة العامل المستخدم؛ أما  δمع 

إذن كل تغير في ). غير تبادلي، تبادلي، أو منتعش(تمثل قطاع معين  iسعر عوامل اإلنتاج المستخدمة، و

 . نعلم من جهة أخرى أن األجر موحد بين القطاعات. السعر سيغير معه سعر عوامل اإلنتاج

 :واإلنتاجية الحدية للعمل يجب أن تساوي األجر الحقيقي، أي
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مهمة حيث أنها تبين العالقة الثنائية بين الكمية المنتجة وكمية عناصر  (i)إن المقارنة التي تعطيها العالقة 

 . اإلنتاج المتوفرة

يمكننا أن نضع كمية اإلنتاج  -مع إمكانية تنقل عنصر إنتاج واحد  -إذا كنا على مستوى المدى القصير 

وتبين المنحنيات . على محور السينات على محور العينات نعين األجر النسبي المعبر عنه بالسلع التبادلية

ع الغير تبادلي تقرأ من المسافة الثالث الطلب على عنصر العمل لكل قطاع، حيث الكمية المشغلة في القطا

Os  إلىA والكمية المطلوبة من القطاع التبادلي معبر عنها بالمسافة ،A إلىM  . الكمية المتبقية يستفيد

 . OTإلى  Mمن ي منها القطاع الصناع

 . 0wويعطى األجر النسبي الموحد ب 

هذا مايقلل من كلفة . المنتعش القطاع iمع  (i)إن حدوث صدمة خارجية موجبة سيؤثر على السعر انظر

مؤثرا بذلك  LTالقطاع التبادلي إذن ينتقل منحني. اليد العاملة في القطاع، الشيء الذي سيعطي فرص للربح

في هذه النقطة يتم . Bتوازن جديدة  في نقطة L’Tو LS، ويتقاطع 1wعلى األجر التوازني الذي يرتفع إلى 

. فيرتفع في القطاع التبادلي وينخفض في القطاع الغير التبادلي: إعادة توزيع عنصر العمل بين القطاعات

من جهة أخرى . إن انخفاض اليد العاملة في القطاع الغير تبادلي يخلق حالة فائض طلب على هذه السلع

القطاع  iحيث  (ii)ثر الدخل يغذي سعر السلع الغير تبادلية، مما يجعل منه قطاع مربح انظر أنعلم أن 

دلي هذا ما يؤدي إلى زيادة طلب اليد العاملة لصالح القطاع، دافعا بمنحنى السلع الغير تبادلية إلى الغير تبا

وينتج عن هذه الهيكلة . 2wمما يعدل معه األجر التوازني إلى مستويات أعلى  L’Sالتنقل نحو اليمين إلى 

ينخفض عنصر العمل في القطاع ، والى هذا المستوى الجديد Gإلى  Bالجديدة تعديل في نقطة التوازن من 

وكخالصة لذلك، فان القطاع الصناعي تعرض لتنقل مزدوج لعنصر . iنظر أككل  الصناعي والتبادلي

وعليه ).’’M’ et Mالمسافة بين (ثر اإلنفاق أو) ’Mو  Mثر تنقل عنصر العمل المسافة بين أ: العمل

سوقين متباينينثرين على مستوى أيتضح لنا أن أزمة خارجية موجبة لها 
1

 : 

 .ثر تنقل العناصر الذي يرتبط بسوق عوامل اإلنتاجأ* ثر اإلنفاق الذي يخص سوق السلع، وأ* 
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 الطلب على النفط  وذروة هربرت: المطلب الثاني

 نظرية هربرت وذروة النفط: الفرع األول

حول وصول  1411علنه سنة تستند أهمية العمل الذي قام به هربرت إلى توقعه المثير للجدل الذي أ  

إنتاج النفط في الواليات المتحدة ذروته في أوائل السبعينات وقد بدأ فعال بالهبوط إثر ذلك وبعد تحقيق 

توقعاته تبنت حركة الحفاظ على الموارد الطبيعية هربرت كأسطورة في زمنه
1

ففي خمسنيات القرن  

 1491والتي قوبلت بالسخرية حتى عام  النفطهربرت نظريته حول ذروة  الماضي قدم الجيولوجي كينج 

أين بدأ إنتاج النفط األمريكي يتناقص والزال لحد اآلن فبعد أن كانت أمريكا هي المصدرة للنفط صارت 

وحدثت للنرويج  1444دولة مستوردة له وذروة النفط تكررت في بريطانيا صاحبة حقول الشمال سنة 

روف االقتصادية فمثال في فترات االنكماش يقل الطلب عليه وكذا ، فإنتاج البترول محكوم بالظ1331سنة 

األحداث السياسية كالحروب والثورات فيتأثر بشكل الخط البياني لإلنتاج بالتوافر المتزايد للموارد 

وكذا  البترولية غير التقليدية ومنها النفط الثقيل والمواد المستخلصة من الغاز الطبيعي ورمال القطران

 .جيا االستخراج الجديدة و األثر المستخلص لتلك العوامل هو تسطيح القمة و إطالة خط االنحداربتكنولو

برت حول أربعة أسئلة تمحورت حول ما هي كمية النفط المتبقية الستغاللها؟ ما هو احتمال رحيث ركز ه

كون نهاية عصر وجود اكتشافات جديدة؟ ما هو المعدل المتوقع لالستهالك االجمالي للبترول؟ ومتى ت

كما  1411برت لذروة البترول سنة رظهر هأبرت ورالنفط؟  الجواب على هذه األسئلة هو أساس نظرية ه

 (.31-30)في الشكل  يلي
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 ألف برميل سنوي 411منحنى هربرت وتوقعه ذروة النفط عند وتيرة إنتاج :(15-11)لشكلا

 

 

Source : 1Steven.M Gorelick, Oil Panic and global crisis, prediction and Myths, Wiley-

Blackwell, 1stedition, New Jersey,2011,p03  

ذروة هربرت من جانب الطلب: الفرع الثاني  

ما أسفرت عنه األزمة النفطية األخيرة أن ذروة النفط التي تحدث عنها هربرت نعيشها من جانب الطلب    

؛ (الطلب)المعاكس  االتجاهفتقارير الطاقة مؤخرا تتحدث بكثرة عن اقتراب ذروة النفط من  وليس العرض

أن الطلب على النفط يقترب من نقطة الالعودة وقد  1310مارس  11حيث توقعت بيتشي جروب في 

نجد  1311-1334فعند ما ننظر إلى مستوى الطلب خالل الفترة  1313يصل إلى مستوى ذروته بحلول 

ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى  1313مليون برميل يوميا في  1101مليون برميل يوميا إلى  1109رتفع من أنه ا

وهذا نمو متدن كما لم تشهد الفترة السابقة  %1أي ما يقارب  1311مليون برميل يوميا في  1401

غرب  ارتفاعات كبيرة في األسعار حتى تمارس ضغوط على الطلب العالمي، حيث بلغ متوسط أسعار

 أندوالر للبرميل و 111و 11دوالر للبرميل وبرنت ما بين  41و 11تكساس خالل نفس الفترة ما بين 

من الواضح أن الطلب العالمي على النفط يقترب من ذروته
2
رغم أن معدل نمو استهالك النفط في آسيا  .

ا الموقف يتعارض مع تضاعف ولكنه عوض النقص في طلب الواليات المتحدة األمريكية التي ترى أن هذ

 1313مليون برميل يوميا في  41تنبؤ وكالة الطاقة األمريكية التي ترى أن الطلب العالمي سيرتفع إلى 

المركبات واالستعانة بالغاز الطبيعي بدال من  لكن هذه التنبؤات تتغير مع ارتفاع كفاءة استهالك الوقود في

تستخدمه تاريخيا بما في ذلك المركبات الخفيفة والنقل النفط في بعض القطاعات االقتصادية التي كانت 

البحري والسكك الحديدية وسيلعب مستوى األسعار دورا هاما في تحديد سرعة االنتقال من النفط إلى 

نستطيع تجاهل تغير هيكل مرونة الطلب في الواليات المتحدة األمريكية أكبر  المعايير األخرى، كما أننا ال

العالم وتجاوبه مع ارتفاع األسعار عكسيا واستخدام الغاز كوقود لتوليد الكهرباء في مستهلك للنفط في 

                                                                 
  
 :اإللكتروني الموقع متوفر على قناة العربية،فهد بن جمعة، نظرية ذروة النفط من جانب الطلب،  - 2
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كمحاولة للدول المنتجة زيادة صادراتها من النفط كما أن الصين بدأت تغير من إنتاجها . الشرق األوسط

المساس  الصناعي ذات الكثافة العالمية الستخدام النفط إلى قطاعات أخرى أقل كثافة الستخدامه دون

ولكن التغيرات  من استخدام النفط العالمي %13بمكونات نموها االقتصادي علما أن النقل مسؤول عن 

وهذا ما يفسر أن ذروة النفط  الهيكلية في استعمال الطاقة سيكون لها أثر كبير على االستهالك العالمي،

ب وتعتبر انخفاض األسعار مع انتقلت من جانب العرض كما تنبأ هربرت في السبعينات إلى جانب الطل

 .ارتفاع معدالت اإلنتاج في األزمة النفطية األخير تفسيرا واضحا للظاهرة

  العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار النفط وآثارها:لثالثاالمبحث 

يعتبر النفط سلعة استراتيجية تحكمها أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية، بحيث تؤثر هذه السلعة على  

مختلف األطراف في سوق النفط وترجع العوامل المؤثرة إلى عوامل جيولوجية حيث أن الدول النفطية 

لها كذلك بعضها يعود الكبرى وصلت إلى ذروة إنتاجها وال تتوفر فيها احتياطات نفطية جيدة يمكن استغال

إلى ظروف اقتصادية وكذا االختالف في الرؤيا والمصالح بين الدول المنتجة والمستهلكة ولكن يبقى 

الطلب والعرض هما المحددان األساسيان لسعر النفط شأنه في ذلك شأن أي سلعة أخرى وسواء كانت 

لى الدول النفطية ذات الطابع الريعي، وتم التقلبات على مستوى ارتفاع األسعار أو انخفاضها فهذا له أثر ع

 :تقسيم المبحث إلى

 العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار النفط؛ :المطلب األول

 .ر تقلبات األسعار على الدول المنتجةاثآ :المطلب الثاني

 العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار النفط: المطلب األول

 العوامل االقتصادية: الفرع األول

ستقرار في السوق النفط العالمي يعتمد على العرض والطلب والموازنة بينهما، باالضافة للمخزون إن اال

العالمي من النفط ألن النفط سلعة استراتيجية لها أهميتها في النمو االقتصادي فهناك عوامل تؤثر في 

 .جانب العرض والطلب العالميين

 :الطلب العالمي على النفط: أوال

ينقسم الطلب العالمي على النفط إلى قسمين 
1

 : 

الطلب بغرض االستهالك والطلب بغرض المضاربة ويمر الطلب على النفط بعّدة تغيرات منذ الصناعة   

البترولية ولطالما كان الطلب على النفط في تزايد مستمر خاصة بعد دخول الهند والصين وزيادة 

 استهالكهما للنفط ؛

                                                                 
1

، العدد األول، (سلسلة العلوم اإلنسانية) جامعة األزهر، مجلة عماد الدين محمد المزيتي، العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية - 

   009،ص 1310، غزة، 11المجلد 



 ا على الدول المصدرةتقلبات أسعار النفط وانعكاساته                      الفصل األول  

 

99 

نفط بغرض المضاربة أو األسواق المستقبلية للنفط، فقد عرفت هذه األسواق منذ منتصف أما الطلب على ال

الثمانينات من القرن الماضي بدخول السماسرة والمضاربين لألسواق العالمية وتعاملهم في بيع البراميل 

، ومنها الورقية بهدف تحقيق األرباح وتأثر الطلب بصورة رئيسية بعوامل عديدة ذات تأثيرات مختلفة

 .معدالت النمو االقتصادي المشجعة للطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4154-5991) تطور الطلب على النفط : (15-12)الشكل 

 

، 511 عماد مكي، مجلة النفط والتعاون العربي، األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، العدد:المصدر

 95ص، 4152 ، الكويت،21المجلد 

حيث واجهت ( 1311-1441)تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في العالم خالل شكل يبين ال

صناعة تكرير النفط في العالم مشكلة التغير المستمر لهيكل الطلب على المشتقات النفطية، وخاصة في 



 ا على الدول المصدرةتقلبات أسعار النفط وانعكاساته                      الفصل األول  

 

91 

العقدين الماضيين، حيث انخفض الطلب على المنتجات الوسطى والخفيفة، فقد انخفضت بالنسبة لزيت 

، بينما ارتفعت نسبة الطلب 1311عام  %13004إلى  1441عام  %1901وقود في هيكل االستهالك من ال

 .1311عام  %11019إلى  %11011على المقطرات الوسطى والغازولين من 

 العرض العالمي على النفط: ثانيا

حاجتها إلى النفط  المتاحة من المخزون في حقول النفط وسياسات الدول النفطية ومدىتعتبر االمكانيات  

لمواجهة احتياجاتها المحلية أو تصديره ومن أجل الحصول على موارد نقدية لتلبية االحتياجات المالية أو 

 :االحتفاظ به لألجيال المستقبلية ومن العوامل المؤثرة على العرض العالمي للنفط

 الطلب العالمي على النفط؛  -

 السعر ودوره الحيوي في تحديد العرض؛ -

 .زون التجاري االستراتيجي خاصة خالل التقلبات الموسمية المخ -

 :لمسيطرة على إنتاج النفطاألطراف ا -5

لقد مرت الصناعات البترولية منذ نشأتها بتركيزها على ثالث شركات ثم سبع شركات عالمية للنفط  

العرض سيطرت على اإلنتاج العالمي واحتكرت السوق وتمكنت من فرض سيطرتها على آليات الطلب و

 .وقد اتجهت الدول المصدرة والمنتجة للنفط إلنشاء كارتل ينظم العالقة بين أطراف السوق

 الشركات العالمية للنفط: الطرف األول

 : (الشقيقات السبع) الشركات العالمية الكبرى  -

لقد سيطرت شركات الشقيقات السبع


على السوق العالمية للنفط خالل ما يزيد على خمس عقود زمنية  

حيث كانت تمتلك عّدة مميزات منها ارتباطها الوثيق ببعضها الذي ساعدها في تنسيق سياساتها السعرية 

فيما بينها، كذلك تمكنت من نسج خيوط شبكة عالمية فيما بينها تمتد مظلتها لتغطي األنشطة اإلنتاجية 

إلنتاج، التسويق، النقل والتوزيع، كما أن هناك عامال ثالثا ال يقل أهمية عن السابقيين مكن هذه المختلفة كا

الشركات من إحكام السيطرة على السوق العالمي للنفط، أال وهو وجود هذه الشركات في سوق الواليات 

الصناعات المختلفة المتحدة األمريكية ذات النفوذ االقتصادي والسياسي  فضال عن تنويع أنشطتها في 

الغير نفطية
1
. 

إيسو، رويال دتش شل، بي بي، موبيل، شيفرون، جولف أوبل، : "وتشمل الشركات السبع كل من 

 ".تكساكو

                                                                 


ون شيرمان لمكافحة قان"بسبب  ستاندرد أويللشركة  الواليات المتحدةاألخوات السبع تتألف من ثالث شركات تشكلت بعد تفكيك حكومة  - 

، إلى جانب أربع منظمات أخرى تمثل شركات النفط الكبرى، لها هيمنة على إنتاج النفط هيمنة من إنتاج النفط ، وتحسين التوزيع ، " االحتكار
وقادرة على التفاوض وهي منظمة تنظيما جيدا .وكانوا قادرين على االستفادة من الزيادة السريعة في الطلب على النفط وتحويله ألرباح هائلة

أ  كارتلباعتبارها  ، واألخوات السبع تمكنوا من الحصول على هيمنة على معظم إنتاج دول العالم الثالث من النفط ، وكان لها تأثير رافض لبد

 .1413يسية في بداية بصورة رئ أوبكواإلنتاج ، من خالل تشكيل  أسعار النفطالدول العربية على سيطرة 
1

 110،ص1441دار حافظ للنشر والتوزيع، السعودية،  ،اقتصاديات النفطمجيد قتحي الخوالي،  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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بي بي، أكسون موبيل، رويال داتش شل، " لم يبقى من الشركات السبع سوى  1319لكن باعتبار سنة   

" والتي تشمل " األخوات السبع الجديدة" ور مجموعة إلى ظه" تايمز فايناشيال" ، كما أشارت "شيفرون

أرامكو السعودية، غاز بروم الروسية، مؤسسة البترول الصينية، الشركة الوطنية اإليرانية للنفط، بترول 

، والفارق هنا أن هذه الشركات وطنية بالدرجة "دي فنزويال، بتروبراس البرازيلية وبتروناس الماليزية

 .طاقتها تحقيق مصالح الدول التي تنتمي إليها وليس بينها اتفاق خفي األولى تحاول بأقصى

  في أوروبا وكذلك نيأكتيمثل الشركة الفرنسية للنفط في الشرق األوسط  ألخرىاالشركات الكبرى  -

مؤثرة في سوق النفط مثل الشركات  وهذه الشركاتل وشركة أوكسيد نتا شركة فيليب  بترو كيوم 

 الكبرى السبع؛

وهي شركات ال تعمل إالّ في الواليات المتحدة األمريكية ذات أحجام : الشركات األمريكية المستقلة -

 مختلفة وتمتاز هذه الشركات إلنتاجها للنفط فقط؛

وهي تلك الشركات التي تكون مملوكة للدولة وتتبع السياسة النفطية للحكومة،  :شركات بترول وطنية -

 .على البترول العالمي لكنها محتكرة للسوق المحلياألمر الذي يؤدي لضعف سيطرتها 

 الدول المصدرة للنفط: الطرف الثاني -

وتنقسم هذه الدول لمجموعتين إحداهم تضم مجموعة الدول األعضاء في منظمة األوبك وتعتبر هذه  

ى المنظمة ذات أثر كبير في تقلبات أسعار النفط، ألنها تعمل في ظل كارتل منظم واألخرى تشتمل عل

الدول المنتجة للنفط غير األعضاء في منظمة األوبك وتهدف هذه المنظمة إلى حماية الدول المصدرة من 

أي إجراءات تجاه أسعار وذلك من خالل تأمين أعلى األسعار للنفط الخام وهذا يشير إلى نجاح منظمة 

 .األوبك في قدرتها في التأثير على األسعار

 هخالفا لغير ط في المستقبل متطور ألن النفط هو المنتج السلعي المتاح عالمياإن التنبؤ أو تقدير أسعار النف

 .من المنتجات، ونوعية المنتجات النفطية يمكن أن تكون مختلفة لتلبية االحتياجات المختلفة للمستهلكين

لها  وبما أن سوق النفط هو أساسا أنشطة إقليمية تنبع من التعاون من مختلف البلدان واألحزاب التي

ومنها  احتياجات وبيئات مختلفة، فإن عدة عوامل تنطوي على ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة
1
: 

وعندما ينمو االقتصاد، سيزداد الطلب   النمو االقتصادي هو العامل الذي يتطابق إيجابيا مع سعر النفط -

إذا كان إنتاج العالم غير قادر  على النفط في حياتنا اليومية وكذلك الطلب على مواجهة التوسع االقتصادي

سعر النفط إذا وعلى العكس من ذلك، سينخفض   على تلبية النمو، وسعر النفط هو بالتأكيد في االرتفاع

                                                                 
1  - Why does oil  prices rise and fall?,p01  

 www.pttplc.com/en/Media-Center/Energy.../petro_01_en.pdf   consulté le :10/10/2017,h12.00 
 

http://www.pttplc.com/en/Media-Center/Energy.../petro_01_en.pdf
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ويالحظ أن معدل نمو االقتصاد العالمي في  كان نمو االقتصاد ضئيال في ضوء زيادة المعروض من النفط

  ؛كل منطقة يجب أن يؤخذ في االعتبار

 .النفط واإلنتاج عامال آخر يؤدي إلى عدم التوازن بين الطلب على يةالموسم اتعتبر التغيرت :سلطقا -

وبشكل خاص، فإن أنماط االستهالك في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية تمليها بشكل واضح 

يبدأ ف( قودأساسا الديزل وزيت الو)الطلب من زيت التدفئة يرتفع  ي فصل الشتاءفف التغيرات الموسمية

تجار النفط لزيادة المخزون من زيت التدفئة في الربع الرابع من السنة للتحضير لفصل الشتاء في بداية 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الطلب ؛ ونتيجة لذلك يميل سعر النفط إلى الزيادة خالل الفترة المذكورة ،العام

زيادة لالمستهلكين مما يدفع المخاوف من نقص النفط  بسبب فيحصل ارتفاع الطلب هو حساس للبرودة

 ؛مخزونات النفط مما يؤدي أيضا إلى زيادة العرض وقد تؤثر على األسعار أيضا

الصيف هو موسم القيادة للدول الغربية ابتداء من الربع الثالث من العام أو  في فصلوفي الوقت نفسه، -

خرى فإن سعره يميل إلى األ السلع أعلى من أنواع وبالنظر إلى أن الطلب على البنزين حوالي يوليو

وباختصار فإن الطقس عامل أساسي آخر يساهم في تغير الطلب  الزيادة في الربع الثاني من العام

 ؛والعرض وسعر النفط

القدرة اإلنتاجية لمنظمة األوبك إذا لم يكن اإلنتاج متماشيا مع الطلب فسوف يتأثر سعر النفط كما شهده   -

حتياطيات العالية إلوبالتالي فإن البلدان ذات ا ،األسعار خالل األزمات النفطية العالمية الماضية ارتفاع

إدارة ومراقبة اإلنتاج لتلبية  هاوبك يمكنواأل .باألسعار نتاجية لديها قوة تفاوضية قوية فيما يتعلقإلوالقدرة ا

فعلى ،ر سوف تتأثر تبعا لذلكاسعاأل إذا كان إنتاج العضو مرتفع جدا أو منخفض جدا، فإن االستهالك

سبيل المثال، يمكن أن يؤدي اإلضراب المتزايد والمتواصل لعمال النفط في نيجيريا إلى عواقب في خفض 

 ؛اإلنتاج وارتفاع األسعار

 ،سياسة األوبك تؤثر السياسة التي وضعتها أوبك أيضا على الطلب والعرض من سوق النفط بشكل كبير -

لزيادة ( أوبك)ته في العالم فإن إعالن منظمة الدول المصدرة للنفط امنتجي النفط واحتياط وباعتبارها أكبر

 ؛ أو خفض مستوى اإلنتاج، ال بد أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط

لحفاظ على مستوى تعمل على اعادة كل دولة  :للمستهلكين الرئيسيين في العالم يةحتياطات النفطاإل -

ومن شأن مخزون النفط  .فقط لتلبية الطلب بما فيه الكفاية من أجل تقليل النفقات النفطلديها من المخزون 

وفي الوقت  السعر سبب في خفضومن المرجح أن يكون  الكافي أن يقلل من القلق من نقص المعروض

قص المخزون بعد ذلك مع ارتفاع االستهالك ويؤدي إلى نعندما يتجاوز الطلب التوقعات، ينخفض نفسه، 

فإن المستهلك الكبير مثل الواليات  ونتيجة لذلك .سيرتفعفي ظل هذا السيناريو، فإن السعر  في العرض

 ؛النفط لتخزينهتماما خاصا اقد أولت  المتحدة األمريكية أو البلدان األوروبية
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ل الغاز الطاقة البديلة إن اكتشاف وتطوير التكنولوجيا الستغالل مصادر الطاقة البديلة األخرى مث  -

الطبيعي والفحم والنووية وغيرها الستبدال النفط بأسعار تنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة، 

وطالما أن التكنولوجيا والتنمية ال تزال محدودة فإن سعر النفط سوف يتقلب  سيقلل من الطلب وسعر النفط

الذين  البلدان التية النفط العالمية تنبه ومع ذلك فإن أزم .ويعتمد على عدم التوازن بين العرض والطلب

 . أسعار النفط إلى تسريع خطتهم لتطوير أنواع الوقود البديلة األخرى تعاني من تقلبات

 العوامل الغير اقتصادية المؤثرة على أسعار النفط :الفرع الثاني

 العوامل الفنية المؤثرة على أسعار النفط :أوال

السوق وبصرف النظر عن مراقبة األخبار والحركة وفقا للعوامل األساسية  ولتجارة المنتجات النفطية في 

سعر قياسي أو تاريخ للمنتجات لسوق النفط، فإن التجار يحتاجون إلى معلومات وإحصائية وكذلك متوسط 

را وتؤثر هذه المعلومات أيضا على قرار بيع النفط وشرائه، كما أنها تؤثر تأثي النفطية لتحديد سعر اليوم

 أكبر في السوق المستقبلية التي لديها أكبر حجم  ها يكونتأثير خصوصا غير مباشر على مستوى األسعار

في الوقت و يتم تكهن التداول في الغالب لتحقيق الربح التداول أكبر من حجم القائمة الحقيقية في السوقمن 

، نيويورك، الواليات (نيمكس)ة بورصة نيويورك التجاري: رئيسية مستقبلية الحاضر هناك خمسة أسواق

، (سغس)، لندن، أوك؛ بورصة سنغافورة (إيب)إنترناشونال بيتروليوم إكسهانج  .المتحدة األمريكية

اآلجلة الصين، اليابان؛ و بورصة شنغهاي (توكوم)سنغافورة؛ بورصة طوكيو للسلع األساسية 
1

 ؛

 عامل سعر الصرف: ثانيا

لذلك فإن تغير قيمة العملة األجنبية  دوليا ويتم بيعه بالدوالر األمريكيالصرف األجنبي يتم تداول النفط  

وعند انخفاض قيمة الدوالر األمريكي ستكون  عند مقارنتها بالدوالر األمريكي يؤثر على سعر النفط

وعلى العكس من  أسعار النفط الخام والمنتجات النهائية المستوردة أرخص عندما تحسب بالعملة المحلية

كما سيؤدي ارتفاع الدوالر األمريكي إلى  .فإن السعر عندما يحسب بالدوالر األمريكي سيكون أعلىذلك 

وعالوة على ذلك فإن تقلب العمالت األجنبية سيجعل من الصعب على التجار  انخفاض أسعار النفط

 .مقارنة أسعار النفط في كل سوق

 العوامل الجيوسياسية: ثالثا

ة دورا هاما ومؤثرا في ارتفاع أسعار النفط فالتوترات واالضطرابات تلعب العوامل الجيوسياسي 

والنزاعات التي تحدث في مناطق إنتاج النفط وتكريره والذي يهدد  أمن تدفق االمدادات النفطية إلى 

المستهلكين وتدفع أسعار النفط إلى االرتفاع وبذلك بقي العامل السياسي عامال آنيا ومرحليا مرهونا 

 .اسية معينة وأثر االضطرابات  والنزاعات في تذبذب أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقةبظروف سي

                                                                 
1

 -  Why does oil prices rise and fall?, op- cit ,p 02  
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 عوامل تقنية: رابعا

تؤدي أعمال التطوير والصيانة الدورية نتيجة لحدوث مشكالت فنية أو حريق إلى وقف اإلنتاج لفترة 

إلى توقف اإلنتاج في حدوث حرائق وفيضانات وأعاصير أدى  1331زمنية محدودة، وقد شهد عام 

مناطق وارتفاعه في مناطق أخرى ومن أمثلة ذلك
1
: 

في مرفأ رأس التنورة بسبب اندالع الحرائق حيث يمثل  1قامت شركة أرامكو باغالق رصيف رقم  -

 مليون طن يوميا من النفط؛ 1إلى  101المرفأ رأس التنورة السعودي طاقة لشحن 

 113حدة األمريكية أدت لخفض إنتاج مصفاة النفط  بمقدار في تكساس في الواليات المت الفيضانات -

 ألف برميل يوميا؛

 .التعطيل في بعض مصافي التكرير النفطية األمريكية -

 ر تقلبات األسعار على الدول المنتجةاثآ: المطلب الثاني

في  التقلبات الشديدة في أسعار النفط لها آثار عنيفة على كامل مستويات النشاط االقتصاديإن   

اقتصاديات الدول النفطية وهذا باعتبار أن االيرادات المالية والتي بواسطتها يتحرك االقتصاد الكلي للدولة 

يعتبر مصدرها المطلق إن لم نقل الوحيد هو النفط وهو ما جعل قضية االستقرار االقتصادي في هذه 

أثر بشكل شديد بتقلبات أسعار براميل الدول غاية في التعقيد خصوصا وأن المتغيرات االقتصادية الكلية تت

الموارد المالية للنفط الخام تشكل أهمية كبيرة " النفط في األسواق العالمية حيث أن الشيء المالحظ هو أن 

في اقتصاديات الدول المنتجة للنفط الخام فهي تعتمد على هذه العائدات النفطية لتمويل برامجها التنموية 

عام وتمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه األقطاروكذلك لتعظيم االنفاق ال
2
. 

 تغير األسعاراآلثار المترتبة في حالة : الفرع األول

 اآلثار المترتبة في حالة ارتفاع األسعار: أوال

 :ينعكس ارتفاع أسعار النفط ايجابا على اقتصاديات الدول المصدرة وذلك من خالل

حيث بلغت العوائد : لنفطية وانعكاس ذلك على تطور مستوى معيشة الفردزيادة كبيرة في العوائد ا -

 119ثم إلى  1413مليار دوالر عام  191لتصل إلى  1499مليار دوالر عام  43النفطية للدول المصدرة 

وقد أتاحت هذه العوائد فرصا لتحسين مستويات المعيشة في هذه الدول، وعززت  1331مليار دوالر عام 

 لحكومات على تنفيذ خطط التنمية االقتصادية؛من قدرات ا

مليار دوالر  1زيادة حجم الفوائض المالية النفطية حيث ارتفعت الفوائض المالية في هذه الدول من   -

 .1413مليار دوالر عام  131إلى  1490سنة 

                                                                 
1

 001عماد الدين الزريبي، مرجع سابق،ص  - 
2

ية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي واالستراتيجيات البديلة البديلة لقطاع المحروقات،دراسة حالة الجزائر ،وحيد خير الدين  -  ، رسالة أهم

 113،ص 1310-1311ماجيستير في العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 آثار المترتبة في حالة انخفاض األسعار: ثانيا

تتلخص فيما يأتي
1

: 

انخفضت العوائد النفطية للدول : النفطية وتراجع معدالت النمو االقتصاديانخفاض من العوائد  -

مليار دوالر سنة  194مليار دوالر بعد أن تجاوزت  131لتبلغ  1411المصدرة بصورة واضحة سنة 

بسبب الظروف السائدة في تلك المرحلة ولقد ترتب على ذلك انخفاض االنفاق العام في هذه الدول  1413

 عدالت النمو االقتصادي؛وتراجع في م

ترتب على هذا االنخفاض لجوء العديد من الدول البترولية إلى : انخفاض حجم الفوائض المالية النفطية -

السحب من أموالها المودعة لدى البنوك األجنبية لتغطية جانب من إنفاقها الجاري أو اللجوء لالقتراض 

 ؛1411مليار دوالر سنة  14إلى  1413عام مليار دوالر  131حيث تراجعت الفوائض المالية من 

تدهور شروط  التبادل الدولي في غير صالح هذه الدول واتساع فجوة العجز في الحسابات الجارية  -

 لموازين مدفوعاتها؛

انخفاض أسعار النفط يشجع الدول المنتجة على ترشيد االنفاق العام وتنويع صادراتها وتوسيع قاعدتها  -

 .اعتمادها الكلي أو الشبه الكلي على إنتاج وتصدير مادة أولية واحدةاإلنتاجية بدال من 

إن الدول النفطية وبمجرد هبوب رياح انخفاض أسعار النفط نجد القائمين على الشؤون االقتصادية    

والسياسية في هذه البلدان يسارعون إلى المطالبة بترشيد االنفاق والتحذير من الدخول في عجز الميزانية 

البون بوضع خطة طارئة لمواجهة االنخفاضات الكبيرة في أسعار النفط  والعكس صحيح فعند ارتفاع ويط

أسعار خامات نجد بعض السلوكيات غير المنطقية من طرف االعالميين واالقتصاديين والسياسيين خاصة 

جور وتحسين في أحزاب المعارضة يطالبون بإعادة توزيع الثروة أو الريع البترولي ورفع مستوى األ

مستوى الخدمات وهذا رغم أن هذه االرتفاعات هي ارتفاعات مؤقتة فقط متجاهلين ما تخفيه األسواق 

النفطية العالمية في كواليسها والشكل التالي يوضح السلوكيات الغير منطقية للبعض والغير مبنية على 

إلى شهر جويلية  1311أسس اقتصادية سليمة وهذا حسب أسعار خام برنت للفترة من أكتوبر 
21311. 

 النفط وسلوكيات المجتمعات النفطيةالعالقة بين أسعار : (15-11)الشكل

                                                                 
1

 140،ص 1443، الدار الجامعية للطباعة، بيروت،  الطبيعية والبشريةاقتصاديات الموارد أحمد منذور، أحمد رمضان،  - 
2

 39،صsenyar capital" ،1311" ، مركز األبحاث ولعنة الموارد والحاجة للميزانية الصفرية تقلبات أسعار النفطمحمد رمضان،  - 
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 11مرجع سابق،ص ولعنة الموارد والحاجة للميزانية الصفرية، محمد رمضان، تقلبات أسعار النفط: المصدر

دوالر أمريكي  113سقف الشيء المالحظ من خالل الشكل هو أنه عند تجاوز سعر خام البرنت  نإ

تزايد حجم للبرميل المطالبة بالعدالة في توزيع الدخل أو الريع البترولي، وزيادة المكتسبات الشعبية 

إلى شهر ماي  1311إضافة إلى  المطالبة بالتنمية وتحسين الخدمات وكان هذا خالل الفترة من فيفري 

دوالر وهو  111ار خام البرنت إلى ما دون من نفس السنة وبعد شهر ماي أي عند بداية انخفاض أسع

دوالر للبرميل وهنا بدأت  43لتصل إلى حدود ( 1311يوليو  -1311أكتوبر ) معدل السعر للفترة 

المطالبة في الدول النفطية وخاصة الخليجية بترشيد االنفاق والتحذير من الدخول في عجز الميزانية 

 اجهة االنخفاض في أسعار النفط؛وكثرت االستسفارات عن الخطط المحتملة لمو

فالتقلبات المستمرة في أسعار النفط جعلت اقتصاديات الدول النفطية تعيش حالة اضطراب دائمة 

حدثت  1411وأوائل  1411ومستمرة، مثال عند حدوث االنخفاض الكبير في أسعار في أواخر عام 

ضاء األوبك أو من خارجها ودخلت أزمات كارثية في الدول المصدرة للبترول سواء كانت من بين أع

اقتصادياتها في مديونية ضخمة أثقلت كاهلها ولسنوات طويلة
1
. 

الصلة "وحتى عند ارتفاع أسعار براميل النفط في اآلونة األخيرة أصبحت الدول النامية تتأثر بسبب

األحفوري ارتفعت التي أصبحت بين أسعار الطاقة وأسعار الغذاء، فكلما ارتفعت أسعار الوقود "  الوثيقة

أسعار المواد الغذائية وبهذا أصبح لهذا المزيج تبعات مدمرة في حالة الفقر بسبب األمن الغذائي في 

العالم، حيث أن أسعار الطاقة المرتفعة سترفع من أسعار األسمدة وأسعار النقل، وهي أكثر العوامل 

قدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية التي تأثيرا على أسعار الغذاء، وهذا باإلضافة إلى أن الدول المت

من اإلنتاج العالمي في إنتاج  %13ربع محصولها من الذرى، وهو ما يمثل  1331استخدمت من عام 

                                                                 
1

 111وحيد خير الدين، مرجع سابق، ص  - 
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الوقود الحيوي، بسبب ارتفاع أسعار البترول ومع زيادة الجفاف والطلب ارتفعت أسعار المواد الغذائية 

عام  %91األساسية بنسبة 
ا أثر على اقتصاديات الدول المنتجة للبترول، لهذا يتوجب وهو م، 11331

على السلطات في هذه الدول التخلص من االعتماد الشبه الكلي على الريع النفطي، واستثمار االيرادات 

النفطية الضخمة خالل هذه الفترة في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تنويع االستثمارات في قطاعات 

أن تكون البديل الحقيقي لهذا المورد الناضب والغير مستقر حتى في إيرادته بدال من أخرى من شأنها 

توجيه هذه االيرادات لالستثمارات خارج األقطار المصدرة للنفط من خالل الصناديق السياسية التي 

 تستثمر ايرادات الثروة النفطية خارج أقطارها األصلية وهذا رغم أن فضاءات االستثمار داخل هذه

 .الدول هي فضاءات جد ممتازة

 تبعية االقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات: نيالفرع الثا

يعتبر االقتصاد الجزائري اقتصادا ريعيا، باعتماده على الموارد الطبيعية فقط وهذا من خالل تأثيره  

 . على مجمل المتغيرات االقتصادية الكلية

 الجزائريمساهمة قطاع المحروقات في االقتصاد : أوال

تشكل الثروة البترولية المصدر الرئيسي سواء من الناحية الطاقوية أومن الناحية المالية بالنسبة    

لالقتصاد الجزائري، فمنذ االستقالل والجزائر تعتمد على ايرادات الثروة النفطية في تمويل برامجها 

لجزائري يفقد توازنه لصالح قطاع التنموية، لهذا أولت للقطاع أهمية كبرى وهذا ما جعل االقتصاد ا

المحروقات على حساب باقي القطاعات ولكن في ظل هذه التقلبات ألسعار النفط يبقى االقتصاد الوطني 

 .مهددا 

 4152-5991تطور نسبة صادرات المحروقات من إجمالي الصادرات الجزائرية للفترة  -1

أي أنها  % 49ت في الجزائر بنسبة تتجاوز تمثل صادرات المحروقات نسبة كبيرة من إجمالي الصادرا  

 .تؤثر في القيمة الكلية للصادرات فإذا ارتفعت تزيد معها قيمة إجمالي الصادرات والعكس صحيح

مليون )( 4152-5991)تطور صادرات المحروقات من إجمالي الصادرات خالل الفترة (: 11-15) 

 (دينار جزائري، نسبة مئوية

 

نسبة صادرات المحروقات من  الصادراتإجمالي  السنوات

 إجمالي الصادرات

1441 19919010 41099 

1441 10091011 41011 

1449 11149041 41011 
                                                                 

1
 10المرجع نفسه،ص - 
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1441 13139011 41019 

1444 499100 41011 

1333 1110090 49011 

1331 19139041 41031 

1331 11139000 41001 

1330 1014109 41011 

1339 10313019 4109 

1331 13311099 49011 

1331 11311039 41011 

1339 09191090 49019 

1331 91919041 41030 

1334 19111011 49041 

1313 10111001 49094 

1311 11110011 49013 

1311 91113033 4909 

1310 19343033 4100 

1319 11941003 49014 

 تاريخ اإلطالع:  algeria.dz-of-www.bankالموقع االلكتروني، متوفرعلى (4152-4114)تقرير بنك الجزائر للفترة 

 51711الساعة  45/19/4159

من إجمالي  %41من خالل الجدول يتضح أن قطاع المحروقات يستحوذ على حصة كبيرة تفوق   

مما يفسر تبعية  %1الصادرات الكلية للجزائر في حين ال تتجاوز نسبة صادرات باقي القطاعات 

االقتصاد الجزائري لقطاع النفط األمر الذي أثر على مردودية االقتصاد خاصة خالل األزمات النفطية 

تراجعت قيمة الصادرات الكلية وصادرات قطاع المحروقات لتصل في  1319فخالل األزمة األخيرة 

دوال للبرميل خالل  13دون مليون دوالر نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما  11113إلى  1319سنة 

 .1319النصف الثاني من سنة 

 4152-5991تطور نسبة الجباية البترولية من إجمالي االيرادات العامة للجزائر خالل الفترة -2

 (مليون دينار جزائري، نسبة مئوية)

فسر تبعية من االيرادات العامة لالقتصاد الجزائري األمر الذي ي   %13تشكل الجباية البترولية نسبة    

 .القطاع القتصاد المحروقات

( 1319-1441)تطور الجباية البترولية من إجمالي االيرادات العامة خالل الفترة (: 31-31)الجدول 

 (مليون دينار جزائري، نسبة مئوية)

نسبة الجباية البترولية من  االيرادات العامة السنوات
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 االيرادات العامة

1441 111901 19041 

1441 111119 13013 

1449 411111 13049 

1441 999111 9104 

1444 413941 11041 

1333 1191111 91011 

1331 1131111 1104 

1331 1130111 19011 

1330 1499933 11009 

1339 1114933 01011 

1331 0311133 14011 

1331 0104133 11011 

1339 1143133 11009 

1331 0191333 00039 

1334 9094133 11091 

1313 1919033 0901 

1311 1111133 01091 

1311 1190133 09039 

1310 1419333 11091 

1319 9111433 14019 
تاريخ  algeria.dz -of-www.bank، متوفر على الموقع االلكتروني(1319-1331) تقرير بنك الجزائر للفترة : المصدر

 .19033الساعة  11/34/131االطالع 

من خالل الجدول وجود عالقة طردية تربط بين قيمة االيرادات العامة والجباية البترولية فهي يتضح 

من االيرادات العامة بالرغم من تعدد مصادر االيرادات في الجزائر، وفي قراءة لمعطيات   %13تفوق 

 ا انتقلت على التوالي الجدول نجد أن هناك عالقة طردية بين االيرادات العامة والجباية البترولية فنجد أنه

مليون دينار  1911933و 1143133إلى  1333مليون دينار جزائري سنة  913333و 1191111من 

وهذا بسبب تواصل ارتفاع أسعار النفط خالل هذه الفترة أما بخصوص تطور نسبة  1331جزائري سنة 

 1330سنة  %11009إلى  1333سنة  %91الجباية النفطية من إجمالي االيرادات فقد انتقلت من 

وسبب هذا التراجع راجع لجهود الدولة في   1331سنة  %00039لتنخفض تدريجيا بعد ذلك لتصل إلى 

تراجع كل من  1310-1334دعم وتطوير القطاعات األخرى ودفع عجلة التنمية ، كما عرفت الفترة 

حين  1319س السناريو سنة االيرادات العامة والجباية البترولية بسبب انخفاض أسعار النفط وتكرر نف

 .مليون دينار جزائري 9111433انخفضت االيرادات العامة إلى 
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تطور حصة القطاع البترولي ضمن الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر للفترة ( 15-11)الجدول   -3

 نسبة مئوية 5991-4152

نسبة القطاع البترولي من الناتج  السنوات

 اإلجماليالمحلي 

1441 14 

1441 1409 

1449 0301 

1441 1101 

1444 1909 

1333 0409 

1331 0004 

1331 01011 

1330 01014 

1339 01031 

1331 91019 

1331 9101 

1339 9009 

1331 9101 
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1334 01 

1313 0909 

1311 0104 

1311 0901 

1310 1401 

1319 19 

تاريخ : algeria.dz-of-www.bank، متوفر على الموقع االلكتروني (1319-1331) تقرير بنك الجزائر للفترة : المصدر

 13033الساعة  11/34/131االطالع 

عرفت حصة القطاع البترولي تزايد مستمر ضمن الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر مما يعكس عجز  

 .لمحلي اإلجماليباقي القطاعات عن تكوين الناتج ا

 على االقتصاد الجزائري 4152آثار األزمة النفطية : ثانيا

 آثار انخفاض أسعار النفط على الصادرات الجزائرية  -1

ضعف انتعاش النمو في البلدان المتقدمة وتباطئه الواضح في البلدان الناشئة والنامية إلى تراجع دى أ   

مخلفا ضعف في الطلب على المحروقات، مما زاد من انخفاض سعر  1311النمو لإلنتاج العالمي في 

من  إذ تراجع % 9901البرنت، في ظل فائض في العرض  ففي المتوسط فقد انخفض سعر البترول ب 

، حيث بلغ متوسط سعر 1311دوالر للبرميل في  10039إلى  1319دوالر للبرميل في عام  41011

دوالر للبرميل واتبعت المحروقات الغازية نفس الديناميكية  10039البرميل للبترول الخام الجزائري 

الطبيعي مقابل للغاز ( BTU)لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  1094إلى  %0109التراجعية بفقدانها 

دوالر في السنة السابقة، أدى التراجع في أسعار وكميات صادرات المحروقات السائلة والغازية  13031

 . 1مليار دوالر 00031إلى  %9000إلى انخفاض الصادرات ب 

 تأثير انخفاض أسعار النفط على المالية العامة -4

جلت المالية العامة عجزا في الميزانية بلغ تواصل عجز الميزانية للسنة السابعة على التوالي حيث س  

مليار  111900من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل عجزا قدره  %1109مليار دينار أي ما يعادل  111001

وبينما تم تمويل عجز السنوات من  1319سنة ( من إجمالي الناتج المحلي الداخلي %900) دينار 

من مخزون االدخار المالي المودع لدى بنك الجزائر فإن  دون اللجوء إلى أي اقتطاع 1311إلى 1334

 تم بواسطة اقتطاعات معتبرة من قائم هذا الصندوق 1311ولسنة  1319تمويل العجز الميزاني لسنة 

على حد السواء عن  1319مقارنة ب  1311في عام  %130حيث نتج االرتفاع الكبير للعجز ب 

                                                                 
1311تقرير بنك الجزائر   - 

1
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وهذا ما  .%409وعن االرتفاع في نفقات الميزانية  %03-وقات االنخفاض في اإليرادات الجبائية للمحر

 :يوضحه الشكل اآلتي

 (يكنسبة من الناتج المحلي االجمال) مؤشرات المالية العامة : (15-19)الشكل 

 

 4151تقرير بنك الجزائر : المصدر

 تأثير انخفاض أسعار النفط على رصيد ميزان المدفوعات -1

 1319مليار دوالر سنة  111فوفقا إلحصائيات بنك الجزائر فان إجمالي الناتج المحلي االجمالي بلغ   

، إن تراجع أسعار النفط في حال استمرارها سيؤثر على 13111مليار دوالر عام  131خفض إلى ان وقد 

تقرير بنك الجزائر قدرة الجزائر المالية في مواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية، وحسب 

فإن احتياطات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في 

األجل القصير إال أن هذه القدرة على مقاومة الصدمة قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار النفط على 

من  16.5%قدر ب ا خالل مستويات منخفضة لمدة طويلة، وكان إجمالي ميزان المدفوعات سجل عجز

مليار دوالر في نفس الفترة من العام السابق ونتيجة لذلك  3011مقابل فائض بإجمالي الناتج المحلي 

بعد االرتفاع المسجل نهاية  1319مليار دوالر في نهاية  191تقلصت االحتياطات الرسمية للصرف إلى 

 .مليار دينار 19901لتبلغ   1311ولتنخفض أكثر سنة  مليار دوالر 149حيث سجل  1310

 (مليار دوالر) رصيد ميزان المدفوعات : (15-11) الشكل

                                                                 
1
 المرجع نفسه - 
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 4151تقرير بنك الجزائر : المصدر

كون  1311/1314البرنامج الخماسي الثالث  على كما أن انخفاض أسعار المحروقات سيؤثر    

االعتمادات المالية التي تخص ميزانية الدولة للسنوات الخمس ترتبط مباشرة بايرادات الخزينة المرتبطة 

 أساسا بأسعار المحروقات في األسواق الخارجية، 

حاليا وفي دوالر للبرميل في حين سعرالبرميل  133علما أن الخطة تتناسب مع سعر مرجعي يفوق   

دوالر للبرميل مما يجبر السلطات إلى اللجوء للتمويل بالعجز، وهذا  13يتجاوز عتبة  المدى المتوسط ال

 .من شأنه أن يضغط على الميزانية وربما يؤدي لتأجيل مشاريع الخطة في المرحلة المقبلة

ر الذي يجعله عرضة من خالل ما تقدم يتضح جليا تبعية االقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات األم

 .للصدمات والتعثرات في ظل توالي تقلبات وأزمات النفط

 

 

 

 

 خالصة الفصل 

اكتسب النفط الخام أهميته من خالل استخداماته المتنوعة مما ساهم في زيادة معدالت استهالكه وبشكل  

خاص من الدول المتقدمة وترتب على ذلك زيادة االكتشافات النفطية واإلنتاج، واستمرت سيطرت 

ار النفط الخام دوليا الشركات العالمية الكبرى على كافة مراحل الصناعة النفطية في العالم بتحكمها بأسع

حيث سيطرت بعد ذلك العديد من الدول النفطية على إدارة ثرواتها النفطية بمحاولة  1490حتى عام 

منظمة األوبك السيطرة على اإلنتاج وتسعير النفط لكنها كانت وال تزال تخفق في تحقيق ذلك بسبب اعتماد 

اإلجمالي مما يجعل تخفيض اإلنتاج للمحافظة  أعضائها على ايرادات النفط كمصدر رئيس للناتج المحلي
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على مستوى األسعار أو رفعها تواجه صعوبة كبيرة مع كل أزمة نفطية ويبقى السناريو يتكرر في ظل 

 .  غياب تنويع اقتصادي لهذه الدول بما فيها االقتصاد الجزائري
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 :تمهيد

يعتبر ميالد السياحة متزامنا مع وجود االنسان على هذا الكون حيث كان ينتقل ويرتحل من مكان آلخر     

باحثا عن مأوى، طعام، شراب، مكان مقدس للتعبد والتبرك به أو تجمعات بشرية أخرى يتعرف عليها؛ 

ور الزمن إلى أن حيث كانت وسائل النقل بدائية وبسيطة تتمثل في الدواب والشراع وتطورت مع مر

أصبحت تحمل جميع وسائل الراحة واألمان واختلف تنقل اإلنسان وكذلك غايته ورغباته من السفر مع 

التطورات الحديثة التي واكبت هذا الكون الذي جعل العالم قريبا من بعضه من خالل توفير التسهيالت 

 يشهده النشاط السياحي الدولي أحد أبرز  والخدمات األساسية التي يحتاجها وبذلك أصبح النمو الكبير الذي

الظواهر االقتصادية واالجتماعية الجديرة باالهتمام والمالحظة في القرن الماضي وبداية األلفية الثالثة، 

مما جعل  حيث ارتفع عدد السياح ومعدل نمو العائدات السياحية حتى فاق معدل نمو باقي القطاعات

مجاالت التجارة الدولية، األمر الذي  زاد من االهتمام بهذا النشاط الحيوي أكبر  من السياحة الدولية واحدة

الهاما من نواحي التطوير والتنمية من بنية تحتية وفوقية وتسويق فضال عن توفير المستلزمات التي 

 :يحتاجها، وتم تقسيم الفصل  إلى ثالث مباحث

 مفاهيم أساسية حول السياحة: المبحث األول

 السياحة الدولية: يالمبحث الثان

 التسويق السياحي: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للسياحةمدخل  الفصل الثاني                                                                              

                                                                                                     

11 

 مفاهيم أساسية حول السياحة: بحث األولالم

مع التطور التاريخي والتقدم الحضاري والتكنولوجي لإلنسانية لم تعد السياحة نشاطا ترفيهيا ووسيلة  

للتسلية، بل أصبحت صناعة قائمة بذاتها لها أبعادها وأهدافها ومساهماتها في المداخل القومية لالقتصاد 

 :ه إلىالوطني في كثير من دول العالم وأداة  للتشاقق بين الشعوب، وتم تقسيم

 التطور التاريخي للسياحة ومفهومها : المطلب األول

 أنواع السياحة وأصنافها: المطلب الثاني

 مقومات وآثار السياحة:المطلب الثالث

 ومفهومها التطور التاريخي للسياحة: المطلب األول

عرفت السياحة منذ أقدم العصور التاريخية فقد دأب االنسان إلى االنتقال من مكان إلى آخر لتحقيق شؤون  

معاشه، حيث قام االنسان قديما بالبحث عن أكله وشربه وملبسه، كما كان دائم االنتقال باحثا عن أصدقائه 

التي كانت نواة الشعوب والدول  ورفاق لدفع الوحشة عن نفسه ومن هذا وجدت الجماعات البشرية األولى

وباالتصال بين هذه التجمعات وغيرها اكتسب معارف جديدة وطور نظم معاشه وبذلك اتسمت هذه 

 .االتصاالت بطابع اقتصادي؛ إجتماعي؛ ثقافي وسياسي

 (1622الحقبة األولى منذ ) العصور البدائية : الفرع األول

نسان سوى قوى الطبيعةوحينها لم يكن هناك قوانين تحكم تصرف اإل 
1

، وبالتالي كان ينتقل من األرض 

القاحلة إلى األرض الخصبة، ومن المكان الغير آمن للمكان اآلمن حيث كان السفر ظاهرة طبيعية مرتبطة 

بظهور اإلنسان والذي يهدف إلى إشباع نزواته واستفاء احتياجاته الشخصية ومن أبرز مظاهر السياحة 

م الدواب والسفن الشراعية وتجسدت أهدافها فيفي تلك الفترة استخدا
2
: 

 االنتقال بهدف التجارة؛ 

 االنتقال بهدف زيارة اآلماكن المقدسة؛ 

 انتقال أبناء الملوك للتعلم في المراكز الدينية في لندن وأوروبا؛ 

 انتقال أبناء األغنياء للتمتع بالطبيعة والمصايف. 

 العصور الوسطى :الفرع الثاني

حتى القرن الخامس ميالديم 092، عام  االمبراطورية الرومانية تبدأ بسقوط  
3

، وبعد ذلك انتقلت التجارة 

إلى الدولة البزنطية وشهدت العصور الوسطى تطور في النقل البحري األوربي، تزامنا مع ظهور الدولة 

                                                                 
111،ص1311، دار الراية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، عمان ،، نظم المعلومات السياحيةعصام حسن الصعيدي  -  1 

13، ص1311، دار اثراء للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  ، مبادئ السياحةمرزوق عابد القعيدو آخرون -
2
 

11،ص 1339، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، األردن، مبادئ السياحةنعيم الظاهر، سراب الياس ،  -
3
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أوروبا من جهة اإلسالمية كقوة حضارية منافسة وامتدادها إلى بيزنطة عاصمة البيزنطنين من جهة وإلى 

ابن بطوطة، وابن : " أخرى جعل منها دولة ذات إشعاع فكري واشتهار عدد من الرحالة العرب من أمثال

 . جبير، والمسعودي والبالذري

 : ومن أهم دوافع السفر في هذه الفترة

 دافع التجارة؛ 

 الدافع الديني؛ 

 ،الترحال واالستكشاف 

 ،طلب العلم 

  االستشفاءتوطيد العالقات ودافع. 

 مرحلة عصر النهضة: الفرع الثالث

م، ونشوء الرأسمالية التجارية وحتى قيام الثورة 02تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء عصر االقطاع في القرن 

التي سميت بعصر النهضة وكان دافع السياحة في هذه  09الصناعية في النصف الثاني من القرن 

 :المرحلة

 المغامرة واالستكشاف؛ 

 الثقافة وطلب العلم؛ 

 المتعة والمشاهدة؛ 

 الدافع الديني. 

 السياحة في العصر الحديث: الفرع الرابع

 :ويمكن تقسيمها إلى

هي المرحلة التي واكبت اكتشاف قوة البخار مما ترتب (: 1622إلى  1922) مرحلة الثورة الصناعية

 وتنوع الرغبات واألهداف السياحية؛عليه سهولة المواصالت وتميز تلك الفترة بزيادة عدد السائحين 

هي المرحلة التي نتجت عنها طفرة صناعة السياحة نتيجة ارهاق : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

الشعوب في الحرب والرغبة في الترف ونشر السالم وطي صفحات الماضي، مع توافر وسائل النقل 

 .مدنية وانخفاض تكلفة السفرالحديثة الناتجة عن تحول الطائرات الحربية إلى 
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 مفهوم السياحة والسائح :الخام الفرع 

 :لقد تنوعت التعاريف بشأن السياحة والسائح نظرا الختالف الباحثين واختالف معايير التميز بينها 

 مفهوم السياحة في االسالم :أوال

يعني ذهب وسار على " ساح في األرض" إن المفهوم اللغوي للفظ السياحة نجد أنه يعني التجوال وعبارة  

أي جريانه ولقد ورد لفظ السياحة " الضرب في األرض ومنها سيح  الماء" وجه األرض وجاء في معناها 

ِ َوَرسُولِِه إِلَىبَرَ " ورد قوله تعالى: في القرآن الكريم في أكثر من موضوع ففي سورة التوبة  اَءةٌ ِمَن هللاه

هِذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن الُْمشْرِِكيَن  َ ف (1)ال ِ َوأَنه هللاه هكُْم َغيُْر ُمْعِجِزي هللاه ِسيُحوا فِي اأْلَْرِض أَْربََعةَ أَْشهٍُر َواْعلَُموا أَن

" (0(ُمْخِزي الَْكافِِرينَ 
1

آمنين مّدة أربعة أشهر ال يتعرض  ، ومعنى سيروا أيها المشركين سير السائحين

من خاللها لكم أحد، اضافة إلى ذلك فان من فرائض االسالم حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، وهذا ما 

التهائِبُوَن الَْعابِدُوَن الَْحاِمدُوَن ( "000-00)يدخل في إطار السياحة الدينية، وفي نفس السورة اآلية 

اِكعُوَن  ِ َوبَشِّرِ السهائُِحوَن الره السهاِجدُوَن اآْلَِمرُوَن بِالَْمْعُروِف َوالنهاهُوَن َعِن الُْمنَْكِر َوالَْحافِظُوَن لُِحدُوِد هللاه

" الُْمْؤِمنِينَ 
2

سياحة أمتي " "صلى هللا عليه وسلم "ومعنى السائحون هنا الصائمون لقول رسول هللا .  

ن للجهاد أو طلب العلم، وفي سورة التحريم ورد قوله ويقول المفسرون السائحون هم المسافرو" الصوم

َباٍت عَ " تعالى هقَكُنه أَْن يُبِْدلَهُ أَْزَواًجا َخيًْرا ِمنْكُنه ُمْسلَِماٍت مُْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِ ابَِداٍت َعسَى َربُّهُ إِْن طَل

"َسائَِحاٍت ثَيِّبَاٍت َوأَبَْكاًرا
3
الصائم سائحا ألنه يسيح من النهار بال زاد  ومعنى سائحات هنا الصائمات سمي 

 .وقال بعض المفسرين مهاجرات أو صائمات

 مفهوم السياحة في القوانين الوضعية :ثانيا

اختلفت تعاريف السياحة وتعددت وذلك نظرا لتطور مفهومها من فترة ألخرى واختالف وجهة النظر لها   

بين الباحثين والهيئات والمنظمات الدولية، إذ هناك من ينظر للسياحة على أنها ظاهرة اجتماعية ومنه من 

 .يراها ظاهرة اقتصادية

ياحة هي أنشطة المسافر إلى مكان خارج بيئته الس: WTO)) تعريف المنظمة العالمية للسياحة  -1

المألوفة لفترة معينة من الوقت ال تزيد عن سنة وال تقل عن أربع وعشرون ساعة بغير انقطاع عن الراحة 

"أو ألغراض أخرى
4

." 

                                                                 
1-1 اآليتينسورة التوبة ، مدنية   -

1
  

111،111سورة التوبة اآليتين مدنية  -
2
  

39سورة التحريم، سورة مدنية، اآلية  -
3
  

4
 -Stepfen Will iams, Tourism ecography, first edition, United state,2003,p00   
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السياحة نشاط يحتوي على عمليتي إنتاج واستهالك تحتم ( J.Lmichaud: ) ميشو جون تعريف -0

ارج مقر اإلقامة األصلي ليلة على األقل، حيث يكون السبب هو التسلية، التداوي، تنقالت خاصة بها خ

"اجتماعات ، زيارات المقدسات الدينية وتجمعات رياضية إلى غير ذلك
1

." 

جاء فيه  Jobert Feulerلأللماني  0822كان أول تعريف للسياحة سنة  :تعريف منظمة األمم المتحدة -0

السياحة بالمفهوم الحديث هي ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر الحديث واألساس منها الحصول على 

االستجمام وتغير المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان الوعي الثقافي المنبثق لتذوق جمال الطبيعة ونشوة 

االستمتاع بجمالها
2
. 

وقد أجمع بشأنه معظم " لخبراء السياحة العالميين رئيس الجمعية الدولية" كيتر هونز" األستاذ تعريف -2

الباحثين في ميدان السياحة على أنه أول تعريف علمي غطى السمات الرئيسية للسياحة وقواعدها ورد فيه 

مجموع العالقات التي تترتب على السفر وعلى إقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما، طالما أن هذه " 

"إلى إقامة دائمة وطالمة ال ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يجلب ربحا لهذا األجنبي اإلقامة المؤقتة ال تتحول
3

." 

أن السياحة السويسرية تتكون من أولئك األفراد الذين : (أكلور: ) Akoller: تعريف السويسري -2

"يقيمون مؤقتا بسويسرا بعيدا عن مقر إقامتهم لألسباب التالية
4

" 

 ارضاء احتياجات ثقافية؛األسباب الصحية أو الترويج أو  -

 .، فضال عن األسباب التعليمية(رحاالت رجال األعمال، مؤتمرات) األسباب المهنية  -

، قد حدد أنواع السائحين المترددين على سويسرا دون اإلشارة إلى Akolerنلمس من هذا التعريف أن 

 .المّدة التي يجب أن يقضيها السائح كحد أدنى أو أقصى لكي تعتبره سائحا

عرفها على أنها كل العمليات المتداخلة :  Herman Vonsholteronتعريف االقتصادي النمساوي -2

وخصوصا العمليات االقتصادية المتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم المؤقتة وإنتشارهم داخل وخارج منطقة 

تصادية فضال عن نجد أنه من خالل هذا التعريف قد ركز على النواحي االق" أو والية أو دولة معينة

"إشارته إلى السياحة الداخلية والخارجية
5

." 

 :ومن التعريف للسياحة نجد أيضا

 السياحة ظاهرة : " 0813المنعقد في روما : تعريف مؤتمر األمم المتحدة للسياحة والسفر الدولي

ؤقتة  ال تقل عن اجتماعية إنسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة إلى مكان آخر لفترة م

                                                                 
11،ص1339، الطبعة الثانية، دار التنوير ، الجزائر،أنواعها، أركانها، مفهومها السياحةخالد كواش،  -

1
  

11،ص1444، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، القاهرة، جغرافية السياحةمحمد مرسي الحريري،  -
2
  

11، ص1491للكتاب، القاهرة،، الهيئة المصرية الحديثة السياحة: محمود كامل -
3
  

19،ص1331، البيطاش للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،السلوك االستهالكي للسائح في ضو واقع الدول المتقدمة والناميةيسري دعبس،  -
4
  

10،ص1331، الطبعة الثانية، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، أصول صناعة السياحةحميد عبد النبي الطاني،  -
5
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أربعة وعشرين ساعة وال تزيد عن إثنى عشرة شهرا بهدف السياحة الترفيهية العالجية أو التاريخية 

"والسياحة كالطائر لها جناحان هما السياحة الداخلية والسياحة الخارجية
1

" 

  كان خارج بيئته السياحة بأنها األنشطة التي يقوم بها الشخص المسافر إلى م: 0880مؤتمر أوتاوا بكندا

المعتادة لمّدة أقل من فترة معينة من الزمن، وأن ال يكون الغرض منها ممارسة نشاط يكتسب منه دخال في 

"المكان الذي يسافر إليه
2

 ." 

 يعرف السائح على أنه أي شخص يسافر إلى مكان خارج محيطه االعتيادي ألقل : تعريف السائح -ثالثا

هذا النشاط المنطقة أو المكان الذي يقوم بزيادرته، كما يتم تصنيف الزائر من سنة على ال تتحمل نفقات 

"كسائح إذ ما أمضى ليلة واحدة بعيدا عن بيته
3

." 

  السائح أي شخص يزور دولة : 0813كما عرف مؤتمر األمم المتحدة للسفر والسياحة الدوليين روما

لسعي وراء عمل يجزى منه في الدولة التي أخرى غير الدولة التي اعتاد اإلقامة فيها ألي سبب غير ا

"يزورها
4

." 

 وبناء على التعريف وجب التفرقة بين السائح والزائر"
5

:" 

هم الزائرون المؤقتون الذين يقيمون على األقل لمّدة أربع وعشرون ساعة في الدولة التي : السائحين

 يزورونها؛

 .وعشرون ساعة في الدولة التي يزورونهاهم الزائرون المؤقتون لمّدة تقل عن أربع : المتنزهون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11، المكتب العربي الحديث، مصر، دون سنة نشر، ص، اإلطار القانوني للنشاط السياحي والفندقيحي محمد مسعدم -

1
  

11المرجع نفسه، ص -
2
  

111عصام حسن الصعيدي، مرجع سابق، ص -
3
  

10يسري دعبس، مرجع سابق، ص -
4
  

5
- Michel Balfer, Marketing des services touristiques et hoteliers, Paris, ellipses,2007p10 
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 مفهوم السائح(:  20-21) الشكل

 

Michel Balfer ;Marketing des services touristiques et hoteliers, Paris, ellipses,2007, p12 

من خالل ما سبق يتضح أن للسياحة تعاريف عّدة تختلف باختالف الزوايا التي ينظر منها للسياحة    

اقتصادية وآخر ينظر اليها كونها ظاهرة اجتماعية وآخرون يركزون فالبعض ينظر إليها بوصفها ظاهرة 

" على دورها في تنمية العالقات االنسانية والثقافية بين الشعوب ومنه يمكن إعطاء تعريف شامل للسياحة

هي النشاط الذي يقوم به األشخاص الذين يميلون للسفر وربما اإلقامة في غير بيئتهم المعتادة لفترة قصيرة 

طويلة دون اإلقامة الدائمة بهدف أساسي هو التمتع بوقت فراغهم لتحمل مخاطر محدودة لنشاطهم في  أو

"إطار امكانياتهم المادية والمعنوية
1

." 

 :يتضح من التعريف السابق

  تعريف السياحة بأنها النشاط الذي يقوم به األشخاص الذين يميلون إلى السفر يستهدف التمكن من

 احي الفعلي والمحتمل، تحليل الطلب السي

                                                                 
91ص،1339، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، القاهرة،اقتصاديات الفنادقغادة صالح، -

1
  

 المسافر

 الزائر ال عالقة له بالسياحة

 المقيم غير مقيم

 لألعمال السائح عابر سريع

 أعضاء الهيئات الدبلوماسية؛ -
 أفراد القوات المسلحة األجنبية؛ -
العاملون المؤقتون ممن يرتبطون بعقود  -

في دولة أجنبية كأن يكونوا خبراء أو 
موظفون أو عماألو أي عمل آخر بشكل 

 مؤقت؛
األشخاص المقيمون عند الحدود ويعملون  -

 في أراضي دولة أخرى
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  السياحة يستبعد تلقائيا السائحين الذين يقضون رحلتهم ويعودون في نفس اليوم دون في تعريفات

االقامة رغم أن هذه الفئة أصبح لها أهمية متزايدة خاصة مع استخدام وسائل النقل السريعة وتسهيل 

 ة ليوم واحد مع العودة دون اإلقامة؛اجراءات االنتقال من بلد إلى آخر ومع وجود برامج محددة معدّ 

 ال يضع التعريف تحديدا زمنيا على طول الفترة المؤقتة إال بما يستبعد اإلقامة الدائمة والهجرة . 

 (المعرفة السياحية)  من السياحة الفردية إلى السياحة الجماعية: السادسالفرع 

"توماس كوك" عندما غادرت أول رحلة بالقطار نظمها  0920بدأت في عام   
1

محطة السكك الحديدية " 

مخفض قدره " جماعي"في ليستر بانخلترا، وقد أصبح كوك أول منظم رحالت حيث حصل على األجر 

تراك ، ومضى  كوك في تنظيم رحالته باالشالوبراشلن واحد لكل شخص في رحلة نظمها من ليستر إلى 

"مع الشركات التي كانت تشير خطوط السكك الحديدية في ذلك
2

، حيث كان ينظم رحالته لتالميذ "

 .المدارس، أما السفر فقد جاء متأخرا

وكانت من ليستر إلى ليفربول وويلز  0922نظم جيمس كوك أول رحلة بغرض تجاري في عام   

م،  0920ثل المعرض الكبير في لندن في عام الشمالية، وقد نظم الرحالت األولى إلى أحداث رئيسية م

م، كما نظم رحلة سير إلى جبال األلب السويسرية، وفي عام 0922والمعرض العالمي في باريس في عام 

م، نظم أول رحلة إلى الواليات المتحدة األمريكية0911
3
اخترع كوك أول ورقة  0913وفي عام .

"تداولية


م نظم أول رحلة حول العالم،  0910السياحية الحديثة، وفي عام ، وكانت شكال مبكرا للشيكات "

حيث وردت تفاصيل الرحلة في جريدة التايمز، بدأت الرحلة من لندن وعبرت المحيط األطلسي إلى 

نيويورك ومنها بالقطار إلى سان فرنسيسكو، ثم عبر المحيط الهادي إلى اليابان ومنها برا إلى القاهرة 

ت كوك من القاهرة إلى لندن، بهذه الرحلة اكتسبت رحالت كوك شهرة كبيرة، حيث التحقت بسفريا

 .فندق 222م بلغ عدد وكاالت توماس كوك السياحية  0992وبحلول عام 

وعندما بدأ سياح الطبقة الوسطى يسافرون إلى أماكن كانت محتكرة لألثرياء من السياح طور هؤوالء 

قطار " جورج ناجلماركرز" قاد بتر البلجيكي  0993ا وفي عام األثرياء أشكاال سياحية أخرى أكثر طرف

الشرق السريع في البداية من باريس إلى البحر األسود ثم إمتدت رحالته فيما بعد إلى أسطنبول بتركيا، 

، ولكن الخدمات ما تزال باقية في أجزاء من 0811وقد توقفت الخدمات المتكاملة إلى أسطنبول في عام 

مؤثثا تأثيثا راقيا، وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ استعمال السفن   قطار الشرق السريعالرحلة كان ال

ذات التأثيث الفاخر حيث وفرت السفن األولى مستوى من الفخامة لم يكن متوفرا في أفضل الفنادق وفي 
                                                                 

".توماس كوك" توماس كوك رجل أعمال بريطاني ورائد في قطاع السياحة، ومؤسس جماعة السياحة -   
191عصام حسن الصعيدي، مرجع سابق،  -

2
  

3
-Jean- Pierre Lazato- Giotar ,Gèographie du tourisme,de l ’èspace consommè à l’espace maitrisè,Pearson    

èdition,France 2003 ,p12 -  
 .نموذج للدفع مستخدم لغاية السفر إلى الخارج يسمح بدفع ثمن المشتريات ولسحب المال: الورقة التداولية -    
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يرا الفرنسية العشرينيات من القرن العشرين الميالدي زار العديد من نجوم السينما األمريكيين الريف

اإليطالية


، مما زاد من شعبيتها هما وظهرت موضة الحمامات الشمسية، وما تزال باقية حتى اآلن بالرغم 

من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض الطويل للشمس ويفسر استمرار هذه الموضة الشهرة السياحية 

 .الواسعة التي تحظى بها مناطق البحر األبيض المتوسط والكاريبي

أصبح التنقل بغرض االستمتاع ميسورا بازدياد تملك ( 0822 -0838) وبانتهاء الحرب العالمية الثانية    

السيارات وتوفر الوقت والمال، وبدخول الطائرات النفاثة التجارية إلى الخدمة في الخمسينات والستينات 

مسافات طويلة، في أسرع  من القرن العشرين، أصبح بمقدور أكبر عدد ممكن من الناس السفر إلى

مطارات أكبر الستيعاب األعداد الكبيرة من المسافرين وشهت تلك الفترة أيضا بناء الفنادق الضخمة في 

 .المناطق الساحلية

" هورايزون" أدى تطور السياحة أيضا إلى ظهور ما عرف باسم الرحالت الشاملة وقد نظمت شركة  

، وكانت هذه 0822سيكا على البحر األبيض المتوسط وفي عام أول رحلة من هذا النوع إلى جزيرة كور

الرحالت بما امتازت به من دقة في التنظيم أوضح نموذج للرحالت الجماعية في القرن العشرين وبازدياد 

 .عدد المسافرين زادت عدد مناطق الجذب السياحي

رة الركود االقتصادي فقد بلغ معدل وفي أوائل الثمانينات من القرن العشرين ظلت تنمو باطراد أثناء فت  

 . %021أكثر من  0818/0882نمو السياحة بين عامي 

 أنواع السياحة وأصنافها: نيالمطلب الثا

 .هناك عّدة معايير لتصنيف السياحة يمكن استعراضها فيما يلي

 س  التصنيفأ: الفرع األول

قامت عّدة دول سياحية بتصنيف أنواع السياحة المختلفة وفقا لعدد من المعايير التي تتناسب مع ظروفها   

وموقعها وإمكاناتها السياحية
1

، وتعددت أنواع السياحة تبعا للدوافع والرغبات واالحتياجات المختلفة 

التقدم والتطور العلمي  المحركة لها، باالضافة إلى أنواع وأنماط أخرى جديدة ساعد على ظهورها

واالستقرار السياسي وكذلك تطور وتقدم الحياة االقتصادية واالجتماعية، وما رافق ذلك من تطلعات 

ومتطلبات ذات صلة بالواقع الجديد لم تكن معروفة من قبل، مثل سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز 

وتجهيزات وعناصر جذب تختلف إلى حد ما في األمر الذي نتج عنه الحاجة إلى توفير خدمات وتسهيالت 

 .خصائصها ومواصفاتها عما كانت عليه متطلبات األشكال األخرى من السياحة التقليدية

                                                                 
-  -  طقة تقع جنوب شرق فرنسا على البحر المتوسط ومن أشهر مدنها نيس، كان،    الريفير الفرنسية  عرفها العرب سابقا باسم سيتمانيا،من

ا، تكثر فيها المنتجعات السياحية .  سانترو بيز، تولون، مارسيلي  

94مرزوق عابد القعيد وآخرون، مرجع سابق، ص -
1
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ومن أهم معايير تصنيف وتقسيم أنواع السياحة المختلفة معيار المنطقة الجغرافية، معيار سمات الحركة  

، ومعيار طبيعة الموسم السياحي ومعيار دافع السائح السياحية وصلها بمّدة االقامة في البلد المضيف

 .لمغادرة بلده

 التصنيف وفقا للدافع أو الهدف:الفرع الثاني

 : أوال السياحة الدينية

بأنها ذلك التدفق المنظم من السواح القادمين من الداخل أو الخارج بهدف التعرف على " وتعرف   

يم روحية لهذا الدين أو المعتقد أو ذاك فهي سياحة تقليدية تمثل األماكن الدينية وتاريخها وما تمثله من ق

زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالنسبة للمسلمين : مصدرا للتعرف على التراث الديني لدولة ما مثل 

"والفاتيكان بالنسبة للمسيحين
1
. 

 السياحة الرياضية ثانيا

مكان آخر في دولة أخرى لفترة مؤقتة بهدف ممارسة  يقصد بالسياحة الرياضية االنتقال من مكان إلى

األنشطة الرياضية المختلفة أو االستمتاع بمشاهدتها مثل المشاركة في دورات األلعاب األولمبية وبطوالت 

العالم
2

، ويعتبر هذا النوع من السياحة من األنواع القديمة والتي كانت تشمل رحالت الصيد، وقد تزايدت 

ادة اهتمام المجتمعات البشرية بهذا النوع من النشاط؛ والسمة األساسية لهذا النوع هو أهميتها نتيجة زي

 .اقامة المهرجانات السياحية والرياضية وذلك الستقطاب أكبر عدد ممكن من ممارسيها 

وقد هذا النوع من السياحة تطورات نوعية في عدد كبير من البلدان مثل اسبانيا، اليونان حيث تتوافر 

مات الترفيهية المكملة والخدمات الصحية لذا ال تزال تحظى باقبال شعبي كبير مما يجعلها سفيرا الخد

"للتعريف بالدول ووسيلة لتسويق منتوجاتها
3

." 

 : سياحة المؤتمرات: ثالثا

ارتبط هذا النوع بالتطورات الكبيرة في العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية بين معظم   

دول العالم ونجدها ترتبط ارتباطا وثيقا بسياحة المعارض، ويعتمد النهوض السياحي في هذا القطاع على 

االت الدولية، موقع المدينة كمنتجع توافر عوامل عدّة مثل اعتدال المناخ، توافر المرافق ووسائل االتص

"سياحي يوفر مناخا مالئما لمثل هذه المؤتمرات
4

." 

 

 

                                                                 
91،ص 1339صر، القاهرة، ، دار الفكر الجامعي، م، التخطيط السياحيمحمد الصيرفي -

1
  

 10،ص1331، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن ، عمان، ، التسويق السياحيمحمد عبيدات -
2
  

191،صمرجع سابق حميد عبد النبي الطائي، -
3
  

100عصام حسن الصعيدي، مرجع سابق، ص -
4
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 :السياحة الثقافية: رابعا

تهتم بهذا النوع من السياحة شريحة من السائحين على مستويات مختلفة من الثقافة والتعليم، حيث يتم   

من حركة  %02ارية، ويمثل هذا النوع نسبة التركيز على زيارة الدول التي تتمتع بمقومات تاريخية حض

السياحة العالمية ويتمثل هذا النوع من السياحة في االستمتاع بالحضارات القديمة وأشهرها الحضارة  

الفرعونية المصرية القديمة والحضارات االغريقية والرومانية
1
. 

يمة ونالحظ من خالل ذلك امتصاص السائح لمظاهر الحياة الماضية لمجتمعات قد: عرفها سميث بأنها

 :مظاهر هامة مثل

أساليب المنازل والحرف، معدالت الزراعة والري ، كما عرف ريتش وزنير السياحة الثقافية بأنها  -

" عنصر جاذبية للمناطق السياحية وقد أبرز مجموعة عناصر تجذب السائحين إلى أماكن معينة منها

"المعمارالحرف اليدوية، اللغة، التقاليد، الدين، فن 
2

." 

 السياحة العالجية: خامسا

وهي سياحة إلمتاع النفس والعالج معا، وتعتمد على استخدام المراكز والمستشفيات الحديثة بما فيها من 

 .تجهيزات طبية وكوادر بشرية لديها من الكفاءة ما تساهم في عالج األفراد الذين يلجئون لهذه المراكز

   :السياحة االستشفائية: سادسا

 السياحية التي خصصت لهذا الغرض وتعتمد على العناصر الطبيعية في عالج وهي زيادة المنتجعات 

المرضى وشفائهم مثل الينابيع المعدنية والكبريتية والرمال والشمس بغرض االستشفاء من بعض 

"األمراض
3

." 

 :السياحة البئية:سابعا

للبيئة بأنها السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق بها ورد تعريف السياحة البيئية من قبل الصندوق العالمي  

التلوث ولم يتعرض توازنها الطبيعي إلى الخلل؛ وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية 

"وحضارتها في الماضي والحاضر
4

." 

سان وما قد يحدثه ومن أهم متطلبات السياحة البئية هو عدم االخالل بالتوازن البيئي الناتج عن سلوك االن

من تلوث واالضرار بها وهذا يتطلب توازن بين األنشطة السياحية والبئية من ناحية وبين المصالح 

 .االقتصادية واالجتماعية التي هي باألساس تقوم عليها من جهة أخرى

 

                                                                 
109عصام حسن الصعيدي،مرجع سابق،ص -

1
  

114يسرى دعبس، مرجع سابق،ص -
2
  

101عصام حسن الصعيدي، مرجع سابق،ص  -
3
  

11المرجع نفسه،ص -
4
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 :السياحة الترفيهية: ثامنا

تكمن فيها الحاجة للراحة الضرورية الستعادة القوى النفسية والفيزيائية للفرد، علما بأن كل إنسان يبحث   

عن التنوع في حياته ويهرب ويتحرر من روتين العمل اليومي ويتمثل الهدف من هذا النوع من السياحة 

 .في المحافظة على صحة الفرد

 :سياحة رجال األعمال:تاسعا

من الحركة السياحية الدولية وهو من األنماط الحديثة المرتبطة  %02لنوع من السياحة حوالي يمثل هذا ا  

بالتقدم الحضاري واالجتماعي في العالم ويشمل األنشطة المختلفة لرجال األعمال وسفرهم للمشاركة في 

 .المعارض الدولية التجارية والصناعية

 غرافيتصنيف السياحة وفق للموقع الج: الفرع الثالث

عامل حركة السياح، عامل البعد أو القرب من البلد السياحي وكذلك : يعتمد هذا المعيار على عّدة عوامل 

 .عامل الحدود السياسية للبلد المضيف أو المستقبل للسياح

 .سياحة دولية، سياحة إقليمية وسياحة داخلية: وبناء على ذلك تقسم السياحة إلى

 : قليميةالسياحة اإل: أوال

قل بين دول متجاورة تشكل منطقة سياحية واحدة، مثل الدول االفريقية أو الدول يقصد بها السفر والتن 

العربية أو دول جنوب شرق آسيا ومن أهم خصائصها
1
: 

 قرب المسافة بين دول المنطقة مما يوفر الوقت؛  -

 إنخفاض التكلفة؛ -

 تنوع وتعدد وسائل المواصالت المتاحة؛  -

 بين الدول المتجاورة أكبر حجما من الدول التي تليها في الموقع؛الحركة السياحية  -

 .أكثر انسجاما مع العادات والتقاليد السائدة من الدول البعيدة -

 السياحة الداخلية :ثانيا

السياحة الداخلية انتقال مواطني الدولة داخل حدود دولتهم وهنا ينتقل السائح من مكان إقامته ليزور تمثل 

ل حدود الدولة التي يقيم فيها وأن يقضي ليلة على األقل من المكان المزار ليس لغرض مكان آخر داخ

 .العمل ولكن بغرض الترفيه واالستجمام أو ألسباب دينية أو حضور مؤتمر أو ندوة

 

 

 

                                                                 
11محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص -

1
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 : السياحة الخارجية: ثالثا

ويقصد بها إنتقال السواح األجانب إلى ما وهذا النوع من السياحة تشجعه معظم دول العالم وذلك   

للحصول على العمالت الصعبة كما يتطلب هذا النوع خدمات مختلفة حيث كلما تنوعت الخدمات السياحية 

 األجانب وعليه يعتمد هذا  من ناحية الجودة واألسعار وتطورت البنية التحتية والفوقية كلما زاد عدد السياح

توفر الخدمات السياحية، تطور البنية التحتية، توفر األمن واالستقرار واحترام : النوع من السياحة على

"السواح، ثبات القوانين  وانخفاض األسعار
1
. 

 تصنيف السياحة حسب مدة اإلقامة :الفرع الرابع

وتنقسم هذه السياحة حسب هذا المعيار إلى
2
: 

 : ياحة موسمية س: أوال

ويقصد بها اتجاه السائحين في مواسم معينة صوب مناطق معينة دون أخرى كما هو الحال في اتجاه   

السائحين إلى الشواطئ والجزر البحرية في فصل الصيف لالستجمام واالستمتاع باعتدال المناخ وممارسة 

يارة األماكن المقدسة في مواسم معينة الرياضة المائية والغوص والصيد ويندرج هذا النوع من السياحة ز

وما يصاحبها من شعائر في مواعيد محدّدة من السنة وهذا يطلق عليها سياحة موسمية الرتباطها بأوقات 

 :محدّدة من السنة ويتكون هذا النوع من السياحة من نوعين

 : السياحة العابرة -

تكون أثناء انتقال السواح بالطرق البرية من خالل الحافالت السياحية حيث أثناء توجهها إلى بلد ما يمر 

 ببلد معين ويبقى فيها لمّدة يوم أو يومين، 

سياحة عابرة تحصل أثناء االنتقال بالطائرات كأن يكون تعطل في الطائرة أو وجود اضطرابات فتقوم 

رحالت لزيارة أماكن أثرية ويكون هذا النوع من السياحة دون تخطيط  بعض الشركات السياحية بتنظيم

مسبق أو تنظيم  ويتم تنفيذ برامجه بسرعة كما يعتمد على المرونة المتوفرة في الشركات السياحية ومدى 

 .وجود عالقة بينها وبين شركات الطيران

 تصنيف السياحة حسب العدد: الفرع الخام 

 السياحة الفردية: أوال

هذا النوع من السياحة غير منظمة يقوم بها الشخص أو مجموعة أشخاص لزيارة بلد أو مكان ما وتتراوح 

مّدة اقامته  حسب تمتعهم بالمكان أو حسب وقت الفراغ المتوفر لديهم وكل سائح من هذه المجموعة له 

الخدمات تعتمد على دوافعه الخاصة ورغباته الخاصة التي جاء لتحقيقها ومدى تمتع هؤوالء السواح ب

                                                                 
وفيق،  - 19،ص1331، دار األزهر، األردن، عمان، صناعة السياحةماهر عبد العزيز ت

1
  

131-139،ص ص 1331، دار المستقبل للنشر والتوزيع ، األردن،عمان،تسويق الخدمات السياحية فؤاد رشيد سمارة، -
2
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مقدرتهم المادية والرغبة التي يحققونها ويعتمد هذا النوع من السياحة على تأثير األصدقاء وتأثير االعالن 

والترويج السياحي ومدى ثقافة السائح إذ أنها سياحة ال تعتمد على برنامج منظم أو محدد
1
. 

 السياحة الجماعية: ثانيا

ضهم جماعيا وضمن برنامج يشمل األماكن المنوي زيارتها ومكان وتكون عندما يسافر السياح مع بع

 .المنام والطعام وغيرها وتنظم عن طريق وكاالت السياحة والسفر

 مقومات وآثار السياحة: الثالثالمطلب 

 مقومات السياحة: الفرع األول

المتمثلة في عناصر ترتبط دوافع السياح ورغبتهم في تحقيق جملة من األهداف وتبحث هذه آماكن اشباعها 

ومقومات الجذب السياحي للمكان أو الموقع السياحي التي تتالئم مع كل هدف من أهداف السائحين ومن 

هنا البد من إبراز هذه العناصر وهذه المقومات لجذب السياح وتشجيعهم على زيارتها وهي بالتالي تمثل 

غباته التي تشكل على الغالب هدفه من جانب العرض الذي يجد فيه السائح ضالته إلشباع حاجاته ور

 .الرحلة السياحية 

 مصادر الجذب السياحي :أوال

 :المقومات الطبيعية-1

وتشمل العناصر الطبيعية مثل السكان مثل أشكال السطح، المناخ، الغابات وعناصر من صنع اإلنسان 

كالمنتزهات والمتاحف والمواقع األثرية التاريخية
2

 :ويمكن تلخيصها في. 

المناخ هو ذلك الجو السائد في بلد معين، إذ يفضل السائح الجو المعتدل الجاف، حيث ينتقل السياح إلى  -

المناطق السياحية الدافئة في فصل الشتاء والمناطق الجبلية والساحلية في فصل الصيف وبالتالي يمكن 

تقسيم المناخ إلى نمطين
3
: 

ا كمناخ البحر المتوسط والمناخات السائدة في تتميز بقلة تقلب خصائص عناصره: مناخات هادئة  -

 .المناطق الغابية والسفوح الجبلية منخفضة المنسوب

نظرا لكثرة تقلب خصائصها كهبوب الرياح وسقوط األمطار الغزيرة وكثرة : مناخات تتسم باالثارة  -

 .سقوط الثلوج وهذا ما يؤثر سلبا على بعض المنشآت السياحية

ناخ ينطوي تحت المقومات الطبيعيةباإلضافة إلى عامل الم
4
: 

 الموقع الجغرافي؛ -

                                                                 
139فؤاد رشيد سمارة، مرجع سابق،ص -

1
  

ار الوفاء لدنيا الطباعة ، أعمال شركات السياحة ووكالة السفر ،لمياء السيد حنفي - 2  11ص، 1313االسكندرية، ؛والنشرد
3
التنمية، دراسة حالة بعض تجارب الدول،  ، المؤتمر العلمي الدولي، السياحة رهانالسياحة في الدول العربية، واقع وتحدياتابراهيم عليوات،  - 

  31ص

191، صمرجع سابقنعيم الطاهر، سراب إلياس،  -
4
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 أشكال سطح األرض؛ -

 الحمامات المعدنية؛ -

 .المناطق الصحراوية -

 : االمكانات التاريخية واألثرية:ثانيا

تعتبر المقومات التاريخية واألثرية من االمكانيات السياحية الهامة وتوجد بالعالم معالم تاريخية هامة   

كاألهرامات في مصر، حيث يكتسب السائح متعة ذهنية من خالل التعرف على تطور وتعاقب 

الحضارات
1
. 

 : المقومات الدينية: ثالثا

واآلثار الدينية وتعتبر مكة المكرمة من أشهر المواقع الدينية  تتمثل المقومات الدينية في األماكن المقدسة 

 .في العالم من حيث عدد السياح الذين يقصدونها من كل بقاع العالم وهذا ألجل أداء مناسك الحج والعمرة

 المقومات الثقافية: رابعا

الشعوب وفنونها الشعبية دورا مهما من خالل رغبة السياح في التعرف على مختلف عادات وتقاليد وتلعب 

 .والصناعة التقليدية لهذه الشعوب والتظاهرات الثقافية والفنية

ويضاف إلى هذه العناصر جميعها الجهات المنفذة للتنمية فالتنمية السياحية تنفذ عادة من قبل القطاع    

ت السياحية الرسمية في الخاص والعام أو االثنين معا حيث تتطلب التنمية السياحية تدخل ايجابي من الهيئا

الدولة لزيادة معدالت االستثمار وقوة العمال وزيادة االهتمام بالمناطق السياحية المتميزة أو المناطق التي 

 .قد تتميز مستقبال بتحقيق االيرادات سياحية أكبر لتوجيه االستثمارات والخبرات الالزمة لها

 خصائص الخدمات السياحية :الفرع الثاني

 :ازها فيما يأتييمكن إيج

 تتميز بخاصية الالملموسية وهذا يعني عدم القدرة الفعلية على : الخدمات السياحية غير ملموسة

التخمين والتقييم وإبداء الرأي وإصدار القرار حولها مع صعوبة المعاينة والفحص والتجربة وهذا يعني 

السمعة والمشورة مثل خدمات الفنادق عدم وجود اختبار مادي لها وتبقى أسس اختيارها تميل إلى أساس 

ومن مشاكل هذه الخاصية والتي تظهر أمام رجال التسويق والبيع صعوبة وصف وتوضيح الخدمة 

وصعوبة وضع السعر يمثل قيمتها الحقيقية وال يمكن توفير الحماية القانونية لها هو غير ملموس عن 

"يتطلب تقديم بيانات عن الخدمة المقدمة طريق براءات اإلختراع، وهناك مخاطر عند شرائها وهذا
2

." 

                                                                 
199نعيم الطاهر، سراب الياس، ص -

1
  

ار المسيرة، عمان ، االردن،  مدخل صناعة السياحة والضيافة، التسويق السياحي والفندقيعلي فالح الزغبي،  - 131،ص1310، د
2
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فالخدمات حياتها وعمرها قصير ويزول في فترة معينة فسيارة : الخدمات سريعة التالشي والزوال

 األجرة السياحية لها منفعة في فترة معينة من خالل استخدامها ولكن بعد هذه الفترة وبمجرد تسليم السيارة 

غرف الفندق عند عدم ارتياد النزالء عليها خسارة ال يظهر لها أي أثر و ام المنفعةألصحابها دون استخد

 قلة خسارة حيث ال يمكن استرداد هذه المنفعة؛والطائرة عندما يكون ركابها 

 حيث أن شراء الخدمات السياحية يعتمد على المعرفة  : الخدمات تحتاج كجهود شخصية لترويجها

مه الزبائن مع تزكيات إلى أصدقائهم  ورغم كل ذلك فتسويق الخدمة والخبرة والدافع عند الزبون وما يقد

 يحتاج إلى مهارة من مقدمها إلى مشتريها  لإلقناع والشراء؛

 فالخدمات السياحية تزداد في أشهر وهي أوقات الذروة وتنخفض في أخرى وهي أوقات : الموسمية

 الكساد؛

 ستجيب مع المتغيرات السياسية واالقتصادية والتي الخدمات السياحية يجب أن تكون مرنة وت: المرونة

 لها تأثير كبير على زيادة أو خفض عدد السياح؛

 اآلثار المختلفة للتنمية السياحية :الثالثالفرع 

وتعتبر السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم كما أنها من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب   

القومي وتحسين ميزان المدفوعات، ومصدرا للعملة الصعبة وفرصة لتشغيل  دورا مهما في زيادة الدخل

"اليد العاملة وهدفا لتحقيق التنمية
1

ولم يقتصر دور السياحة في المشاركة في القطاع االقتصادي لكونها . 

موردا هاما من موارد العملة الصعبة وسبب من أسباب تشغيل العمالة المحلية ولكن اجتماعيا أيضا 

اربتها للبطالة وتنميتها للمجتمعات المحلية في كثير من دول العالم ونتيجة لألهمية االقتصادية بمح

واالجتماعية للسياحة زادت المنافسة بين المقاصد السياحية المختلفة الستقطاب أكبر عدد من السائحين 

 .احيوزيادة االنفاق السياحي في الدول المضيفة فزادت االستثمارات في المجال السي

فمن المنظور االجتماعي والحضاري فإن حركة السياحة حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية     

والحضارية لالنسان، بمعنى أنها رسالة حضارية  وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف االنسانية لألمم 

 .ة الفردوالشعوب ومحصلة طبيعية لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيش

وعلى الصعيد البيئي تعتبر السياحة عامال جاذبا للسياح وإشباع رغباتهم من حيث زيارة األماكن   

الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتاتها والحياة الفطرية باإلضافة إلى زيارة المجتمعات 

 .المحلية للتعرف على عاداتها وتقاليدها

 

 

                                                                 
10مرجع سابق،ص لمياء السيد حنفي، -

1
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 السياحة الدولية: المبحث الثاني

توصف السياحة بأنها األوسع واألسرع نموا بالمقارنة مع الصناعات األخرى، إضافة لكونها المصدر    

واألساس للعمالت الصعبة لكثير من دول العالم فحسب االحصائيات الصادرة للمنظمة العالمية  الرئيس

مليون سائح وبلغ حجم العوائد من  100ومليار قد بلغ عدد السياح الدوليين حوالي  0212للسياحة لعام 

"0210مقارنة بعام  %2دوالر بنمو مليار  1.022السياحة العالمية في نفس السنة حوالي 
1

و ساهمت ،  "

من مجموع القوى  %8يعادل  من الناتج المحلي اإلجمالي في العام وتشغل ما %9 سياحة بحواليال

من صادرات الخدمات العالمية وكل هذه القيم  %32 من الصادرات العالمية و %1 العاملة في العالم و

تعتمد بدرجة رئيسية على السياحة الدولية ألنها مصدر دخول وخروج العملة الصعبة إلى البلد، وتم تقسيم 

 :المبحث إلى 

 مفهوم السياحة الدولية وتطورها؛: المطلب األول

 الدولية حسب األقاليمتطور السياحة : المطلب الثاني

 مفهوم السياحة الدولية وتطورها :المطلب األول

 تعريف السياحة الدولية: الفرع األول 

بأن السياحة الدولية  0822تعرف السياحة الدولية حسب ما ورد عن األمم المتحدة في تعريفها للسائح عام  

 :تخص الصفتين اآلتيتين من السياحة

وتعني األجانب أو المسافرون إلى بلد ما غير بلدهم أو وطنهم الذي اعتادوا العيش :  الوافدة السياحة  -

 .فيه وبما فيهم المغتربون 

 .وتعني سفر مواطنوا بلد ما خارج حدود بلدهم إلى بلد آخر :السياحة الخارجة  -

ألي بلد كان، فان وعليه فإن السياحة الوافدة والسياحة الخارجية تعني سفر السياح عبر الحدود الدولية 

عبروا حدود بلدهم اعتبروا نوعا من السياحة الخارجية بالنسبة لبلدهم ووافدة بالنسبة إلى البلد الذي سوف 

 .يقومون بزيارته

 نمو وتطور السياحة الدولية: الفرع الثاني

ل تأثيره لقد أصبح االستثمار في قطاع السياحة المحرك الرئيس للتقدم االقتصادي واالجتماعي من خال  

على خلق مناصب عمل والمؤسسات ومساهمتها في حصيلة الصادرات وكذا تطوير البنية التحتية في حين 

قبل العقود الستة الماضية تشهد السياحة نموا مطردا ومتنوعا فقد أصبح واحد من أكبر القطاعات 

ياحية الجديدة والتقليدية في االقتصادية وأسرعها نموا في العالم، فقد شهد ظهور العديد من الوجهات الس

 .كل من أوروبا وأمريكا الشمالية

                                                                 
1  - organisation mondiale   du tourisme ,rapport annuelle , Nation Unies,2012,p04.  
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نمت السياحة دون انقطاع تقريبا فقد بلغ عدد  رغم االضطرابات التي شهدها العالم من حين آلخر  

 033ليصل إلى مليار و  0892مليون سائحا عام  092ليرتفع إلى  0822مليون سائحا عام  02الوافدين 

"0202مليون سائحا عام 
1

مليار دوالر  0إلى   0822، في حين وصلت عائدات السياحة الدولية عام "

مليار  0022لترتفع إلى  0882مليار دوالر عام  202وإلى  0892مليار دوالر عام  022لترتفع إلى 

، ومن المتوقع أن يزداد عدد 0202حسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة الصادر عام  0202دوالر عام 

 0232و 0202سنويا ما بين عامي  %3.3الدوليين الوافدين في جميع أنحاء العالم بزيادة قدرها  السياح

حسب الدراسة االحصائية طويلة المدى  0232مليار سائح بحلول عام  0.9حيث يمكن أن تصل إلى 

 .التاليواألشكال  الجداول وهذا ما توضحه    للمنظمة العالمية للسياحة

 تطور عدد ا السياح الدوليين  : أوال

 (مليون سائح) 0212 -1992تطور عدد السياح الدوليين في الفترة من : 20-21الجدول 

 نسبة التغيير عدد السياح السنة

0882 

0222 

0202 

0200 

0203 

0202 

232 

112 

828 

0232 

0291 

0033 

- 

22.1% 

22.9% 

8.21% 

2.20% 

2.03% 

Source: organisation mondiale du tourisme, rapport annuelle , Nation Unies, 2015, p04 

 يمكن إيضاح ذلك من خالل الجدول : تطور عائدات السياحة الدولية: ثانيا

 (مليون أورو)   0212 -1995 تطور عائدات السياحة الدولية: ( 20-20)الجدول 

 معدل التغيير العائدات  السنة

0882 

0222 

0202 

0200 

0200 

0203 

0202 

000.1 

232.0 

182 

111.8 

918.0 

820 

831 

090.29% 

020.01% 

21.99% 

0.11% 

00.91% 

3.18% 

3.99% 

Source: organisation mondiale du tourisme, rapport annuelle , Nation Unies ;2015 ;p04 

 

 

                                                                 
1
-  organisation mondiale du touris me, op –cite, p02 
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 (نسبة مئوية() 4152-5991)نسبة ايرادات السياحة الدولية  من الصادرات العالمية (: 02-02)كل الش

 

: البنك الدولي المتوفرة على الموقع االلكترونيانطالقا من معطيات  الباحثةمن إعداد : المصدر

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.XP.ZS?view على الساعة  11/11/1311: ، تاريخ اإلطالع

17.00 

تعتبر السياحة مصدر مهم للصادرات العالمية وعند مقارنتها مع عشر صناعات أخرى نجد أن العوائد     

إذ  % 9.2 حيث وصلت إلى 0882السياحية العالمية قد أسهمت بأعلى نسبة من الصادرات العالمية سنة 

  .والكيماوية والمنتجات المعدنية ومنتجات الحديد والصلبما ورنت بالصناعات اآللية 

ويجدر بالذكر أن فرنسا والواليات المتحدة األمريكية ،اسبانيا والصين يتصدرون قائمة الترتيب للسياح  

 .في حين دخلت المكسيك في المرتبة العاشرة 0202الوافدين العالمي وعائدات السياحة لعام 

 المحلي االجمالي العالمي مساهمة في الناتج: ثالثا

إن مقدار ما تساهم به السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي يعتمد بصورة مباشرة ورئيسية على حجم   

العوائد السياحية وعلى درجة العالقة بين صناعة السياحة وبقية القطاعات االقتصادية األخرى أو بعبارة 

ة والواردات السياحية وبتعبير أدق يعتمد على الميزان أخرى يعتمد على الموازنة بين العوائد السياحي

 . السياحي
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 (نسبة مئوية( )0212-0222) في الناتج المحلي اإلجمالي الدولية مساهمة السياحة( 20-20)الشكل 

 

متوفر على الموقع   Travel and Tourisme  Impacte 2015: انطالقا من معطيات الباحثة من إعداد: المصدر

: ، تاريخ اإلطالع  /media/files/...impact...2015/world2015.pdf-https://zh.wttc.org/: االلكتروني

 20.11الساعة    32/23/3122

 001لمباشرة في الناتج المحلي االجمالي العالمي تقدر حوالي مساهمة السياحة ا يتضح من خالل الشكل أن

وهذا يعكس النشاط االقتصادي لصناعة  1311سنة  %009ومن المتوقع أن تصل إلى  1319سنة  %

الفنادق ووكالء السياحة ووفقا لهذه الوتيرة من المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي 

 .سنويا %000أي بمعدل نمو  1311سنة  %004اإلجمالي إلى 

 مساهمة السياحة في التشغيل: رابعا

صناعة السياحة من الصناعات كثيفة العمل كون اآللة لم تدخل في كثير من عملياتها اإلنتاجية، باستثناء 

صناعة إمكانية الحجز اآللي في الفنادق وبعض العمليات المالية التي تجري في الفنادق فإن أغلبية قطاع 

وتتولد فرص العمل في السياحة عن طريقتين ، العاملة في تقديم الخدمات السياحية دالسياحة يعتمد على الي

 .الطريقة المباشرة والغير مباشرة: وهما
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 : يمكن تبيان ذلك من خالل الشكل اآلتي

 (مئويةنسبة ) في العالم المساهمة اإلجمالية للسياحة في التشغيل (: 21-22)الشكل 

 

متوفر على الموقع   Travel and Tourisme  Impacte 2015 :من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات: المصدر

 30/31/1319:/، تاريخ االطالع /pdf/media/files/...impact...2015/world201-https://zh.wttc.org.5: االلكتروني

أي  0202وظيفة بصورة مباشرة سنة  022.229.222السياحة يوفر حوالي قطاع مما سبق يتضح أن    

وظيفة كما تساهم السياحة بنسبة  13901140333وقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع إلى  %3.1بنسبة 

، وبصورة إجمالية بلغت مساهمة 1311سنة  %401و 1319من العمالة بصورة إجمالية سنة   409%

 %1309على التوالي ومن المتوقع أن تصل إلى  1311و 1319لسنة  %401و  %409السياحة حوالي 

وهذا يفسر مدى قدرة القطاع على توفير مناصب شغل نتيجة لدرجة تشابكه مع باقي  1311سنة 

 . القطاعات االقتصادية األخرى
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 االستثمار السياحي  تطور :خامسا

 (نسبة مئوية( ) 4151-4111)نسب تطور االستثمار السياحي (: 14-11)الشكل 

 

متوفر على الموقع   Travel and Tourisme  Impacte 2015 :من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات: المصدر

 30/31/1319: االطالع تاريخ  /media/files/...impact...2015/world2015.pdf-https://zh.wttc.org/: االلكتروني

 13033الساعة 

مليار دوالر  902.2حوالي من المالحظ حسب الشكل السابق أن حجم االستثمار الرأسمالي في السياحة  

ليصل إلى  %901وبنسبة ارتفاع در ب  1311سنة  %2.9، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0202عام 

، وتجدر اإلشارة أن حصة السياحة من إجمالي االستثمار الوطني قد تبلغ 1311مليار دوالر سنة  00109

 .1311سنة  904%
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 في السياحة الدوليةالفاعلون الرئيسيون : 11لفرع ا

 4152-4151الفاعلون العشر في السياحة الدولية للفترة (: 14-11: )الجدول

 ايرادات السياحة الدولية حسب الوفود السياحية الدولية

 السنة

 الدولة

 السنة 1319 1310

 الدولة

1310 1319 

   

 10401 11101 أمريكا - 10 فرنسا

 1309 1100 اسبانيا 1401 1109 أمريكا

 1101 1000 فرنسا 1309 1901 اسبانيا

 1109 1303 الصين 1109 1909 الصين

 1101 9009 ماكو الصينية 9909 9109 ايطاليا

 9004 9101 ايطاليا 0901 0109 تركيا

 9101 0001 تايلندا 0101 0309 ألمانيا

 9101 0101 ألمانيا 0101 1400 المملكة المتحدة

 9301 0101 المملكة المتحدة 1109 1109 فدرالية روسيا

 0104 0001 هونغ كونغ الصينية 1101 1109 تايلندا

Source: Organisation Mondiale Du  Tourisme, rapport annuelle , édition2015 - 

( دوالر أمريكي مليار)  (4152-4151) يرادات السياحية الدولية لعشر الدول األولى للفترة االتطور ( : 14-19 )الشكل

 

Source: Organisation Mondiale Du  Tourisme, rapport annuelle , édition2015 
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احتلت فرنسا المركز األول في ترتيب عشر الدولى األولى من حيث استقطاب السياح من خالل الجدولين 

مليار دوالر  21السياحية ب والمرتبة الثالثة من حيث االيرادات  0200مليون سائح عام  93الدوليين ب 

 022أمريكي، في حين احتلت الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى من حيث االيرادات السياحية ب 

مليون سائح، تلتها إسبانيا باحتاللها المركز  12مليار دوالر والمرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين ب 

مليار دوالر أمريكي وجاءت في المركز  12يرادات السياحية ب الثاني عالميا واألول أوروبيا من حيث اال

سنة استثنائية  0203مليون سائح؛ كما اعتبرت سنة  10الثالث من حيث استقطاب السياح الدوليين ب 

مليون سائح وشهدت كذلك ارتفاع في نسبة  19ليرتفع ب   %08بارتفاع في نسبة السياح الدوليين ب 

مليار دوالر أمريكي، وشهدت أيضا تضيع كل من ايطاليا والمملكة  91و  %10االيرادات السياحية ب 

المتحدة لمركز ليتراجعا إلى المركز السادس والتاسع  على التوالي من حيث االيرادات السياحية كما 

حيث احتلتا المركز الخامس ( ماكو وهونغ كونغ) وجهت األنظار في هذه السنة نحو مقاطعتي الصين 

 .لى التوالي فيما تعلق باإليرادات السياحيةوالعاشر ع

ومن المالحظ أن استقطاب الدول المتقدمة ألكبر عدد من السياح وأعلى قيمة للعائدات، مما يفسر أن 

مردودية قطاع السياحة يعتمد بدرجة كبيرة على التقدم االقتصادي والتكنولوجي والتكامل العمودي بين 

جب على الدول النامية السير نحو تطوير جل القطاعات االقتصادية ومن مختلف األنشطة االقتصادية لذا و

  .  ثم التفكير في تنمية القطاع السياحي

 تطور السياحة الدولية حسب األقاليم: طلب الثانيالم

 تقسيم أقاليم السياحة الدولية: الفرع األول

عدد السياح الواصلين إلى كل إقليم قسمت منظمة السياحة العالمية العالم إلى خمس أقاليم للسياحة حسب 

 :ومقدار الحصة السوقية لذلك االقليم وهذه األقاليم هي

 يشمل دول قارة أوروبا؛: اإلقليم األوروبي  -

 يشمل دول قارة أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية؛: االقليم األمريكي  -

 لهادي وجزر األقيانوس؛ويشمل دول جنوب شرق آسيا والمحيط ا: إقليم جنوب شرق آسيا والهادي -

 ويشمل دول افريقيا جنوب الصحراء؛: إقليم افريقيا  -

 .ويشمل الدول العربية: إقليم الشرق األوسط -

ويستثني من هذا التقسيم دول جنوب آسيا كالهند والباكستان وإيران وكثيرا ما تشير لها منظمة السياحة 

 .دول جنوب آسيا منفردة دون ذكر لفظة االقليم
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 مليون سائح(0212 -1995) تطور عدد السياح عبر األقاليم : (14-12)الجدول 

 السنوات

 األقاليم

1992 0222 0229 0212 0211 0210 0210 0212 

إقليم 

 أوروبا

020.0 069.1 221.9 262.2 212.2 202.1 220.6 261.92 

إقليم آسيا 

والمحيط 

 الهادي

22.0 112.1 161.1 022.9 016.2 000.2 026.9 020.0 

اقليم 

 أمريكا

90.6 106.0 121.2 122.2 122.1 120.9 126.0 162.92 

اقليم 

 افريقيا

12.0 02.0 22.9 29.9 29.9 20.2 22.9 22.26 

اقليم 

الشرق 

 األوسط

9.2 02.1 20.2 26.0 22.9 21.1 22.6 21.22 

 1.100 1269.12 1202.2 992.2 926.2 660.6 292.9 202.1 العالم

 نطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحةالباحثة اإعداد من : المصدر

قاليم الخمس للسياحة الدولية كما يوضح توزيع نسبة عدد السياح الدوليين من خالل الجدول يوضح األ  

غزارة في اإلنتاج وسوء في التوزيع فمن " برنارد شو" وهذا التوزيع جاء مطابقا لمقولة العالم الشهير 

يليها إقليم  % 20.9الجدول نجد أن توزيع السياحة الدولية تتركز في قارة أوروبا بنسبة ال تقل عن دراسة 

 %2.1والدول العربية بنسبة  %02.2يليها إقليم أمريكا بنسبة   %00.8شرق أسيا والمحيط الهادي بنسبة 

 5%. وإفريقيا بنسبة   

 تطور السياحة في االقليم األوروبي :الثانيالفرع 

بلغ  0822تتصدر قارة أوروبا العالم من حيث عدد السياح الدوليين ومن حيث حصتها السوقية، ففي عام   

، استمر عدد %11.2مليون سائح وبلغت حصتها من ذلك  01.9عدد السياح الدوليين في قارة أوروبا 

في حين وصل  %0229عام  23.2مليون سائح ما يعادل  292.0السياح الدوليين بالنمو الكبير حتى بلغ 

ومن المالحظة الجديرة بالذكر أنه في  %22مليون سائح بنسبة تجاوزت  290إلى  0202عدد السياح عام 
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الوقت الذي ترى فيه تزايد عدد السياح الدوليين إلى قارة أوروبا نجد في نفس الوقت تناقص الحصة 

 .اقليم آسيا والمحيط الهادي السوقية للقارة، إذ كان تفسير ذلك يعود للنمو السريع للسياحة في

 :عوامل تطور السياحة في أوروبا:ثانيا

 :عملت مجموعة من العوامل على تطور السياحة في قارة أوروبا

 :الموقع الجغرافي  -1

تحتل أوروبا موقعا متوسطا في العالم فهي تشكل امتدادا بريا لقارة آسيا من الشرق واتصاال بحريا عبر    

المحيط األطلسي من القرب مع دول أمريكا وعبر البحر المتوسط مع دول العالم العربي وإفريقيا هذا 

سهل األوروبي فقد أكسبها الموقع شبه الجزري إضافة إلى طبيعة تضاريسها المتمثلة في امتداد واسع لل

حركة واسعة لالتصال مع دول العالم فقديما خرجت منها أوسع الهجرات البشرية في التاريخ خاصة في 

عصر االستكشافات الجغرافية وما تاله من هجرات استمرت حتى منتصف القرن العشرين وتمثلت 

لهولنديين والبرتغاليين واإلسبان مليون مهاجر من الفرنسيين واالنجليز وا 12إلى  22بخروج ما بين 

اتجهوا إلى أمريكا الشمالية مستخدمين النقل البحري والذي يمثل الوسيلة الرئيسية للنقل في تلك العصور
1

 ،

كما أن للموقع أوروبا الجغرافي ميزة مناخية نظرا لموقعها في العروض الشمالية المعتدلة والباردة ما بين 

وأقل ما يوصف مناخ أوروبا من قبل الباحثين بأنه أنسب موقع لسكن  درجة شمال 10-31دائرتي عرض 

 .االنسان إضافة إلى أن قارة أوروبا تكاد تخلو من صفة الصحراء المناخية

 : التطور التكنولوجي: ثانيا

تعد أوروبا مهد الثورة الصناعية العامل الذي دفعها للهيمنة على جزء كبير من العالم الستمرار زخم تلك   

 :الثورة وهذا العمل أكسب أوروبا الكثير من التطور ونخص منها

 تطور كبير في مجال النقل سواء البحري منه أو البري أو الجوي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية؛  -

  تطور الثروات ففي التصنيف الدولي لمستوى الحياة والذي تصدره األمم المتحدة  -

- UN.Huan development Index"
2

، لتحديد أعلى عشرة دول في العالم في مستوى أو نوعية "

نجد أن من بين العشرة دول في العالم سبعة دول أوروبية تشغل المستوى   Quality of lifeالحياة 

مراتب مختلفة ضمن التسلسل  فالنرويج احتلت المركز األول في العالم تليها السويد في المركز الثاني 

ابع وايسلندا في المركز السابع وفلندا في المركز العاشر أي باستثناء المراكز الثالث وبلجيكا في المركز الر

هذا المستوى من . والسادس والتاسع والتي عدت للواليات المتحدة األمريكية وكندا  واليابان على التوالي

                                                                 
 

1
 -Joel Raboteur, Introduction à l’economie du tourisme , Harmattane ,2000 ,p15 

-  Human Development Index, HDI.UNDP,2013.P05 -
2
  



للسياحةمدخل  الفصل الثاني                                                                              

                                                                                                     

11 

 21أوروبي  022دث الدراسات أشارت إلى أن لكل حالحياة مكن األوروبيين من السفر والسياحة وفي أ

 .رحلة سنويا 

دولة ال توجد تأشيرة أو أي  01فتح الحدود وإلغاء التأشيرة في دول االتحاد األوروبي والبالغ عددها   -

 .نوع آخر من قيود الدخول والحركة بين هذه الدول باستثناء الهوية الشخصية للتعريف 

دول القصد السياحي في العالم حيث  نتيجة لهذه العوامل فقد جاءت كل من فرنسا واسبانيا في طليعة 

احتالتا المرتبة األولى والثالثة على التوالي وإيطاليا في المركز الخامس وألمانيا في المركز السابع أي 

بعبارة أخرى أن من بين أعلى عشرة دول قصد سياحي في العالم كان منها خمسة على األقل دول أوروبية 

 .والشكل الموالي يوضح تطور السياحة في أوروباالث منها دولتين في المركز األول والث

 (مليون سائح) 0212-1992تطور عدد السياح في أوروبا للفترة (: 20-08)الشكل 

 

 4151انطالقا من معطيات التقرير السنوي للمنظمة العالمية للسياحة  الباحثةمن إعداد :المصدر

 الهادي تطور السياحة في إقليم أسيا والمحيط: الفرع الثالث

يشغل هذا االقليم الجزء الشرقي لقارة آسيا متمثال في الصين واليابان والفلبين والجزء الجنوبي ليشغل    

دول مثل أندونيسيا وكوريا والفلبين وماليزيا وسنغفورا، كما يشمل جزء المحيط الهادي وهي دول 

لصادرة عن منظمة السياحة الدولية اآلقيانوس وهي كل من أستراليا ونيوزيلندا فإن معظم االحصائيات ا

مقابل   %2تفردها معلومات مستقلة عن تسمية اقليم وربما يعود السبب إلى تدني حصتها السوقية إلى 
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لباقي دول العالم، شهد االقليم تطورا كبيرا في السياحة الدولية؛ وباستثناء  82%


، فان نمو عدد 0223

أخذ ينافس االقليم األمريكي في حصته  0222وسريعا حتى أنه منذ سنة  السياح الدوليين إلقليم كان كبيرا 

لم يتجاوز عدد السياح في هذا  0822السوقية ليشغل مكانة ويأتي في المرتبة الثانية في العالم، في عام 

من مجموع السياحة العالمية مقارنة مع إقليم أمريكا والذي  %2.9مليون سائح وبحصة سوقية  2.0االقليم 

مليون سائح للعام نفسه وقد تسارع النمو السياحي في هذا االقليم بشكل  1.2وبعدد بلغ  30%لغت حصته ب

تخطى االقليم األمريكي بعدد السياح وبالحصة السوقية حيث بلغ عدد   0220كبير حتى أنه بحلول عام 

 .مليون سائح ألمريكا 116مليون سائح مقابل 001.0السياح في هذا االقليم 

وصل عدد السياح الدوليين  0221تمرت هذه الصورة التنافسية إلقليم أسيا والمحيط الهندي ففي عام واس 

مليون سائح  20أو بزيادة أكثر من  %02.1مليون سائح وبحصة سوقية قدرها  092.8لهذا االقليم إلى 

قد   0220بر من عام سبتم 00عن االقليم األمريكي وإذا ما أخذنا باالعتبار أن أحداث  %2وبنسبة حوالي 

أثرت على السياحة الدولية وبسبب نقص في عدد السياح الدوليين في كل دول العالم ومع ذلك تبقى حصة 

تجاوزت  0202مليون سائح سنة  013.3االقليم من السياحة الدولية في ازدياد مطرد حيث وصل إلى 

 .من المجموع الكلي 00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
*

 السياح بنسبة الحاد الغير نمطي والذي انتشر في بعض من دول االقليم خاصة الصين في انخفاض في عدد تسبب مرض االلتهاب الرئوي  -

  على المستوى العالمي1.2.و 13%
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مليون ( 0212-1992) قليم آسيا والمحيط الهاديد السياح الدوليين إلتطور عد: ( 20-22)الجدول

 سائح

 % الحصة السوقية عدد السياح السنة

1992 57.7 13 

0222 110.6 16 

0221 116.6 16.9 

0220 126.11 17.8 

0220 114.2 20 

0212 250.37 26.41 

0210 233.77 22.6 

0210 249.78 23 

0212 020.022 00.00 

 

Source: Organisation Mondial Du Tourisme,rapport annuelle,2015 

 

الجدول في أن نمو القطاع السياحي في دول شرق آسيا والمحيط الهادي في تزايد مطرد كما يوضحه 

ويعود ألسباب عديدة نذكر منها
1

: 

يزيا وسنغافورا حيث تجاوزت نسبة النمو االقتصادي خاصة في الصين ومال: تسارع النمو االقتصادي  -

 3في بداية التسعينات مقارنة مع بقية دول العالم والتي كانت بين   %8-1وأندونسيا وكوريا الجنوبية بين 

 ؛%2إلى 

ركزت على الهدف السوقي وعلى المنتجات السياحية تحت مسمى : االستراتيجية التسويقية للسياحة -

Visit thaïe land وكذلك فعلت الصين وكوريا  Discover Korea   

وارتفاع عوائد  %01وهذا أدى الرتفاع في عدد السياح في دول االقليم بنسبة وصلت إلى أكثر من  -

 ؛%21.1السياحة بصورة كبيرة وصلت إلى 

 االستقرار واالنفتاح نحو العالم؛ -

-  

                                                                 
193مرزوق عايد القعيد وآخرون، مرجع سابق،ص -  -

1
 

-  
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حيث أدركت دول اإلقليم أن سياسات التحفظ والعزلة لها مؤثرات سلبية على  :عولمة النقل الجوي -

االقليم والسياحة بصورة خاصة البعد الجغرافي لإلقليم وتعقد طبيعة األرضية مما يصعب تطوير النقل 

البري فعمدت لتطوير نقلها الجوي وتسهيل عمليات السفر من خاللها فضال عن تخفيض تكاليف النقل بين 

مكن من عبور  A340من نوع  Airbusو  111االقليم باالعتماد على طائرات من نوع جامبو  دول

المحيطات، حيث أقدمت دول االقليم كسنغافورا، تايوان وماليزيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والفلبين 

حيث  0881 مع الواليات المتحدة األمريكية عام  Open Skiesلالنضمام إلى اتفاقية السماء المفتوحة

سهلت هذه االتفاقية لشركات النقل الجوي العالمية حرية الهبوط وحمل المسافرين من وإلى دول اإلقليم 

 . األمر الذي انعكس على إيرادات القطاع

من خالل ( التصنيع) للتنمية تتجنب المسار التقليدي ( وخاصة الهند)بلدان جنوب آسيا وتجدر اإلشارة 

العالمي عبر األنشطة التي يتصدرها قطاع الخدمات مدعوماً بتكنولوجيا المعلومات المشاركة في االقتصاد 

، ونظام التعهيد الذي يساعد الخدمات على التغلب على قيودها السابقة باعتبارها أنشطة غير قابلة للتداول

قطاع ولكن هذا حدث بعد تطور تكنولوجي خاصة في مجال المعلومات، وهكذا مرة أخرى يتضح أن تبني 

 .الخدمات بصفة عامة والخدمات السياحية بصفة خاصة يحتاج لتطوير البنية التكنولوجية لالقتصاد ككل

 تطور السياحة في إقليم أمريكا: الفرع الرابع  

يشغل اإلقليم األمريكي دول أمريكا الشمالية والوسطى ودول البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، ظل هذا   

0220اإلقليم  يشغل المرتبة الثانية من أقاليم السياحة العالمية وحتى عام 
1

، حيث تسارع النمو السياحي في 

 . ي للمرتبة الثالثة ألقاليم السياحة العالميةاقليم آسيا والمحيط الهادي  وأزاح هذا األخير االقليم األمريك

 (مليون سائح() 0212-1992) تطور السياحة الدولية في أمريكا: (20-22)الجدول 

 %الحصة السوقية (مليون سائح)العدد  السنة 

1992 92.8 21.0 

2000 128.2 18.8 

2001 122.1 18.00 

2010 150.6 15.88 

2011 156.1 15.69 

2012 162.7 15.72 

2013 168.21 15.46 

2014 180.96 15.97 

 من إعداد الباحثة انطالقا من المعطيات السنوية للمنظمة العالمية للسياحة: المصدر

                                                                 
111مرجع سابق،صمرزوق عايد القعيد وآخرون،  -

1
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، حيث تسارع نمو 0222وحتى عام  0882يالحظ من خالل الجدول نمو السياح بصورة كبيرة منذ عام 

، من مجموع السياح الدوليين في العالم وبحلول عام  %32بنسبة  0822مليون سائح عام 1.2السياح من 

 001.1مليون سائح وإلى  000.0بدأ التدهور في عدد السياح الدوليين حيث انخفض العدد إلى 0220

كا حيث بلغ أعلى تناقص في عدد السياح الدوليين في أمري 0223وقد سجل عام  0220مليون سائح عام 

 - 0202-، ولم تتحسن حصة االقليم من السياحة حتى الوقت الحاضر 0222مليون سائحا مقارنة مع  02

والحرب التي قادتها الواليات المتحدة األمريكية على  0220وهذا يعود ألحداث الحادي عشر من سبتمبر 

Sarsإضافة إلى مرض  0223كل من أفغانستان والعراق عام 
1

 . 

لمنظمة العالمية للسياحة االقليم األمريكي إلى أربعة أجزاء وهي دول أمريكا الشمالية وتشمل تقسم ا  

من مجموع  %19.3، وتبلغ حصتها من السياحة الدولية (الواليات المتحدة األمريكية، كندا، المكسيك)

ويشمل  %02بة ودول بحر الكاريبي ويحتل المركز الثاني بنس 0202حصة االقليم األمريكي كله في عام 

دول بورتريكو، جمهورية الدومنكان، كويا اليهاما وجمايكا، وإقليم أمريكا الجنوبية ويشغل المركز الثالث 

ويشمل البرازيل، األرجنتين، تشيلي، أروغواي والبيرو واإلقليم الرابع يشمل دول  12%بحصة بلغت

لين الموالين  يشرحان مكانة أمريكا ويشمل كوستاريكا وكوانتماال، والشك c%5أمريكا الوسطى وبحصة 

 .سياحيا سواء من حيث حصتها من السياحة الدولية أو عائدات السياحة ككل

 0212 حصة إقليم أمريكا من السياحة الدولية: (20-29)الشكل 

 

 الباحثة إنطالقا من المعطيات السابقة من إعداد: المصدر

                                                                 
- sars: Severe acute respiratory syndrome  

والتهاب  التنفسليصيب ضحاياه بصعوبة  آسيافي الصين وأخذ ينتشر في بلدان العالم والسيما في دول جنوب شرقي  "سارس"فيروس بدأ ظهور 

 . المتالزمة التنفسية الحاّدة الوخيمةرئوي غامض ُعرف الحقاً 

 69%أمريكا الشمالية 

البحر الكاريبي %14  

 الجنوبية أمريكا

 .أمريكا الوسطى
5% 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
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 مليار دوالر ( 0212-1992)تطور ايرادات السياحة االمريكية للفترة (: 20-12)الشكل 

 

 العالمية للسياحةمنظمة لانطالقا من المعطيات السنوية ل الباحثةمن إعداد : المصدر

 إقليم الشرق األوسط: الخام الفرع 

تتوفر في الوطن العربي إمكانيات سياحية فريدة ال تتوفر لغيره من األقاليم السياحية في العالم، وتمتلك   

معظم الدول العربية المقومات األساسية لتطوير السياحة وصوال إلى التكامل في العروض السياحية الذي 

لي مقومات تنشيط السياحة في الوطن من شأنه أن يزيد نصيب الدول العربية من السياحة العالمية وفيما ي

العربي
1
: 

  الموقع المتميز الذي يشغله الوطن العربي باعتباره حلقة وصل مع العالم وخاصة أوروبا المصدر

 الرئيسي للسياحة العالمية؛

  وجود الشواطئ التي تمتد على طول البحر المتوسط والمحيط األطلسي والبحر األحمر والبحر العربي

 عربي وقد حياها هللا بكثير من الكنوز الثمينة كالشعاب المرجانية والشواطئ الرائعة ؛والخليج ال

 وجود جميع الفصول في السنة في الوطن العربي األمر ساهم في سحر طبيعته على مدار العام؛ 

مركز اإلشعاع الديني في العالم ومهبط الدينات الثالث؛ 

 

 

 

                                                                 
119مرزوق عايد  القعيد وآخرون، مرجع سابق،ص  -
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 تطور السياحة في الشرق األوسط: أوال

 (مليون سائح()  0212-1992) تطور السياحة الدولية في اقليم الشرق األوسط (: 20-29)لجدول ا

 الحصة السوقية (مليون سائح)عدد السياح  السنة

1992 12 0.0 

0222 02.2 0.2 

0212 26.0 2.1 

0211 22.9 2.29 

0210 21.1 2.90 

0210 22.6 2.29 

0212 21.22 2.2 

 انطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحة الباحثةإعداد  من: المصدر

 %2الجدول فإن إقليم الشرق األوسط يساهم بأدنى حصص السياحة الدولية حيث لم تتعدى كما يوضحه    

لتستقر عند  0202عام  %1ولم تتجاوز  0822سنة  %0من مجموع السياحة الدولية بل كانت تمثل 

مليون سائح عام  20أما من حيث عدد السياح فقد تطور عدد السياح الدوليين من  0202عام  2.2%

وهذا العدد إذ ما قورنا بعدد السياح في فرنسا وحدها نجدها ال  0202مليون سائح عام  20إلى  0822

كما ذكرنا وهذه األرقام ال تعبر عن قدر هذا اإلقليم بما يمتلكه من مصادر جذب سياحي  %29يمثل سوى 

سابقا فهو مهد للحضارات والديانات السماوية فضال عن مناخه
*

المعتدل إضافة إلى ثرواته الغنية، فضال 

عن موقعه الجغرافي الذي يتوسط العالم بمساحة تخلو من الحواجز الطبيعية وتشرف على المحيط 

 منفذ للتجارة والنقل البحري األطلسي وعلى البحر المتوسط والخليج العربي والبحر العربي ويحتضن أهم 

 :ومن جملة العوامل المؤدية لتدني مستوى اإلقليم من السياحة الدولية و أهمها

 يعد اإلقليم من أكثر المناطق الملتهبة في العالم وأكثرها حروبا ابتداء من عام : ظاهرة عدم االستقرار

في فترة الربيع العربي والتي أثرت  وما يشهده من تقلبات سياسية خاصة( 0202)إلى غاية اليوم  0829

 بشكل أساسي على الدول العربية؛ 

 ونتيجة لعدم االستقرار الذي تشهده المنطقة ظلت الهواجس األمنية هي : القيود المفروضة على السفر

المسيطرة على تنقل المسافرين من اإلقليم ومن خارجه وهذا أدى إلى ضعف السياحة البينية أو السياحة 

 ة في اإلقليم؛العربي
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 بغياب شبكة من السكك الحديدية كما في أوروبا وال توجد طرق برية : ضعف النقل والمواصالت

للسيارات حديثة وآمنة وال توجد  بحرية حديثة المستوى أما النقل الجوي الزالت كلفته أعلى من قدرة أبناء 

 لحج؛اإلقليم لذلك كثيرا منهم لم يتعود النقل جوا باستثناء فريضة ا

 ضعف البنية التحتية والفوقية للسياحة؛ 

  لم يظهر اإلقليم العربي ككتلة اقتصادية كما في تجربة االتحاد األوروبي وباستثناء دول الخليج العربي

 وهذا أثر كثيرا على تنمية صناعة السياحة؛

عدد السائحين وإلعطاء صورة واضحة لمستوى السياحة الدولية لدول إقليم الشرق األوسط من بيان   

 .تم االستعانة بالجدول التالي 0202 -0882الدوليين لكل دولة للسنوات 

 السياحة الدولية في دول الشرق األوسط (:20-26)الجدول 

 (ألف سائح)العدد  الدولة

0882 0222 0202 0202 

 - 0212 911 0031 الجزائر

 3882 2021 0292 210 األردن

 8.109 02220 2001 0200 مصر

 - 021 19 02 الكويت

 0322 0.019 120 - لبنان

 - - 012 81 ليبيا

 1222 8099 2019 2202 المغرب

 - - 210 028 عمان

 221 200 302 - فلسطين

 0901 0122 319 031 قطر

المملكة العربية  

 السعودية

0028 1292 02922 02289 

 811 282 39 33 السودان

 - 9221 0201 210 سوريا

االمارات العربية 
 المتحدة

813 3821 1230 - 

  0202 13 20 اليمن

 0320 1823 2229 3022 تونس

 - 0209 19 129 العراق

 - 882 0202 0311 البحرين
 نطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحةلباحثة امن إعداد ا
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 (مليار دوالر( )0212-1992)للفترة  تطور االيرادات السياحية في منطقة الشرق األوسط(: 20-11)الشكل 

 

  من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحة: المصدر

 آثار التحركات االجتماعية على السياحة  في بلدان الربيع العربي: انياث

كان دور السياحة في االقتصاد حيويا في جميع البلدان العربية األربعة التي شهدت تحركات اجتماعية    

هي الحصة األعلى للسياحة  %09.1وكانت تونس  0202خالل االنتفاضات التي بدأت في ديسمبر عام 

وفيما يتعلق  %01.0ة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل العقد األول من األلفية تليها مباشرة مصر بنسب

من القوى العاملة في المتوسط السنوي  %01.9و  %02.0بالعمالة في مصر وتونس، فإن القطاع يشغل 

على التوالي  أما في اليمن وليبيا كانت مساهمة هذا القطاع متواضعة مقارنة مع مصر وتونس وهذا ما 

 .يبرزه الشكل الموالي

 (0212-0222)من الناتج المحلي االجمالي والتشغيل ربع األ ولالدمتوسط حصة ( : 20-10 )الشكل

 

 نظمة السياحة العالمية من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات م : المصدر

دور مصر وتونس من حيث عدد السياح القادمين واإلنفاق السياحي خالل العقد الماضي، برز يو     

مليار دوالر من العائدات السياحية من  1.9ومليون سائح في السنة في المتوسط  9.8استضافت مصر 
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ناحية أخرى
1
توجد اليمن وليبيا بمستويات منخفضة نسبيا من عدد السياح الوافدين واإلنفاق السياحي على  

مرة من مصر في المتوسط وهذا ما يبرزه  22مدى العقد الماضي كانت عائدات السياحة في ليبيا أقل من 

  .الشكل الموالي

 (0212-0222)للفترة  (مليار دوالر أمريكي)ومتوسط االنفاق السياحي (  ماليين)متوسط عدد السياح (: 20-10)الشكل 

 

 

 من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحة: المصدر

 تداعيات الربيع العربي على قطاع السياحة في البلدان األربعة المختارة -0

كانت مصر الوجهة السياحية األكثر شعبية بين الدول األربعة حيث استضافت  0202-0222بين عامي    

قبل التحركات االجتماعية وكانت لمصر عدد متزايد باستمرار من  0202البالد أكبر عدد من السياح عام 

ي ومع ذلك كان تأثير حيث بدأت آثار أزمة الرهن العقار 0228حتى عام  0222السياح القادمين منذ عام 

حيث انكمش عدد السياح  0228و 0229أكبر من ذلك بكثير بين عامي  0200االنتفاضات في عام 

 0200من سياحها في عام  %33.0فقدت مصر  0200و 0202ولكن بين عامي  %0.3القادمين بنسبة 

حسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة
2
. 

س من المستغرب بما أن الوجهات السياحية المهمة تأثرت بسبب شدة تأثير ذلك على القطاع السياحي لي

االحتجاجات وتقع فنادق القاهرة في ميدان التحرير حيث مكان االحتجاجات وانخفضت نفقات السياحة 

 .وهذا ما يبرزه الشكل الموالي  0200في عام  %30.2أيضا بنسبة 

 

 

 

                                                                 
1
، مركز األبحاث االحصائية واالقتصادية واإلجتماعية "األفاق والتحديات" السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي - 

  11، ص1310والتدريب للدول اإلسالمية،

19السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مرجع سابق، ص -
2
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 (0211-0222)عدد السياح الدوليين في مصر : ( 20-12)الشكل

  

  من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات منظمة السياحة العالمية:  المصدر

حصة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة إلى مستوياتها في بداية األلفية، وانخفضت بشكل كبير  

 .في التشغيل % 02.9في المساهمة االجمالية في الناتج المحلي االجمالي و   %00.2بعد تراجع 

 نسبة مئوية( 0202-0222)إجمالي مشاركة السياحة في التشغيل للفترة (: 20-02)الشكل

 

 من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحة: المصدر

 

، 0203ووفقا للتقرير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي يحمل تقرير التنافسية للسفر والسياحة عام  

تحليال متعمقا عن تنافسية االقتصادات في جميع أنحاء العالم حيث تراجعت مصر بعشر مراتب في ترتيب 

لتي شهدها البلد في نفس الفترة والتي يمكن إرجاعها لالضطرابات ا 92التقييم العالمي لتصل إلى المرتبة 
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انخفض تقييم السالمة والبيئة األمنية إلى أدنى مستوى له في جميع بلدان المئة واألربعون المشمولة في 

التقرير
1
. 

 %09.1في تونس كانت السياحة من الناتج المحلي اإلجمالي هي األعلى بين باقي الدول في المتوسط      

حيث انخفض عدد  0200نتيجة اآلثار السلبية للتحركات اإلجتماعية عام غير أن القطاع عانى الكثير 

وكان هذا الرقم أقل حتى من عدد الوافدين عام  %32.0مليون أي تقلصوا بنسبة  2.0السياح الدوليين إلى 

مليار دوالر ومع 0.2إلى   % 01.3وقد نجم عن هذا التراجع في عائدات السياحة في تونس بنسبة  0222

في  %02في عدد السياح الدوليين وزيادة  %02.2مع زيادة قدرت ب  0200دت البالد انتعاشا ذلك شه

عائدات السياحة حسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة
2
. 

ونمت بنسبة  0200من نمو السياحة في الربع األول من عام  %8جهات شمال إفريقيا وعموما جمعت   

في عدد الوافدين  %00حيث سجلت الرقم اإلجمالي للنمو ب 0200في الربع الثاني من عام  00%

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكان هذا النمو  0200للسياحة الدولية في النصف األول من عام 

ت من الربع على الرغم من أن وتيرة النمو قد تباطأ %20إلى حد كبير سبب االنتعاش الملحوظ في تونس 

في الربع الثاني من نفس السنة مقارنة مع نفس الفترة  %31إلى  %23والتي مثلت  0200األول من عام 

 .0200في عام 

 %02.0وانخفضت مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات 

منخفضة  %00.3ة حيث انكمشت بنسبة وسجلت أدنى مستوى لها في التشغيل في العشر السنوات الماضي

 .%00.1بنسبة 

 التأثيرات على المنطقة  -0

خسائر   أخذت التطورات االجتماعية والسياسية في العديد من البلدان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا    

فقد  0203وفقا لتقرير منظمة السياحة الدولية عام  0200شديدة على قطاع السياحة في المنطقة عام 

على التوالي  %8.0و  %2.1نخفض عدد السياح الدوليين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة ا

ومن ناحية أخرى فإن تصاعد الصراع السياسي في سوريا إلى حرب  0202مقارنة بعام  0200من عام 

في  %00أهلية تسبب بضرر خطير على سياحة جارتها لبنان حيث انخفض عدد السياح القادمين بنسبة 

السياحة الوافدة من وتعرضت االقتصادات ذات الحصة كبيرة من  0200األشهر السبعة األولى من عام 

                                                                 
1 www.weforum.org/ttcr,p159, Tourism competitiveness, report 2013, World Economic Forum &The Travel  – 
 

19السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مرجع سابق، ص -
2
  

http://www.weforum.org/ttcr
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أوروبا مثل تونس ومصر إلى حدوث تباطؤ في وتيرة نمو السياحة على حساب الوضع االقتصادي 

الضعيف في منطقة اليورو
1
. 

خالل ما تقدم يتضح أن عدم االستقرار السياسي قد أضر بصناعة السياحة ليس فقط في البلدان من      

بلدان مختلفة بأنماط وشدة مختلفة أصيبت بعض الدول  التي صارت فيها االضطرابات ولكن أيضا في

بانخفاضات مفاجئة وهائلة مثل الحالة التونسية وتميز اآلخرون مثل اليمن باتجاهات متواضعة لكنها في 

 .0229معظم البلدان كان تأثير التحركات االجتماعية أكبر بكثير من األزمة المالية لعام 

 تطور السياحة في إقليم افريقيا :السادسالفرع 

وهو األخير من أقاليم السياحة الدولية حيث نجد أنه رغم تطور السياحة الدولية في اإلقليم من نصف   

لكن  0202مليون سائح عام  22.19لينتقل إلى  0221مليون سائح عام  22.0إلى  0822مليون سائح عام 

لسياحة الدولية ويرجع ذلك إلىمن ا %2مع ذلك أن حصة االقليم كانت أقل من 
2
: 

 تحتل قارة إفريقيا موقعا هامشيا من خطوط التجارة والنقل العالمي نظرا : الموقع الجغرافي إلفريقيا

المتداد الصحراء االفريقية الكبرى في جزئها الشمالي وبذلك عزلت بقية القارة عن شمالها وحرمها ذلك 

أوروبا إضافة إلى مرور خط اإلستواء من وسط القارة جعل االتصال بالسوق السياحي العالمي في  من

 مناخها حار ورطب مما ال يساعد على جذب السياحة خاصة في فصل الصيف؛

 حيث تشهد القارة حروبا ونزاعات قبلية مستمرة أدى إلى عدم االستقرار معظم دول : العامل السياسي

 القارة اإلفريقية؛

 دول كثيرة من إفريقيا وبصورة خاصة تلك الدول التي تعاني من تنتشر في : الفقر والجهل والمرض

 ظاهرة الجفاف؛

 حيث تخلو القارة من شبكات النقل السككي ويواجه النقل البري صعوبات : ضعف النقل والمواصالت

 . الربط اإلقليمي للقارة بسبب الظروف الطبيعية والمناخية

 :المعطيات اآلتيةهذا ما انعك  على مردودية القطاع  كما توضحه 

 

 

 

 

                                                                 
19التعاون اإلسالمي، مرجع سابق، ص السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة -

1
  

2- Le touris me en Afrique, Facteur de croissance et d’amélioration des moyens du subsistance , Banque 

consulté le: 15/10/2016 www.worldbank.org/africaMondial, 2011.p04,   
 

http://www.worldbank.org/africa
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 (0212 -1992) تطور السياحة الدولية في إفريقيا : (20-29)الجدول

 (نسبة مئوية) الحصة السوقية (مليون) عدد السياح  السنة 

0882 02.0 3.2 

0222 01.8 2.0 

0202 28.8 2.01 

0200 28.1 2.88 

0200 23 2.00 

0203 22.8 2.02 

0202 22.9 2.80 

  تقرير المنظمة العالمية للسياحة:المصدر 

 

 (مليار دوالر( ) 0212-1992)للفترة  تطور االيرادات السياحية في إفريقيا(: 20-12)الشكل 

 

 نطالقا من معطيات المنظمة العالمية للسياحةا الباحثةمن إعداد :المصدر

ومن المالحظ حسب تقارير المنظمة العالمية للسياحة  أن أغلبية السياح يعمدونا للسياحة داخل أقاليمهم    

سياح يختارون أقاليمهم كمقصد للسياحة ومن ناحية أخرى جرت التقاليد على  2من أصل  2بحيث أن 

لسياحة لكن الوجهة تغيرت كانت أكبر مستقطب ل -أوروبا وأمريكا الشمالية –كون االقتصاديات المتقدمة 

حاليا فبزيادة النمو االقتصادي في أسيا وأمريكا الوسطى والشرقية وكذا منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 

 .أضحت كذلك قطبا سياحيا فعاال
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 التسويق السياحي: المبحث الثالث

ي علم اإلدارة حيث ظهر ولد التسويق نتيجة التطور المستمر للحضارة الصناعية فضال عن االنضباط ف  

المصطلح في سنوات العشرين في الواليات المتحدة األمريكية أما كمصطلح مهني قطاع السياحة استخدم 

في أوروبا ومع الوقت أصبح التسويق أداة أساسية إلدارة قسم التنمية السياحية، وتم تقسيم  0822في 

 :المبحث إلى

 يق السياحي؛مفاهيم عامة متعلقة بالتسو: المطلب األول

 السوق السياحي؛: المطلب الثاني

 .المستهلك السياحي: المطلب الثالث

 مفاهيم عامة متعلقة بالتسويق السياحي: المطلب األول

 تعريف التسويق السياحي: الفرع األول

 :هناك العديد من التعاريف نذكر منها

والتنظيم بمعنى اعتماده على البحوث التسويق السياحي هو سلسلة من أساليب وتقنيات ترتكز على العقل "

وتحليل اإلجابة على األسئلة بهدف تحقيق الرضا التام لنفسية السياح بدرجة أولى دون نسيان راحة سكان 

البلد المضيف وماليا من أجل المؤسسات السياحية  وكذا تفسير الحاجة إلى السفر بغرض المتعة والعالج 

"يمكن إيجازها في العمل، األسرة، التكليف بمهام أو لإلجتماعاتوالتعليم، الرياضة أو ألسباب أخرى 
1

." 

"Krippendorfكما طرح "
2

هو منهج التكييف وتنسيق السياسات "تعريف موسعا بعض الشيء  0810" 

التجارية السياحية على المستوى المحلي أو اإلقليمي والوطني والدولي بهدف إرضاء مجموعات محددة 

 .من أجل تحقيق أقصى ربحمن المستهلكين وكذا 

:أما منظمة السياحة العالمية حددت ثالث وظائف للتسويق السياحي" 
3

 

من خالل جذب زبائنها بإقناعهم بأن الوجهة والمعالم والخدمات السياحية والفوائد الحالية هي : اإلتصال -

 بالضبط ما نرجو الوصول إليه دون تفكير في أي بديل آخر؛

االبتكارات التي تعرض لتقييم فرص المبيعات كونها تتوافق مع احتياجات  حماية وتطوير: التطوير -

 ورغبات العمالء المحتملين؛

باعتماد العديد من تقنيات البحث وفحص ما إذا كانت هذه النتائج تظهر االستخدام األمثل : الرقابة -

 ية؛للفرص السياحية المتاحة وما إذا كانت األموال التي تنفق تعادل قيمتها الفعل

                                                                 
Jost Krippendorf, Marketing et Tourisme, Berne, Herbert Lang, 1971,p10  - 

1
 

2
 - Robert Lanquar et Robert Hollier, Le marketing touristique, que sais-je ?, puf, Paris,1966,p09 

 Ibid, p10 -   
3
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التسويق السياحي بأنه عملية إدارة التي تسمح للشركات والمؤسسات السياحية للتعرف على " كما عرف 

عمالئها الحاليين والمحتملين للتواصل معهم قصد تحديد احتياجاتهم ورغباتهم وتأثير الدوافع على 

منتجاتهم مع رغبات عمالئها المستوى المحلي و اإلقليمي والوطني أو الدولي من أجل صياغة وتكييف 

"لتحسين رضا السياح وتحقيق أقصى قدر من أهدافها التنظيمية
1

." 

 خصائص التسويق السياحي :الثانيالفرع 

نتيجة للتقدم  التكنولوجي الكبير الذي طرأ على الصناعة في العالم بعد الثورة الصناعية التي قامت في    

يث تطورت الصناعة من صناعة بدوية إلى صناعة آلية ضخمة أوروبا حدث تحول كبير في هذا المجال ح

ومتطورة وازداد االتجاه إلى تطبيق سياسات اإلنتاج الوفير واالهتمام بتحسين مستوى جودة السلعة دون 

النظر إلى تطبيق سياسات تسويقية معينة تتجه لالحتكارات العالمية التي كانت سائدة في هذا الوقت 

ين المشروعات الصناعية المختلفة وفي بداية القرن العشرين بعد إنتهاء الحرب ومحدودية المنافسة ب

العالمية الثانية حدثت تطورات تكنولوجية حديثة في بعض دول العالم أدت إلى ارتفاع كبير في مستوى 

المعيشة لمجتمعات هذه الدول وزيادة مطردة في عدد السكان العالم مما أدى إلى ظهور أسواق كثيرة 

منتجات الصناعية واتساعها لتشمل مناطق كثيرة في هذا العالم باإلضافة إلى ظهور النظريات لل

والسياسات التسويقية  في مجاالت البيع والتوزيع أكثر من السياسات اإلنتاجية التي كانت سائدة في 

طور الماضي وبذلك بدأت كلمة التسويق تظهر في أفق قطاع األعمال ومرت بمراحل كثيرة من الت

والتحول حتى أصبحت ترتكز على العميل والمستهلك للتعرف على رغباته و اتجاهاته أكثر من التركيز 

على العملية نفسها تم تطويع اإلنتاج وتطويره لكي يتالءم مع هذه الرغبات واالتجاهات لزيادة فرص البيع 

والتوزيع للسلع المادية، أما في مجال السياحة
2

مثل التأمين والبنوك إلى غير ذلك  باعتباره نشاطا خدميا 

فإن النظرة التسويقية العامة له ال تختلف عن تسويق السلع المادية خصوصا في ظل المفهوم الحديث 

للتسويق ألن الهدف العام للتسويق في كلتا الحالتين واحد وهو تحقيق رقم معين من األرباح أو االيرادات 

ة الملموسة أو المنتجات األخرى غير الملموسة ومع التسليم بهذا سواء كان عن طريق بيع المنتجات المادي

التوافق ووحدة النظرة التسويقية بين النشاطين السلعي والسياحي فإن هناك بعض الخبراء والمتخصصين 

في علم التسويق يرون وجود بعض االختالفات ظاهرا بين السلعة السياحية التي تمثل المنتج السياحي 

يعية والمقومات الصناعية خدمات وتسهيالت للسياحة  والسلع المادية األخرى المتعارف المقومات الطب

 .عليها والتي نلمسها جميعا في مختلف أوجه حياتنا العامة  والخاصة وذلك من حيث خاصية السلعة ذاتها

                                                                 
1
 - Stephen..F. Witt et  Luiz  Moutinho ,Tourisme marketing and management Handbook ,Prentice Hall, 

London,1995,p08 
2
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث     األسس العلمية للتسويق السياحي والفندقي وتجارب بعض الدول العربية،صبري عبد السميع،  - 

  11، ص 1331ودراسات، القاهرة، 
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د المنافع ومع التسليم بأن األساس العلمي للتسويق في كال الحالتين واحد ألنه يقوم على خلق و ايجا

المختلفة للسلعة سواء كانت مادية أو غير مادية إال أن هناك اختالفات بينهما وتتلخص خصائص التسويق 

"السياحي فيما يأتي
1

:" 

  يقوم التسويق السياحي على إثارة الرغبات والدوافع واالتجاهات لدى السائحين المرتقبين من شتى

 أنحاء العالم لزيارة دولة أو منطقة معينة لغرض من أغراض السياحة المعروفة؛

  التسويق السياحي في الدولة المستقبلة للسائحين يعتمد على العرض السياحي الذي تتصف مكوناته بقلة

 لمرونة وعدم القابلية للتغيير في المدى القصير؛ا

 التسويق السياحي يهدف في كثير من األحيان إلى إبراز صور البلد السياحية والتركيز على معالمها

ومناطقها السياحية المتعددة وبالتالي زيادة الحركة السياحية سنويا وذلك باستخدام الوسائل المختلفة 

واإلعالم والعالقات العامة هذا على مستوى التسويق السياحي لألجهزة للتنشيط السياحي كالدعاية 

السياحية الرسمية في الدولة أما على مستوى الشركات السياحية العامة والخاصة فإن أهدافها التسويقية 

 تنحصر فيما تحققه هذه الشركات من أرباح سنوية ناتجة عن مختلف أنواع األنشطة التي تمارسها؛

 لسياحي يعتمد على وجود عالقات مباشرة بين المنشأة السياحية التي تقدم الخدمة والعميل الذي التسويق ا

يشتريها أي يستخدما فشراء الخدمة السياحية يتطلب دائما في كل مرة حضور المشتري وتعامله مع منتج 

الشركات   الخدمة أو الشخص  الذي يؤديها مثل موظفي االستقبال وغيرهم بالفنادق والعاملين في

والمكاتب السياحية وموظفي شركات الطيران وكل من يتعامل معهم السائح ويقدمون له خدمات معينة في 

نطاق الرحلة السياحية أما التسويق السلعي فإنه يقوم  أساسا على وجود حاجة ورغبة معينة لدى المشتري 

عالقة في هذه الحالة تكون بين المشتري يتم إشباعها له من خالل شرائه للسلع التي تحقق له ذلك أي أن ال

وبائع السلعة الذي ال يكون في معظم األحيان المنتج األساسي لها بعكس الخدمة السياحية التي يشارك في 

 إنتاجها من يقوم بتقديمها مما يجعل من التسويق السياحي عملية أكثر صعوبة من التسويق السلعي، نظرا 

مما يؤثر ( العمالء الحاليين والمرتقبين) لخدمات السياحية ومستهلكها لصعوبة االتصاالت بين منتجي ا

 .إلى  حد كبير في قرارات الشراء التي يتخذونها

 أو  التسويق السلعي يحقق مبدأ الحيازة المادية للسلعة المادية بصورة مباشرة بمجرد انتقالها من المنتج

 البائع إلى المشتري أو المستهلك؛

 تسويق السياحي فإنه ال يحقق هذا النوع من المنافع التسويقية ألن السلعة السياحية ال تخضع أما بالنسبة لل

لحيازة شخص معين بذاته وال تنتقل إليه مقابل ما يقوم بدفعه من مال كثمن لها أو غير ذلك ولكن يمكن أن 

                                                                 
11سابق، ص صبري عبد السميع، مرجع- 
1
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لتسويق في كال يستخدمها أو يتمتع بها أكثر من شخص في وقت واحد ولفترة محدودة وبذلك يختلف ا

 الحالتين حيث يحتاج في الحالة األولى إلى فهم كامل لطبيعة وخصائص السلعة التي يتم التسويق لها؛

  يحقق تسويق السلع المادية الملموسة منفعة زمانية نتيجة لطبيعة هذه السلع حيث يمكن القيام بجهود

يتم إنتاجها في المستقبل، لذلك فإن هذا  تسويقية لسلع تم إنتاجها فعال وموجودة بالمخازن أو لسلع سوق

النوع من التسويق يحتاج إلى مهارات وقدرات معينة للتأثر في قرارات الشراء لدى المستهلكين، أما في 

حالة التسويق السياحي فإنه مختلف ألن السلعة السياحية أو المنتج السياحي موجود بطبيعة في الدولة في 

 .ليات التسويقية له يمكن أن يتم في أي وقت من األوقات خالل العامكل وقت ومكان وبذلك فإن العم

 أهداف التسويق السياحي:  الثالثالفرع 

وهناك عّدة أهداف للتسويق السياحي
1
: 

 وهي األهداف التي تعمل على تحقيقها الشركات و الوكاالت السياحية والمنظمات : األهداف القريبة

السياحية وتتمثل في تحقيق نسبة معينة من التدفق السياحي سواء بالنسبة لعدد السائحين أو الليالي السياحية 

 أو اإليرادات السياحية خالل فترة زمنية قصيرة تتراوح بين السنة والسنتين؛ 

يقصد بهذا النوع من األهداف تنوع وتباين األهداف التسويقية التي تسعى للوصول : لمتنوعةاألهداف ا

إليها المنشآت السياحية المختلفة مثل تحقيق الرضا و إشباع الحاجات المختلفة لدى السائحين من خالل 

ل زيادة الدخل تحسين مستوى الخدمات السياحية واالرتقاء بها هذا باإلضافة إلى األهداف المعروفة مث

السياحي والحركة السياحية كذلك يمكن أن يدخل ضمن األهداف التسويقية التوسع وفتح أسواق سياحية 

 جديدة؛ 

وهي التسويقية التي تسعى إلى تحقيقها مختلف األجهزة والمنظمات والشركات  :األهداف المشتركة

على درجة عالية من التقدم والتطور؛ السياحية مثل تحقيق سمعة السياحية طيبة وتوفر خدمات سياحية 

 وهذه األهداف تشرك فيها جميع المنشآت السياحية؛

 هذا النوع من األهداف ويتحقق أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها إحدى يرتبط  :األهداف الخاصة

المنشآت السياحية بشكل خاص مثل احتكار سوق سياحي معين أو تقديم خدمات سياحية متميزة بأسعار 

 . دلة إلى غير ذلك من األهداف الخاصة التي تسعى إليها المنشأة السياحيةمعت

هداف سابقة الذكر يتطلب ذلك جهودا تسويقية كبيرة لتسويق المنتج السياحي في مختلف دول ولتحقيق األ

العالم وهذه الجهود من الصعب أن تنحصر في جهة واحدة أو قطاع معين يظل هو المسؤول الوحيد عن 

التسويقي فالتسويق السياحي يجب أن يكون مسؤولية الجميع بداية من األجهزة التسويقية السياحية العمل 

 .الرسمية ثم الشركات و المنشآت السياحية ذاتها إلى المجتمع بأكمله
                                                                 

1
 13، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المملكة العربية السعودية، صالتسويق السياحيسفر وسياحة،  - 
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 أهمية التسويق السياحي:الرابعالفرع 

العديد من الدول باعتبارها أحد ح أهمية التسويق في هذا القطاع  من آثارها المباشرة في اقتصاديات تتض  

أهم الروافد األساسية للدخل القومي  لما تتمتع به الدول من المقومات جذب سياحي على شكل آثار تاريخية 

ومزارات سياحية طبيعية وثانوية على شكل فنادق ومطاعم وغيرها حيث يتوقف النجاح هنا من جذب 

ه الثروات السياحية المتعددة وتكرار بيعها ويمكن السياح على نشاط التسويق القادر على تصريف هذ

"إبراز أهمية التسويق السياحي فيما يأتي
1

:" 

 حساسية القرارات اإلدارية تعتمد على الجوانب السلوكية، : التسويق يساعد في دراسة سلوك المستهلك

توقعاتهم، وعلماء فإذا كان لدينا معرفة جيدة بسلوك المستهلكين يصبح من السهل دراسة درجة ومستوى 

النفس يرون أن التوقعات والرضا مرتبطان مع بعضها البعض وتوقعتنا المباشرة والغير مباشرة تتأثر 

بتعدد أوجه التطور في المجتمع مثل الدخل المتاح، مستوى التعليم، اتساع االتصاالت الوعي الثقافي 

ة كانت توقعاتنا محدودة اآلن نجد تقدم واإلجتماعي، يالحظ أن هناك تغير في مستوى التوقعات قبل فتر

وفي المستقبل نكون نحن في الماضي وهذا يتطلب دراسة عميقة لسلوكيات وتوقعات األسواق المستهدفة 

من الضروري اإلشارة هنا إلى أن االحساس وصورة المنطقة السياحية في ذهن السائح باإلضافة إلى 

سب لذا البد من جلب االنتباه وتعزيز الرغبة وحث السائح التوقعات التي تساعد في تشكيل السلوك المنا

على التصرف وبشكل االيجابي تجاه المنطقة السياحية من خالل البرامج و األفكار التسويقية الفعالة 

 .للمؤسسة السياحية

 التسويق االجتماعي الحديث يجعل المفهوم : التسويق يساعد المؤسسة في زيادة الفعالية التنظيمية

سويقي متطابق مع التوجهات االجتماعية والتغيرات البيئية المحيطة هذا يساعد المؤسسات السياحية في الت

الحصول على الفاعلية التنظيمة حيث أن المستهلكين المحتملين يمكن تحويلهم إلى سياح فعليين من خالل 

 فهم اإلطار االجتماعي للمؤسسة السياحية؛

عندما يكون السوق السياحي يشهد منافسة حادة وعندما نتكلم عن : اتالتسويق يساعد في إدارة المعلوم

إدارة الصناعات المتعددة تصبح إدارة المعلومات مهمة ألن تطبيق مبادئ التسويق في صناعة السياحة 

تركز على القرارات الرئيسية المبنية على المعلومات الصحيحة ومن الطبيعي أن يتطلب هذا تعزيز 

ة لتكون الخدمات المقدمة تطابق الخدمات التي يبحث عنها السائح إن المناطق المهمة في البحوث التسويقي

التسويق السياحي مرتبطة مع تطوير الخدمات وهذا يتطلب عّدة بحوث تسويقية ودراسة مفصلة عن 

قية حيث يالحظ أن نظام توفير المعلومات التسويالسوق حيث يالحظ أن نظام توفير المعلومات التسويقية؛

                                                                 
14، ص 1311؛ دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التسويق والمبيعات السياحية والفندقيةعالء حسين السرابي وآخرون،  -
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يسهل عملية الحصول على فكرة صحيحة عن متطلبات المستهلك وعن أفكار الشركات المنافسة وألن 

 القرارت المبنية على المعلومات مهمة إلثبات الكفاءة المتميزة للمؤسسة؛

  حتى في مجال صناعة السياحة فإن حّدة التنافس بين الشركات : التسويق يساعد في حدّة التناف

موجود وهذا يتطلب إيجاد خدمات متميزة للسياح ليحصلوا على الخدمات المناسبة وباألسعار السياحية 

المنافسة فإن تطبيق مبادئ التسويق في صناعة السياحة ضروري كون القرارات التسويقية  تسهل إمكانية 

 عمل تحسينات في الخدمات المقدمة للسياح؛

السائح درجة عالية من عدم يواجه  ي صناعة السياحةف :التسويق يسهل عملية تخطيط المنتج السياحي

التأكد فيما يتعلق بالمنتج ودوره في عملية الشراء وال يمكن لهذا اإلنتاج  أن يناسب المستهلكين ذوي 

الخلفيات الثقافية االقتصادية  واإلجتماعية المختلفة مما يتطلب جهدا إضافيا في تخطيط وتطوير اإلنتاج 

نع المسوقون قرارتهم  باإلنتاج، فعليهم مراعاة الحاالت المادية والنفسية ومدى توفر السياحي، حينما يص

 :الخدمات في األماكن النائية والضواحي وعند التخطيط لعمل إنتاج سياحي من المهم أن يتم مراعاة ما يلي

ز الطعام أماكن عن الموقع التسهيالت المقدمة له، خدمات تجهي الصورة التي يحملها السائح في ذهنه  -

 الترفيه وسهولة الدخول إلى المناطق يرتادها السياح؛

 التسويق السياحي مرتبطة مع مرونة  إن: دور التسويق السياحي في تسهيل عملية تحديد األسعار

تحديد األسعار لتكون أكثر مصداقية وعملية تحديد األسعار عملية معقدة وتحتاج إلى دراسة مسبقة للتسعير 

مراجعة سياسات المؤسسات السياحية المنافسة باإلضافة لهذا فإن أصحاب العمل يجب أن يكونوا وإلى 

على دراية ووعي كامل بالظروف المتغيرة في السوق حيث تعتبر مبادئ التسويق مهمة لتسليط الضوء 

ى مدير على االتجاه الذي يخدم المصلحة الخاصة والعامة؛ وبخصوص المصلحة العامة للمجتمع، يجب عل

التسويق أن يكون على دراية كاملة بها لتحقيق األهداف التي تؤكد أن السعر يمكن أن يؤثر للمبيعات أن 

 ترتبط في أسواق جديدة أو يمكن أن ترتفع االستهالك مع ازدياد نفقات الشركات المنافسة؛

 هاما في التأثير على ا دور تلعب االستراتيجيات التسويقية :يساهم التسويق في تطوير عمليات الترويج

المستهلك، الطلب فإن على المؤسسة التسويقية تسهيل عمليات اإلبتكار في القرارات الترويجية وتصبح 

اإلعالنات التجارية والحمالت الدعائية ذات أهمية بارزة فإذا سمحت الشعارات الدعائية واإلعالنات 

ؤوالء المستهلكين المستهدفين إلى مستهلكين التجارية في التأثير على المستهلك فإن عملية تحويل ه

حقيقيين تصبح مهمة سهلة وعلى نطاق واسع جدا وهذا يجعل مخططوا البرامج الدعائية والحمالت 

اإلعالنية والبرامج الترويجية عموما، يهتمون بالحاالت النفسية والتغيرات اإلجتماعية ويقدمون احتياجات  

هذا فإنهم يصبحون في وضع يحتم عليهم ابتكار شعارات وبرامج ومتطلبات المستهلك وعند القيام ب

ترويجية فعالة وحساسة تساهم في التأثير المباشر على السائح من خالل اختيار وسائل وعناصر الترويج 
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المختلفة في صناعة السياحة يكون المستهلك في وضع حساس فمن الضروري هنا أن تكون الثورات 

وهذا يعني أن عمليات الترويج مرتبطة ارتباطا وثيقا مع المستهلك من جميع الترويجية مبدعة وحساسة 

النواحي وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى الحمالت الترويجية الفعالة لجذب انتباه المستهلك والتأثير على 

سلوكه والبد من إعطاء معلومات صحيحة وكاملة وتوفير نشرات مفصلة عن العرض السياحي المتوفر، 

لقول هنا أن المؤسسات السياحية ال تستطيع التقدم والنجاح إال إذا مارست وطبقت المبادئ ويجب ا

التسويقية ولبت جميع متطلبات السوق وللحصول على خدمة ممتازة وتوفيرها للمستهلك وللحصول على 

سة خدمة ممتازة وتوفيرها للمستهلك يحتاج األمر إلى جهد كبير ومنظم وهذا ما تهدف إليه أي مؤس

 .تسويقية سياحية وال يتم تحقيق هذا الهدف إال ّإذا كانت الخدمات السياحية مرتبطة مع التسويق

 السوق السياحي: المطلب الثاني

السوق بصفة عامة أحد العناصر الرئيسية للعملية التسويقية حتى أنه يمكن القول أن هدف التسويق يمثل   

والتأثير فيها لزيادة حركة المبيعات فيها من السلع والخدمات  هو إيجاد األسواق وتحديدها والتعرف عليها

فدون تحقيق هذا الهدف يصبح النشاط التسويقي ال قيمة له وال ضرورة ويتجرد من عناصره التي تعمل 

 .على تطوره وتقدمه

 المقصود بالسوق السياحي :األول الفرع

وحيث  Tourisme Supplyيقصد بالسوق السياحي كما عرفه الكثيرون من خبراء السياحة وعلماؤها   

أن مكان االلتقاء يمكن أن يكون في دولة السائح أي الدولة المصدرة للسائحين التي تمثل الطلب السياحي 

يعني ذلك أن السوق  وأيضا في دولة الزيارة المستقبلية لهم وتمثل في نفس الوقت العرض السياحي فإن

"السياحي يمكن أن ينقسم إلى نوعين رئيسين هما
1

:" 

 تمثله الدول المصدرة للسائحين حيث يلتقي السائحون المرتقبون أو وكالء السياحة :  السوق الخارجي

الدوليين أو مدير شركات السياحة العالمية مع مندوبي ومديري شركات السياحة ووكاالت السفر بالدولة 

قبلة أو المضيفة لهم لعرض برامجهم السياحية من خالل الجهود التنشيطية التي يقومون بها في هذه المست

األسواق لبيع هذه البرامج وإجراء التعاقدات السياحية مع شركات ووكاالت السياحة والسفر العالمية 

 .ويتركز هذا في الدول الصناعية الكبرى

 الدول المستقبلة للحركة السياحية حيث يلتقي السائحون سواء الدوليون أو  تمثله: السوق الداخلي

الداخليون مع بائعي الخدمات السياحية في مختلف المناطق األثرية والسياحية للحصول على احتياجاتهم 

 .وإشباع رغباتهم السياحية

 تجزئة السوق: الفرع الثاني

                                                                 
13السميع، مرجع سابق،صصبري عبد  - -
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ا لعوامل مختلفة لتسهيل فهم دراسة هذه األسواق وتحليل ينقسم السوق السياحي إلى شرائح مختلفة تبع   

 :العوامل المختلفة المؤثرة فيها حتى يسهل القيام بالمهام التسويقية بها ويمكن إيجازها فيما يأتي

تشكل الدول المتجاورة المصدرة للسائحين التي تقع في منطقة معينة شرائح سوقية : الموقع الجغرافي  -

من هذه الشرائح بصفات معينة تختلف عن الشرائح األخرى فعلى سبيل المثال بحيث تتصف كل شريحة 

تتميز دول أمريكا الالتينية بصفات وخصائص متشابهة تختلف عن دول الخليج العربي ودول الشام ودول 

المغرب العربي ودول أوروبا وشرق آسيا
1
. 

على تكوين شرائح سياحية تبعا لكل  يعمل المستوى االجتماعي في الدول المختلفة: جتماعيةالطبقة اإل -

مستوى أو طبقة اجتماعية فالطبقات الغنية تشكل معا شريحة تتميز بخصائص معينة تختلف عن الشرائح 

األخرى وترتبط بمستوى معين مثل السفر بالدرجة األولى على الطائرات واإلقامة بفنادق خمس نجوم إلى 

الطبقات المتوسطة فتكون هي أيضا شريحة سوقية أخرى لها  غير ذلك من الخدمات السياحية المتميزة أما

 مطالبها واحتياجاتها التي تتالءم وتتوافق مع مستواها االجتماعي كذلك الطبقات الدنيا أو الفقيرة؛

تتكون في األسواق السياحية أيضا شرائح أخرى ترتبط بالمستوى الثقافي ألفراد  :المستوى الثقافي -

الشرائح من السائحين الذين تربطهم  ببعضهم عوامل ثقافية  مشتركة مثل طبقة  المجتمع حيث تتشكل هذه

األطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والفنانين، كذلك من هم أقل درجة من الثقافة العامة يكونون معا 

 شرائح سوقية معينة؛

ئح سوقية تبعا للهدف من يشكل السائحون الذين يمارسون مختلف أنماط السياحة شرا: الهدف من الزيارة -

الزيارة ففي األسواق السياحية المصدرة يتجمع السائحون في جماعات فالمسافرون للسياحة األثرية أو 

التاريخية يرتبطون بخصائص فكرية واتجاهات شخصية معينة كذلك المسافرون بغرض الترفيه 

األنشطة الترفيهية والرياضية أما واالستجمام فإنهم يبحثون عن الراحة والهدوء ويميلون إلى ممارسة 

 راغبوا السياحة العالجية فيكونون أيضا شريحة أخرى وهكذا باقي الشرائح السياحية األخرى؛

يمكن أن ينقسم السائحون في األسواق السياحية إلى شرائح تبعا للسن حيث تكون كل : السن والجن  -

ها وكل شريحة من هذه الشرائح لها مرحلة عمرية مثل مرحلة الشباب أو الكهولة شريحة خاصة ب

 .خصائصها التي تميزها كذلك تبعا للجنس فالرجال يمثلون شريحة سياحية وكذلك النساء
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 معايير تجزئة األسواق السياحية: ثانيا

تتطلب العناية واإلتقان االستثماري على المواقع السياحية وما يرتبط بها من فنادق ومطاعم وتطوير  

ية والفوقية توفر عدد من المعايير الالزمة إلنجاح عملية التجزئة الفعالة للسوق السياحي كما للبنية التحت

يلي
1

: 

وجود عدد كاف من المترددين على الموقع أو الفندق السياحي وغيره مما يبرر المبادرة لتصميم   -

استراتيجية تسويقية لموقع بعيد في الصحراء ال يذهب إليه سوى عدد قليل من السواح المحليين أو غيرهم 

 الية؛أو يصعب الوصول إليه لسبب أو آلخر ومثل هذا الموقع يحتاج تطويره إلى تكاليف ع

البد من دراسة التكاليف إلدارة وتسويق موقع سياحي معين أو بمعنى أصح المنتج السياحي بحيث تكون  -

 التكاليف أقل من االيرادات المتوقعة للمنتج السياحي خالل فترة زمنية معينة؛

تبر صفة االستقرار النسبي في خصائص وقدرات السواح المحتملين لهذا الموقع أو المنتج السياحي يع -

من األمور الهامة جدا عند االستثمار بهذا الموقع أو المنتج، وما تجدر اإلشارة إليه هنا أن خصائص 

ومواصفات السواح المحتملين وحتى الحاليين ال تتغير بسرعة كبيرة بل أنها كمثل هذا النوع من المنتجات 

قا في أهميتها وقيمتها على مر كونها مزيجا حضاريا وثقافيا أو أثريا ودينيا وغيرها ال تعتبر إطال

 العصور؛

إمكانية تحديد خصائص ومواصفات و أذواق المترددين الحاليين والمحتملين على هذا الموقع أو ذاك  -

وفي الحقيقة أن إمكانية تحديد خصائص ومواصفات السائح المستهدف يمكن ايجازها من خالل تصميم 

المستهدفة خارجيا وذلك بهدف التعرف على أذواق السواح وتنفيذ دراسات ميدانية علمية في األسواق 

 المحتملين وتصميم ما يجب تصميمه من برامج تسويقية؛

إمكانية الوصول خصوصيات كل سوق وجغرافية معينة من حيث ما يجب توجيهه من وسائل ترويجية  -

 .لهذا السوق

 دراسة السوق السياحي: ثالثا

راسات التي تقوم بها الدولة السياحية سواء على مستوى األجهزة تعتبر دراسة السوق السياحي من أهم د

الرسمية فيها أو الشركات أو الوكاالت السياحية ألنها تلعب دورا هاما في التعرف على طبيعة هذه 

من حيث كونها أسواق رئيسية أو ثانوية أو محتملة إلى غير ذلك باإلضافة إلى أهمية هذه * األسواق

السوق السياحي وفهم خصائص وصفات كل شريحة من الشرائح وتحديد وتشخيص الدراسة في تشريح 

                                                                 
94، عمان، األردن،ص1331، دار وائل للنشر مدخل سلوكي، التسويق السياحيمحمد عبيدات، -

1
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المشكالت التي تظهر في األسواق المختلفة لوضع االستراتيجية التسويقية المثلى لمواجهتها وتتضمن هذه 

الدراسة ما يلي
1

: 

 :الوضع االقتصادي للسوق السياحي  -

على تحليل وفهم طبيعة اقتصاديات الدول الممثلة  تقوم دراسة السوق السياحي من الوجهة االقتصادية  

للسوق السياحي من حيث درجات القوة أو الضعف وما تواجهه من مشكالت تؤثر على حجم الطلب 

السياحي فيها فتساعد هذه الدراسة على اكتشاف دول أو أسواق سياحية يمكن أن تتحول من أسواق ثانوية 

حية ألنها تتمتع بقدرات اقتصادية عالية كما أن هذه الدراسة تعمل إلى أسواق رئيسية مصدرة للحركة السيا

على توجيه هذه األسواق نحو األسواق المستقرة اقتصاديا فكلما كانت الحالة االقتصادية للسوق السياحي 

 منتعشة كان الطلب السياحي فيها نشطا ومتزايدا؛

 :الخصائص االجتماعية للسوق السياحي  -

طبيعة السائحين و أنماطهم السلوكية وعاداتهم المختلفة والدوافع المحركة لهم بهذه الخصائص يقصد 

ورغباتهم وإمكاناتهم المادية المؤثرة على اتجاهاتهم نحو الطلب السياحي؛ لذلك فإن دراسة السوق 

السياحي من الوجهة اإلجتماعية وتقسيمه إلى شرائح اجتماعية معينة سواء بالنسبة للدخل أو المستوى 

لثقافي أو السن أو األهداف السياحية، إلى غير ذلك من العوامل التي تعمل على تحقيق النجاح والفاعلية ا

التسويقية في هذا السوق من خالل رسم الخطط السياحية الناجحة التي تقوم بها األجهزة السياحية الرسمية 

دمها للسوق السياحي أو البرامج للتسويق السياحي فشركات السياحة بالنسبة للبرامج السياحية التي تق

المحتملة في المستقبل، فدراسة السائحين لرغباتهم وأهدافهم السياحية المختلفة تساعد المخططين السياحين 

على تصميم البرامج السياحية المالئمة لهم ووضع السياسات التسويقية القادرة على تنشيط الطلب السياحي 

 .على هذه البرامج

 :ي السوق السياحيلوضع السياسي فا -

تساعد دراسة الوضع السياحي بالسوق السياحي في التعرف على الجوانب المختلفة له من حيث استقرار   

السوق من الوجهة السياسية وارتباطه بعالقات طيبة وقوية مع األسواق األخرى باإلضافة إلى توفر عامل 

و الطائفية وبالتالي فإن دراسة السوق تهدف األمن والهدوء والبعد عن اإلضطربات العنصرية العسكرية أ

إلى تركيز النشاط التسويقي على الدول التي تتمتع باالستقرار السياسي ألن هذا االستقرار يمثل المناخ 

المالئم والبيئة السياسية الناسبة لألنشطة السياحية في أي دولة من الدول وبذلك يمكن استثمار الجهد 

ثر واقعية أما الدول التي تتمتع بهذا االستقرار فيمكن تجنب تركيز الجهد التسويقي لتحقيق أهداف أك

                                                                 
رة التسويق السياحيابراهيم اسماعيل الحديد، - 49، ص 1331، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،إدا

1
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التسويقي بها لفترة محددة واالكتفاء بجهود متواضعة لضمان استمرار الوجود السياحي بها حتى تقود  

 .ثانية إلى حالة الهدوء والتوازن واالستقرار السياسي من جديد

 :السياحي حجم الفرص التسويقية المتاحة بالسوق -

السوق السياحي مثل أي سوق آخر بحكم المكان واألفراد والظروف المؤثرة فيه، وهذا يعني أن لكل   

سوق معينة يصل إليها عندما تتحقق فيه درجة اإلشباع الكامل، فإذا لم يصل إليها تكون هناك فجوة أو 

لكل متطلبات الطلب السياحي  فراغ سوقي غير مشبع وهذه الفجوة تنشأ عن عدم تحقيق العرض السياحي 

ويزداد اتساع هذه الفجوة أو عمقها من دولة ألخرى تبعا لحجم وتنوع الطلب السياحي في هذه الدولة 

ومقدار الجهود التسويقية المبذولة بها فالعرض التسويقية المتاحة به الستغاللها االستغالل األمثل بوضع 

ل هذا السوق السياحي من مرحلة الكمون إلى مرحلة الحيوية البرامج والخطط السياحية المالئمة لها لنق

 والنشاط؛

 :األسواق السياحية المنافسة -

تدخل دراسة السوق السياحي المنافسة ضمن الدراسة العامة للسوق السياحي المصدر للسائحين نظرا .

أهمية عن األسواق األخرى، لالرتباط الكبير بين الهدف من الدراسة في الحالتين فالسوق المنافسة ال يقل 

ألن فهم ودراسة هذا السوق من حيث التعرف على طبيعة المنتج السياحي التي تعتمد عليها تساعد على 

وضع استراتيجية تسويقية مثلى تعمل على زيادة نصيب الدولة من األسواق السياحية المصدرة للسائحين، 

ية المنافسة واالستفادة منها في وضع اإلجراءات وتقوم على فهم النقاط القوية في السياسات التسويق

 .الالزمة لمواجهتها وكذلك نقاط الضعف لتالقيها واالبتعاد عنها

 العرض السياحي: الفرع الثالث

 تعريفه: أوال

يميل العرض السياحي كميات الخدمات والسلع التي تعرضها المشروعات والمؤسسات الخاصة والعامة 

ع الرغبات المتوقعة للسائحينداخل أي مجتمع بغرض إشبا
1
. 

 كما يمثل العرض السياحي في أي دولة سياحية مختلف عناصر الجذب والمغريات السياحية الموجودة   

بها الطبيعية والصناعية باإلضافة إلى الخدمات العامة والسياحية التي تقدمها الدول للسائحين القادمين إليها 

عن العرض المادي للسلع الملموسة الذي يمثل مجموع السلع  من مختلف أنحاء العالم وبذلك يختلف

والخدمات المعروضة في األسواق للمشترين في وقت معين وعند مستوى محدد من األسعار
2
. 

 

                                                                 
99غادة صالح، مرجع سابق،ص  -

1
  

101ابراهيم اسماعيل الحديد، مرجع سابق،ص -
2
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 خصائص العرض السياحي:ثانيا 

يتميز العرض السياحي بعدد من الخصائص أهمها
1
: 

 كافة أنواع الخدمات التي يحصل عليها  حيث أن صناعة الخدمات تقدم: صناعة السياحة كثيفة العمل

 السائح منذ لحظة وصوله حتى لحظة مغادرته المضيفة؛

   المنتج السياحي هو مزيج مركب من مجموعة السلع والخدمات التي يحصل عليها السائح من أجل

تحقيق أقصى إشباع له من الرحلة السياحية مثل خدمات النقل واإليواء وخدمات اإلطعام والشراب 

 خدمات التسلية والترفيه وغيرها؛و

  المنتج السياحي غير قابل للتخزين أي ال يمكن تخزين خدماته أو تأجيل استخدامها لوقت آخر، بمعنى

أنه إذا صناعة فرصة إيجار غرفة في فندق في أحد الليالي فإن هذه الغرفة تصبح منعدمة الفائدة في هذه 

 الليلة؛

 معنى أن السائح هو الذي ينتقل إلى دولة المقصد السياحي حتى يستمتع المنتج السياحي غير قابل للنقل ب

 بهذا المنتج؛

  ،المنتج السياحي في دول المقصد السياحي يتعرض للمنافسة السياحية من الدول السياحية األخرى

تج وتشتد المنافسة بين الدول التي تمتلك نفس عناصر الجذب السياحي وهناك تنافس بينهم على تسويق المن

 السياحي على الساحة العالمية من أجل الحصول على أكبر حجم من الحركة السياحية الدولية؛

  المنتج السياحي منتج من العناصر والخدمات والمكونات الطبيعية بحيث تكون الفصل بين هذه

افية العناصر والمكونات غير ممكن فالعوامل الطبيعية تتشابك مع العوامل التاريخية والدينية والثق

والحضارية لتشكل معا العرض السياحي وقد يجمع السائح خالل الرحلة بين أنماط سياحية متعددة في آن 

 واحد؛

  تعدد المنتجين الذين يشاركون في العرض السياحي نظرا لطبيعة المركبة فيساهم في تقديمه عدد كبير

ية األخرى التي تغذي القطاع من المنتجتين سواء من القطاع السياحي والقطاعات اإلنتاجية والخدم

 .السياحي مثل القطاع الزراعي والصناعي والخدمات

  السياحي العرضمرونة: 

تعرف مرونة العرض ألي سلعة أو خدمة بأنها درجة استجابة الكمية المعروضة من هذه السلعة أو 

 . الخدمة للتغير في سعرها

 

                                                                 
11غادة صالح، مرجع سابق،ص -

1
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ومن ثم فإن مرونة العرض السياحي بصفة عامة هي مدى استجابة الكمية المعروضة من المنتج السياحي 

 .للتغير في سعر هذا المنتج( خدمة أو السلعة) 

العالقة بين العرض السياحي و األسعار 

يمكن القول بصفة عامة بأن العرض السياحي يرتبط ارتباطا قويا بأسعار الخدمات السياحية من خالل   

عالقة طردية بحيث عند ارتفاع أسعار المنتج السياحي الذي يشمل خدمات اإلقامة الفندقية واالنتقاالت 

إقبال عدد كبير من والخدمات والمشتريات السياحية األخرى يتجه العرض السياحي لالرتفاع نتيجة 

 .المستثمرين إلى االستثمار في المشروعات السياحية

إقبال عدد كبير من المستثمرين إلى االستثمار في المشروعات السياحية المختلفة نظرا لجدوى وربحية 

 .هذه المشروعات التي نشأت عن ارتفاع األسعار مع إهمال باقي العوامل األخرى

الوحيد المؤثر في العرض السياحي مع ثبات باقي العوامل التي يمكن  وأن هذه األسعار هي المتغير

 :تسميتها بظروف العرض، ومن ذلك يمكن الوصول لنتيجتين مهمتين هما

  أن ارتفاع سعر السلعة السياحية أدى لنمو أفقي في العرض السياحي من خالل التنوع الكبير في تقديم

 ات الموجودة؛خدمات سياحية متميزة وتحسين مستوى الخدم

 أن ارتفاع أسعار السلعة السياحية أدى لنمو رأسي في العرض السياحي من خالل دخول مستثمرين جدد

في المجال السياحي إلقامة مشروعات سياحية جديدة باإلضافة إلى إدخال خدمات سياحية لم تكن موجودة 

 .من قبل استهداف إلى تحقيق مستويات عالية من األرباح

يرادات السياحيةقة بين العرض السياحي واإلالعال: ثالثا 

يؤثر العرض السياحي تأثير كبيرا في حجم اإليرادات السياحية المحققة من حيث درجة االهتمام والعناية   

بمقومات وبذلك يالحظ أنه كلما تميز العرض السياحي وارتفع مستواه انعكس ذلك على حجم اإليرادات 

ت الممتازة تشجع السياح على شرائها وكلما ازداد حجم الطلب السياحي السياحية المحققة ألن الخدما

 .الفعال ارتفعت معه اإليرادات السياحية

وتستمر العالقة الطردية بين العرض السياحي واإليرادات السياحية حتى مستوى معين حيث يتجه 

ذلك لكون العرض السياحي العرض السياحي نحو الثبات رغم الزيادة المستمرة في االيرادات السياحية و

يتميز بأنه قليل المرونة ؛ وبصفة عامة فإن العرض السياحي ليس من السهل تغييره طبقا ألذواق ورغبات 

 .المستهلكين السياحيين المتعددة والمتنوعة

 :نخفاض مرونة العرض السياحياسباب أ -

بمعنى أن التغيير النسبي في يكون العرض السياحي في الظروف العادية غير مرن في األجل القصير، 

 :الكمية المعروضة تكون أقل من التغير النسبي في األسعار ويرجع ذلك إلى
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يحتاج المنتج السياحي بطبيعته إلى فترة طويلة من الزمن من أجل زيادة حجمه في السوق : عامل الوقت  -

 للطبيعة المركبة للمنتج السياحي؛استجابة لزيادة السعر التي تصاحب الطلب السياحي عليه وذلك نتيجة 

إن االستثمار السياحي يحتاج إلى حجم ضخم من رؤوس األموال : طبيعة االستثمار في القطاع السياحي -

بسبب ارتفاع تكلفة االستثمار فضال عن أن االستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى تجميع رؤوس األموال في 

 المشروعات السياحية لفترات طويلة؛

؛ حيث أن المنتج السياحي له (الطبيعة غير المرنة لبيئة التشغيل) بلية المنتج السياحي على التخزن عدم قا -

طبيعة خدمية ويرتبط بإنشاءات ثابتة البد من اقامتها في البداية ومن ثم فال يمكن تخزينه في األجل 

 ؛(مها إلى عام آخرالخدمة السياحية التي تستخدم في هذا العام ال يمكن تأجيل استخدا) القصير 

فالبد من حضور السائح إلى الخدمة السياحية من أجل الحصول عليها : عدم قابلية الخدمة السياحية للنقل -

 واالستمتاع بها في مكانها؛

عدم القابلية على تغيير طبيعة النشاط السياحي فالمشاريع السياحية مصممة لتقديم خدمات سياحية معينة  -

 غيير طبيعة نشاطها إال في أقصى الحدود وبتكلفة مرتفعة؛وال يمكن أن تصلح إلى ت

الطلب على الخدمة السياحية طلب موسمي أي يرتبط بموسم : موسمية الطلب على المنتج السياحي -

سياحي معين في السنة ومن ثم فإن المنشآت السياحية حيثما تعرض منتجاتها فإنها البد أن تتقيد بظروف 

 .الطلب فال يكون عرضها مرن

ولزيادة المرونة على العرض السياحي يمكن استخدام المخيمات السياحية لتوسيع الطاقة اإليوائية 

 .واستخدام العمالة المؤقتة أو الموسمية لزيادة عرض العمل

 الطلب السياحي : الفرع الرابع

زيارة منطقة يمكن تعريف الطلب السياحي بأنه تعبير عن اتجاهات السائحين لشراء منتج سياحي معين أو 

ودولة سياحية بدايتها مزيج مركب من عناصر مختلفة تمثل الدوافع والرغبات والفترات والميول 

والحاجات الشخصية التي يتأثر بها المستهلكون السياحيون من حيث اتجاهات الطلب على منطقة معينة ، 

نشيطه جميع الدول السياحية من كما يمكن تعريفه بأنه السوق السياحي المرتقب الذي تهدف إلى إثارته وت

مختلف دول العالم لتحقيق أكبر حركة سياحية وافدة منه
1

 ؛

أيضا يمكن تعريف الطلب السياحي الدولي وهو طلب أفراد من دولة ما على خدمة ذات طبيعة معينة 

لومتميزة في دولة أخرى وهي الخدمة السياحية وقد يكون طلبا سياحيا فعاال أو كامنا أو طلب مؤج
2

؛ 
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41سابق،صغادة صالح، مرجع  -
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ويتوقف على الرغبة الذاتية للسفر ومن جهة أخرى على القدرة على السفر والتي تتحدد بعنصري القدرة 

 .المالية والوقت والحركة

مما سبق يتبين ما يلي
1
: 

 عدم تجانس عناصر الطلب السياحي الدولي؛ -

لألشخاص الراغبين في  الطلب الكامن لن يتحول إلى طلب فعال إال بزيادة المقدرة المالية والوقت المتاح -

السياحة وهذه المسألة طويلة األجل ترتبط بزيادة الدخل الحقيقي وارتفاع مستوى الرفاهية المتمثلة في 

 الحصول على وقت فراغ أطول؛

 الطلب المؤجل يمكن أن يتحول إلى طلب فعال يتأثر في دوافع األشخاص و هذه المسألة قصيرة األجل؛ -

توى الدخل الفردي للسائح ومستويات أسعار السلع والخدمات السياحية والتي القدرة المالية تتأثر بمس -

تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف العمالت والتسهيالت السياحية ومعدالت الضرائب السياحية  

 المفروضة على استخدام بعض أنواع السلع والخدمات السياحية؛

ما يعوق هذه الحرية يؤدي إلى إعاقة الطلب  عنصر الوقت والحركة  حيث أن المنتج السياحي وكل  -

السياحي والذي قد يؤول إلى الصفر في حالة عدم إمكانية الحركة ويأخذ مداه الطبيعي في حالة حرية 

 . الحركة

 الطلب السياحي الدولي عبارة عن دالة قوانين هما الميل للسفر والمقاومة أي أن الطلب السياحي، 

 ؛(مةالميل السفر، المقاو)دالة 

يمثل العنصر اإليجابي ويجمع كل عوامل الجذب التي تشجع على زيادة الطلب السياحي  الميل للسفر

 :الدولي ومنها

 رغبة الشخص في السفر؛  -

 قدرته المالية؛ -

 حالته النفسية؛ -

 .العوامل االجتماعية والبيئية -

 :تمثل العنصر السلبي وتتمثل في  المقاومة -

 ؛تكلفة الخدمات السياحية -

 ؛نوعية الخدمات  -

 ؛مدى فاعلية وسائل اإلعالن  -

 عوامل الترويج؛  -

                                                                 
41، ص المرجع نفسه -
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 العوامل الموسمية؛ -

 مسافة الرحلة السياحية ألنه كلما طالت مسافة الرحلة زادت تكاليف السفر؛ -

 العوامل الحضارية واالجتماعية والثقافية؛ -

 :والميل للسفر نوعين

 .الميل الصافي للسفر والميل اإلجمالي للسفر

يشير إلى مجموعة معينة من سكان المجتمع أو النسبة من العدد الكلي لسكان البلد : افي للسفرالميل الص

 التي قامت على األقل برحلة واحدة خارج البلد خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة،

بالعدد  يشير إلى العدد الكلي للرحالت التي تمت من قبل سكان بلد معين مقارنة: الميل اإلجمالي للسفر

 .الكلي لهؤوالء السكان

تشير إلى متوسط عدد الرحالت التي يقوم بها الشخص المساهم في النشاط السياحي من بلد  تكرارية السفر

 .معين خالل فترة معينة من الزمن

 :العوامل المؤثرة على زيادة الطلب السياحي -

يمكن إرجاعه إلى
1
: 

 التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي أدى إلى التقدم الكبير في وسائل النقل البري والبحري والجوي؛  -

ارتفاع مستويات المعيشة وزيادة الدخول في كثير من دول العالم أدى إى االهتمام بالسياحة كنشاط   -

 إنساني له أهميته وضرورته في مجتمعات هذه الدول؛

ال المعلومات واالتصاالت أدى إلى توفير المعلومات والبيانات وتحقيق االتصال التقدم الكبير في مج  -

 الجيد بين الدول المصدرة للسائحين والدول المستقبلة لهم؛

ظروف العمل و أساليب الحياة السائدة في الدول المصدرة للسائحين جعلت غالبية الشعوب ومجتمعات   -

 رسة مختلف األنشطة واألنماط السياحية المعروفة؛هذه الدول تتجه إلى السياحة والسفر لمما

اهتمام كثير من الدول السياحية بمقوماتها الطبيعية والصناعية وخدماتها السياحية بشكل ملحوظ مما أدى  -

 إلى إقبال الكثير من السائحين لزيارتها واالستمتاع بها من مغريات سياحية؛

تنظمها الشركات السياحية العالمية في معظم دول العالم  ظهور الرحالت السياحية الجماعية الشاملة التي -

بالتعاون مع شركات الطيران بأسعار مخفضة مما ساعد كثيرا على اتساع الطلب السياحي في مختلف 

 .الدول السياحية

 :خصائص الطلب السياحي -
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الرئيسية له وهي د بالمرونة درجة استجابة الطلب السياحي للتغييرات في المحددات يقص :المرونة

األسعار والدخول
1
: 

 (الدخل/ السفر ) معامل المرونة يعبر عن النسبة المئوية للتغير للطلب و النسبة المئوية للتغير في المحدد 

 :إذا فرضنا أن الطلب السياحي هو طلب على خدمات كمالية فإن

عكس السلع ) التغيير في الدخل أي نسبة التغيير في الطلب تفوق نسبة : المرونة الدخلية مرتفعة -

 ؛(والخدمات الضرورية

 أي نسبة التغيير في الطلب تفوق نسبة التغير في أسعارها؛: المرونة السعرية مرتفعة -

فاألسعار السائدة في الدول المستقبلة للحركة السياحية تؤثر في مرونة الطلب السياحي مثلما تؤثر  -

حين أنفسهم  فالدخل المرتفع للفرد أو العائلة يصبح عامال عوامل أخرى في هذا الطلب مثل دخول السائ

مهما ومشجعا في اإلتجاه نحو السياحة والسفر وقضاء وقت الفراغ في أنشطة ترويجية وترفيهية مختلفة 

وبذلك يشترك اإلنفاق األخرى على السلع المادية الملموسة مثل شراء قطعة األرض أو سيارة إلى غير 

درجة مرونة الطلب السياحي في هذه الحالة منخفضة، أما إذا كانت دخول األفراد  ذلك من السلع فتصبح

في المجتمع الزائر منخفضة وال تسمح بسهولة القيام برحالت سياحية فإن مرونة الطلب السياحي يصبح 

في هذه الظروف مرتفعة حيث يفاضل السائح بين االختيارات المتعددة التي تواجهه مثل القيام برحلة 

سياحية تساعده إلى الوصول إلى عمله براحة وسهولة فتظهر العالقة واضحة بين الدخل واالتجاه نحو 

الدخل واالتجاه نحو السياحة والسفر، فزيادة الدخل ترتبط بها زيادة في الطلب السياحي وانخفاض في 

ة في معامل المرونة معامل المرونة الطلب أما انخفاض الدخل فيرتبط به انخفاض  الطلب السياحي وزياد

في الطلب السياحي وتنطبق العالقة السابقة على األفراد ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة أما بالنسبة 

لذوي  الدخول المرتفعة جدا فإن زيادة الميل إلى السياحة ال ترتبط كثيرا بزيارة الدخل بل تتوقف على 

عوامل أخرى كثيرة
2
. 

في غالبيته بأنه موسمي بمعنى أن هناك أوقات من السنة يصل فيها يتسم الطلب السياحي : الموسمية -

 الطلب السياحي إلى الذروة بينما يكون في حالة ركود نسبي في أوقات أخرى سواء كان الطلب مقاسا بأ

عداد الزائرين أو انفاقهم السياحي أو ارتفاع وانخفاض نسبة التشغيل في الفنادق، ذلك ألن السياحة نشاطا 

بزيارة أماكن مختلفة من العالم خارج الوطن األصلي للسائح وألغراض غير أغراض العمل أو يرتبط 

الهجرة والطلب السياحي يرتبط أساسا بالمواسم المالئمة لنشاط السياحة والموسمية ال ترتبط فقط بالمواسم 

 .م أيضاالموجودة بالدول المصدرة للسائحين ولكنها ترتبط أيضا بمواسم الدول المستقبلة له

                                                                 
41غادة صالح، مرجع سابق،ص  -
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يميل الطلب السياحي عادة إلى التوسع والزيادة سنويا عاما بعد عام ولكن ليس بمعدل ثابت بل : التوسع -

بمعدالت متفاوتة متغيرة من سنة إلى أخرى تبعا للظروف المختلفة في الدول المصدرة للسائحين والدول 

الظواهر االجتماعية واإلنسانية في العالم األخرى المستقبلة لهم وهذا يعني أن ظاهرة السياحة أصبحت من 

التي مرت بمراحل كثيرة من التطور فبعد أن كانت مجرد ظاهرة تطورت و أصبحت حركة ثقافية 

واجتماعية وعلما له قواعده وأسسه ونظرياته ثم أصبحت في النهاية صناعة مركبة من الصناعات المهمة 

غير تقليدية
1
. 

ن الطلب السياحي ذو حساسية شديدة نحو الظروف والعوامل تعني هذه الخاصية أ: الحساسية -

االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة في الدول المستقبلة للسياحة ألنه إذا واجهت هذه المشكالت 

االقتصادية الحادة كانهيار النظام االقتصادي بها وتدهوره أو مشكالت اجتماعية كحدوث المجاعات 

براكين والزالزل واألعاصير والسيول إلى غير ذلك ، أو تعرضت النقالبات والكوارث طبيعية كال

عسكرية أو مشكالت سياسية هذا بدوره يؤدي إلى تقلص المد السياحي إلى هذه الدول وانسحابه منها 

وانخفاضه بشكل ملحوظ ومفاجئ ألن السائح يبحث عن المتعة والترفيه والثقافة والهدوء وال يبحث عن 

لمشكالت ومشكالت اقتصادية خطيرة يصبح مناخها السياحي غير مالئم للحركة السياحية ويقل التوتر وا

الطلب السياحي عليها مهما كانت تتمتع بمقومات سياحية عديدة وبذلك يتضح مدى االرتباط القوي به أمن 

واستقرار المنطقة المستقبلة للسياحة وزيادة حجم الطلب السياحي عليها
2
. 

 :المؤثرة على النشاط السياحيأهم العوامل  -

 في المدى القصير نتيجة االضطرابات والخالفات الصناعية والعواصف وحوادث المواصالت؛

في المدى المتوسط نتيجة التقلبات في أسعار الصرف واختالف معدالت التضخم بين البلدان المختلفة 

مة الضريبية المتشددة، القيم الدينية وعدم االستقرار السياسي؛ في المدى الطويل نتيجة الحروب، األنظ

 :المحددات االقتصادية للطلب السياحي

يتحدد الطلب السياحي بمجموعة من العوامل االقتصادية أهمها
3

: 

العالقة بين الدخل الفردي الحقيقي والنشاط السياحي عالقة طردية حيث كلما ارتفع : مستوى الدخل

اإلنفاق على النشاط السياحي وهذا ما يفسر استحواذ الدول المتقدمة كلما زاد * مستوى دخل الفرد الحقيقي

على هذا النوع من النشاط، معنى ذلك أن السياحة أصبحت متاحة لمتوسطي الدخل باالضافة إلى األفراد 

مرتفعي الدخل في البلدان المتقدمة اقتصاديا، ولكنها ما زالت قاصرة فقط وغالبا على نسبة ضئيلة جدا من 

                                                                 
 19صبري عبد السميع ، مرجع سابق،ص  -

1
  

113علي فالح الزغبي، مرجع سابق،ص  -
2
  

139غادة صالح،مرجع سابق،ص  -
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لمقدرة حينما يقال أن متوسط الدخل الحقيقي مرتفع فإن ذلك دليل على ارتفاع مستوى الرفاهية االقتصادية في أحد البلدان وبالتالي على زيادة ا* 

.القومي بين األفرادعلى شراء السلع والخدمات الكمالية مثل السياحة فإن ذلك يفسر ضمنيا العدالة في توزيع الدخل    
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راد الذين يتميزون بدخول مرتفعة نسبيا في الدول النامية ذات الدخل المتوسط المرتفع أو المنخفض؛ األف

حيث أن العدالة في توزيع الدخل الحقيقي تنعكس إيجابا على مقدرة العديد من األفراد للتمتع بمستويات 

رار سوء توزيع الدخل معيشية مرتفعة و اإلنفاق على السلع والخدمات الكمالية مثل السياحة على غ

الحقيقي وتمركزه في يد فئة قليلة من األفراد فإن متوسط الدخل الحقيقي الفعلي لمعظم األفراد سوف يكون 

 .منخفضا وبالتالي تقل المقدرة على االنفاق الترفيهي ومن ضمنه اإلنفاق على السياحة

 :مرونة الطلب الدخلية -

لوبة من السلع والخدمات نتيجة التغير في الدخل لدى يقصد بها درجة االستجابة في الكمية المط 

المستهلك، تكون مرتفعة إذا كانت أكبر من الواحد وذات إشارة موجبة في جميع السلع العادية داللة على 

 العالقة الطردية بين التغيير في الدخل والتغيير في الكمية المطلوبة؛

طلب الدخلية إشارة سالبة على العالقة العكسية بين أما في بعض الحاالت غير العادية فتأخذ مرونة ال 

وتجدر اإلشارة إلى كون السياحة .التغيير في الدخل والتغير في الكمية المطلوبة وذلك في السلع الدنيا

الداخلية تقع في مرتبة السلع الدنيا أو الخدمة الدنيا بالمقارنة بالسياحة الدولية حيث أنه مع ارتفاع متوسط 

يقي للفرد في البلدان المنشئة للسياحة يميل األفراد للتقليل من النشاط السياحي الداخلي واستبداله الدخل الحق

بالنشاط السياحي الخارجي أو الدولي ومن ثم فإن مرونة الطلب الدخلية لجميع األماكن أو البلدان السياحية 

السياحية، المضيفة العادية، وكلما الدنيا تتخذ إشارة سالبة، وتتخذ اشارة موجبة في البلدان واألماكن 

ارتفعت درجة مرونة الطلب الدخلية الموجبة كلما كان ذلك دليال على ارتفاع المرتبة الكمالية للمنتج 

 .السياحي

 : األسعار -

عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة من أي سلعة أو خدمة وسعرها في جميع الحاالت العادية للطلب،  هناك

ع الدنيا تكون العالقة طردية بين الكمية المطلوبة والسعر؛ وفي حالة المنتج السياحي ذو أما في حالة السل

طبيعة مركبة وبالتالي فإن الطلب السياحي الدولي قد يستلزم أخذ األسعار النسبية في الحسبان وليس مجرد 

ة هي األسعار نحصل األسعار المطلقة كما هو الحال عند شراء المنتج السياحي المحلي و األسعار النسبي

عليها من مقارنة السعر باألسعار في البالد األخرى أو الرقم القياسي لنفقة المعيشة؛ وهناك عوامل أخرى 

 :تتدخل بطريقة مباشرة في تحديد الطلب السياحي الدولي وهي

 أسعار البدائل السياحية الدولية؛ -

 .أسعار الخدمات والسلع السياحية المكملة -

 

 



للسياحةمدخل  الفصل الثاني                                                                              

                                                                                                     

114 

 السياحية أسعار البدائل -1

، وكلما زادت درجة تتمثل فيما تعرضه البلدان المضيفة المختلفة من خدمات سياحية متقاربة أو متماثلة  

التقارب بين الخدمات السياحية البديلة كلما زادت أهمية مقارنة األسعار البدائل فيما قبل اتخاذ قرار القيام 

اختلفت المنتجات السياحية بين البلدان المضيفة على برحلة سياحية معينة إلى الخارج أما اذ تباعدت أو 

 درجة اإلحالل وبالتالي يصبح باإلمكان فرض سعر معين لمنتج سياحي متميز في أحد البلدان؛  

أسعار الخدمات والسلع السياحية المكملة؛ الخدمات السياحية المتاحة في بلد من البلدان المضيفة قد تكون 

 آخر مضيف؛في عالقة تكاملية مع بلد 

ومثال على ذلك عندما تقوم بعض األمريكيين من أصل إيطالي زيارة فرنسا وهم في طريقهم فرصة في  

لفرنسا خالل نفس الرحلة تعتبر مكملة للسياحة  قضاء ايجازتهم في إيطاليا وبالتالي زيارة هؤوالء األفراد 

سعر الرحلة السياحية إلى إيطاليا فتمكن في إيطاليا وهي البلد المقصودة أصال بالزيارة؛ فاذا حدث نقص 

أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السياحة لفرنسا فالرحلتين مكملتين لبعض ومن وجهة نظر السائح 

يمكن معالجتهما كرحلة واحدة لها سعر إجمالي بالرغم من أن المنتج السياحي في أحد البلدان تختلف عن 

ة بالسلعة الدنيا وهي سلعة جيفن في مجال تحليل الطلب السياحي اآلخر؛ كذلك يمكن ظهور الحالة الخاص

الدولي، فعلى سبيل المثال فإن ارتفاع األسعار في البلد األصلي للسائح مع ثبات العوامل األخرى يؤدي 

إلى انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على رحلة سياحية محلية 

اع سعرها المصاحب لالرتفاع العام لألسعار داخليا بينما يقل الطلب الدولي على الرحالت بالرغم من ارتف

السياحية الخارجية بفرض ثبات أسعارها وهذه الرحالت تعتبر بديلة ولكن بطبيعتها تقع في مستوى 

ل استهالكي أعلى من الرحلة المحلية؛ فالسعر يمكن تمثيله في شكل مطلق أو شكل نسبي مطلق أو شك

نسبي فالسعر المطلق عبارة عن تكلفة االنتقال بين البلد المنشئ للسياحة والبلد المضيف، كذلك فهو تكلفة 

اإلقامة في البلد المضيف من خالل أخذ الرقم القياسي للتكلفة المعيشة فيه أما السعر النسبي فهو أكثر 

التي تعتمد على األسعار النسبية وليس واقعية حيث أن السياحة الدولية تدخل في إطار التجارة الدولية و

على األسعار المطلقة حيث أن األسعار النسبية تعكس الميزات النسبية للبلدان المختلفة في إطار المنافسة 

 .كما أن السعر النسبي يلزم أن يأخذ في االعتبار معدل التضخم و أسعار الصرف. والحركة االقتصادية

مرونة الطلب السعرية  تمثل النسبة بين التغير في الطلب و نسبة التغير في السعر وهي سالبة في جميع  -

أما السلع حاالت الطلب على السلع والخدمات العادية بسبب العالقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر، 

 .ي الكمية في نفس االتجاهير فشارة موجبة حيث يؤدي التغير في السفر إلى التغإلالدنيا فتكون ا

تستخدم لقياس مدى تأثير الكمية المطلوبة من إحدى السلع أو الخدمات ( التبادلية) المرونة التقاطعية  -

للتغير في سعر سلعة أخرى بديلة أو مكملة وهي تشير إلى طبيعة قوة العالقة أو ضعفها بين سلعتين 
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قاطعية بالنسبة للسلع البديلة تكون موجبة وللسلع مختلفتين والبد من اإلشارة لكون مرونة الطلب الت

 .المتكاملة تكون سالبة

 :التكنولوجية آثر -2

تصنف العوامل التكنولوجية أحيانا كعوامل مستقلة إال أنها كثيرا ما تؤخذ في عداد العوامل االقتصادية  

حيث تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية كافة عناصر اإلنتاج من جهة وفي نمو الناتج وتنوعه من جهة 

 .أخرى

اويظهر تأثير العوامل التكنولوجية من خالل تأثيرها على عدة عوامل منه
1
: 

تطور وسائل المواصالت الحديثة والتي أدت إلى انخفاض متوسط تكلفة السفر بين البلدان باإلضافة   -

 الرتفاع درجة اآلمان بها؛

تحسين وتنوع الخدمات التي تؤدى في المطارات وأماكن العبور والتي أدت إلى ارتفاع عنصري الراحة  -

 و األمان للرحلة السياحية؛

الدولية مما أدى إلى التبادل السريع للمعلومات بين شركات السياحي فضال عن تقدم وسائل االتصاالت  -

 إمكانية اتصال السائح في أي وقت ببلده لالطمئنان على أهله وعمله؛

 تطور نوعية وتنوع الخدمات الفندقية مما يشجع السائح على اإلقامة لفترات أطول؛ -

ة التعرف على أماكن أخرى في العلم مما زاد الدافع تقدم شبكات االرسال بالقمر الصناعي أدى إلى زياد  -

لزيارة هذه األماكن على الرغم من األهمية البالغة لعامل التقدم التكنولوجي إال أن عملية القياس الكمي 

ألثره في تنمية النشاط السياحي يواجهه العديد من الصعوبات وذلك لعدم انفصال هذا العامل عن العوامل 

 البا من خاللها؛األخرى وظهوره غ

مدى توافر مزايا خارجية مرتبطة بالنشاط السياحي في البلدان المضيفة طلب السائح ليس مقصور على   -

وسائل خدمات المواصالت التي يستخدمها خالل سفره إلى البلد المضيف أو على الخدمات الفندقية وإنما 

 :ا البلد مثالخالل زيارته للبلد المضيف يتمتع بالمزايا الموجودة داخل هذ

يتزايد الطلب السياحي كلما انخفضت تكلفة االستمتاع بالمزايا البيئية في البلدان المضيفة مثل أسعار   -

 .الدخول للشواطئ أو المناطق األثرية حيث أن هذا يؤدي إلى انخفاض التكلفة اإلجمالية للرحلة السياحية

طرف مطارات وموانئ و أجهزة أمنية ووسائل تزايد الطلب السياحي مع اكتمال البنية األساسية من   -

 المواصالت؛

تزايد الطلب السياحي كلما ارتفعت مستوى ونوعية الخدمات العامة مثل خدمات األمن والخدمات   -

 .العالجية وانخفضت تكلفة هذه الخدمات
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بمعدل منتظم يقاس االستقرار االقتصادي باستقرار األسعار أو نمو الناتج الكلي : االستقرار االقتصادي  -

أو انخفاض معدالن البطالة إلى الحد األدنى؛ فاألحداث التي تؤدي إلى عدم االستقرار االقتصادي في البلد 

المنشئ للسياحة مثل الحروب سوف تؤدي بشكل مباشر في الدخل الحقيقي وبالتالي تؤثر على الطلب على 

 .السياحة الخارجية جميع أنواع السلع والخدمات التي تتميز بمرونة  مرتفعة مثل

 :للطلب السياحيقتصادية االمحددات الغير  -

 :يمكن إيجازها فيما يأتي

 :العوامل االجتماعية -

 :تتدخل العوامل االجتماعية في تحديد الطلب السياحي  الدولي من خالل

المقصود به نشر نمط معين من االستهالك  أو الطلب من طبقة مرتفعة الدخل إلى  :التقليد والمحاكاة

الطبقة األقل فالفئات المرتفعة الدخل دائما لها مقدرة أكبر على طلب السياحة ومن ثم فقيام أفرادها بهذا 

ل تنظر النشاط له أثره على السلوك االستهالكي للطبقات متوسطة الدخل؛ كما أن الطبقة منخفضة الدخ

 للنمط االستهالكي للطبقة المتوسطة ابتغاء تقليده في حالة توفر المقدرة المالية،

الرغبة لدى الطبقات الغنية والتي تعتمد بشكل مميز على االستهالك   وتظهر هذه:الرغبة في التفاخر

ة والتي ترتفع البذخي وهذا السلوك البذخي يغذي الطلب على أنواع من الرحالت السياحية الدولية الفاخر

تكلفتها بشكل مميز ومن ثم فإن انخفاض تكلفة الرحلة السياحية لن يجذب مثل هذا النوع من الطلب؛ 

وتسمى هذه الحالة بسلعة الرجل الغني أو السلعة التفاخرية ومنحنى الطلب في هذه الحالة يشبه حالة السلعة 

مية المطلوبة ويقتصر الطلب في حالة السلعة الدنيا في أنه موجب الميل أي كلما ارتفع السعر زادت الك

التفاخرية على أفراد الطبقة مرتفعة الدخل؛ تجدر اإلشارة لكون الطلب على السياحة المحلية أقل منه على 

السياحة الدولية لمحاولة المستمرة ألصحاب الدخل المتوسط لتقليد النمط االستهالكي ألصحاب الدخل 

 المرتفع؛

فكلما زادت قوة الرابطة العائلية زاد الطلب عللى الرحلة السياحية  :ية في المجتمعقوة الرابطة العائل -

العائلية أكثر من الرحلة السياحية الفردية ويشمل هذا العنصر كذلك زيادة أبناء المهجر ألوطانهم األم في 

من دافع الرغبة في المحافظة على روح العائلة أو االنتماء إلى  صورة رحلة سياحية بالرغم من أنها تنبع

 .األصل

انعكست التطورات االقتصادية على الحياة االجتماعية من خالل زيادة الرفاهية : التطورات االقتصادية -2

التقني االقتصادية من ناحية زيادة الدخل الحقيقي  وزيادة وقت الفراغ  ألفراد المجتمع بشكل عام؛ فالتقدم 

وعمليات التكثيف الرأسمالية المستمرة زادت من إنتاجية العمل في المتوسط وأتاحت أوقات أكبر من 

الفراغ على مدى العام ومن ثم زادت اإلجارة السنوية وزادت معها الرحالت السياحية ونشأت عادات 
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من الطبقات ) بصفة عامة  اجتماعية جديدة مرتبطة بهذا النمط المعيشي الحديث من خالل انتظام األفراد

في نوادي اجتماعية ورياضية وهذا اإلنتشار للنوادي االجتماعية والرياضية أثر على نمط ( العاملة أيضا

الطلب السياحي حيث تقوم هذه النوادي بتنظيم الرحالت السياحية الجماعية ألفرادها ومع ارتفاع مستوى 

منتظمة أصبحت السياحة الدولية مصدر جذب ألعداد الدخل الحقيقي ويشرع نمط اإلجازات السنوية ال

متزايدة من أفراد المجتمعات المتقدمة؛ كما تجدر اإلشارة إلى كون الطلب السياحي األجنبي في البلدان 

المضيفة يتأثر سلبا أو ايجابا بالنمط السلوكي الشائع لدى األفراد في المجتمع بالنسبة لألجانب بصفة عامة 

ن أسعار الخدمات السياحية ونوعية هذه الخدمات وجميع العوامل األخرى المحددة وذلك بغض النظر ع

لهذا الطلب
1

 . 

أحيانا يسري شعور لدى الناس في البلدان المضيفة أن السياح يشاركونهم في مواردهم المتاحة خاصة في  

ند االحتكاك بهم، المناطق السياحية، مما ينعكس في عدم الشعور بالرضا وفي معاملة جافة للسائحين ع

خاصة في الدول النامية حيث يتركز الدخل المكتسب من النشاط السياحي في يد أصحاب شركات السياحة 

غير متوفرة بالنسبة لعامة الناس وإنما فقط لألجانب هذا يؤدي إلى أن معظم األفراد لن يشعروا بمنافع 

من خالل الحد من فرصة نمو صناعة السياحة مما يعرقل نمو الطلب السياحي إما بشكل مباشر أو 

السياحة نفسها داخل البلد؛ على غرار ما يشعر به أفراد المجتمع بأن الدخل المتزايد المتولد من السياحة 

األجنبية يتدفق إلى أعداد أكبر وفي فائدة السياحة ليس حكرا لشركات كبرى يؤدي إلى شعور إيجابي 

 .مساعد لنمو الطلب السياحي

 امل السياسيةالعو: ثانيا

ويقصد بها تأثير األحوال السياحية سواء في البلدان المنشئة للسياحة أو البلدان المضيفة على الطلب 

 .السياحي الدولي

 :جانب البلدان المنشئة للسياحة -

تتدخل الحكومات للحد من السياحة الخارجية ألسباب محضة مثل رغبتها في التركيز على السلع المادية  

خدمات أو وضع قيود على حركة األفراد للخارج للحد من خروج العملة األجنبية في السياحة فقط دون ال

الخارجية، كما أن الحروب واألزمات السياسية الداخلية وهي تؤثر على النشاط السياحي الدولي بالنسبة 

لسياحية والبلدان للبلدان المنشئة للسياحة والبلدان المصدرة لها وتؤثر على اختيار السائحين للمناطق ا

المضيفة وتقلص الطلب السياحي الدولي في المناطق المحيطة ليس مجرد انعكاس للحالة النفسية للسياح 

 .المحتملين بل يعود كذلك لتحديد حكوماتهم ومطالبتهم بعدم السفر إلى مناطق الحرب المحتملة

 :جانب البلدان المضيفة للسياحة  -
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دورا كبيرا في الحد من السياحة األجنبية في حاالت الدول التي ال تتمتع تلعب الظروف السياسية الداخلية 

 .بأنظمة سياسية متقدمة وحكومات غير مستقرة ال يستطيع السائحون األجانب تحملها

 العوامل النفسية: ثالثا

 :تفسر العوامل النفسية بنظريتين هما

المختلفة التي يمكن أن تقف وراء الدوافع البشرية تعتمد دراسة الحاجات : نظرية إشباع الحاجات النفسية

في مجال السياحة ويعيب هذه النظرية
1

: 

 الحاجة شيء نابع من الماضي ومن ثم فهي قوة دافعة من الخلف وليس قوة جذب من األمام؛  -

من مهما جمعنا من معلومات عن الحاجات البشرية فإننا ال نستطيع إذا تحديد بدقة ما يقوم به األفراد   -

 إلشباع حاجاتهم وما إذا كان لناس سوف يحاولون إشباع هذه الحاجات أم ال؛

 .عدم القدرة على التنبؤ الدقيق بتأثير هذه الدوافع على السلوك السائح -

 :نظرية التوقع -

الذي يحصل عليه  (عوامل الطرد) واألثر السلبي ( عوامل الجذب) تعتمد على توقع الفرد لألثر اإليجابي 

 :عند قضاءه إلجازة في مكان معين ولكن من عيوب النظرية

صعوبة قياس األمور غير المادية مثل مشاعر الفرد النفسية تجاه عوامل الجذب المتعلقة بمكان االجازة   -

 وتوقعاته الخاصة بالحصيلة الكلية لجاذبية العوامل المختلفة؛

 :ميزات نظرية التوقع -

لعوامل النفسية التي ظهرت في دراسات الدوافع السياحية في هيكل واحد أي أنها تمكن من إدراج ا -

الحاجات التي تنشئ الرغبة ) تتكامل مع نظريات اإلشباع أين يظهر بها الجانب العاطفي للدافع السياحي 

كان القرار  اتخاذ القرار الفعلي بنعم أو ال لإلجازة وإذا)مع الجانب الملموس ( في السفر في المجال األول

 بنعم فإلى أين؛ 

يمكن أن تضم نظرية التوقع أي أسباب أخرى للسفر طالما أن هذه األسباب تؤثر في تقدير الجاذبية  -

 .المتوقعة لألماكن المقترحة لإلجازات

 العوامل الثقافية: رابعا

تشمل العوامل الثقافية كل من
2
: 

 القيم السائدة في المجتمع وهي تحدد أنواع األهداف والسلوك الذي يجوز أو ال يجوز موافقة المجتمع؛  -
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إهتمام الفرد بنظرة بقية أفراد المجتمع إلى ما يفعله سوف يجعله يسلك سلوكا معينا يتفق مع ما هو   -

 متعارف عليه ومقبول اجتماعيا؛

صول على مزيد من الثقافة داخل اإلجازات وهي أمور نظم التعليم ومناهجه من حيث الرغبة في الح -

 يجب دراستها داخل المجتمع وداخل كل فئة من فئات المجتمع؛

اللغة التي يستخدمها أفراد المجتمع وهي ليست فقط كلمات أو جمل إنما هي أيضا تغييرات معينة  -

من جيل آلخر ويظهر  ومصطلحات متفق عليها وإشارات وحركات تعتمد على تقاليد وممارسات موروثة

تأثير اللغة على الطلب السياحي من خالل رغبة بعض السائحين السفر إلى البالد التي يعرفون لغاتها من 

أجل التواصل مع أفراد تلك البلد وهناك البعض اآلخر الذي يفضل السفر إلى بالد ال يعرف لغتها حتى 

وهذا يعتمد على درجة تقبل اآلخر وتقبل االختالف  يستمتع بمحاولة التفاهم والتعامل مع أهل هذه البلدان

 .معه

 ب السياحيلتأثير العوامل الثقافية على الط  -

يالحظ أن الفئة مرتفعة الدخل والتي هي أكثر قدرة على القيام بالنشاط السياحي الدولي لها اتجاهاتها من 

الفئة المتوسطة والتي أكثر  جهة االلتزام بالممارسات المستحدثة فهي وراء الجديد دائما عكس سلوك

التزاماتها بالرحالت التقليدية ومن ثم فيمكن تسويق الرحالت السياحية المستحدثة إلى فئة مرتفعة الدخل 

بينما الرحالت التقليدية إلى فئة متوسطة الدخل كذلك يختلف تأثير الثقافة العالية عن الثقافة المتوسطة وبل 

التقليدية والثقافة الحديثة المرتبطة باألجهزة العلمية المتطورة حيث أن تختلف داخل نفس الفئة الثقافية 

اتجاهاتها األخيرة اتجاهات استقاللية وغالبا ما يكون الطلب السياحي الخاص بها يعتمد على االستقاللية 

لب والحرية التامة في أن يفعلوا ما يردونه بالطريقة التي يرونها وقد تزايد نصيب هذه الفئة من الط

 .السياحي الكلي  خالل الفترة األخيرة

 تأثير العوامل البيئية على الطلب السياحي

تتدخل بشكل مباشر العوامل البيئية في التأثير على الطلب السياحي سواء داخليا أو خارجيا فجاذبية  

 .المناظر الطبيعية وجاذبية المناخ والمناطق األثرية هي التي تدفع إلى النشاط السياحي

  (رسم الخريطة السياحية)أهمية المسح السياحي للبيئة 

رسم الخريطة السياحية تعني مسح جميع األماكن المستغلة سياحيا أو قابلة لالستغالل السياحي وذلك من 

حيث الخصائص المناخية والمساحات الخضراء والشواطئ والثروات النباتية والحيوانية خاصة النادرة 

لجميع المعالم والمواقع األثرية والتجمعات البشرية والنية األساسية والبيئية،  منها، باإلضافة إلى حصر

هذا المسح الشامل يتيح الفرصة لتحديد اإلمكانيات السياحية للبيئة وتصنيف هذه اإلمكانيات ووضع 

أولويات من حيث نواحي جمال الطبيعة والمناخ والنواحي األرضية ألغراض النشاط السياحي وإغفال 
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ل هذه الدراسة المسحية يجعل عملية االستغالل البيئية ألجل التنمية السياحية تتعرض لقرارات مث

 ومشروعات غير مدروسة مما يعرضها للفشل؛

 أماكن الجذب على الخريطة السياحية 

بعد رسم خريطة سياحية دقيقة للبلد يمكن تصنيف جميع المواقع تبعا إلمكانات استغاللها سياحيا وقد يكون 

 بعض هذه المواقع مستغلة بالفعل فيؤخذ ذلك في الحسبان وهذا يمثل جانب العرض؛

عملية تقدير الجذب السياحي ألي مكان يتم على أساس دراسات دقيقة للمواقع البديلة أو المنافسة داخل 

نفس الدولة على أساس دولي وما تقدمه من خدمات سياحية متنوعة ومستويات هذه الخدمات وأسعارها 

مستويات الطلب العالمي متمثلة في أعداد السائحين الدوليين القادمين إليها كما يلزم دراسة اتجاهات و

األذواق في األسواق ثم يتم عمل الخريطة السياحية للبلد والتي تضم قائمة بأهم مراكز الجذب السياحي 

عرض بعد ذلك يتم تقديم الطاقة مرتبة وفقا ألولوياتها التي تحددت بتفاعل عامل الطلب الدولي مع عامل ال

االستعابية


 . لكل موقع أو منطقة جذب سياحي 

  المستهلك السياحي: المطلب الثالث

لكي يتم  تنفيذ خطط وإستراتيجيات تسويق ناجحة أو لغرض ترجمة االستراتيجيات إلى أهداف ذات معنى 

لمستخدمي الخدمات، هناك فئات مختلفة من الضروري أن يكون لديك معرفة تفصلية بالسلوكيات المتغيرة 

من المستخدمين المحليين واألجانب الريفيين وسكان المدن والمتعلمين وغير المتعلمين األغنياء والفقراء 

من الطبيعي جدا أن تكون المؤسسات السياحية بوجه خاص على وعي تام بسلوكيات العمالء وهذا يسهل 

 .لب على خدماتهمعليها القيام بمهمة ايجاد وتحفيز الط

 المستهلك السياحي مفهوم: الفرع األول

 تعريف المستهلك السياحي: أوال

قبل التطرق لتعريف المستهلك السياحي أو مستخدم الخدمة السياحية البد من تعريف غير المستخدمين   

رغبة وهم األشخاص الغير مهتمين باستخدام الخدمات يعرفون بغير المستخدمين فهم يفتقرون إلى ال

وبالتالي فإن على المنظمات السياحية أن تتعرف عليهم وأن يبقوا خارج نطاق الدراسات
1
. 

يملكون كفاءة ومؤهالت استخدام الخدمات ولكن في نفس الوقت يفتقرون إلى : المستخدمين المحتملين

يمكن لقرارات  الرغبة اآلنية، وبالتالي فإن المنظمات السياحية تعمل على تحديدهم والتعرف عليهم بحيث

 التسويق تحويلهم إلى مستخدمين فعليين؛

                                                                 
  - مدى القدرة على تحمل النشاط السياحي قبل "، "أقصى قدر من السائحين يمكن استقباله في المكان"منها   هناك عّدة تعريفات للطاقة االستعابية

المستويات القصوى للنشاط السياحي التي يبدأ بعدها النشاط السياحي في اإلنخفاض ألن بعض " "أن يشعر المقيمين بأي آثار سلبية للسياحة؛
ائحون أنفسهم قد أصبحت أدنى مع االحتياجات ومن ثم فإن هذا المكان يتوقف عن اشباع رغباتهم وجذبهم اإلمكانيات السياحية كما يتصورها الس

".مما يدفعهم للبحث عن مكان آخر   

01،صمرجع سابق، عالء حسين السرابي وآخرون -
1
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األشخاص الذين يستخدمون بشكل فعلي الخدمات التي تنتجها أو تقدمها المنظمات : المستخدمين الفعليين

 السياحية؛

األشخاص الذين يستخدمون الخدمات ولكن بشكل غير متكرر يعرفون بأنهم : المستخدمين بشكل خفيف

 .ت قليلةالمستخدمون بمعدال

 .األشخاص الذين يستخدمون الخدمات بشكل متكرر يعرفون بهذا اللقب :المستخدمون بكثافة

 :كما يمكن تعريف المستهلك السياحي

يمكن القول بأن السائح أو المستهلك هو الذي يقوم باستخدام المنتج السياحي أو الخدمات السياحية ويسعى 

السياحية إلى دولة أو منطقة معينة للحصول عليها لالستمتاع بها في الرحلة
1

 ؛

فالمستهلك السياحي ال يختلف  عن المستهلك العادي من حيث الهدف من الشراء واالستهالك ولكنه يختلف 

من طبيعة االستهالك وأسلوب الشراء فالمشتري للبرنامج السياحي ال يستخدمه إال بعد االنتقال إلى منطقة 

بعكس المشتري للسلع المادية الملموسة الذي يستطيع استهالكها  الزيارة أو دولة المقصد السياحي

واالستمتاع بها فور التعاقد على شرائها، كما أنه يستطيع أن يجربها إذا كانت سيارة مثال قبل أن يشتريها 

أما في حالة المنتج السياحي فإنه ال يستطيع القيام بذلك وهكذا يختلف المستهلك السياحي من المستهلك 

 .لعيالس

كما يعرف بأنه ذلك الشخص الذي يقوم بشراء الخدمات السياحية الستخدامها واالستفادة منها أثناء رحلته 

السياحية سواء كان سائحا دوليا أو محليا
2
. 

مما سبق يمكن إيجاز العناصر األساسية لتعريف المستهلك السياحي 
3

: 

 شخصا معنويا كشركة أو جمعية أو هيئة؛المستهلك السياحي شخص طبيعي أي أنه إنسان عادي وليس  -

توافر عنصر الشراء لدى المستهلك السياحي للخدمات السياحية مثل البرامج السياحية التي يقوم بشرائها   -

من الوكيل السياحي في بلده أو خدمات االنتقاالت واالتصاالت والهدايا التذكارية التي يشتريها أثناء 

 وجوده في دولة المقصد السياحي؛

توافر عنصر االستخدام واالستفادة من الخدمات التي يشتريها المستهلك السياحي، لذلك فإن وكالء   -

السياحة الدوليين الذين يقومون بشراء البرامج للحركة السياحية اليمكن اعتبارهم مستهلكين سياحيين 

ون ببيع هذه البرامج إلى الفتقادهم عنصر االستخدام الفعلي لهذه البرامج ألنهم بعد عملية الشراء يقوم

 المستهلكين السياحيين الفعليين؛

                                                                 
131إبراهيم اسماعيل الحديد، مرجع سابق،ص -

1
  

119علي فالح الزغبي، مرجع سابق،ص  -
2
  

193عبد السميع، مرجع سابق،ص صبري  -
3
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إن شراء الخدمات السياحية يجب أن يكون خالل الرحلة السياحية منذ بدايتها من دولة السائح عن   -

الوصول إلى دولة الزيارة والعودة مرة ثانية إلى دولته فالمستهلك السياحي هو الذي يقوم بشراء الخدمات 

أثناء الرحلة فقط أما الذي يقوم بشراء خدمات السلع قبل القيام بالرحلة أو بعدها ال يمكن  والسلع المختلفة

 .اعتباره مستهلكا سياحيا بالمعنى والمفهوم

 خصائص المستهلك السياحي: الفرع الثاني 

يتميز المستهلك السياحي بالعديد من الخصائص والسمات تجعل له طبيعة خاصة وأسلوبا مختلفا في 

دامه للمنتج السياحي وسلوكه في دولة المقصد السياحي ونمط اتفاقه على خدماته ومشترياته السياحية استخ

وأهم هذه الخصائص ما يلي
1
: 

دائما يالزم معظم السائحين هذا الشعور في كل زيارة للدولة المقصودة حتى لو : الشعور بالغربة  -

نفسية واجتماعية ترتبط بالسائح ذاته وإن كان تكررت عّدة مرات وهذا اإلحساس طبيعي ويرجع لعوامل 

 :هذا الشعور تختلف درجاته إلى حد ما طبقا لمعايير مختلفة

 قرب الدولة المستقبلة من دولة السائح؛  -

 الترابط اللغوي والعقائدي بين دولة السائح ودولة الزيارة؛ -

 الترابط االجتماعي كالعادات والتقاليد بين الدولتين؛ -

مل إما أن تؤدي إلى تقليل حّدة الشعور بالغربة لدى السائحين وإما أن تكون على العكس فكل هذه العوا

فتزيد من هذا الشعور ويتوقف ذلك على المدى الذي تكون عليه هذه العوامل إما تكون ايجابية أو تكون 

 .سلبية

ئما نحو اإلنفاق الكبير يرتبط هذا االتجاه لدى المستهلك السياحي بميله دا: االتجاه نحو زيادة االنفاق  -

على خدماته ومشترياته السياحية إلرضاء رغبات كثيرة كامنة في نفسه والوصول إلى درجة كبيرة من 

 اإلشباع المادي والنفسي والمعنوي من الرحلة السياحية حيث يخصص لها في الغالب ميزانية خاصة 

األثرية وغيرها الموجودة في دولة المقصد طوال العام، ويساعده على ذلك المقومات السياحية الطبيعية و

وما تقدمه له من خدمات سياحية في مجال في مجال اإلقامة والزيارة واالنتقاالت والترفيه على مستوى 

 .عال ويختلف مستوى انفاق السائح من دولة إلى دولة تبعا لعوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية

السياحي ال يتدخل في معظم األحيان في تصميم وتشكيل  المستهلك: عدم االشتراك في تصميم المنتج  -

المنتج السياحي في الدولة التي يزورها بل يتم تصميم ووضع البرامج السياحية بواسطة الشركات 

السياحية بعيدا عن المستهلكين أنفسهم وإن كان بعض هذه الشركات يميل إلى استخدام األسلوب العلمي في 

                                                                 
13نفس المرجع السابق، ص  -

1
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بآرائهم واتجاهات السائحين المرتقبين لوضع البرامج التي تناسبهم  تصميم برامجها حيث يستعين

ويرغبونها باالعتماد على بحوث ودراسات األسواق والمستهلكين
1
. 

يعتبر المستهلك السياحي هو المستهلك النهائي للمنتج : اإلنتاج واالستهالك معا للمنتج السياحي  -

التخزين وإعادة البيع مرة أخرى مثل السلع األخرى  السياحي أو الخدمات السياحية فال يشتريها لغرض

 .الغير سياحية، فالنمط االستهالكي للسائح يقوم على اإلنتفاع المباشر بالسلعة أو الخدمة 

يبحث المستهلك السياحي دائما عن الوسائل المختلفة التي تحقق له اإلشباع  :اإلشباع المادي والمعنوي  -

المادي كخدمات اإلقامة وفي نفس الوقت يسعى للحصول على اإلشباع المعنوي من رحلته السياحية من 

الطبيعية   خالل زيارة المناطق األثرية والمعالم السياحية المهمة واالستمتاع بعناصر الجذب السياحي

همة كالشواطئ والبحار والمناخ  والمناطق الصحراوية والجبلية الجميلة، لذلك فالمستهلك السياحي الم

يهدف لالستمرار في تحقيق هدف مزدوج بين الجانب المادي والمعنوي
2
. 

يميل السائحون إلى القيام برحالتهم السياحية دولية أو داخلية ضمن  :السلوك االستهالكي الجماعي -

حين األخرين من جنسهم أو أقاربهم أو معارفهم أو أصدقائهم أو جيرانهم لكي يشعروا مجموعات السائ

باأللفة واالطمئنان بين بعضهم البعض ويتعاونوا في تحمل أعباء الرحلة الجسمية والنفسية وتعتبر هذه 

مج السياحية السمة من السمات الشائعة بين المستهلكين السائحين التي تجعلهم ال يتخذون قرار شراء البرا

إال في ظل مجموعات  متجانسة سواء أكانت رحالت جماعية كبيرة أو صغيرة وال يميلون نحو الرحالت 

 .الفردية لما يترتب عليها من تكلفة عالية وعدم تنوع في برامجها باإلضافة إلى العامل النفسي والمعنوي

يرة من السائحين تركز عند اتخاذ على الرغم من أن هناك نسبة كب :عدم االهتمام بتفاوت األسعار  -

قرارها بزيارة دول أو مناطق معينة على أسعار برامجها وخدماتها السياحية وتبحث على األقل  سعرا إال 

أنه بصورة عامة يعتبر عدم االهتمام بارتفاع أو انخفاض األسعار خاصية الفترة التي يقضيها السائح في 

 .المنفعة والفائدة مهما كانت التكلفة الرحلة فالحصول على أكبر قدر ممكن من

  قرار المستهلك السياحي تحليل :الفرع الثالث

 مراحل اتخاذ قرار المستهلك السياحي: أوال

تأتي تصرفات األفراد وسلوكياتهم في كثير من األحيان نتيجة للتفكير العقلي أو انعكاسا الالشعور فإذا   

كانت هذه التصرفات قد جاءت بعد تفكير فإن هذا يعني أن األفراد قد اتخذوا قرارا أما إذا جاءت كرد فعل 

ير إرادي لذلك يمكن القول أن األساس لالشعور فال يكون ذلك قرارا، بل يمكن بالتعبير عنها بالسلوك الغ

في اتخاذ القرار بصفة عامة هو اإلختيار كما يرى كثير من علماء اإلدارة أن اتخاذ القرار يقوم أساسا على 

                                                                 
114، عالء فالح الزغبي، مرجع سابق،ص-
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وجود بدائل أو اختيارات معينة، لذلك فإن عملية اتخاذ القرار التي يقوم بها المستهلك السياحي أي شراء 

ل مثل شراء سيارة جديدة أو تغيير أثاث المنزل فنظرا لوجود بدائل مختلفة فقد السلعة السياحية أو البدائ

ظهرت مشكلة اإلختيار وأصبح اتخاذ القرار ضرورة ملحة تمر بمراحل مختلفة من التفكير الذهني 

والسلوك اإلرادي يمكن شرحها فيما يأتي
1
: 

 مرحلة االستقرار -

ستقرار في يام بزيارة سياحية إلى منطقة ما والميل نحو االيقصد بهذه المرحلة عدم اتجاه السائح إلى الق

المكان الذي يقيم به بصفة دائمة أي أن درجة الحاجة إلى الرحلة تتعادل مع الحاجة إلى السلع 

والمستلزمات األخرى، وأن المنافع المحققة في الحالتين تكون متساوية؛ ويؤثر في قرار السائح 

التي تفضل السلعة السياحية عن السلعة المادية، ويدخل في هذه العوامل تلك االستهالكي العوامل المؤيدة 

المؤثرات النفسية واإلجتماعية، هذه إلى جانب عناصر الجذب السياحي التي تتوافر في المنتج السياحي، 

لدوافع كذلك الجهد التسويقي الذي يقوم به األجهزة السياحية الذي يعتمد على الوسائل التنشيطية المحركة ل

والرغبات مثل البيع الشخصي بواسطة رجال المبيعات السياحية مما يحفز السائحين في التعاقد على شراء 

 .البرامج السياحية

 :رحلة االثارةم -

تأتي هذه المرحلة بعد استخدام مختلف العوامل المؤثرة في نفسية السائحين والتي يمكن التعبير عنها علميا 

عية التي تثير الدوافع واالهتمامات المختلفة لدى المستهلك السياحي للقيام برحلة بالجهود التنشيطية والبي

سياحية إلى منطقة ما بهدف إشباع الحاجات والرغبات التي نشأت عنها هذه الدوافع، وتعتمد األجهزة 

شرات والشركات اسياحية لتحقيق هذا الهدف السياحي في أي دولة على مختلف الوسائل التنشيطية مثل الن

الدعائية التي تصدرها بلغات مختلفة وبأشكال متعددة جذابة تثير الرغبة والفضول لدى السائح وتنبه 

حواسه المادية والمعنوية، هذا باإلضافة إلى اإلعالن المرئي كاإلعالنات التلفزونية والمسموعة 

ائل أخرى كالملصقات كاإلعالنات اإلذاعية والمقرؤة  مثل اإلعالنات الصحفية وما شابه ذلك من وس

واألفالم السياحية الدعائية ضف إلى ذلك من الوسائل التي تركز على أهمية السياحة ودورها الكبير في 

حياة اإلنسان
2
. 

 مرحلة البحث والتطوير  -

وتتضمن هذه المرحلة الجهود التي يقوم بها السائح من أجل البحث عن الوسائل المختلفة التي تساهم في 

وحاجاته النفسية والمادية من خالل القيام برحلة سياحية، ومن أجل ذلك يقوم بتجميع  إشباع رغباته

                                                                 
111ابراهيم اسماعيل الحديد،مرجع سابق،ص -

1
  

41صبري عبد السميع، مرجع سابق،ص -
2
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المعلومات والبيانات الالزمة عن هذه الرحلة السياحية المنتظرة أو المستهدفة من شركات الطيران أو 

المعارف الشركات والوكاالت السياحية المحلية أو األجنبية من الوكالء السياحيين في الخارج أو من 

واألصدقاء
1
. 

 المقارنة بين البدائل -

البرامج السياحية المتاحة من حيث حجم االستفادة والمنافع المادية والمعنوية في هذه المرحلة تقييم 

المترتبة عليها مقارنة بنفقاتها وتكلفتها المادية ثم يقوم السائح بعد هذا التقييم الموضوعي للبدائل المختلفة 

ا لتحديد البرامج السياحية األنسب له من مختلف النواحي وتسمى هذه المرحلة القرار أي بعمل مقارنة بينه

 .االستقرار الذهني التخاذ قرار الشراء بشراء برنامج سياحي معين

 اتخاذ القرار النهائي -

باإلفصاح عن بعد أن يستقر السائح ذهنيا على قرار معين وهو القيام برحلة سياحية إلى دولة ما فإنه يقوم 

هذا القرار الذهني الذي استقر عليه وذلك باتجاه القرار الفعلي لشراء البرنامج السياحي وما يرتبط به من 

إجراءات حيث يقوم السائح بالذهاب إلى الوكيل السياحي أو الشركة أو المكتب السياحي للتعاقد على شراء 

محدد لها بعد تجهيز احتياجاته الشخصية التي سوف الرحلة السياحية واالستعداد للقيام بها في الوقت ال

 .يحتاج إليها وبانتهاء هذه المرحلة تنتهي المراحل المختلفة لقرار المستهلك السياحي

 النماذج التحليلية لقرار المستهلك السياحي: ثانيا

واجتماعية كثيرة، يعتبر قرار المستهلك السياحي من األمور التي تتداخل فيها عوامل اقتصادية ونفسية 

مما يجعل عملية اتخاذ القرار النهائي للقيام برحلة سياحية أمرا صعبا نظرا لتعدد البدائل واالختيارات التي 

تتنافس مع بعضها البعض تنافسا شديدا ولقد حاول أساتذة علم النفس واالجتماع واالقتصاد والسياحة وضع 

لك السياحي حيث توضح هذه النظريات والنماذج الكيفية نظريات أو نماذج لتفسير وتحليل لسلوك المسته

التي يتم بها توزيع األفراد لدخولهم المختلفة على كافة نواحي الحياة األساسية والترفيهية بحيث يمكن 

االستفادة منها ووضع التبريرات المختلفة التي تقوم عليها قرارات المستهلك السياحي وفيما يأتي أهم هذه 

 .النماذج

 وذج مارشال االقتصادينم  -

هذا النموذج وضعه االقتصادي المشهور مارشال وكانت له وجهة نظر مفادها أن الكائنات البشرية تكون 

أنانية ذلك ألن االهتمام بالذات أو االهتمام الذاتي يصبح محور التركيز لدى البشر، ونحاول أن نحصل 

ظام األولويات ويتبنى المستخدمون دوافع على أقصى درجات الرضا واإلشباع وهذا يستوجب تطبيق ن

عقالنية لهذا الغرض ولكن المسوقين يختلفون مع هذا الرأي فهم يعتقدون أن نموذج مارشال مبني على 

                                                                 
101علي فالح الزغبي، مرجع سابق،ص -

1
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الوهم والخيال وقد فشل النموذج في تفسير السلوك  صحيح أن النموذج الذي وصفه مارشال هو معياري 

على قرار الطلب عليه المنتج يؤثروليس وصفي وهو مبني على افتراض أن سعر 
1

، كما يؤكد هذا 

النموذج على أهمية الجوانب االقتصادية باعتبارها محددات أساسية في سلوك المستهلك السياحي واتخاذ 

قراره بشراء السلعة السياحية خصوصا إذا ارتفعت تكلفة الرحلة السياحية وشملت عّدة مناطق أو دول 

 .سياحية مختلفة

د يعتقدون أنه إضافة إلى العوامل االقتصادية هناك العديد من العوامل الفاعلة في العملية وقد ولكن النقا

فشل النموذج في تفسير المكونات الهامة المختلفة مثل المنتج، العالمة التجارية، النية، االتجاه، اإلدراك، 

 . العادات وغيرها من العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك السياحي

 موذج النفسيالن  -

هذا النموذج هو العالم النفسي سيجموند فرويد ويدور هذا النموذج حول السلوك البشري الظاهر الذي  رائد

يعتبر وليد دوافع وغرائز كامنة في نفسية البشر تتحكم فيها عوامل معينة مثل العقل الباطن والعقل الذاتي 

ذا النموذج في تحليل دوافع والشعور الظاهر لذلك فإن رجال التسويق السياحي يجب أن يستفيدوا من ه

وعوامل ( الشعور) الشراء لدى المستهلكين السياحيين والتي تنبع من عوامل ناجمة عن العقل الظاهر 

فقد يكون لدرجة رغبة ظاهرة يريد أن يحققها من رحلته ( الالشعور) أخرى كامنة في العقل الباطن 

لة ما كما تحركه أيضا رغبة أخرى كامنة في نفسه السياحية مثل رؤية المعالم األثرية والتاريخية في دو

يريد أن يصل إليها بأسلوب يناسبه ويتفق مع تقاليد مجتمع هذه الدولة وهي االستمتاع بكل عناصر الجذب 

السياحي الموجودة بها كما يساعد هذا النموذج رجال التسويق السياحي على وضع استراتيجيات التنشيط 

والتخطيط السياحي
2

 . 

 جتماعيالموذج االن  -

هذا النموذج هو فيلميان حيث وجد النموذج أن القوى االجتماعية هامة مثل المجموعات المرجعية، رائد 

المجتمع، الثقافة، نمط الحياة ويقوم هذا النموذج على أن القدر األعظم من سلوكيات المستهلكين يكون 

ل األكثر حسما في الحاجات والرغبات فكل ثقافة مدفوعا بالحاجة إلى التمييز وقد وجد أن الثقافة هي العام

فيها مجموعات أصغر ومجتمعات فرعية لها مظاهر أو صفات في غاية الوضوح أولها أن األفراد ضمن 

طبقة اجتماعية معينة يميلون نحو التصرف من خالل نفس السلوك وثانيها يتم تصنيف ووضع رتب 

ا الطبقة اإلجتماعية ال يشار إليها بأي متغير منفرد ولكن األفراد فيها على أساس وضعهم الفعلي، ثالثه

تقاس كدالة لها وزنها من حيث مهنة الفرد، تعلمه، التوجه نحو القيم والدخل ورابعها الطبقة االجتماعية 

                                                                 
99مرجع سابق، صعلي حسين السرابي وآخرون، -
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ديناميكية ويمكن أن تتحول إلى طبقة أعلى أو أدنى والمجموعات التي تؤثر على المواقف أو سلوك 

اسم المجموعات المرجعيةاألفراد معروفة ب
1

وقد أثبت النموذج فعاليته بالنسبة للمسوقين حيث أن . 

المستهلك يتصرف ويسلك سلوكا سياحيا معينا تبعا للطبقة االجتماعية التي ينتسب إليها فهو يحدد قراره 

اعية فعلى لشراء السلعة السياحية بناء على الخصائص االجتماعية المختلفة التي تحدد مالمح طبقته االجتم

سبيل المثال نجد أن السائحين األمريكيين باعتبارهم شريحة اجتماعية من المجتمع الدولي كله يتخذون 

قرارهم بشراء واستهالك السلعة السياحية على أساس مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها الدولة أوال 

مثال فإنهم يتخذون قرارهم بناء على سعر قبل التكلفة المادية لها، أما السائحون اليابانيون واإلنخليز 

الرحلة وتكلفتها المادية قبل البحث عن مستوى الخدمات السياحية وهكذا يتضح أن الطبقة االجتماعية 

تساعد في توجيه سلوك المستهلك السياحي التخاذ قرار معين، ويعتبر هذا النموذج من أهم النماذج التي 

 .ساهم في تفسير هذا السلوكطرحها علم النفس االجتماعي التي ت

 التسويق السياحي المجتمعي: الفرع الرابع

كلما ازدادت حّدة  المنافسة فإن الشركات تكون مضطرة للتركيز على ارضا زبائنها بشكل أكبر وأفضل   

 Robert)فالمستقبل سيكون بالتأكيد قصيرا بالنسبة للشركات التي تؤمن بهذا النجاح وفي السابق كتب 

Keith)  عن مستقبل التسويق في مقال تحت عنوان الثورة التسويقية ،(Marketing Révolution) ،

عاجال أم آجال فإن اليوم الذي يكون فيه تركز فيه جميع نشاطات الشركة على إرضاء الزبون " جاء فيه 

 "آت ال ريب في ذلك وعندما يأتي هذا اليوم فإن الثورة التسويقية تكون قد اكتملت

وبالنسبة للعديد من الشركات الناجحة فإن الثورة التسويقية تتحرك باتجاه االكتمال فجميع اإلدارات  واليوم 

صارت معنية بإرضاء الزبائن فإدارة المحاسبة مثال صارت تطور الفواتير لتكون بسيطة وواضحة 

لمشورة والنصح يستطيع الزبون فهمها بسهولة متناهية،  وصارت إدارات الصيانة تنظم نفسها لتقديم ا

واإلرشادات للعميل دون أي تعقيد للفنادق أيضا مكاتب استشارات واستعالمات في العديد من المرافق 

العامة لتوجيه النزالء إلى حيث المواقع الخاصة بالفنادق والتسهيالت التي تقدمها هذه الفنادق وغيرها
2
. 

م كامل منشآت األعمال،إنه يمثل كامل إن التسويق يض" "Peter Ducker"كما يقول المفكر اإلداري 

 ".المنشأة من وجهة نظر النتيجة النهائية بمعنى وجهة نظر الزبون

 

 

                                                                 
99علي حسين السرابي وآخرون، مرجع سابق، ص - 
1
  

2
أكتوبر،  11- 11، مداخلة ضمن ملتقى التسويق في الوطن العربي، الشارقة،المفهوم المجتمعي للتسويق في صناعة السياحةحميد الطائي،  -

    99، ص 1331
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 مداخل التسويق السياحي( : 14-51)الشكل 

 

 

 102، ص0212ردينة عثمان، تسويق الخدمات، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،: المصدر

وبالرغم أن التسويق في صناعة الضيافة يعد جديدا نسبيا إالّ أن القاسم المشترك بين كبار قادة هذه 

الصناعة هو الدعوة  لتطبيق مبادئ التسويق في صناعة الضيافة وهذه المبادئ تتركز على النزالء 

باع حاجات وإش External Marketingوالضيوف من حيث إشباع حاجتهم ورغباتهم التسويق الخارجي 

 Inter-activeمقدمي الخدمات والزبائن فإن العالقة الهامة  يصطل عليها بالتسويق التفاعلي ) العاملين 

Marketing  التوجه نحو الزبائن ،Customer Orientation يمكن عرض منشآت األعمال في ،

اب الزبائن واالحتفاظ بهم تكوين والحفاظ على الزبائن الذين يّدرون ربحا عليها وتستطيع المنشآت استقط

عندما تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم فالزبائن الراضون يكونوا في الغالب ليس فقط مواليين لمنشآت 

األعمال التي استطاعت أن تشبع حاجاتهم، وإنما يتحول مثل هؤوالء الزبائن إلى مروجين جيدين لهذه 

قائهم ومعارفهم أن رضا الزبون الذي يقود إلى المنشآت من خالل الحديث عن رضاهم لزبائن من أصد

، يتصرف مدراء الضيافة أحيانا ( Hospitality Marketing )الربح هو هدف مركزي لتسويق الضيافة 

وكأن أرباح اليوم هي شيء يؤدي في المحصلة النهائية إلى خراب الشركة حيث تجد هذه الشركة نفسها 

بائن التعامل معها وعندما تكون الكلمة المنطوقة التي يروج لها بمعزل عن زبائنها، عندما ال يكرر الز

يرى المدراء الناجحين أن الربح ( Negative word of mouth)الزبون عن الشركات ذات طابع سلبي 

ما هو إالّ محصلة أو نتيجة لإلدارة الجديدة للمنشأة فإن هذا الزبون يكون على استعداد لدفع سعر عادل 

 Robert"خدمة المقدمة إليه، والسعر العادل هنا يتضمن ربحا للمنشأة، حيث يقول ومنصف لقاء ال

Dow "اعتدنا في السابق على مكافأة " نائب رئيس فنادق الماريوت لشؤون المبيعات وتسويق الخدمات
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اليف مدراء المطاعم لقيامهم بمهام كنا نعتبرها مهمة مثل تكاليف الطعام فهل سمعتم بزبائن يسألونك عن تك

الطعام في المطعم؟ علينا أن نكافئ العاملين ممن يقدمون خدمات يراها الزبائن قادرة على إشباع حاجاتهم 

"تحقيق الرضا لديهم
1

 ؛

إن التوجه المجتمعي للتسويق السياحي يقوم على فرضية مآدها أن المشاكل البيئية والقوى السياسية  

والقانونية والديمغرافية وكذلك االعتبارات األخالقية واإلنسانية والحضارية والشواهد التاريخية 

السياحة وال عجب  والموروث الشعبي وغيرها هي الموجه األساسي لالستراتيجيات التسويقية في صناعة

أن تهتم صناعة السياحة بالموارد الطبيعية كالطاقة والبيئة والمحافظة عليها من الفناء والتلوث وذلك من 

 .أجل توفير أفضل راحة أكبر للسياح

 للسياحة في صناعة التسويق المجتمعي مفهوم(:14-59)الشكل 

 

 21حميد الطائي، مرجع سابق، ص:  المصدر

تعد صناعة السياحة من الصناعات الرائدة التي كانت سباقة إلى انتهاج واعتناق المفهوم التسويقي   

المجتمعي على أرض الواقع فالمفهوم التسويقي السياحي يركز على دراسة سلوك السائح للوقوف على 

الدخل ) ة عوامل ومؤثرات سلوكية مثل دوافع شراء المنتج السياحي العوامل المؤثرة في عملية الشراء عدّ 

وتوزيعه والميل لالنتفاع من المنتج السياحي ، الميل لالدخار وحجم الدخل الصافي المخصص لإلنفاق 

ول التسويق السياحي مهمة وحجم األسرة والطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها السائح والتي يعتبرها مسؤ

                                                                 
91ي، مرجع سابق،ص حميد الطائ -

1
  

 قانونيةقوى  البيئة الخارجية قوى سياسية واقتصادية

 البيئة الداخلية

قوى 

 تكنولوجيا

قوى 

حضارية 

 واجتماعية

 قوى ثقافية

 المجتمع

 المجهزون

 الزبائن

 الوسطاء

مؤسسات 

 الضيافة

 رفاهية

 ربحية رضا
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وحيوية لفهم سلوك السائح والوقوف على احتياجاتهم بهدف إشباع وتحقيق الرضا المنشود دون إهمال 

المسؤولية االجتماعية

. 

نخلص في كون التوصل إلى قرارات تسويق سليمة لن يكون ممكنا ما لم يتم تكوين وتطوير خطط تسويق 

التخطيط للتسويق يتحتم على التنظيم أن يحدد المستهلكين المستهدفين سليمة من الطبيعي جدا أنه قبل 

وعملية صنع القرار التي يمرون بها وهذا يتطلب من المعنين دراسة عميقة للسلوك المستخدمين مثل 

الثقافة، المجتمع، الخصائص الشخصية المميزة، الخصائص االقتصادية والنفسية حيث أن فهم سلوك 

 .الغ األهمية لنجاح برنامج التسويقالمستخدمين أمر ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


حاجات الزبائن على حساب رفاهية المجتمع  يمكن إشباع من األركان األساسية لمفهوم التسويق الحديث، حيث أنه ال االجتماعية تعد المسؤولية 

المنظمة في الربحية مصلحة و مصلحة المجتمع ورفاهيته؛مصلحة الزبون وإشباع حاجاتهعلى  حيث أن المسؤولية االجتماعية تركز،.ومصلحته

 .واالستمرار
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 :خالصة الفصل

منذ القدم ظهرت عند اإلنسان حاجة للتنقل والسفر، وقد كانت في البداية بهدف البحث عن الماء والطعام   

وللرعي، ثم  تطورت ألهداف أخرى مادية أو دينية أو للعالج أو لطلب العلم ثم أخذت ظاهرة السفر أو 

ة عصر اإلمبراطورية الرومانية الحاجة للسفر تأخذ أبعادا أكثر تطورا ومع ظهور الطبقات الغنية في نهاي

ظهرت فكرة السفر وألول مّرة بهدف المتعة والترويح عن النفس وتطورت هذه الحاجة عند اإلنسان إلى 

أن أصبحت الحاجة للسياحة حاجة معروفة يسعى إلشباع غالبية شرائح المجتمع سواء الغنية منها أو ذات 

سياحة مثل السياحة الصيفية وسياحة االستجمام والسياحة الدخل المحدود ال بل ظهرت أنماط متعددة من ال

 إلى آخره؛...العالجية 

تمتاز صناعة السياحة بقدرتها الفائقة والخاصة على بعث سلسلة من العمليات والنشاطات اإلنتاجية   

من واالستثمارية في االقتصاد القومي بسبب امتدادات آثار الطلب السياحي المعقد والمركب من العديد 

السلع والخدمات إلى كافة القطاعات االقتصادية الرئيسية منها والرعية والتي تساهم في تصنيع المنتج 

السياحي وهذا ما يؤكد الفعالية االقتصادية التي يمتاز بها النشاط السياحي إذ يعد المحرك الديناميكي 

لدولية للسياحة خاصة فيما تعلق لالقتصاد القومي يعمل على تحقيق التنمية وهذا ما تفسره التطورات ا

بالدول المتقدمة التي تستحوذ على أهم نسبة سواء من التدفقات السياحية أو من ناحية العائدات على غرار 

النامية بما فيها الجزائر التي ال تزال تعاني التهميش للقطاع ألسباب تأخر التقدم التكنولوجي او  باقي الدول

 القتصادي كما هو الحال لمعظم دول إقليم افريقيا ؛للظروف األمنية أو للتخلف ا

إن صناعة السياحة تحتاج إلى خبرات تسويقية وآفاق واسعة وأفكار متجددة ذات طبيعة شمولية تمكنهم  

 من وضع استراتيجيات تسويقية فاعلة تنظر للسائح كقيمة عليا وتتسابق لخدمته وضمان رضاه ووالئه 

بما فيها الجزائر أن تحذو حذو الدول المتقدمة في بناء اقتصاد قوي ومتين  لذا يجب على الدول النامية 

 .مقرونا باستراتيجية تسويقية ناجحة تعزز من مردودية القطاع السياحي
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 تمهيد

لم تعد السياحة رغبات فردية أو عشوائية ذات معايير تقليدية إنما أصبحت صناعة متقدمة بشكل يفوق التصور   

نظرا لدخول عدد من العوامل والمؤثرات كالتطور التقني وعمليات التصنيع على مرافقها ما أسهم بإثراء العملية 

حيث أن الواقع العالمي للسياحة  نموا في العالم، السياحية وفلسفتها ومضمونها فغدت واحدة من أسرع الصناعات

على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والبيئي هو واقع هائل وشديد التعقيد فنسبة عالية من السياحة تنطوي على 

زيارات للمواقع المتميزة من الناحيتين الطبيعية والثقافية مما يولد إيرادات كبيرة ومن هنا تكمن أهمية استغالل 

رص االستثمارية السياحية في الحفاظ على الموارد البيولوجية واستخدامها المستدام وفي الوقت نفسه ينبغي أن الف

وتأثير السياحة متنوع  تبذل جهود  للتقليل ما أمكن من اآلثار المناوئة لصناعة السياحة على التنوع البيولوجي

جتماعية واالقتصادية والسياسية في بلدان المقصد من للغاية فمن ناحية فإنه يلعب دور إيجابي في التنمية اال

خالل خلق فرص العمل وكذا خلق الوعي واحترام تنوع الثقافات وطرق العيش ومن ناحية أخرى نجد 

الشكاوى من الوجهات السياحية ذات التأثيرات السلبية الهائلة على البيئة والثقافة والسكان مما يتطلب ضرورة 

دامة في مجال السياحة تتكاثف فيها جهود األطراف المشاركة في عملية تطوير سياحة تبني تنمية أكثر است

 :ولمعالجة هذا الموضوع تم تقسيم الفصل الثالث. مستدامة

 السياحة المستدامة منظور تنموي؛: المبحث األول

 عولمة السياحة؛: المبحث الثاني

 .االستثمار السياحي والتنمية: المبحث الثالث
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 السياحة المستدامة منظور تنموي :المبحث األول

حملت ثمانينات القرن العشرين نقاشا واسعا حول نمط استخدام الموارد المتاحة والعدالة في توزيع الثروات  

ومكاسب التنمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي دون المساومة على حقوق مختلف األجيال وتمخض 

نمية المستدامة الذي يعتبر بمثابة نموذج تنموي الهادف إلرساء الرفاه البشري دون إهمال ذلك بروز نموذج الت

الجانب البيئي وقدرته على التجدد و يعتبر التوجه الجديد للصناعة السياحة من أبرز النشاطات المتبنية لمفهوم 

 :االستدامة والحفاظ على التوازن البيئي على هذا األساس سيتم التعرض إلى

 مضمون ومفهوم التنمية المستدامة؛: المطلب األول

 السياحة المستدامة؛: المطلب الثاني

 السياحة المستدامة والبيئة: المطلب الثالث

 التنمية المستدامة: المطلب األول

ى التنمية بوصفها يجد المتتبع لتاريخ التنمية على الصعيد العالمي واإلقليمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح عل 

وكان هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة المشكالت التي تواجهها المجتمعات، وانعكاسا حقيقتا هوما ومحتوى مف

للخيرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا المجال، وبشكل عام يمكن تميز أربع مراحل رئيسية لتطور 

 .ثانيةمفهوم التنمية ومحتواها في العالم منذ نهاية الحرب العالمية ال

 مراحل تطور التنمية :الفرع األول

 التنمية باعتبارها مرادفا للنمو االقتصادي: أوال

قديما كان مفهوم التنمية مرتبطا أساسا بالنمو االقتصادي وبمدى فاعلية البرامج والخطط التنموية المسطرة   

حيث تمتد هذه المرحلة من الخمسينيات إلى أوائل الستينيات من القرن الماضي حيث ساوت خالل هذه الفترة بين 

المستدامة لحصة الفرد من إجمالي الدخل الوطني وقد  التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي وتم تعريفها بالزيادة

كانت السياسات التي تم تبنيها خالل تلك الفترة ناجحة
1

حيث تأخذ قدرة المجتمع على التوسع وزيادة الناتج ، 

بمعدالت أسرع من نمو السكان من خالل استخدام معدالت ومستويات نمو الناتج القومي الحقيقي للفرد لقياس 

القتصادية العامة التي يتمتع بها السكان أي كم السلع والخدمات الحقيقية المتاحة للمواطنين من أجل الرفاهية ا

االستهالك أو االستثمار
2

وصل معدل النمو في حصة  0812 -0822فمثال تبين االحصائيات أنه بين عامي ، 

ه كانت التنمية قبل فترة السبعينيات سنويا لجميع الدول النامية وعلي %3.2الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 

غالبا ما ينظر لها على أنها ظاهرة اقتصادية والتي يجب من خاللها تحقيق مكاسب سريعة في معدالت نمو الناتج 

القومي اإلجمالي ونصيب كل فرد منه معتمدة في البداية على إستراتيجية التصنيع في حين تبنت بعض الدول 

                                                                 
11،ص1330، ورقة عمل تدريبية، مركز السياسات الزراعية، دمشق، ، االقتصاد البيئي والتمية المستدامةدوناتو روماتو - 1  

ار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية،التنمية االقتصاديةميشال تودار،  - 13،ص1334، ترجمة محمود حسن مدني ومحمود حامد، د
2
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عدما فشلت استراتيجية التصنيع في تحقيق التراكم الرأسمالي المطلوب، والذي يمكن استراتيجيات أخرى بديلة ب

أن يساعدها في التغلب على مشكالتها االقتصادية واالجتماعية المختلفة، ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية 

مراحل "باسم  روستو المعروف -المعونات الخارجية والتجارة من خالل زيادة الصادرات ويعد نموذج والت

أحد النماذج المشهورة التي تعكس مفهوم عملية التنمية ومحتواها في هذه المرحلة، فقد اشتمل " النمو االقتصادي

تفسير عملية التنمية االقتصادية في المجتمعات اإلنسانية  هذا النموذج على خمس مراحل حاول من خاللها رستو

"مرحلة اإلنطالق، مرحلة النضج، مرحلة االستهالك الكبير مرحلة ما قبل االنطالق،" ككل وهذه المراحل
1
 ؛

 التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة: ثانيا

امتدت هذه المرحلة تقريبا من منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينات من القرن العشرين، وظهر فيها مفهوم 

جوانب المجتمع والحياة وتصاغ أهدافها على أساس تحسين التنمية الشاملة التي تعني تلك التنمية التي تهتم بجميع 

ظروف السكان العاديين وليس من أجل زيادة معدالت النمو االقتصادي فقط بمعنى أنها تهتم أيضا بتركيب هذا 

النمو وتوزيعه على المناطق والسكان فمما الشك فيه أن التنمية االقتصادية تؤدي إلى جانب وظيفتها االقتصادية 

ة اجتماعية حيث أنها في المدى البعيد تستهدف رفاهية اإلنسان ورفع مستوى معيشته وبالتالي أصبحت وظيف

التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية متالزمتين ومتكاملتين فيما بينهما
2

ومن هنا تبرز االختالفات والفوارق . 

ع من النمو وهي تحظى بأهمية بالغة في نشاط بين مفهوم التنمية في الفكر االقتصادي عن النمو فالتنمية أوس

االقتصاديين في جميع أنحاء العالم وباألخص في الدول النامية ويمكن القول بأن التنمية تنصرف في جوهرها 

راديا من الدولة إلجراء تغيرات وعالجات عادة إإلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للموارد االقتصادية فهي تعني تدخال 

من اختالل ما يقترن بها
3

وبالتالي فالتنمية مصطلح اقتصادي  يتمثل في مجموع اإلجراءات والخطط والوسائل . 

 .المعتمدة في استغالل اإلمكانات الذاتية المتوفرة من أجل تحقيق الرقي االقتصادي واالجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
  13،ص1331، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها،دار صفاء للنشر،عمان،التنمية المستدامةعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط،  - 

2
ةالدولي، التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية  ، مداخلة ضمن المؤتمر العلميمن النمو إلى االستدامة فالي نبيلة،   -  العلوم  للموارد المتاحة المنعقد بكلي

الشراكة واالستثمار في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الفضاء  ، منشورات مخبر1331أفريل 9/1االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس،

 111،ص 1331الهدى للنشر والطباعة،عين مليلة، مغاربي، دار األورو

31،ص 1339،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،ذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةاالستراتيجية الالطيب داودي،  -
3
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 التنمية المستدامة: الفرع الثاني

 المستدامةالتطور التاريخي لمفهوم التنمية : أوال

منذ السبعينات من  لم يكن مفهوم التنمية المستدامة وليد ساعته بل كان نتاج جدال طويل في رحم الفكر التنموي،

القرن الماضي كان هناك مؤشرات تدل على أن التنمية البد من أن تتغير من منهجيتها بالشكل الذي يتماشى مع 

ذي حولهحاجات اإلنسان وتطلعاته، وكذلك محيط البيئة ال
1
. 

والتنمية المستدامة تطورت تاريخيا نتيجة لقصور مفاهيم التنمية السابقة ونتيجة أيضا للتدهور البيئي الخطير  

الذي عرفته الكرة األرضية بسبب النشاطات اإلنسانية غير المسؤولة وبسبب االستعمال الالعقالني للطاقة في 

قدت الكثير من القمم والمؤتمرات التي عنيت بالبيئة وبكيفية تحسين العمليات التصنيعية الملوثة للبيئة وبالتالي ع

النشاطات االقتصادية بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات البيئة وقد ساهمت هذه المؤتمرات العالمية واالتفاقيات 

 .الدولية التي من خاللها تبلور التطور المفاهيمي الخاص بالتنمية المستدامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
114اسابق، ص افالي نبيلة، المرجع  -

1
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 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة (:11-15)الشكل

 

 
، يوم دراسي حول واقع التنمية التاريخي لتطور التنمية النمو إلى االستدامة السياقساري نصر الدين، عبيدات ياسين، : المصدر

 23ص ،0200المحلية والتنمية المستدامة بالجزائر،مع اإلشارة لوالية خنشلة،

 

، حيث نشر اإلتحاد العالمي للحفاظ على 0822ترجع جذور التفكير العالمي بشأن التدهور البيئي إلى سنة   

UNICNالطبيعة


أول تقرير حول حالة البيئة العالمية وهدف هذا التقرير إلى دراسة حالة ووضعية البيئة في  

مقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بين خالل تلك الفترة في مجال ال اوقد أعتبر هذا التقرير رائد العالم

 .االقتصاد والبيئة في ذلك الوقت

 

 

 

 

                                                                 
 1491منظمة عالمية أنشئت بسويسرا سنة   -L’Union international pour la conservation de la nature

 
 

 1313قمة المناخ 

 1339مؤتمر بالي 

 1331ودة بروتوكول كيوتو ع

جوهانز بورغ )المتحدة حول التنمية المستدامة  مؤتمر األمم

1331 

 1449بروتوكول كيوتو 

 1441مؤتمر قمة األرض بريو ديجانيرو

 1419من طرف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية" مستقبلنا المشترك" تقرير

 1411تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة عن حالة البيئة العالمية 

 

 1491 قمم األمم المتحدة حول البيئة والتنمية ستكهولم

 1491تقرير نادي روما حول حدود النمو

  1411إنشاء نادي روما

 UICN ر أول تقرير حول البيئة العالمية نش

بداية االهتمام 

ة  بالمسائل البيئي

ر ر وتبلور الفك

للتنمية للتنمية   المفاهيمي

  المستدامةالمستدامة

 

 نقطة التحولنقطة التحول

انتشار االهتمام وإلزامية التطبيق 

 وتطور الفكر
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أنشئ نادي روما حيث ضم عددا من العلماء والمفكرين واالقتصاديين وكذا رجال أعمال  0819ثم في نفس سنة  

من مختلف أنحاء العالم، ودعى هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجاالت التطور العلمي لتحديد 

حدود النمو في الدول المتقدمة
1

فصال حول تطور المجتمع اإلنساني نشر نادي روما تقريرا م 0810وفي سنة ، 

ومن أهم ما خرج به هذا التقرير من  0220وعالقة ذلك باستغالل الموارد الطبيعية وتوقعات ذلك حتى سنة 

هو أنه سوف يحدث خلل كبير خالل القرن الحادي والعشرين بسبب التلوث البيئي واستنزاف الموارد " نتائج

الح األجيال المستقبليةال يخدم مصوالطبيعية بشكل ال عقالني 
2
. 

والتي تضمنت نموذجا رياضيا لدراسة خمسة متغيرات أساسية بارزة " حدود النمو" كما تم نشر دراسة بعنوان 

وهي استنزاف الموارد الطبيعية، النمو السكاني، التصنيع، سوء التغذية، تدهور البيئة، حيث أبرزت هذه الدراسة 

ا على كوكب األرض وذلك لمّدة ثالثين سنة قادمة من ذلك الزمنت المتغيرات الخمسة  وأثرهاهااتج
3

وخلصت . 

إلى أنه مع استمرار الوضع التنموي في العالم بنفس األنماط السائدة، فإن ذلك سيؤدي خالل قرن من الزمن إلى 

 .البيئي ل للموارد الطبيعية كما سينتج عن ذلك تدمير حاد للبيئة نتيجة للتلوث والتدهورماستنزاف شبه كا

انعقدت قمت األمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم  0810جويلية  01-22ومن ناحية أخرى وخالل الفترة  

حيث تم عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية االقتصادية وضرورة الترابط بين البيئة والتنمية 

PNUE  حدة للبيئةاالقتصادية وقد تم خاللها االنتهاء من إنشاء برنامج األمم المت


المكمل لبرنامج األمم المتحدة   

PNUDللتنمية 


دولة وتناول شؤون األرض والتنبيه لألخطار وضرورة االهتمام  002وحضر هذا المؤتمر  

 .بها

 Sustainbleاستعمل ألول مرة في التاريخ مصطلح التنمية المستدامة بهذا الشكل  0892وفي سنة  

Développement حاد العالمي للحفاظ على الطبيعة وهذا من خالل تقريره حول االستراتيجية من طرف االت

الدولية للمحافظة على البيئة
4
 

 

 

                                                                 
1
- Cathrine Aubertin et Franck Dominique Vivien, Le Développement durable enjeux politiques économiques  et 

sociaux, La Documentation Francaise, IRD Edition, Paris,2005,p45  

149،ص1333، دار اآلمين للنشر والتوزيع، مصر،اقتصاد حماية البيئة محمد عبد البديع، -
2
  

3
ية التنمية المستدامة عمار عماري، - ، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي، التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة المنعقد وأبعادهااشكال

، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في 1331أفريل 9/1بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس،

ار الهدى للنشر والطباعة،عين مليلة،الفضاء األورومغ  01ص ،1331اربي، د

  Programme des Nations unies pour l 'environnement
 
 -  

 -Programme des Nations unies pour le développement  
4
التجارة "نظور االقتصادي للتنمية المستدامة سحر قدور الرفاعي، التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البئية اشارة خاصة للعراق، في الم - 

،جامعة الدول 1331، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية، المنعقد بالجمهورية التونسية، سبتمبر "الدولية وأثرها على التنمية المستدامة

 10،ص 1339العربية،
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وضع برنامج األمم المتحدة للبيئة تقرير حول حالة البيئة العالمية وبرزت أهميته في أنه يبنى  0890وفي سنة  

ألف  02الم، وأشار هذا التقرير إلى أن أكثر من على وثائق علمية وبيانات احصائيات أكدت الخطر المحيط بالع

نقراض وأن هناك الكثير من الكائنات تكون قد اختفت نهائيا وانية في طريقها إلى االينوع من الخاليا النباتية والح

نتيجة للتدهور البيئي والتلوث العالمي الذي صاحب الثورة الصناعية كما أشار التقرير إلى أن األنشطة البشرية 

مليون طن من أكسيد  191مليون طن من أكسيد الكبريت و 882فما يقارب  0890د أطلقت خالل سنة ق

عدة مصادر صناعية أول أكسيد الكربون منمليون طن من  011النتروجين و
1
. 

من  نشاء اللجنة العالمية للبيئة والتنمية وتتكون هذه اللجنةإأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ب 0893وفي سنة  

مجموعة من الشخصيات السياسية لمختلف دول األعضاء في األمم المتحدة وعينت رئيسة وزراء النرويج رئيسة 

لهذه اللجنة
2
. 

مستقبلنا "قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة تقريرا بعنوان  0891أفريل  01وفي 

وأعد لها فصال كامال وتم خالله بلورة أو تعريف دقيق لها وأكد عن التنمية المستدامة بشكل مفصل " المشترك

أنه ال يمكن االستمرار في التنمية بالشكل الحالي ما لم تكن هذه التنمية قابلة لالستمرار دون ضرر بيئي وأدركت 

هذه اللجنة واألجهزة التابعة لها أن هناك حاجة ماسة لتغير مفهوم التنمية
3

ء النرويج في لذلك نبهت رئيسة وزرا. 

ذلك الوقت باعتبارها رئيسا للجنة العالمية للبيئة والتنمية إلى مخاطر المشاكل البيئية العالمية المتفاقمة من عام 

آلخر نتيجة للنشاطات البشرية غير المسؤولة وكذلك نبهت إلى ضرورة محاربة كافة أشكال الفقر في العالم كما 

ل األخرى المتعلقة بشتى مجاالت التنمية من اإلنتاج واالستهالك ولهذا نبهت إلى ضرورة محاربة مختلف المشاك

 .يعتبر التقرير نقطة تحول األساسية لبلورة المفهوم المحدد والدقيق للتنمية المستدامة

بعد مرور خمس سنوات من مؤتمر البيئة والتنمية انعقد مؤتمر ريو ديجانيرو بالبرازيل بحضور عدد من الدول  

فكرة التنمية المستدامة وجعلها مصدر خطة العمل التي وضعها للقرن الحادي والعشرين حيث برزت حيث تبنى 

لها أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي  يعتمد عليها الناس في جهدهم التنموي، وبذلك كان هدف المؤتمر هو 

من منطق المصالح المشتركة لحماية وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة 

 مستقبل األرض وقد نقلت قمة األرض الوعي البييئي العالمي من مرحلة 

التركيز على الظواهر البيئية واستمرار التلوث واالستنزاف المتزايد الذي تتعرض له البيئة والنتائج التي تمخض 

عنها المؤتمر تعتبر معالم بيئية وتنموية بارزة هي
4
: 

                                                                 
09عمار عماري،المرجع السابق،ص  -

1
  

2
 -Cathrine Aubertin et Franck Domin ique Vivien,op,cit,p30 

- 
3

العلمي الدولي،  ، مداخلة ضمن المؤتمرالتنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع واألفاق المستقبليةفوزي عبد الرزاق، بوروبة كاتية، 

، منشورات 1331أفريل 9/1االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس،التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة المنعقد بكلية العلوم 

 . 19،ص1331مغاربي، دار الهدى للنشر والطباعة،عين مليلة،  مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو
141،ص1330ن،، األهلية للنشر والتوزيع،عماالعالم ليس للبيعباتر محمد علي وردم،  -

4
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 وهي عبارة عن خطة عمل دولية للتنمية المستدامة وتقسم إلى أربعة مجاالت في أربعين بندا تغطي : األجندة

نطاقا واسعا من المجاالت التي تسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور المجموعات المختلفة في 

توصية  0222من توصيات العمل إدارة الموارد الطبيعية ويحتوي جدول األعمال على مجموعة واسعة 

ومقترحات مفصلة لكيفية الحد من أنماط االستهالك ومكافحة الفقر حماية الغالف الجوي والتنوع البيولوجي 

 .وتشجيع الزراعة المستدامة

 من سبعة وستون مبدأ لتوجيه العمل البيئي  0880يتشكل إعالن ريو الذي أقرته قمة األرض : إعالن ريو

ذه المبادئ يتناول االهتمامات التنموية في التركيز على الحق في التنمية ومكافحة الفقر في والتنموي بعض ه

 .حين تركز مبادئ أخرى على حقوق وأدوار المجموعات االجتماعية

ومن المبادئ التي جاء بها
1
: 

 أن اإلنسان يأتي في مركز اهتمام التنمية المستدامة بمعنى أن له الحق في حياة صحية؛ -

 مات الحق في استغالل مواردها دون التسبب في ضرر بيئي للدول األخرى؛للحكو -

 المشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ -

 .الدول المتقدمة تقر بمسؤوليتها في تحقيق التنمية المستدامة نظرا لألثر الحاصل من مجتمعاتها -

 االتفاقية إلى حماية التنوع البيولوجي لكوكب األرض من خالل حماية تسعى هذه : اتفاقية التنوع البيولوجي

األنواع والنظم البيئية، وقد خاضت الحكومات المختلفة نقاشا أفضى إلى اتفاق ملحق بهذه االتفاقية يتناول 

األمن  جرى تبني بروتوكول حول 0220المخاطر الناتجة عن التجارة بالكائنات الحية المعدلة وراثيا وفي جانفي 

شارة في حالة رغبتها أو عدمها في قبول السلع الزراعية المحتوية على البيولوجي والذي يسمح للحكومات باإل

 .الكائنات المعدلة وراثيا والتي يجب أن يظهر ذلك عليها بوضوح من خالل الملصق

 تهدد العالم أن الخطوات  تطرق إلى أن التغير المناخي الحاصل إنما هو مشكلة جدية: اتفاقية التغير المناخي

الواجب اتباعها ال تحتمل التأخر أو انتظار نتائج دراسات العلماء الغير المؤكدة وعلى الدول تخصيص ميزانيات 

 .والتوقيع على بروتوكول كيوتو الذي يحدد التزامات للحد من تأثير الغازات 0889لتنفيذ بنود االتفاقية سنة 

  المؤتمر أساسا إلى الوصول إلى تثبيت تركيز الغازات الدفينة في الغالف يهدف هذا :   1996مؤتمر كيوتو

الجوي عند مستوى يحول دون تدخل اإلنسان في النظام المناخي في إطار فترة زمنية كافية، وسط انقسام حاد 

ات دورته بين دول العالم وخالفات بين الدول المتقدمة والمتخلفة تبنى مؤتمر كيوتو األطراف في نهاية اجتماع

نبعاثاتها من إككل بتخفيض  الذي نص على أن تقوم الدول الصناعية" بروتوكول كيوتو" الثالثة في كيوتو اليابان 

                                                                 
141باتر محمد علي وردم، مرجع سابق،ص -

1
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من مستويات انبعاث هذه الغازات وسيكون معدل الخفض في  %2.0غازات االحتباس الحراري بما نسبته 

%1كندا  %1ان الياب %9االتحاد األوروبي  %1الواليات المتحدة األمريكية 
1

. 

كما حدد البروتوكول نسبة غازات تخضع التفاقية وهي ثاني أكسيد الكربون، الميثان، النيتروز، المركبات 

  الكربونية الفلورية المشبعة، سادس فلوريد الكبريت ومن أهم االجراءات والتدابير التي نص

يليعليها البروتوكول والتي يتوجب على الدول الصناعية اتخاذها ما 
2
: 

 رفع كفاءة الطاقة في جميع القطاعات االقتصادية؛ -

 حماية الغابات وزيادة مساحة الغطاء األخضر وتحسين أساليب الزراعة؛ -

 التوسع في زيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة وتطوير تقنيات التخلص من ثاني أكسيد الكربون؛ -

 النقل؛تنفيذ التدابير المناسبة لخفض االنبعاثات في قطاع  -

 الحد من انبعاث غاز الميثان في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛ -

تخفيض اآلثار السلبية لتغير المناخ وكذلك اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية خاصة الدول النامية التي  -

 .تعتمد اقتصادياتها على الوقود األحفوري

  سبتمبر وقد حضى باهتمام بالغ من قبل  2أوت و 01بين  أنعقد في جنوب إفريقيا: 0220مؤتمر جوهانزبورغ

خبراء وأخصائي البيئة والناشطين على الصعيد العالمي وقد خرج مؤتمر التنمية المستدامة بخطة عمل طيلة 

 :أبرز بنودها

 ؛0880االقرار بضعف التقدم المحرز منذ مؤتمر ريو  -

 لتنمية ومحاربة الفقر وتشجيع حركة التجارة العالمية؛إعادة التأكيد على المقررات السابقة الخاصة بتمويل ا -

كما   0202 تعهد الشعوب بخفض عدد السكان المحرومين من الصرف الصحي لحدود النصف بحلول عام  -

 مليون دوالر للمشاريع المرتبطة بذلك؛ 812تعهدت الواليات المتحدة األمريكية بتقديم 

مليون  222طية كما أعلن االتحاد األوروبي على شراكة قيمتها تعهد المشاركون بزيادة كفاءة الطاقة النف -

 دوالر؛

 .ضرورة تقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية للقضاء على الفقر -

  أنعقد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية بمدينة بالي  0221ديسمبر  02و 3أما خالل الفترة بين

بأندونسيا، وتمحورت نقاشات هذا المؤتمر حول العديد من المشاكل البيئية الخطيرة أهمها ارتفاع درجة حرارة 

سنة " بكوين هاغن"األرض بشكل كبير بسبب االحتباس الحراري بعدها بثالث سنوات انعقدت قمة المناخ 

غم من عقد رالت في تدهور مستمر بالبسبب تأكد جميع األطراف السياسية أن حالة البيئة في العالم ماز 0202

برام العديد من االتفاقيات وقد ناقشت قمة المناخ هذه التغيرات المناخية وكيفية مواجهة إالعديد من المؤتمرات و

                                                                 
31،ص1339، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،الكويت،، آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتوروال فؤاد نصر الدين -

1
  

13، صروال فؤاد نصر الدين، مرجع سابق -
2
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ظاهرة االحتباس الحراري وكذلك سبل تحقيق تنمية عالمية مستدامة تراعي الجوانب البيئية في مختلف 

ج بها بروتوكول كيوتو، وكمية كالتي خرتخرج باتفاقيات ملزمة استراتيجياتها الكلية والجزئية لكن هذه القمة لم 

واكتف األعضاء المشاركون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي ومكافحة االحتباس 

  .الحراري

 مفهوم التنمية المستدامة: ثانيا

حيث  أول تعريف صريح للتنمية المستدامة،" مصيرنا المشترك" يعتبر التعريف الذي ورد في تقرير برنتدالند 

التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة األجيال المستقبلية " عرفها األخير على أنها

ويتضمن تعريف برنتدالند مبدأين أساسيين هما، "على تلبية احتياجاتها
1
: 

 تحقيق وتعني الحاجات األساسية التي يجب تلبيتها لجميع أطراف المجتمع بالشكل الذي يضمن : الحاجات

 عدالة اجتماعية متواصلة عبر الزمن؛

 فكرة تحديد االستغالل الالعقالني للموارد المتاحة وترك المجال لألجيال الالحقة للوفاء باحتياجاتها. 

وانطالقا من هذا التعريف عرفت التنمية المستدامة تزاحما شديدا في تحديد التعاريف والمعاني فأصبحت  

إنما تعدد وتنوع هذه التعاريف لكن من حيث المضمون كانت كلها متقاربة في المشكلة ليس غياب العريف و

 .وتركز على ثالث أبعاد، اقتصادية، اجتماعية، بيئية

 :وفيما يلي نستعرض بعض التعاريف للتنمية المستدامة

حالي دون التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات المجتمعات في الوقت ال: تعريف البنك الدولي

 المساس بقدرة األجيال المستقبلية بتحقيق أهدافها، بما يسمح بتوفير فرص أفضل من المتاحة لألجيال 

التي الغنى عنها  المستدامة تعتبر هي حلقة الوصل الحالية إلحراز تقدم اجتماعي واقتصادي وبشري والتنمية

بين األهداف قصيرة األجل واألهداف طويلة األجل
2
. 

الطبيعية  إدارة وحماية قاعدة الموارد" للتنمية المستدامة على أنها" FAO"المنظمة العالمية للتغذية تعريف 

وتوجيه التغيير التقني والمؤسساتي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار الحاجات البشرية لألجيال الحالية 

المياه والمصادر الوراثية والحيوانية والمستقبلية أن تلك التنمية المستدامة في الزراعة والغابات تحمي األرض و

أنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية بوال تضر بالبيئة، وتتسم 

االجتماعية
3
. 

                                                                 
 

1
الوطني  ترجمة محمد كامل عارف، مراجعة علي حسين حجاج، سلسلة كتب عالم المعرفة، المجلس ،"مستقبلنا المشترك" اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، -

 14،ص1989 والفنون واآلداب، الكويت،  للثقافة
2
لي، التنمية المستدامة والكفاءة العلمي الدو مداخلة ضمن المؤتمر ،التنمية المستدامة مقاربة اقتصادية في اشكالية المفاهيم واألبعادمبارك بوعشة،   - 

لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس، ، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار 1331أفريل 9/1االستخدامية للموارد المتاحة المنعقد بك

ار الهدى للنشر والطباعة،عين مليلة   19،ص1331، في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، د
3
، مجلة العلوم االنسانيةكربالي بغدادي، حمداني محمد، استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر،  - 

  11،ص4151،، جامعة وهران91العدد 
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 أنها إشكالية حديثة نسبيا نتيجة التفكير العقالني المتعلق بالتدهورعلى نمية المستدامة للت Yves Boquetتعريف 

النسبي الناتج عن التطور السريع للنشاطات اإلنسانية فالتنمية المستدامة هي الطاقة التي يجب أن تحفظ قيمة 

األجيال المستقبلية أو ترفع منها
1
. 

تنمية توفق بين التنمية البيئية االقتصادية واالجتماعية فتنشأ دائرة صالحة  Sart Gogiterra 0221تعريف   

ثة فعالة من الناحية االقتصادية عادلة من الناحية اإلجتماعية وممكنة من الناحية البيئية، بين هذه األقطاب الثال

إنها تنمية تحترم الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتدعم الحياة على األرض وتضمن الناحية االقتصادية دون 

اة والبحث عن العدالةنسيان الهدف االجتماعي والذي يتجلى بمكافحة الفقر والبطالة وعدم المساو
2
. 

 تعني التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة إجراء خفض في : "التعريف االقتصادي للتنمية المستدامة

مستويات استهالك الطاقة والموارد وترشيدها بالشكل الذي يخدم االقتصاد والبيئة والمجتمع أما بالنسبة للدول 

موارد بشكل فعال من أجل تحسين ورفع مستويات المعيشة والحد من الفقر المتخلفة فهي تعني توظيف الطاقة وال

"وتحسين البيئة
3
 ؛

 تعني التنمية المستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع : "التعريف االجتماعي واإلنساني

 مجموعة من العمليات التي "؛ وهي أيضا "مستوى الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في المناطق النائية

 

حداث التغيير االجتماعي المقصود من خالل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير مزيد من إتستهدف 

"امج الرعاية من خالل الجهود البناءة بالتناسق مع نسق التنمية االقتصادية في المجتمعبر
4

ونجد أن هذا  

جهود مخططة، هادفة لتحقيق : التعريف له ثالثة أبعاد تحدد ماهية التنمية االجتماعية المستدامة متمثلة في أنها

 جتماعي، متناسقة مع التنمية االقتصادية؛ر االيغيتال

 تعني التنمية المستدامة من هذا المنظور حماية الموارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها :" البيئي التعريف

وكذلك حماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات  وخاصة األرض والماء ولزيادة اإلنتاج العالمي من الغذاء

 ؛"االجتماعية المختلفة

 التنمية المستدامة هي التي تعتمد على التقنيات النظيفة وغير المضرة بالبيئة والمحيط : " التعريف التكنولوجي

نبعاث غازي ملوث وضار بطبقة إفي الصناعة وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد الطبيعية وتنتج أقل 

"األوزون
5
. 

                                                                 
30، ص 1334، العدد األول  11، المجلدمجلة دمشق لعلوم الهندسةسليمان مهنا،التخطيط من أجل التنمية المستدامة، -

1
  

39المرجع نفسه، ص  -
2
  

11،ص1331، األزريطة، االسكندرية، مصر، التنمية االجتماعية المفهومات األساسية نماذج ممارسةأحمد مصطفى خاطر،  -
3
  

14، صالمرجع نفسه
 4

  
110،ص1331مكتبة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، ووسائل الحماية منها، لتلوث البيئة اآلثار االقتصادية والماليةمحمد صالح الشيخ،  -

5
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تنمية مستمرة عبر الزمن، يتم من خاللها وكخالصة للتعاريف السابقة يمكن القول أن التنمية المستدامة هي   

ستخدامية لجميع الموارد البشرية والطبيعية بشكل أمثل لتحقيق الفعالية االقتصادية في ظل عدالة ترقية الكفاءة اإل

اجتماعية مع مراعاة المتطلبات والجوانب البيئية وكل هذا ال يكون إال ضمن وخصوصية ثقافية في ظل مبادئ 

 .ةالحوكمة الرشيد

 أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الثالث

 :تعالج التنمية المستدامة ثالثة أبعاد رئيسية متداخلة ومتكاملة

وتحقق من خاللها أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة وذلك من حيث: البعد االقتصادي  -1
1
: 

 حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية؛ -

 بين سكان العالم؛الحد من التفاوت في المداخيل  -

 ايقاف تبديد الموارد؛ -

 المساواة في توزيع الموارد؛ -

 .مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث البيئي ومعالجته -

من خالل تحقيق المساواة والتماسك والحراك االجتماعي كما يهتم بضرورة تثبيت النمو : البعد االجتماعي -0

 السكاني وأهمية توزيعه؛

 :ل المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وذلكمن خال: البعد البيئي  -3

 االستخدام المستدام لألراضي؛ -

 تحسين الخدمات والبنية التحتية في المراكز الحضرية؛ -

 االستخدام المستدام للموارد المائية؛ -

   .تقليص مالجئ األنواع البيولوجية -

ة المستدامة، ذلك أن التدهور البيئي في معظمه كان كما  يمثل البعد التكنولوجي ركنا أساسيا في تحقيق التنمي  

نتيجة لتكنولوجيا تفتقر إلى الكفاءة أو لعمليات تبديد ال تخضع للرقابة إلى حد كبير فالتنمية المستدامة تعني 

التحول إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ وتقلص من استهالك الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد، كما 

 .لتقليدية التي تفي بهذه المعاييرم في تقليل نسب التلوث وتعيد تدوير النفايات داخليا مع إبقاء تكنولوجيات اتساه

 

 

 

 

                                                                 
11مبارك بوعشة، مرجع سابق،ص  -

1
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 ةألعمدة الثالثة للتنمية المستداما(:03-22) الشكل

 

Yvette veyret, Le développement durable: approches plurielles, développement durable et 

géographie, Hatier, Paris, 2005p22 

التنمية المستدامة تنمية ال تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل أيضا الجوانب االقتصادية االجتماعية، فهي  

تنمية بأبعاد ثالثة مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد، وال يكفي وصف 

ها مترابطة معا، بل البد من إشارة واضحة وصريحة إال أن هذه األبعاد مترابطة ومتداخلة هذه األبعاد بأن

 .ومتكاملة، يمكن التعامل مع هذه األبعاد على أنها منظومات فرعية لمنظومة التنمية المستدامة

 .المرأةوتتقاطع مع هذه األبعاد قضايا عّدة لها عالقة بالتوعية والتعليم وبناء المؤسسات ومشاركة  

 أهداف التنمية المستدامة: 

تسعى التنمية المستدامة من خالل آلياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي يمكن أن نلخصها فيما 

يلي
1

: 

 تحقيق نوعية أفضل للسكان؛ 

 تنمية  التنمية المستدامة تركز على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية، فهي

 تستوعب العالقة التكاملية بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية؛

 تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاهها؛ 

  تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد حيث تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على أنها موارد

 لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالني؛محدودة؛ 

 تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع

 كيفية االستخدام المتاح أهداف المجتمع، من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي و

 

                                                                 
99عثمان محمد غنيم، مرجع سابق، ص -

 1
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والجديد منها لتحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينجم عن ذلك مخاطر و آثار بيئية 

 سالبة أو على األقل أن تكون هذه المخاطر واآلثار مسيطرا عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها؛

 بطريقة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن : ت المجتمعإحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويا

الذي بوساطته يمكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على جميع المشكالت البيئية ووضع الحلول المناسبة 

 .لها

 المستدامةخصائص التنمية : الفرع الرابع

يمكن تلخيص أهم خصائص التنمية المستدامة في  
1

: 

  بمعنى أنها عملية تحول من جيل إلى آخر وهذا يعني أن التنمية : المستدامة تعتبر ظاهرة عبر جيليةالتنمية

المستدامة البد أن تحدث عبر فترة زمنية التقل عن جيلين، ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح 

 سنة؛ 22إلى  02بين 

 ومع ذلك (عالمي، إقليمي، محلي) حدث في مستويات متفاوتة فالتنمية المستدامة هي عملية ت: مستوى القياس ،

فان ما يعتبر مستداما على المستوى القومي ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي، ويعود هذا 

و التناقض الجغرافي إلى آليات التحويل والتي من خاللها تنتقل النتائج السلبية لبلد أو منطقة معينة إلى بلدان أ

 مناطق أخرى؛

 حيث تتكون التنمية المستدامة من ثالث مجاالت على األقل، اقتصادية، بيئية، اجتماعية : المجاالت المتعددة

وثقافية ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل مجال من تلك المجاالت منفردا، إال أن أهمية المفهوم  

فالتنمية االجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور . المجاالت تكمن تحديدا في العالقات المتداخلة بتلك

أما في التنمية . األفراد والمجتمعات بطريقة تضمن من خاللها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة

ية؛ أما محور البيئية المستدامة فيكون الهدف األساس هو حماية األنظمة الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيع

اهتمام التنمية االقتصادية المستدامة فيتمثل في تطوير البنى االقتصادية فضال عن اإلدارة الجيدة للموارد الطبيعية 

والقضية هنا أن تلك المجاالت الثالثة للتنمية المستدامة تبدو نظريا منسجمة لكنها ليست كذلك في ، واالجتماعية

دئ األساسية هي األخرى مختلفة فبينما تمثل الكفاءة المبدأ الرئيس في التنمية الواقع الممارس، كذلك فإن المبا

االقتصادية المستدامة تعتبر العدالة محور التنمية االجتماعية أما التنمية البيئية المستدامة فتؤكد على المرونة أو 

 ؛القدرة االحتمالية لألرض على تجديد مواردها

 

 
                                                                 

1
: على الموقع االلكترونية، متوفرة ، التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئعبد هللا بن جمعان الغامدي -

www.abhatoo.net.ma 11/31/1310: ، تاريخ اإلطالع 

http://www.abhatoo.net.ma/
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باالضافة إلى أنها
1

                : 

 إذ يعد البعد الزمني فيها هو األساس إضافة إلى البعد الكمي والنوعي؛: طويلة المدى -

 تراعي حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية؛ -

 تضع تلبية احتياجات الفرد في المقام األول؛ -

 تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية لكل محتوياته؛ -

 جانب البشري فيها وتنميته من أولى أهدافها؛يعد ال  -

 تراعي المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصيتها ثقافيا ودينيا وحضاريا؛  -

 تقوم على التنسيق والتكامل الدولي في استخدام الموارد وتنظيم العالقة بين الدول المتقدمة والمتخلفة؛ -

 . لتقليل من معدالت النمو الفقر على المستوى العالميتسعى إلى تحقيق متطلبات أكبر شرائح المجتمع فقرا وا

 السياحة المستدامة: المطلب الثاني

أصبح قطاع السياحة رافعة اقتصادية ال يمكن انكارها ومحركا حقيقيا للتنمية في العديد من الدول وتكمن أهمية  

القطاع في جلب العملة الصعبة ومساهمته في توازن ميزان المدفوعات وخلق فرص التشغيل المباشرة والغير 

لذا وجب ( الصناعة التقليدية، التجارة) ت مباشرة، وتحسين اإليرادات وتأثيره اإليجابي على باقي القطاعا

 :الموازنة بين الركائز الثالث لالستدامة من حيث

 االستغالل األمثل للموارد البيئية؛ -

 احترام اآلصالة السوسيو ثقافية للمجتمعات المستضيفة؛ -

 .توفير فوائد سوسيو اقتصادية لجميع األطراف المعنية -

 لتنمية السياحية المستدامةمفاهيم متعلقة با: الفرع األول

السياحة المستدامة على أنها تنمية تبدأ تنفيذها بعد دراسة "عرفت المنظمة العالمية للسياحة السياحة المستدامة  

علمية متكاملة في إطار التخطيط المتكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل؛ أو داخل 

قومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية وتعمل التنمية السياحية أي إقليم تتجمع فيه م

المستدامة على االستخدام غير الجائر للموارد الطبيعية والثقافية واألخذ باالعتبار الخصائص اإلجتماعية 

لجميع األطراف  والحضارية للمجتمعات المضيفة للسائحين، مع ضمان تحقيق  منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية

"على المدى الطويل
2
 ؛

                                                                 
113،ص1330المكتب الجامعي الحديث االسكندرية،  إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية،عدلي علي أبو طاحون،  -

1
  

2
- Leroux Erick, stratigie et développement durable, du concept de l’optimum, Ecotouristique à la pratique, 

Management& Avenir, N34,p306 
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التنمية السياحية المستدامة على أنها نشاط يحافظ " عرفها أيضا االتحاد األوروبي للبيئة والمنتزهات القومية  

على البيئة ويحقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة المعمارية، كما تعرف على أنها    التنمية التي 

ضمان استفادة األجيال المستقبلية، كما أنها التنمية التي تقابل وتشبع احتياجات السياح والمجتمعات المضيفة و

تدير الموارد بأسلوب يحقق الفوائد االقتصادية واالجتماعية والجمالية مع االبقاء على الوحدة الثقافية واستمرار 

 . العملية اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة اآلساسية

دامة قضية رئيسية للحفاظ على هذا الكوكب  من جهة ومن جهة أخرى من وقد أصبحت تنمية السياحة المست  

أجل التنمية االقتصادية المحلية، كما أدرك صناع السياسة في نهاية القرن العشرين أن العالم كان في خطر وكان 

للجميع حاليا لزاما تصحيح مفهوم التنمية المستدامة الذي بدأ في السبعينات، والهدف من ذلك هو خلق حياة أفضل 

 . وتضمن مستقبل األجيال القادمة أي تكون قابلة للحياة في المستقبل مما هو عليه اليوم 

إن مستقبل قطاع السياحة المستدامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل بين  

ث والتدمير واالستخدام الجائر للموارد الطبيعية مفاهيم البيئة واالقتصاد وذلك من خالل حماية البيئة من التلو

لذلك فقد طورت منظمة السياحة العالمية ارشادات وتوجيهات تتبع عند رسم سياسة التنمية السياحية المستدامة 

كجزء من مبادرات كونية في شكل مبادئ السياحة العالمية وتتضمن مبادئ عالمية عن الحد األدنى لمتطلبات 

 .يجب أن تطبقها الفنادق والمجتمعات السياحة االستدامة التي

من خالل التعاريف السابقة للتنمية السياحية المستدامة نخلص لكونها ترتكز على تلبية احتياجات السياح دون   

االضرار بالمحيط البيئي واالجتماعي للمناطق المستضيفة وتعمل على الوفاء بالسالمة الثقافية والعمليات 

 .االيكولوجية األساسية

 المؤتمرات الدوليةالسياحة المستدامة في : الفرع الثاني

 ميثاق السياحة المستدامة: أوال

حيث تم التطرق إلى أن السياحة ظاهرة عالمية وأنها  1991تم إصدار هذا الميثاق بالنزورت باسبانيا سنة   

يجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية لكثير من البلدان كما أنه عنصر يؤدي إعنصر أساسي و

بيئة وفقدان الهوية المحلية لذلك يجب وضع استراتيجية عالمية لمواجهة التحديات البيئة لهذا القطاع إلى تدهور ال

كما دعا الميثاق المجتمع الدولي سواء كانت الحكومات أو المشتغلين في السياحة من القطاع العام والخاص أو 

ألهداف التي جاء بها اإلعالن من حيث السلطات العامة وحتى السياح أنفسهم إلى تطبيق واعتماد المبادئ وا

احترام التوازن في المناطق الهشة والحساسة بيئيا
1
. 

 7991إعالن برلين : ثانيا

                                                                 
1
 -  Organisation Mondiale du Tourisme, Charte mondiale du tourisme durable, Lanzarote, Avril1995 
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حيث أدرك المشاركين أهمية  1991وهي اتفاقية دولية حول التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة في مارس 

والحساسة في العالم وأنه يجب التعاون محليا ووطنيا القطاع السياحي وعالقته مع البيئة وبعض المناطق الهشة 

ودوليا وأن التنوع البيولوجي من أولويات الحكومة والمنظمات الدولية كما ينبغي لألنشطة السياحية السليمة 

توفير المياه والطاقة ومنع التلوث وتجنب النفايات الصلبة وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدام
1
. 

   العالمية ألخالقيات السياحة المدونة: ثالثا

بسانتياغو تركز بشكل خاص على الدور الذي تلعبه السياحة في التفاهم واالحترام المتبادل  1999التي تمت  

بين الشعوب وإمكانية التمتع بموارد األرض الذي يعود بالفائدة هو حق للجميع دون تمييز كما دعا إلى حرية  

ه إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كما يحدد حقوق العمال وأصحاب المشاريع تنقل السياح ويستند في جزء من

في القطاع السياحي في التدريب والحماية االجتماعية
2
. 

 إعالن كبيك: رابعا

تضمن تقديم توصيات المشاركين في القمة إلى الحكومات والمشتغلين في قطاع  2222تم هذا االعالن سنة 

المعنية األخرى إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتعزيز تنمية السياحة البيئية وجعل جميع أنواع السياحة والجهات 

السياحة أكثر استدامة من خالل الحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الحساسة  بيئيا
3
. 

 :وعليه فالسياحة تقوم على مجموعة مبادئ يمكن توضيحها فيما يأتي

 قة بالسياحة وتنميتها بين القطاعات وأن تكون متكاملة؛يجب أن تكون كل العمليات المتعل 

  يتعين على الوكاالت والشركات والمجموعات واألفراد احترام المبادئ األخالقية وغيرها من المبادئ التي

 تحترم الثقافة والبيئة في المنطقة المضيفة وطريقة العيش التقليدية؛

 خاصة للمجتمع المحلي حتى يمكنهم المشاركة والتأثير على  يجب تشجيع السكان والبيئة قبل وأثناء التنمية

 اتجاهات التنمية الشاملة؛

 يجب أن تهتم السياحة بعدالة توزيع المكاسب بين مروجي السياحة وأفراد المجتمع. 

 السياحة المستدامة والبيئة:المطلب الثالث

والبيئية هو واقع هائل وشديد التعقيد، وحيث أن  إن الواقع العالمي للسياحة على األصعدة االجتماعية واالقتصادية  

نسبة مئوية عالية من السياحة تنطوي على زيارات للمواقع المتميزة من الناحيتين الطبيعية والثقافية، مما يولد 

إيرادات كبيرة فمن الواضح أنه توجد فرص كبيرة لالستثمار في الحفاظ على الموارد البيولوجية واستخدامها 

                                                                 
1
 - Berlin déclarationt biological diversity and sustainable tourism 

tour/berlin.html-http://www.gdrc.org/uem/eco  : 12/05/2015 le consulté  12.00h, 

 
2
 - Programme des Nations Unies Pour L4enveronnement et Organisation Mondiale du tourisme, Vers un tourisme 

durable,2006,p15 
3

حول اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية ،  مداخلة ضمن الملتقى الدولي في السياحة المستدامة دور السياحة البيئيةلحسن دردوري وآخرون،  --

   31، جامعة بسكرة، ص 1313مارس، /34/13،المستدامة

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/berlin.html
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، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تبذل جهود للتقليل ما أمكن لآلثار المناوئة لصناعة السياحة على التنوع المستدام

 .البيولوجي

 مفاهيم عامة متعلقة بالبيئة :الفرع األول

انصب التركيز على التقدم البشري وما أحرزته التكنولوجيا من انجازات؛ وكيف أنها تعتمد على البراعة الفنية   

والقدرة على العمل والتحكم؛ وكيف يسهم كل هذا في تحقيق التنمية، مما أدى إلى ظهور مشكل حرج شغل العالم 

 بأسره وهو اختالل التوازنات البيئية

 مفهوم البيئة:أوال

حية المكونة لها، إلى أن جاء مؤتمر ستوكهولم سنة لبداية على العناصر الحية والغير اقتصر تعريف البيئة في ا 

ومن هنا يبرز . الذي كان نقطة التحول الرئيسية في مسار تعريف البيئة حيث أعطاها مفهوما شامال 1912

 :تعريف البيئة

فيه الكائن الحي وغيره من المخلوقات، وهي التي تشكل في تعرف البيئة على أنها الوسط والمكان الذي يعيش "

لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن على بقائه ودوام حياته، والبيئة لفظ شائع االستخدام يرتبط 

مفهومها بنوع  من العالقة بينها وبين المستفدين منها من الكائنات الحية
1

عبد ابن "وفي نفس هذا التوجه يعد .  

كإشارة إلى المناخ االجتماعي، السياسي، األخالقي ( الجمانة) من أقدم من عرف هذه الكلمة في كتابه " ربه

والفكري المحيط  باالنسان ، كما يمكن أن يعنى بالبيئة كافة الموجودات التي تشاركنا المواقع التي نعيش فيها 

"كالحيوانات والنباتات والمياه والهواء
2
. 

هي نظام يشمل كل " روبرت الفون  جرامون"ي بوصفه مجاال حيويا بحسب تعبيرو الوسط االنسانفالبيئة أ  

نسان، معنى هذا أن الحياة تدور في البيئة الكائنات الحية والهواء والماء والتربة واألرض التي تقيم عليها اإل

.دورتها بشكل طبيعي
3
 

فهما  1911الذي أنعقد سنة "تبليسي" ومؤتمر 1912في هذا اإلطار أعطى مؤتمر ستوكهولم المنعقد في   

متسعا للبيئة، بحيث أصبحت تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية بل هي رصيد الموارد المادية 

  .4شباع حاجات اإلنسان وتطلعاتهواالجتماعية المتاحة في وقت ما إل

إلقاء الضوء على المنظور االقتصادي ضافة إلى مجموعة التعاريف السابقة للبيئة ال يجب أن نغفل عن باإل  

للبيئة، فينظر للبيئة في علم االقتصاد على أنها الملكية التي توفر مجموعة الخدمات حيث نظم الحياة التي تضمن 

                                                                 

22، المؤسسة العامة للتعليم التقني، المملكة العربية السعودية، صيئة، علم البيئة، تقنية الباإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -
1
  

31صالمرجع نفسه ، -
2
  

ارة واالقتصاد، قسم إدارة البيئة،آساسيات علم البيئةالحديثكاظم المقدادي،  - 10،ص1331، اآلكاديمية المفتوحة في الدانمارك، كلية اإلد
3
  

19سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون و األداب، الكويت،ص ،البيئة ومشكالتهارشيد الحمد، محمد السعيد،  -
4
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بقاءنا على قيد الحياة كما هو األمر بالنسبة لبقية األصول فنحن نود منع تدهور قيمتها بحيث تتابع تقديم الخدمات 

لنا
1
. 

 دور البيئة في التنمية: ثانيا

أدى إدخال البعد البيئي في مجال االقتصاد إلى تغير مفهوم التنمية االقتصادية من مجرد الزيادة في استغالل    

شباع الحاجات اإلنسانية إلى مفهوم التنمية المستدامة، ومن هنا برز الفرق بين الموارد االقتصادية النادرة إل

تراعي البعد البيئي والتي  اعي الجوانب البيئية والتنمية االقتصادية البحتة التي الالتنمية المستدامة التي تر

أصبحت محل انتقاد من كافة األوساط والمؤسسات االقتصادية العالمية
2
. 

لقد تم ادخال مفهوم االقتصاد األخضر والتنمية المستديمة في بعض قواعد النظام العالمي الجديد، فأصبحت   

يئية من أهم الشروط التي تصر بعض الدول على توافرها في السلعة حتى تدخل إلى األسواق العالمية المعايير الب

وأصبح من حق بلدان العالم منع دخول سلعة معينة إلى أسواقها ألن الدولة المنتجة لها ال تراعي البعد البيئي عند 

م إنتاجها  الجائر للموارد أو تؤثر على التوازن إنتاج هذه السلعة، مثل السلع الملوثة للبيئة أو السلع التي يقو

 .البيئي؛ مثل تجارة العاج القائمة على قتل األفيال

 المشكلة البيئية :ثالثا

ا؛ ذلك أنها ليست إن المشكلة البيئية أصبحت من المشاكل األكثر طرحا على المستوى العالمي و األكثر تشابك  

واحدة و ال يمكن حصر آثارها عالمية ال يمكن حصرها في منطقة  ال إقليمية إنما هي مشكلةمشكلة وطنية و

 .ضمن دائرة محددة 

 .و من األسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة البيئية 

أسباب تتعلق بالنمو و التطور
3
: 

 ؛الزيادات السكانية الكبيرة  

 ؛النمو االقتصادي أي يرافق معه استنزاف الموارد الطبيعية 

  التحوالت التقنية و االقتصادية الضارة أصال بالبيئة. 

 : أسباب اقتصادية و اجتماعية

  ؛اعتبار الموارد الطبيعية ملكية عامة  

  ؛إمكانية الحصول على الموارد الطبيعية دون شروط 

                                                                 
91، مرجع سابق،صرومانو دوناتو -

1
  

2
،   1911، جدة،الملك عبد العزيز سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلنتاج االعالمي، جامعةالتنمية المستديمة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول،  - 

  11ص
3
مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي، التنمية المستدامة  ،البعد البيئي الستراتيجية التنمية المستديمة‘ ليخة سنوسي، هاجر بوزيان الرحمانيوز -  

، منشورات مخبر الشراكة 1331أفريل 9/1جامعة فرحات عباس،والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة المنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

ار الهدى للنشر والطباعة،عين مليلة،    11،ص1331واالستثمار في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، د
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 الحسابات  أو ن تظهر في حسابات المؤسساتأالتي يتحملها المجتمع دون جود التكاليف البيئية الخارجية وو

 .الكلية لالقتصاد الوطني 

و أ -ظاهرة الفقررة العمل بشكل متوازي للقضاء على و قد أكدت معظم  المؤتمرات العالمية و اإلقليمية على ضرو

من خالل تبني إجراءات  التنمية المستدامة  و التي يمكن من خاللها الجمع بين  –على األقل التقليص منها 

 .تياجات البيئة احتياجات الفقراء و اح

I. أهم مظاهر المشكلة البيئية  :رابعا 

تعرفها المجتمعات إنما هي ناجمة بشكل كلي أو  التيقتصادية و االجتماعية و البيئية إن مجموع المشكالت اال 

القطاعات و وات الطبيعية على مختلف األنشطةجزئي عن سوء استخدام الموارد الطبيعية و كذا سوء توزيع الثر

الشمال )مختلف الدول في العالم     وأيضا عدم العدالة  في توزيع الثروات بين  .المناطق الجغرافيةة ودياالقتصا

اختالل في التركيبة األمر الذي يؤدي إلى ح المجتمع داخل الدولة الواحدة  بين مختلف شرائو( والجنوب

عادة ما الدول العربية  الغنية بالبترول فمثال نجد أن  ،تكامل التنمية في القطاعات االقتصاديةاالقتصادية وعدم 

األجنبي مع إهمال اء عن طريق االستثمار الداخلي أو الكيماوية سوستخراجية  وتركز على تطوير الصناعات اإل

الظواهر االجتماعية  تفشي العديد منكما نجم عن ذلك   .إرساء قواعد متينة للقطاعات االقتصادية األخرى

 .الذي ساق إلى تدهور البيئة و المحيط الطبيعي بشكل خطير كالبطالة و الفقر الخطيرة 

" ليست تنافرية وعالقة تكاملية  المحافظة على البيئة إنما هي المستدامة وو أن العالقة بين النمو هم البد من ف

و أالموارد مستنزفة  وإذا ما كانت هذه ،يحتاج لوجود مواردتصادي يعتمد على حماية البيئة وفتحقيق  نمو اق

"ن يتحقق هذا النمو بالكم و الكيف الذي نريده أمدمرة فانه ال يمكن 
1

 

( 1441-1433)سنة  41كارثية  فخالل  يرى البعض بأن  استمرار النمو بالطريقة الحالية  سينجم عنه نتائج  

القتصادي أدى إلى االنمو  ن هذاأكما . تريلون 04إلى تريلون دوالر  001ارتفع معدل النمو االقتصادي من 

 جنس 191333نوع من األجناس النباتية من بين  00333العديد من المشكالت البيئية الخطيرة  حيث أن  

نوع حيواني هي األخرى مهددة  4133من الحيوانات من مجموع  % 11أصبحت مهددة باالنقراض و كذا 

باالنقراض
2

إن السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل إنما هو أنماط التنمية التي تقوم على االستغالل المفرط  

 .للموارد الطبيعية و كذا السياسات االجتماعية السائدة 

 

 

 

                                                                 
11عثمان محمد غنيم ، ماجدة أبو زلط، مرجع سابق،ص -

1
  

2
اإلطار المفاهيمي للمحمد علي األنباري -    39ص ،2011، ؛ جامعة بابل، العراق.واالجراءات المطلوبة لتنفيذها دوليا ومحليا بيئة والتنمية المستدامة؛ 
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 االجراءات المطلوبة لمواجهة مشاكل البيئة وتأثيرها على التنمية المستدامة :خامسا

 :االجراءات الدولية

أنجز تقدم واضح في التنسيق العالمي بموضوع البيئة وضمن مؤشر األمم المتحدة للبيئة  1441عام في     

والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل، لقد أكد هذا المؤتمر على المجاالت ذات األولوية في التنسيق 

  :يشمل هذه المجاالتو. والعمل المشترك ليس فقط بين الحكومات ولكن أيضا بين الحكومات والمجتمع ككل

 

  

 

 

 12محمد علي األنباري، مرجع سابق،ص: المصدر

 

  :االجراءات المحلية -

مجموعة من األنشطة األساسية التي ينبغي إنجازها محليا ضمن إطار التنمية  11القرن  لقد حدد جدول أعمال   

 UNEP.UNDPالمستدامة وحسب خصوصية كل بلد وبالتنسيق مع المنظمات العالمية 

 

   

 

 

 39ص ؛ مرجع سابق؛ محمد علي األنباري: المصدر

 السياحة البيئية :الفرع الثاني

تنتج المشاكل البيئية من حدوث تغير في الصفات الطبيعية لكل من الغالف الجوي والمائي أو التربة أو في   

الفضاء الخارجي، وقد يشمل التلوث البيئي جميع األغلفة بنسب متفاوتة وفي موقع واحد، ويحدث التغيير في هذه 

األوساط بفعل عملين هما
1
: 

هو التطور الطبيعي لكوكب األرض باعتباره جزء من النظام الكوني خاضع للقوانين الكونية، : لعامل األولا -

 فهذا التطور خارج عن إرادة اإلنسان؛

وهو نشاط اإلنسان القاطن فيها والذي يفقد أشكال الطبيعة الخاصة، وقد يكون التغيير بسيطا : العامل الثاني -

 .بيئة إلى حد التدمير التام كالكارثة النووية وثقب األوزون والتلوث البيئي بكل أشكالهوقد يكون كارثة قد تصل بال

 عالقة السياحة بالبيئة: أوال

                                                                 
199نيفين حلواني محمد،مرجع سابق،ص  -

1
  

 45جدول أعمال القرن

وهو من أهم مخرجات مؤتمر  

ريو  حيث أعطى هذا الجدول 

إطار للعمل والتنسيق بين البيئة 

 11والتنمية خالل القرن 

 111ويتكون الجدول من 

 فصل 93برنامج موزع على 

 GEFرابطة الشراكة 

Global Environnement Facility 

رابطة الشراكة بين منظمات األمم المتحدة 

UNEP,UNDP, World Bank   لتسهيل التنسيق

الدولي والمساعدات المالية في التغير المناخي؛ 

المصادر المائية العالمية؛ وطبقة األوزون ضمن اطار 

 التنمية المستدامة

 

االتفاقيات والمعاهدات 

 الدولية الجديدة

وهي المعاهدات التي تشمل 

موضوع  تغير المناخ 

 والتنوع البيولوجي

 األنشطة اآلساسية

 تحسين عملية صنع القرار؛ 

 تحسين أنظمة  التخطيط واإلدارة ؛ 

  البيانات والمعلومات؛ 

  استراتيجية وطنية للتنمية المستدامةاختيار 

 

 األنشطة الساندة

  إصدار التشريعات وإيجاد قنوات التنسيق

 المؤسسي بين األجهزة التنموية والبيئة؛

  توجيه أنشطة وإجراءات التحكم بين نشر

 .التوعية البيئية بين شرائح المجتمع
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تعبر البيئة عن الوسط الذي يتفاعل معه اإلنسان كالوسط الجوي والوسط المائي والوسط الحيوي والتربة،  

والنشاط السياحي يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الطبيعية من صفاء الجو ونقاءه من التلوث وتوافر مظاهر جمال 

تعتبر أساس النشاط السياحي وتساعد على تقديم الطبيعة من بحيرات رائعة جبال ووديان وعيون، فالبيئة الجذابة 

 .السياحة التي تحقق حياة أفضل للبشر

تعتمد االتجاهات الحديثة للسياحة على خلق وابتكار ما هو جديد في العرض السياحي وظهور أنماط جديدة  

اري وممارسة للسياحة تعتمد على احترام البيئة كالسياحة الخضراء والسياحة الزرقاء، وظهور سياحة السف

األنشطة المرتبطة بالبيئة كالغوص ومشاهدة الطيور ومراقبتها أثناء هجرتها وسلوك حياتها، ومشاهدة الحياة 

الفطرية الحيوانية والنباتية
1
. 

ولقد ظهر مفهوم السياحة البيئية منذ عّدة سنوات ليؤكد أهمية الحفاظ على الخصائص الطبيعية لكل المناطق وبما 

 .ا في إشباع حاجات األجيال الحاضرة واحتياجات األجيال القادمةيساهم إيجابي

فإن الطلب على السياحة والرحالت الموجهة بيئيا في  1441ومن واقع بيانات منظمة السياحة العالمية في عام  

من إجمالي انفاق  %11و  %13حالة تصاعد مستمر، وتقدر نسبة السياحة المعتمدة على الطبيعة بنحو من 

 .احة العالمية وفقا لتقرير منظمة السياحة العالميةالسي

الذين يقضون عطالتهم بشكل تقليدي ظهر نمط آخر من السائحين يفضل قضاء عطلته فإلى جانب السائحين  

بشكل جديد بحيث يتحقق لهم فرصة الهروب من زحام وضوضاء الحياة الحديثة والتمتع بجمال ونقاء الطبيعة 

ة وأحيائها البرية والنباتية النادرة وما يرتبط بها من سكان وثقافات محلية مختلفة القديم وثراء مناظرها الخالب

منها والمعاصر، وبذلك أصبحت البيئة من أهم مقومات الجذب السياحي بالدول السياحية المتنافسة ومطلب 

 .السوق السياحي العالمي ووكالء السياحة والسفر

 احة في البيئة الطبيعيةالتأثيرات اإليجابية للسي: ثانيا

يتميز المشروع السياحي عن المشروع الصناعي بأنه أقل اساءة للبيئة وأكثر استدامة لها؛ وإن كان المشروع 

الصناعي يتميز باحتوائه على مدخنة تطرح الغازات السامة والملوثة للجو، فإن المشروع السياحي يتميز 

لسياحة بصناعة بال مداخنباستغنائه عن المدخنة وبناء على ذلك سميت ا
2

للداللة على نظافة هذا النشاط كما ، 

تسمى أيضا بالصناعة النظيفة وهناك تسمية ثالثة لها الصناعة الطبيعية وكل هذه التسميات تشير وتؤكد على 

د حقيقة واحدة كون المشروع السياحي يتميز بنظافته وأناقته وقوامه الجميل والذي نادرا ما يسيء للطبيعة، وق

تلعب المشروعات السياحية دورا في تحسين الوضع الصحي للبيئة المحلية من قبيل مد شبكة تصريف المياه 

الثقيلة، وردم المستنقعات وإبادة الحشرات وإقامة مجمعات سياحية في مناطق قد تكون مكبات ترمى فيها 

                                                                 
191نيفين حلواني محمد،مرجع سابق، ص  -

1
  

ار الوراقاقتصاديات السياحة والسفرمثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ،  - 139،ص 1310للنشر والتوزيع،عمان،األردن، ، د
2
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باتها واالهتمام بنظافة الشوارع األنقاض وقد تحفز السياحة األقطار على مضاعفة العناية بمنتزهاتها وغا

واألسواق وأماكن تواجد السياح مثل الموانئ والمطارات ونقاط الحدود عالوة على المواقع السياحية نفسها
1
. 

ورد في تعريف السياحة البيئية من قبل الصندوق العالمي للبيئة بأنه السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق بها  

لطبيعي للخلل وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وحضارتها في التلوث ولم يتعرض توازنها ا

: الماضي والحاضر، فالسياحة البيئية ما هي إال التمتع بالطبيعة في المقام األول وترتبط بها عدة أنشطة مثل

إلى الغابات ومراقبة  الصيد البري والبحري، تسلق الجبال، الرياضات المائية، التأمل في الطبيعة، الرحالت

 .الطيور والحيوانات وإقامة المعسكرات ورحالت السفاري الصحراوية والتجوال في المناطق األثرية والتاريخية

ومن أهم متطلبات السياحة البيئية هو عدم اإلخالل بالتوازن البيئي الناتج عن سلوك اإلنسان وما قد يحدثه من  

قيق توازن بين األنشطة السياحية والبيئية من ناحية وبين المصالح تلوث واإلضرار بها، وهذا يتطلب تح

 االقتصادية واالجتماعية التي هي باألساس تقوم عليها من جهة أخرى؛

براز العديد من اآلثار اإليجابية على البيئة، ذلك مثال يتضح من اهتمام الحكومات بترميم آثارها إكما يمكن   

عمال الصيانة والترميم وحفظ التراث يرجع للجذب السياحي في المقام األول، حيث أن المحرك الرئيسي وراء أ

ومن جهة أخرى فإن الحدائق العامة والغابات ال توفر فقط تسهيالت ومناطق جذب للسياح ولكنها أيضا كانت 

وسيلة فعالة للحفاظ على سالالت نادرة وفصائل من النباتات والحيوانات
2
. 

يمكن إيجاز فوائد محتملة لحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكونات ذلك باالضافة إلى ما سبق 

التنوع
3
: 

حيث أن الوسيلة األكثر مباشرة لالستغالل السياحي في سبيل : توليد إيراد للحفاظ على المناطق الطبيعية -

االستخدام المستدام للموارد البيولوجية تكون بتخصيص نسبة ما من ايرادات السياحة لهذا الغرض، ويمكن أن 

احية خاصة أو بفرض رسوم على يتم ذلك إما بفرض ضريبة بيئية عامة على السائحين أو على أنشطة سي

 التوصل إلى موارد بيولوجية ويمكن بعد ذلك استعمال هذه االيرادات للحفاظ على تلك 

الموارد؛ واإلجراء األخير يعني في المعتاد فرض رسوم دخول على المحميات الوطنية للحياة األبدية وعلى 

نشطة مثل الصيد البحري والبري والغطس؛ المناطق المحمية األخرى، ولكن يشمل ذلك أيضا رسوما على األ

هناك عدة قطاعات سياحية مرموقة وآخذة طبعا في التوسع وقطاعات من السياحة المتخصصة يمكن للمشاركين 

فيها أن يقبلوا دفع هذه الرسوم وأكبر قطاع فريد من نوعه هو على األرجح في الوقت الحالي قطاع مراقبو 

تلك الرسوم ح ما إذا كان مراقبي الطيور بوصفهم مجموعة هم أكثر قبوال لدفع الطيور، غير أنه ليس من الواض

المتخصصين؛ وفي السياحة البحرية يمثل الغطس بأجهزة االستنشاق قطاعا غير  بالقياس إلى السائحين

                                                                 
131، مرجع سابق، صمثنى طه الحوري واسماعيل محمد علي الدباغ -

1
  

ندقةمحمد البنا، - لدار الجامعية االسكندرية،مصر، اقتصاديات السياحة والف 011،ص 1334،ا
2
  

وي،  - 131،ص 1331،، دار حامد للنشر والتوزيع،عمان األردناالقتصاد السياحيزيد منير عب
3
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متخصصا هاما، والقطاع المتخصص الذي يبدو أن قبول الدفع فيه هو أشد القبول هو قطاع الصيد الرياضي 

ذي يمكن أن تفرض فيه رسوم ترخيص عالية جدا في بعض الظروف، وينبغي كذلك االعتراف بأن هذه ال

الرسوم والضرائب يمكن كذلك استعمالها كتدابير لتنظيم مقدار التوصل إلى المواقع المعنية والموارد البيولوجية 

ستمر يمثل حافزا مباشرا للحفاظ على المنشودة يضاف إلى ذلك أن احتمال استمرار تلك الرسوم في توفير ايراد م

 األنظمة اإليكولوجية واألحيائية الموجودة؛

إسهام السياحة في التنمية االقتصادية سواء أكان السائحون يدفعون رسوم دخول أو اليدفعون فإن لهم وقعا  -

ت التي تستقبلهم اقتصاديا كبيرا على المجاالت التي يزورونها وانفاق السائحين يولد ايرادا صافيا للمجتمعا

وتؤدي السياحة أيضا إلى إنعاش االستثمار في البنيات األساسية مثل تشيد والطرق والسكك الحديدية والمطارات 

وأنظمة المجاري ومرافق معالجة المياه وغير ذلك من المرافق المتصلة بالسياحة، وتولد السياحة فرص عمالة 

ياحة، وزيادة تدفق اإليراد في منطقة ما قد يسمح كذلك بتنمية في قطاعها وتخلق فرص عمل متنوعة مستمدة الس

ممارسات أكثر استدامة في استخدام األراضي وذلك مثال بالسماح للمزارعين أن يستخدموا دورات زراعية 

أفضل ومقادير معينة من األسمدة بدال من االعتماد على قطع النبات وإحراقها إلعادة خصوبة األراضي بفترات 

شريق أي ترك األراض بال زراعة، وقد توفر السياحة كذلك بديال اقتصاديا صالحا لإلنتاج غير المستدام من الت

أو الممارسات الحصاد ففي بعض المناطق قد تؤدي األنشطة الزراعية الصغيرة الحجم والتي ال تتطلب إال 

لتنوع البيولوجي لفرص لجذب مدخالت قليلة وتؤدي إلى بيئة جذابة وإلى الحفاظ على مستويات عالية من ا

السياح وبيع المواد التذكارية واألشياء الغريبة المستمدة من موارد طبيعة تحصد حصد مستدام قد توفر كذلك 

 فرصا للعمالة وااليراد ؛

باالضافة للمنافع السابقة قد تساهم السياحة أيضا في تثقيف وتوعية الجمهور باألنظمة اإليكولوجية الطبيعية  -

من معارف المجتمعات المحلية ضمن طائفة واسعة من الناس وقد تكون هذه التربية متبادلة ففي بعض وتزيد 

أنحاء العالم أصبح السكان المحليون أشد إدراكا للطابع الفريد لمواردهم البيولوجية المحلية، مثل وجود أنواع 

حفاظ على الفنون والحرف التقليدية متوطنة وذلك من خالل وفود السائحين وقد توفر السياحة أيضا حوافز لل

وتوفر فرصا للتعرف على ثقافات مختلفة يضاف إلى ذلك أن السياحة قد تشجع في بعض الظروف على إبقاء أو 

إعادة إنعاش الممارسات التقليدية المالئمة لالستعمال المستدام للموارد البيولوجية التي قد تكون معرضة بغير 

 ذلك للضياع؛

سي في األحوال التي أصبح فيها بلد ما يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة الدولية قد يؤدي ذلك إلى التأثير السيا -

تشجيع تصريف شؤون الحكم تصريفا سديدا وكلما أصبح السائحون أشد معرفة بالظروف القائمة وأشد مقدرة 

ل نسبة كبيرة من السائحين على اختيار الجهات التي يقصدونها، فإن تدهور شؤون الحكم يكون من شأنه تحوي

عن اختيار بلد معين يسافرون إليه إلى بلد آخر وذلك بسبب مزيج من االعتبارات األخالقية والتعاطفية 
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والمصلحة الذاتية والصلة بين سداد الحكم والحفاظ على الموارد البيولوجية ليست صلة مباشرة أو صريحة بيد 

 .ك فيهاأنها مع ذلك ذات أهمية كامنة رئيسية الش

 التأثيرات السلبية للسياحة على البيئة: ثالثا

عند النظر في دور السياحة في االستعمال المستدام للموارد البيولوجية وتنوعها، من المهم أن تؤخذ تماما في 

 .الحسبان اآلثار المناوئة المحتملة للسياحة وبصفة خاصة اآلثار على البيئة

االستخدام المباشر للموارد الطبيعية، من متجددة وغير متجددة في توفير مرافق : استخدام األرض والموارد -

واحدة أو قد  السياحة هو من أهم اآلثار المباشرة للسياحة في مجال معين، ومثل هذا االستخدام قد يكون لمرة

يكون تردديا ويمكن إبرازها من خالل
1
: 

 ألخرى، بما في ذلك الطرق؛استخدام األرض لإليواء وتوفير البنيات األساسية ا -

استخدام مواد البناء ويؤدي التنافس الشديد في استخدام األرض بين السياحة والقطاعات األخرى إلى رفع  -

 األسعار مما يزيد من الضغوط على األراضي الزراعية؛

ر الطبيعية، مثل اختيار الموقع وكثيرا ما تكون المواقع المفضلة لما فيها من عوامل الجذب المتمثلة في المناظ -

الشواطئ الرملية والبحيرات وقمم الجبال وسفوحها كثيرا ما تكون مناطق انتقالية تتميز في المعتاد بوجود أنظمة 

لها ضف إلى ذلك تدهور شامل  إيكولوجية ونتيجة لتشيد المباني في هذه المناطق في األغلب يحدث تدمير

 ى نحو مستدام يحدثان كذلك تآكال وضياعا للتنوع البيولوجي؛الغابات واستعمال األرض استعماال مكثفا أو عل

بسبب االفتقار إلى مواقع أكثر مالئمة لتشيد المباني واألراضي وغيرها من البنيات األساسية، كثيرا ما يتم   -

صرف المياه من المناطق الساحلية الرطبة وملوثة بالتراب وتشيد أحواض المراكب الصغيرة في بعض المواقع 

 ن أيضا أن يؤثر في األنظمة االيكولوجية، بل وفي الجرف المرجانية الساحلية أيضا؛يمك

استخراج مواد البناء بطريقة اليمكن استدامتها من األنظمة اإليكولوجية واالفراط في استخدام الرمال الناعمة  -

إلضافة إلى ذلك فإن على السواحل، واألحجار الجيرية الجرفية واألخشاب يمكن أن يؤدي إلى تآكل خطير وبا

ايجاد الظروف المالئمة للسائحين قد يستتبع في أحوال كثير أشكاال مختلفة من التالعب البيئي مما يؤدي لعواقب 

 .وخيمة على الموارد البيولوجية

 

 

 

 

 

                                                                 
49زيد منير عبوي،مرجع سابق،ص  -
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 اآلثار البيئية لبعض القطاعات األخرى على السياحة: رابعا

وقت الفراغ في الشك أن هناك العديد من المخاطر البيئية تؤثر بشكل مباشر على صناعة السياحة والفندقة و 

من هذه المخاطر سخونة المناخ وما يعرف بظاهرة االحتباس الحراري وثقب األوزون، معظم بالد العالم؛ 

 واألمطار الحمضية وتلوث الغالف الجوي؛

ففي أوائل التسعينات على سبيل المثال لوحظ على مدى عدة سنوات متعاقبة ندرة الجليد في أوروبا مما أثر   

عكسيا على منتجعات التزحلق والشك أن ارتفاع درجة حرارة الكون كان لها أثر على سمك طبقة الجليد مما أثر 

للمنتجعات المتخصصة في رياضة  عكسيا على تلك الرياضة وأدى إلى قصر موسم التزحلق وسبب خسائر

 التزحلق على الجليد؛

إن فكرة حدود النمو فكرة قديمة، بدأها نادي روما في الستينات ولكن الوضع اآلن أصبح أكثر خطورة فهناك   

قيود وليس فقط حدود على النمو، كما هو معلوم أن الطاقة البيئية محدودة باتجاهين األول باتجاه محدودية 

طبيعية المتاحة سواء متجددة منها أو الناضب، كما أنها محدودة من زوايا استيعاب الفضالت أو بمعنى الموارد ال

تتوقف الفضالت على  آخر فإن جوف الكون أصبح ممتلئا بالنفايات وهناك طاقة استيعابية لهذه الفضالت؛ وال

السيارات والمنازل والمصانع وهو ما المواد الصلبة فهناك العوادم من الكربون الناتج عن احتراق الوقود في 

أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المناخ، ويرى الكثير من العلماء أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى ارتفاع 

مجموعة من الجزر التي  Tokelauمنسوب المياه في البحار وغرق الكثير من الجزر المنخفضة، أبرزها 

ألف كيلومتر مربع من  113كيلو متر مربع من األرض تقع وسط  11تديرها نيوزيالندا وهي عبارة عن 

جزر أخرى معرضة  1الباسيفيك، وأصبحت اآلن مهددة بالغرق تماما بسبب التلوث واالحتباس الحراري وهناك 

 .جزيرة تقع في المالديف في المحيط الهندي 1141لنفس الخطر من بين 

ع درجة حرارة المناخ ذلك أن أعلى نقطة في الجزيرة الرئيسية لكن يبقى الخطر األكبر على البيئة من ارتفا  

Kiribas  قدم فوق سطح البحر، ولذا أفضل التقديرات تقول أن مياه البحر سوف  1في المحيط الباسفيكي هي

؛ وتشير التقديرات إلى أن ترتفع ما (الحادي والعشرون) ترتفع إلى أعلى من هذا المستوى خالل القرن الحالي 

درجة وخمس درجات مئوية فوق معدلها الحالي إذ تضاعفت كمية الكربون دايوكسايد 1بين 
1
الحالية وهو األمر ،

 .الالزمة المتوقع خالل المائة عام القادمة ما لم تتخذ االحتياطات

كذلك هناك مخاطر على السياحة ناجمة من األمطار الحمضية وهو تعبير عن تراكم األسيدك أو األحماض   

نتيجة انبعاث السلفار ودايوكسيد في الغالف الجوي من الصناعات المختلفة ويؤدي ذلك إلى آثار سلبية على 

 . السياحة

                                                                 
019محمد البنا،مرجع سابق،ص  -
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تغني عنه وبالتالي فان االستغالل االقتصادي األمثل هكذا فإن السياحة تقوم على العامل الطبيعي وال يمكن أن تس 

للمورد السياحي يتطلب بالضرورة االهتمام واالعتناء بالطبيعة والمحافظة عليها، ومن المؤكد أن للسياحة 

تأثيرات بيئية مختلفة حسب الظروف المحلية التي يتعرض لها كل قطر سياحي وفقا لخصوصيته فإن كانت 

 . يزها وان كانت سلبية البد من أخذ االحتياطات الالزمة لتجاوزهاايجابية البد من تعز

 عولمة السياحة: المبحث الثاني 

في عالم مليء بالتحوالت والتغيرات، طغت العولمة كأحد مراحل تطور النظام الرأسمالي العالمي على أرجائه   

دور كبير في تطور السياحة وعولمتها نظرا فأثرت فيه وتأثرت به تلك العولمة بما لها من إيجابيات وسلبيات لها 

ولمعالجة ذلك تم التطرق  وتالفي سلبياتها وتحريرها لما تفرضه من آليات تتالئم مع استراتيجياتها لتعزيز قوتها

 :إلى

 ماهية العولمة: المطلب األول

 تحرير الخدمات السياحية: المطلب الثاني

 وتحرير الخدمات السياحية والدولية االقليميةة ياحالمنظمات السي :المطلب الثالث

 ماهية العولمة: المطلب األول

تفق عدد كبير من المفكرين والساسة وعلماء االقتصاد وعلماء االجتماع على أن العولمة نظرية اقتصادية إ  

فرضت نفسها على الواقع العالمي من خالل تأثيرها على عدد من المحاور االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

كاالشتراكية  -النظريات االقتصادية والثقافية العالمية، غير أن تلك النظرية دون نسب شرعي، كغيرها من 

مما جعلها عرضة للجدل حين تأصيل نشأتها التاريخية؛ وذلك نظرا للتعارض بين الواقع  -تنسب لماركس

النظري والعملي للنشأة التاريخية للعولمة؛ فمن العلماء من ينسب فكرة نشوء العولمة ألشخاص؛ ومنهم من 

 .ينسبها ألحداث تاريخية 

 نشأة وتعريف العولمة: الفرع األول

 نشأة العولمة: أوال

 على الصعيد النظري  -7

"امثجيرمى بين"يرى البعض أن جذور العولمة ترجع إلى الفيلسوف 


في ترديد مصطلح العالمية أو المجتمع  

عندما شاع استخدام هذا المصطلح كتعبير عن واقع جديد  1913العالمي؛ وكان ذلك في السنوات التي تلت عام 

شهده العالم في تلك الفترة التاريخية من تطوره والسيما ظهور الدولة القومية أو الدولة الوطن وما يحدث بين تلك 

                                                                 
 -  شملت حججه المؤيدة للفرد والحرية االقتصادية   1101وتوفي  1991جيرمي بينثام عالم قانون وفيلسوف إنكليزي ومصلح قانوني واجتماعي ولد سنة

  .الفائدة والفصل بين الكنيسة والدولة
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للغاية وكان العالم قبل هذه الفترة التاريخية ال جديد صفات عابرة للحدود كان هذا المصطلح الدول القومية من 

يعرف شكل الحكم بمعرفة دول ذات سيادة وحدود وحكومات
1

 ؛ 

"آلدم سميث"يرى البعض اآلخر أن جذور فكرة العولمة ترجع  كما 


حينما  1991في كتابه ثروة األمم عام  

تحدث عن الصعوبات التي تواجهها األمم التي حاولت فرض ضرائب على العائدات الناشئة عن التجارة في 

عال؛ وفقا إلمكانية الشراء بسعر رخيص أو بسعراألسهم في عالم يقوم فيه رأس المال بالتجوال من مكان آلخر؛ 

إن مالك األسهم على األرجح مواطن عالمي، وال يرتبط " ئب على رأسوقال سميث عن سياسة فرض الضرا

بالضرورة بأي بلد محدد؛ وهو ينزع لهجرة البلد الذي يتعرض فيه لتحقيقات مزعجة من أجل إخضاعه لضريبة 

تثقل كاهله؛ وسينقل أسهمه ألي بلد ثاني، ووصف أيضا اإلنفاق العسكري في عالم األخبار واالتصاالت الدولية 

المقيمين في العاصمة وفي المقاطعات البعيدة عن ساحة العماليات؛  في اإلمبراطوريات الكبيرة يشعر السكان

بأنهم بعيدون عن أي إزعاج ناجم عن الحرب، ولكنهم يستمتعون في هنائهم بقراءة الصحف التي تتحدث عن 

مآثر جيوشهم وأساطيلهم
2
. 

ماري جان "ع للكاتب االقتصادي وعالم الرياضيات الفرنسي يرى البعض اآلخر أن جذور فكرة العولمة ترج 

عندما تحدث حول التغير في  1991في عام  "ماريكز دي كونورسيه"كاريتا المعروف باسم  "أنطوني نيكوالدي

أن الذين يعملون في األرض أو يمتلكونها يهتمون بالسعادة عامة " العالقات االقتصادية والمالية األخرى قائال

هتمام األكبر ألنه من الصعب عليهم، ويتراجع هذا االهتمام بين الطبقات األخرى بسبب السهولة التي وهو اال

ي هذا االهتمام كلية عند أصحاب األموال الذي يمكنهم من خالل عمليات بنكية أن فيمكن بها أن تغير بلدها؛ وينت

آدم "ك بسنوات عالم االقتصاد األلماني وهو ما علق عليه بعد ذل" يصبحوا إنجليزين أو هولندين أو روسيين

"مولر


بفرع على العالقات المالية الدولية الجديدة ومن خالل اإلستعارة التي تصور صراعا كبيرا بين االقتصاد  

المجتمع يتمدد ويزداد كثافة ومن خالل خطاب أو حوالة بنكية يجتاز " 1134والطبيعة أو الكوكب إذ كتب مولر 

 "رض عبر المحيطات ساعيا في بلوغ أمانيهالتاجر اللندني األ

أن العولمة الرأسمالية الجديدة ما هي إال مرحلة جديدة قديمة من مراحل التطور  "سمير آمين"كما يرى  

التاريخي للعولمة الرأسمالية، هي مرحلة قديمة ألن ما تدعو إليه من أن السوق الحرة هي عالج كوني لجميع 

مع ثورة أكتوبر مشاكل هذا الكون كان أساسا موضوعيا قام عليه النظام العالمي لحظة تصدعه وانفجار وحدته 

، وهي مرحلة جديدة ألنها محاولة لقيام الليرالية على األساس الموضوعي العالمي الجديد الذي يختلف 1419

اختالفا هاما عن األساس الموضوعي الذي قامت عليه ليبرالية القرن الماضي نظرا للمستوى العلمي والتقني 

                                                                 
19، ص1311، الدار الجامعية، االسكندرية، القاهرة، العولمة إشكالية معاصرةأحمد حامد رضوان، مصطفى -

1
  

والمنافسة  فيلسوف أخالقي و عالم اقتصاد اسكتلندي يعد مؤسس علم االقتصاد الكالسيكي ومن رواد االقتصاد السياسي دعا إلى تعزيز المبادرة الفردية - 

ة الفضلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادةوحرية التجارة بوصفها الوسيل    
11مصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع سابق، ص  -

2
  

   1114وتوفي بفينا عام  1994سنة ( برلين )فيلسوف وعالم اقتصاد،ولد بألمانيا  -
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إن العولمة إذن بقدر ما تجسد لتاريخ الرأسمالية في الذي وصل إليه اليوم تطور المجتمع البشري وعليه ف

مرحلتها الشمولية بقدر ما هي امتداد لمنطقها ولرهاناتها وتناقضاتها حتى البدائية منها في بعض األحيان
1
. 

 

 على الصعيد العملي: ثانيا

نهاية القرن السادس  إن علماء التاريخ يقولون أن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل إن بدايتها األولى ترجع إلى

ثم اقترنت بتطور النظام التجارى الحديث   واألمريكتين  أورباوألسيا    عشر مع بدء عملية االستعمار الغربى

فالعولمة ما ك، فى أوربا األمر الذى أدى إلى والدة نظام عالمى متشابك و معقد عرف بالعالمية ثم بالعولمة بعد ذل

قمار إلكترونية صغيرة ترابطت باأل نشأت فى دنيا أصبحت فى حجم قريةهى إال لفظ جديد لظاهرة قديمة 

يرى بعض الباحثين أن هناك أربع عمليات و يةوقنوات التلفزيون الدول الصناعية، و االتصاالت الفضائية،

 : أساسية للعولمة وهى على التوالى

 ؛المنافسة بين القوى العظمى 

 ؛االبتكار التكنولوجى 

  ؛النتاج و التبادلاانتشار عولمة 

 التحديث. 

 مفهوم العولمة: الفرع الثاني

 :يمكن رصد العديد من التعاريف للعولمة ومنها

خية، وعلى ذلك فالعولمة تستمد تعريفها من مرحلتيها يهناك تعاريف ترتكز على أن العولمة باعتبارها مرحلة تار

وسقوط النظام االشتراكي، وهذا ما يشير إلى جوهر إذ هي المرحلة التي أعقبت مباشرة انتهاء الحرب الباردة 

هذه الظاهرة المتمثلة في الرأسمالية، ينتهي أصحاب هذا الطرح لمفهوم العولمة على أن هذه األخيرة عبارة عن 

حقبة التحول الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وقيادتها وتحت سيطرة مركزها، 

غير متكافئالبادل تنظام اقتصادي عالمي للوفي ظل سيادة 
2
. 

ولكي نفهم ما هو جديد بشأن العولمة البد أن نميز بدقة بين جانبين من التغير؛ البعد " كما يعرفها العولمة بقوله  

الكمي والبعد الكيفي فمن الناحية الكمية تشير العولمة إلى زيادة في التجارة وحركات رأس المال واالستثمارات 

بشر عبر الحدود، فما هو جديد إذن بشأن العولمة في نهاية القرن العشرين؟ تكمن االجابة عن هذا السؤال في وال

التغيرات الكيفية في السياسة الدولية بعبارة أخرى التغيرات في الطريقة التي يفكر فيها الناس والجمعات وتعرف 

                                                                 
11،ص1444، الدار البيضاء افريقيا الشرق للنشر والتوزيع ، بيروت،  ، العولمة أية عولمةيحي اليحياوي  - 

1
  

4-1ص،ص 1330المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ، ترجمة أحمد محمود،االقتصاد السياسي للعولمةنيجير وودز،  -
2
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الشركات وغيرها من الكيانات الفاعلة، مصالحها بها نفسها والتغيرات في الطريقة التي تتصور بها الدول و

"وتسعى لتحقيقها
1
 

العولمة هي نمو الشركات العالمية التي تتخطى الحدود والواليات القومية، كما تعتبر بالنسبة " كم يعرفها البعض 

لتقنيات للبعض اآلخر أنها ذات صلة وثيقة بثورة المعلومات وحركة األموال واألفكار والعمالة وغيرها من ا

الحديثة التي لعبت دورا في تقريب اقتصاديات دول العالم
2
. 

إلى عملية تعميق مبدأ االعتماد المتبادل بين "توماس ليرسون وديفيد سكيدمور لدى  ويشير مصطلح العولمة 

ولية الفاعلين في االقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي والعالقات االقتصادية الد

لهؤوالء من حيث المستوى والحجم والوزن في مجاالت متعددة وأهمها السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج يحيث 

الكلي وتكون أشكاال جديدة للعالقات  تنمو عملي التبادل التجاري الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط االقتصادي

"بالمقارنة مع النشاط االقتصادي على الصعيد المحلياالقتصادية الدولية في االقتصاد العالمي يتعاظم دورها 
3
. 

إن العولمة واقع ليست اختيار، واقع يبدأ بنا وبحياتنا " م لمنظمة التجارة العالمية قائالمدير العالوفي تصريح ل   

يا نستقل اليومية ففي الصباح نستيقظ على جهاز راديو ياباني مركب في ما ليزيا نتناول القهوة الواردة من كولومب

من أجزائها تأتي من مختلف أنحاء العالم، ثم نتجه إلى المكتب حيث  %13السيارة المصنوعة في فرنسا لكن 

بمعظم مناطق العالم فالعولمة واقع وليس اختيارسوب وكل األجهزة األخرى المنتجة الحا
4

 . 

يمكن أن يتحقق من خالل االنتشار المضمون األساسي للعولمة يرتبط بانتشار الشيء عالميا، وهو األمر الذي  

الطبيعي للشيء حتى يصبح عالميا، وبالتالي فإن المصطلح األقرب إلى هذا المفهوم هو مصطلح العالمية في 

حين أن مفهوم العولمة يرتبط بطبيعة وآلية تجعل الشيء ينتشر عالميا، وهو أمر مختلف تماما عن المفهوم 

مصطلح العولمة وفقا لهذا المفهوم يجعلها ترتبط بطبيعة معينة للعولمة  السابق والمتمثل بالعالمية، حيث أن

لية والمؤسسات التي تؤدي إلى انتشار الشيء وتحققه بحيث تتضمن وجود قوة، أو القوى المسيطرة  تفرض اآل

العالم أي أن يصبح عالميا، وهو األمر الذي يعني العولمة اتجاه مفروض من قبل القوة أو القوى المسيطرة على 

العولمة هي انتشار لألشياء التي تشكل مضامين العولمة على نطاق العالم كله، وبصورة متعمدة ومقصودة 

والتي  لتحقيق أهداف محددة مسبقا يراد الوصول إليه من خاللها، وفي إطار النظام الرأسمالي ووفق آلية عمله

الم، ومؤسساته التي تمثل مرتكزات العولمة ومقوماتها تمثلها آلية السوق، وهو النظام السائد حاليا في الع

األساسية
5
. 

 

                                                                 
11،ص1331،الدار الجامعية االسكندرية،العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  -

1
  

، برنامج الدراسات المصرية االفريقية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، التنمية المستدامة، العولمة ومستقبل افريقيا، نحو تحقيق سيفرين روجومامو -2

  10،ص 1331جامعة القاهرة، مصر،

11عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق،ص-
3
  

11يحي اليحياوي، مرجع سابق،ص  -
4
  

34،ص1313ع، اربد، عمان،،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزييةالعولمة االقتصادفليح حسن خلف،  -
5
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 آليات العولمة وأثرها على االنفتاح العالمي: الفرع الثالث

 المنظمة العالمية للتجارة وأثرها على االنفتاح: أوال

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، دعت الدول الصناعية لعقد مؤتمر دولي من شأنه حل المشكالت  االقتصادية    

الذي انبثق عنه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،  1499سنة "  بروتن وودز"وكان لها ذلك بانعقاد مؤتمر

نعقاد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف كانت بدايته وفي نفس اإلطار دعت الواليات المتحدة األمريكية  لضرورة ا

وانبثق عنه ميثاق هافانا وقد شمل  1491وأختتم في هافانا  1499، وواصل مسيرته في جنيف 1491في لندن 

تخفيض الرسوم "الميثاق على جملة من القواعد واألسس المنظمة للمبادالت التجارية بين الدول األعضاء 

"لحصص، منع إعانات التصدير وتحقيق التنمية االقتصادية للدول األعضاءالجمركية، إلغاء نظام ا
1

وفي أثناء . 

دولة  10حضرته  1499األمريكية لعقد مؤتمر دولي في جنيف  اإلعداد لمؤتمر هافانا دعت الواليات المتحدة

لعامة للتعريفات االتفاقية ا"ناقشت األمور المتعلقة بتحرير التجارة فيما بينها ونتج عن هذه المفاوضات 

والغات اتفاقية  ،1491حيث جرى سريان مفعولها في األول من كانون الثاني  13/13/1499في " والتجارة

ألطراف تنظم التجارة الدولية من خالل المفاوضات الجماعية من أجل الوصول إلى اتفاقيات تجارية امتعددة 

ى خلق عالقات تجارية دولية متوازنة، وقد استمرت الدول هدفها إزالة  العوائق التي تعترض التجارة الدولية وإل

تم عقد ثماني جوالت من المفاوضات  1440حتى  1499األعضاء في عقد اجتماعات دورية في الفترة بين 

وانبثقت عنها المنظمة  1440إلى  1411وكان أبرزها الجولة الثامنة التي عقدت في األوروغواي واستمرت من 

العالمية للتجارة
2

يعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وخروجها إلى أرض الواقع حدثا مهما وإنجازا كبيرا لم . 

يسبق له مثيل، ومضت دول العالم لتحقيق هذا اإلنجاز قرابة نصف قرن وهدفت لرفع مستوى التشغيل الكامل 

أتي في مرتبة متأخرة بين من قبل هذه الدول ي ورفع مستويات الدخل الحقيقي ومن ثم تحسين مستويات المعيشة

أولوياتها والتي في مقدمتها المصالح االقتصادية
3

الذي شهد أيضا  1444وهذا ما أثبتته وقائع مؤتمر سياتل عام . 

العديد من الخالفات العميقة بين الدول المتقدمة الصناعية فيما بينها، والتي تمثلت أساسا في
4
: 

ع قوي بين دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة هذه األخيرة قضية الدعم الزراعي التي كانت محل صرا -

 التي طالبت بتحرير تجارة السلع الزراعية على غرار السلع الصناعية؛

                                                                 
ية، العولمةالمجذوب، أسامة - 199،ص1331،القاهرة،1اللبنانية،ط المصرية الدار واإلقليم

1
  

991،ص1339، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،االقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار،  - 
2
  

3
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة وإشكالية االندماج في االقتصاد العالمي دراسة حالة الجزائر، المغرب  و تونسالتنافسية كلثوم كباني،  - 

  11، ص1331، محمد خيضر، باتنة
4
 14-11المرجع نفسه، ص ص  - 



 الثالث                                                        التنمية السياحية والتغييرات العالمية الفصل

  

193 
 

أما فيما يتعلق بالدول النامية فهي ترى عدم التسرع في تطبيق حرية التجارة حتى االنتهاء من مراجعة  -

 7%. 1449/1441انعكاساتها انخفاض الصادرات خالل عامي توصيات جولة األوروغواي التي من أهم 

 بنسبة  واالستثمارات األجنبية المباشرة وتراجع مؤشرات التنمية وأسعار المواد األولية

في   من خالل ما تقدم يتضح فشل مؤتمر سياتل في تحرير السياسات التجارية للدول األعضاء بعد فشله    

 .على التوالي 1441و 1441سنغافورة وجنيف عامي  مؤتمر

بقطر والذي واصل دعمه لتطبيق اتفاقيات جولة  1331نوفمبر من عام  10-4مؤتمر الدوحة ما بين   

األورغواي غير أن المؤتمر شهد خالفات واعتراضات حيث طالبت الدول النامية برفع الدعم عن المزروعات 

 واقها لزراعات الدول الناميةالمعّدة للتصدير والمنتجة في الدول الصناعية وفتح أس
1
    . 

وتم االتفاق في هذا المؤتمر على أهمية دور الدول النامية في تصنيع نماذج دوائية مماثلة بأقل تكلفة من األدوية 

المحمية ببراءة االختراع بشرط حدوث أزمة صحية عامة تستدعي ذلك ودون حق إعادة تصديرها للدول الفقيرة 

نتاجهاالغير القادرة على إ
2

 . 

وعلى الرغم من المحاوالت المستمرة فقد ظل الفشل يالحق المنظمة العالمية للتجارة حتى مؤتمرها الخامس    

، فلم يتم االتفاق على طريقة التفاوض بشأن الحواجز 1330ديسمبر  13/19بكانون األول الذي أنعقد بين 

لية وقد انتقل موضوع الخالف بين الدول التجارية والمنتجات الزراعية ودعم الصادرات وسياسات المساندة المح

بقضية الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول  المتقدمة فيما بينها إلى ما بين الدول النامية والمتقدمة خاصة فيما تعلق

وترى فيه الدول النامية تعارضا مع قوانين المنظمة في الوقت الذي كانت فيه الدول المتقدمة  .المتقدمة لمزارعيها

لحصول على شروط جديدة لتحرير االستثمارتضغط ل
3

أما المؤتمر السادس للمنظمة بهونغ كونغ الذي أنعقد  

وحضي بالفشل حيث تم التوصل إلى وقف دعم الصادرات الزراعية في العالم في  1331ديسمبر  10/11بتاريخ 

لدول المتقدمة السماح ، كما قررت ا1313غير أن الدول النامية كانت تطالب أن يكون التاريخ  1310حدود 

 .1331من وارداتها من الدول األكثر فقرا دون رسوم جمركية وال حصص استيراد ابتداء من  %49بدخول 

إن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة جاء تلبية لرغبة الدول المتقدمة في تحرير التجارة وإزالة كافة القيود أمام     

نمو التبادل الدولي، ولكن في حقيقة األمر فقد استمرت هذه الدول في حماية منتوجاتها من خالل إجراءات التشدد 

أنجع الوسائل  التي تستعملها في سياساتها التجارية والتي ال  والتي تعتبر من الصحة والبيئةفي تطبيق قواعد 

كتشغيل األطفال  ل حجج تتعلق بحماية حقوق اإلنسانتتنافى مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة فضال عن استغال

                   .دون السن القانوني وكلها قيود ضد صادرات الدول النامية وخدمة لمصالح الدول المتقدمة

                                                                 
1
، العدد الثاني، مجلة اقتصاديات شمال افريقياعياش قويدر، ابراهيمي عبد هللا، آثار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم،  - 

 13، ص 1331جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
2
 43كلثوم كباني، مرجع سابق، ص  - 

19كلثوم كباني، مرجع سابق،،ص -
3
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 التكتالت اإلقليمية ودورها في االنفتاح االقتصاد العالمي: ثانيا

لقد شهد العالم قيام تكتالت اقتصادية إقليمية ويعود إنشاؤها لمجموعة من العوامل التي تدفع دولة ما أو   

 . قيق أغراض معينةمجموعة من الدول لتكوين تكتل اقتصادي أو االنضمام إلى تكتل قائم بالفعل قصد تح

بات من الواضح أن معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية تلجأ إلى الدخول في تكتالت اقتصادية إقليمية  

ودولية، باعتبارها ذات تأثير على اقتصادياتها وعلى النشاط االقتصادي العالمي، حيث أصبحت المنظمة العالمية 

للتجارة تساعد على قيام هذه الظاهرة
1
. 

هناك العديد من األسباب التي تدعو الدول إلى الدخول في مثل هذه التكتالت فهناك األسباب االقتصادية   

واألسباب السياسية، حيث تتمثل األسباب االقتصادية في توسيع نطاق السوق واالستفادة من مزايا التخصص 

والتكنولوجيا والعمالة، أما األسباب  ووفورات الحجم، فضال عن حرية انتقال رؤوس األموال والسلع والخدمات

السياسية لهذه التكتالت فهي تقع في خلق ما يسمى بالدفاع المشترك أي في حالة تعرض إحدى هذه الدول 

لالعتداء فالبد لباقي الدول األعضاء  الدفاع عنها
2
. 

لذلك فاالندماج في إطار التكتالت، والذي يؤدي إلى خلق التجارة يكون قد ساهم مساهمة ايجابية في دعم   

اقتصاديات الدول األعضاء، كما أنه يؤدي إلى تحويل الدول األعضاء من شركاء أقل كفاءة إلى شركاء أكثر 

خالل المنافسة أو الدعم أو االستثمارات  كفاءة داخل اإلقليم، وهو ما يعني رفع مستوى األداء داخل التكتل من

البينية كما يعمل على النهوض بتلك االقتصاديات وتفعيل دورها محليا ودوليا وكذا تعزيز قدرتها التنافسية
3
. 

وتظهر التجارب الحديثة في العالم أن هناك تكامال بين التكتالت اإلقليمية والعولمة حيث تنشأ عملية تبادلية     

االندماج اإلقليمي إلى المزيد من االندماج في االقتصاد العالمي، كما تؤدي سياسات االندماج العالمي يؤدي فيها 

من مقولة أن التكتل االقتصادي على الصعيد  إلى مزيد من االندماج لالقتصاديات اإلقليمية، كما تنطلق العولمة

  فتاح األسواقالعالمي يؤدي إلى تحسين األداء االقتصادي الوطني، حيث يؤدي ان

وإزالة القيود أمام حرية التجارة وتشجيع رؤوس األموال لالستثمار عبر الحدود، إلى زيادة كفاءة استخدام 

الموارد واستغالل الميزات النسبية أفضل وجه  وتحسين معدالت النمو االقتصادي
4
. 

وإطالق حرية السوق والمنافسة، تزايدت لتزايد المستمر في الدعوة إلى عولمة االقتصاد وعولمة التجارة ا مع  

لك لفتح األسواق  وتدفق أنواع االستثمار واليد العاملة ذالنزعة الدولية نحو إقامة تكتالت إقليمية بين الدول و

وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال وتنسيق السياسات االقتصادية والمالية بين الدول األعضاء في 

                                                                 
1
 190،ص 1339القاهرة، اللبنانية، الدارالمصرية ،العولمة عصر في االقتصادية التكتالت ستيت، أبو فؤاد - 

2
 193المرجع نفسه ،ص - 

199فؤاد أبو ستيت، مرجع سابق ص  -
3
  

4
يمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل في الدول النامية،دراسة عبد الوهاب رميدي،  -  ، أطروحة تجارب مختلفةالتكتالت االقتصادية االقل

  111،ص1339دكتورا، علوم اقتصادية، تخصص تخطيط،الجزائر،



 الثالث                                                        التنمية السياحية والتغييرات العالمية الفصل

  

191 
 

األخرى وزيادة القوة التفاوضية في ظل االنفتاح  تاالقتصادياماية من ضرر منافسة التكتل وتوفير الح

 .االقتصادي العالمي

من هنا يمكن القول أنه أصبح االندماج أو االنتماء في تكتل اقتصادي في الوقت الراهن بالنسبة للدول أمرا    

من المنافسة ( صناعيا، زراعيا، خدماتيا ( ااقتصادياتهلك عن طريق حماية ذضروريا للحد من آثار العولمة و

األجنبية، وتعمل على تحقيق أكبر مكسب من تجمعها كما تصنع حواجز بينها وبين باقي دول العالم وهو ما 

كما أن . على المستوى العالمي وليس على المستوى اإلقليمير كس ما تنادي به العولمة االقتصادية، بالتحريايع

وبالتالي ال تجد من  ةللسلطة العالميالعولمة تفتقد لطة سياسية تحمي مصالحها، بينما للتكتالت االقتصادية س

وحيث أن العولمة هي نتاج تحرير التجارة  ؟فهل التكتالت االقتصادية تتعارض معها وستتغلب عليها. يجمعها

العالمية مما يجعلها أمرا واقعيا ينبغي التعامل معه
1
. 

التكتالت االقتصادية العالمية واإلقليمية مثل النافتا، األسيان، الكوميسا، اتحاد دول هناك العديد من أمثلة    

المجلس الخليجي وأهم هذه االتحادات على اإلطالق هي الوحدة األوروبية كونها وصلت ألقصى درجات التكامل 

 .االقتصادي أال وهي االتحاد النقدي

سيزداد  ،با وأمريكا الشماليةوول المتقدمة كما هو مالحظ في أوربما أن التكتالت االقتصادية تقودها الدلكن   

تأثيرها على االقتصاد العالمي بمرور الزمن حيث تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتالت االقتصادية وبالتالي 

مراكز من حيث العالقات و على الوجه الجديد للنظام االقتصادي العالمي مع بداية القرن الواحد والعشرينرستؤث

على حساب الدول النامية لذا فالبد من تعزيز وتفعيل دور التكتالت اإلقليمية في الدول النامية من أجل  القوى

 .االندماج االيجابي لهذه األخيرة في فعاليات االقتصاد العالمي

    الشركات متعددة الجنسيات ودورها في انفتاح االقتصاد العالمي :ثالثا

االقتصاد العالمي في عصر العولمة النمو المتزايد لنشاط الشركات العالمية الكبرى التي تحولت إن أهم سمات   

إلى محرك رئيسي في ميدان تنظيم اإلنتاج الدولي وتحقيق االستثمارات المباشرة في مختلف أنحاء العالم، 

 .وليةباإلضافة إلى المساهمة في تطوير االقتصاد العالمي والعالقات االقتصادية الد

هي تلك الخاصية المتعلقة بتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات،  تبرز أهم خصائص العولمة االقتصادية   

ويمكن أن نلمح هذا الدور في جوانب عديدة من خالل تعميق التحول نحو العولمة في كافة المستويات وخاصة 

ة اإلنتاج بفضل الشركات متعددة الجنسيات من الصناعية وهذا ما يعرف بالعولمة الصناعية، بحيث تتبلور عولم

 :خالل اتجاهين

  االتجاه األول الخاص بعولمة التجارية الدولية، ففي عقد التسعينات زادت  نسبة نمو التجارة العالمية  بدرجة

من حجم التجارة  %93عالية بسبب نشاط الشركات متعددة الجنسيات حيث أضحت تستحوذ في مجموعها على 

                                                                 
114عبد الوهاب الرميدي، سابق، ص -

1
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من مبيعات العالم من خالل الشركات المتعددة الجنسيات وهو  %13الدولية ويغلب عليها الطابع البيني، كما تتم 

مؤشر يوضح تعاظم مركزها في التسويق الدولي
1

ففي إحدى الدراسات وجد أن كل شركة من الشركات متعددة ؛ 

موترز  تنتج العديد من ماركات السيارات الخاصة  منتج في المتوسط فشركة جنرال 11الجنسيات تنتج 

وسيارات النقل ومن كل منتج تنتج أنواع مختلفة
2
 ؛

فضال عن زيادة درجة التنوع في األنشطة ووجود تكامل رأسي إلى األمام وإلى الخلف يؤدي إلى زيادة حجم  

ورواج نشاط الشركات المتعددة  التبادل التجاري بين الشركات متعددة الجنسيات وفروعها وما ساهم في تطور

 .3 الجنسيات هو تفوقها التكنولوجي

  االتجاه الثاني الخاص باالستثمار األجنبي المباشر؛ فمن خالل االستراتيجيات اإلنتاجية للشركات متعددة

الجنسيات زاد نمو معدالت االستثمار األجنبي المباشر بمعدل أسرع من معدالت نمو التجارة العالمية، حيث 

تعتبر هذه األخيرة العالم سوقا واحدا كما تعمل على تحويل أنشطتها إلى دول مختلفة بهدف البحث عن مزايا 

 .تنافسية من حيث تخفيض تكاليف اإلنتاج وهذا ما يعرف بإعادة التوطين الصناعي 

ألف  03ة، لديها ألف شرك 19بلغ  1339تشير معطيات اليونكتاد إلى أن عدد الشركات العابرة للقوميات عام    

آالف  9إلى  1493عام   شركة فقط، وارتفع 03بلغ  1404عددها عام  ، وللمقارنة نجد أن4فرع في الخارج 

تريليون  001ألف فرع وتستثمر الشركات العابرة للقارات حوالي  11مع  1491ألف شركة عام  11شركة وإلى 

 .عالميدوالر، تنتج هذه الشركات ربع إجمالي الناتج المحلي ال

يتركز القسم األكبر من الشركات العابرة للقوميات واستثماراتها في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان اإلتحاد   

من المقار الرئيسة للشركات العابرة للقارات تقع في العالم المتقدم فحسب  %43األوروبي واليابان حيث نجد 

 من نصفها في الواليات المتحدة  شركة هي األكبر، أكثر 133إحصائيات اليونكتاد 

شركة أما الشركات اليابانية فعددها ستة فقط، تعمل  01شركة، وأكثر من الثلث في أوروبا الغربية  11األمريكية 

شركة والسلع الكيماوية  19هذه الشركات بصورة أساسية في مجال إنتاج المعدات  االلكترونية والكهربائية

 11شركة واستخراج ومعالجة وتسويق النفط والخامات األخرى  19سيارات شركة وصناعة ال 11واألدوية 

 .  5شركات 1شركة أما خدمات االتصاالت فهي تمثل 

يعتبر التخطيط اإلستراتيجي أداة إلدارة الشركات متعددة الجنسيات، وهو المنهج المالئم الذي يضمن ويؤدي    

وتسعى  والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل،إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية 

                                                                 
 119،ص 1339، تعريب إبراهيم منصور،علي مسعود عطية، المملكة العربية السعودية، االقتصاد الدولي، موردخاي كريانين  - 1

يةإدارة األعمال  الرب، جاد محمد سيد - - 013 ص 1313جامعة االسكندرية،، ،الدول
2
  

3
االقتصادية و آثارها المستقبلية في االقتصاد العربيهيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي،  -  ، 1313، دار حامد للنشر والتوزيع، القاهرة، آليات العولمة 

 019ص 

39ص  ونيويورك ،جنيف4112 لعام العالمي االستثمار تقرير االنتكاد، - -
4
  

5
 11، ص1، ط1339، القاهرة،، الدار المصرية اللبنانيةعولمة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادل المهدي،   -
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من خالله الشركات متعدية الجنسيات إلى اقتناص الفرص وتعظيم العوائد وتحقيق معدالت مرتفعة من المبيعات 

 1واألرباح

 

 .وتخفيض التكاليف مستعينة بنموذج االقتصاد الجغرافي 

بروز شركات تابعة  يإن التطور الكبير الذي سجلته الشركات متعددة الجنسيات التابعة للدول المتقدمة ال ينف   

للدول النامية تعمل على إيجاد مكان لها في الساحة الدولية من خالل زيادة أنشطتها في الخارج وتنويعها، ويعود 

ه الدول فحركة االنفتاح التي باتت تميز كل االقتصاديات السبب إلى التأثير المستمر للعولمة على اقتصاديات هذ

فرضت على شركات الدول النامية التنافس مع الشركات متعددة الجنسيات من دول أخرى في األسواق المحلية 

والخارجية على حد السواء، حيث تشير المعطيات إلى أنه ثمة شركات تنتمي إلى بلدان نامية وذات اقتصاديات 

أصبحت تتحول إلى شركات ( صين وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب إفريقيا وسنغفوراكال)ناشئة 

عابرة للقوميات
2

      . 

شهدت الشركات متعددة الجنسيات تطورا ملحوظا، من حيث ممارسة نشاطها في مناطق تتعدى حدودها   

الوطنية، وتفرض نفسها في العالم بأسره وبالرغم من أنها لقيت قدرا كبيرا من المعارضة في السبعينيات من 

علتها تسعى جاهدة الستقبال هذه القرن الماضي إالّ أن تأزم األوضاع االقتصادية في كثير من الدول النامية ج

 .الشركات

تحرير قطاع الخدمات السياحية :لمطلب الثانيا  

تحرير تجارة الخدمات: الفرع األول  

ألول مرة تدخل تجارة الخدمات إلى جانب تجارة السلع في عملية تحرير التبادل التجاري ويعتبر هذا الجانب   

االتفاقية  GATTت إلى جانب االتفاقية األصلية الخاصة بالسلع من السمات الطموحة لجولة أوروغواي وقد أضيف

ولتعاظم أهمية الخدمات في الهيكل اإلنتاجي في ، GATS3 الجديدة وهي االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

وروبية إلدراج الخدمات في المفاوضات تحت ذريعة أن قطاع الدول المتقدمة فقد سعت أمريكا والمجموعة األ

الخدمات مازال يعاني من قيود عديدة لم تمتد لها يد التحرير؛ وكان موضوع تحرير تجارة الخدمات محل خالف 

بين أمريكا ودول الجنوب؛ خصوصا البرازيل والهند حيث ترى دول الجنوب أن تحرير تجارة الخدمات سيؤثر 

قدرتها التنافسية العالية مقارنة بدول سلبا على قطاع الخدمات فيها لتفوق الدول المتقدمة في هذا الجانب ول

الجنوب، فمن الطبيعي أن تطالب دول الشمال بتحرير التجارة في الخدمات وهذا االعتبار الرئيس الذي يفسر 

                                                                 
ار ، الدولي القتصادا حرب، أبو عثمان - 111،ص1339عمان، ، والتوزيع للنشر أسامة د

1
  
 -والمناطق، بحيث تحاول اإلجابة عن  لتفسير اآلليات التي تكون األصل في تخصص الدولتأسيس نظري وضع في التسعينات  هو :االقتصاد الجغرافي

العالقة بين  للتمركز في بعض المناطق دون غيرها، حيث أن نماذج االقتصاد الجغرافي تحاول تحقيق العوامل التي تدفع الشركات متعددة الجنسيات
والنظرية الثانية التي تهتم باستراتيجيات إعادة التوطين للشركات متعددة  ائص االقتصادية للدولالنظريتين، نظرية التجارة الدولية التي تهتم بالخص

  .الجنسيات
2

  281ص ،2010بيروت، والتوزيع، للنشر اللبناني منهل دار ،العولمة عصر في الدولية التجارةدياب، محمد -

 11،11، ص ص1441يمكن العودة البراهيم العيسوي، الجات وأخواتها،  -
3
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مقاومة دول الجنوب تحرير تجارة الخدمات إلدراكها عدم امتالكها مقومات المنافسة في السوق الدولية في مجال 

ت تحت ضغط  الدول المتقدمة التي ربطت موافقتها على ادراج المنتجات الزراعية الخدمات غير أنها وافق

ومنتجات النسيج والتي ظلت لفترة طويلة مستثناة من اتفاقية الجات مقابل ما تقدمه دول الجنوب من التزامات في 

 .1مجال الخدمات

حيث شملت على /ة الخدمات ركزت المفاوضات في الجولة فيما يتعلق بتجارة الخدمات على تعريف تجار

الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والنقل البري والبحري والجوي والمقاوالت والبناء والسياحة واالتصاالت 

وكلها أصبحت محررة  ؛(عالم السمعيالبريد والهاتف ووسائل االتصال الصحافة واال)السلكية والالسلكية 

لخصخصة وهذا ما حددته االتفاقية من خالل نصوصها أثارت دول وخاضعة لالستثمار األجنبي والتجارة وا

الجنوب موضوع انتقال العمالة المهاجرة ونتيجة العتراض الدول المتقدمة التي أكدت على قضايا الحق في 

التشغيل واإلقامة وتمت الموافقة على الحق في مرافبة تنفيذ االلتزامات التي ترتبط بها دول االستقبال
2
 ؛

ضية الثانية فقد حددت القواعد المناسبة لتجارة الخدمات بين الدول والمتضمن كيفية تعامل الدول مع تجارة أما الق

الخدمات وإزالة العوائق وفض المنازعات عند حدوث اختالفات مما يعني تحرير التجارة الدولية في الخدمات 

ني امتداد والية المفاوضات إلى القيود واللوائح والقضايا المطروحة هي النظام الداخلي في الدول المختلفة مما يع

 الداخلية للدول بعد أن كانت محصورة على القيود التي تطبق في نقط العبور؛

والتجارة في الخدمات تتطلب انتقال مقدمي الخدمة ومتلقيها وأهمها تصدير الخدمات من دولة إلى أخرى وتتم 

 ؛(خرآلانتقال العمالة، انتقال المستهلك وحق التأسيس في البلد ا انتقال الخدمة عبر الحدود،)عبر أربعة وسائل 

القضية الثالثة تتعلق باالستثناءات العامة التي يتم اعتمادها عند تطبيق قواعد الحماية واألخالق العامة والنظام 

 العام لحماية األمن القومي والبشر؛

أ خالل خمس سنوات من تاريخ قيام منظمة التجارة القضية الرابعة تتعلق بالدخول في الجوالت المتتابعة تبد

العالمية لتحقيق مستوى أعلى من تحرير التجارة والخدمات كما تتضمن االتفاقية التي تعتبر من أكبر ثالث 

ثاني المالحق فاق للمبادئ واألحكام العامة أما اتفاقيات تشكل في مجملها جولة أوروغواي على مالحق أولها ات

كام خاصة ببعض قطاعات الخدمات التي ال تكفي األحكام العامة معالجة سماتها وخصائصها التي تتضمن أح

المتميزة، وهي ملحق الخدمات المالية وملحق خدمات االتصاالت وملحق خدمات النقل الجوي وملحق انتقال 

المقدمة من كل دولة التي األيدي العاملة الالزمة لتوليد الخدمات؛ أما الثالثة فيتضمن جداول االلتزام المحدودة 

تلتزم بتحريرها من خالل فتح أسواقها أمام موردي الخدمات األجانب وتفرض االتفاقية أن تعامل الخدمات 

األجنبية دون تمييز مع الخدمات الوطنية فال يجوز تعميق هذا التمييز وعندما يعطي أي بلد ميزة ويقضي االتفاق 

اتصال خالل عامين من بدء تنفيذ االتفاقية لتسهيل حصول دول الجنوب على  التزام الدول المتقدمة بانشاء مراكز

                                                                 
934هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي، مرجع سابق،ص  -

1
  

2
 - Uruguay round,Find Act,Marrakesh 15 April  1994,p384 
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الدول المتقدمة المتعلقة بالجوانب التجارية والفنية والتكنولوجية التي تحتاجها  الخدمات في المعلومات عن أسواق

دول الجنوب لتطوير صادراتها
1
. 

 في إطار تحرير تجارة الخدمات السياحة خدماتتحرير : الفرع الثاني

قطاعا خدميا من بينها قطاع السياحة والسفر الذي يمثل القطاع  11اقية العامة للتجارة في الخدمات تغطي االتف  

في االتفاقية، وعلى الرغم من تخصيص االتفاقية مالحق لقواعد تحرير التجارة في أربعة قطاعات  34رقم 

، إالّ أنها لم تخصص ملحقا (مالية، النقل الجوي، االتصاالت، انتقال العمالةال)خدمية رئيسية شملت الخدمات 

 .مستقال لقطاع السياحة وقد طالبت دول عديدة بذلك باإلضافة إلى منظمة التجارة العالمية

تشير إحصائيات منظمة التجارة العالمية إلى أن قطاع السياحة هو أكبر قطاع من حيث عدد الدول التي قدمت   

دولة من الدول األعضاء في منظمة التجارة  111تزامات من بين قطاعات الخدمات المختلفة حيث قدمت ال

لتزماتها في قطاع السياحة والسفر وتعهدت الدول العربية امن إجمالي الدول األعضاء  %11العالمية تمثل 

ياحة والسفر وهي تختلف من دولة األعضاء في المنظمة بااللتزامات العامة، وااللتزامات المحددة في مجال الس

ألخرى
2
. 

تدعو األهداف الرئيسية لالتفاق العام للتجارة في الخدمات إلى المساواة في معاملة الخدمات المحلية واألجنبية  

والتقليل من التمييز والحماية في تجارة الخدمات، بما في ذلك الخدمات السياحية ؛ ويدعو االتفاق للتجارة في 

المعاملة وفي النفاذ إلى السوق للموردين األجانب الذين الخدمات جميع الدول األعضاء إلى توفير المساواة في 

يوفرون خدمات من قبيل تشغيل الفنادق ووكاالت السفر والرحالت وتتضمن المساواة في المعاملة السماح 

للموردين األجانب بانشاء الخدمات السياحية في غير بلدانهم والسماح لهم بالحصول على جميع المستلزمات من 

وتتضمن كذلك  ،3ائهم الحوافز المحلية والميزات األخرى التي يتمتع بها موردو الخدمات المحليونالخارج وإعط

حرية تنقل الموظفين الالزمين إلدارة هذه الخدمات من بلد آلخر دون قيود، وبشكل عام يدعو االتفاق العام 

السياحة وإلغاء جميع الحواجز والقيود لتجارة الخدمات إلى التحرير التام والكامل للتجارة في الخدمات بما فيها 

التجارية التي تحول دون نمو هذا القطاع؛ ولتحرير التجارة وتنقل السلع واألفراد بحرية آثار ايجابية على قطاع 

السياحة خاصة مجال سياحة  المؤتمرات والتدريب وسياحة رجال األعمال خصوصا في البلدان التي لديها البنية 

تلبية الطلب المتوقع وعالوة إلى ذلك يشكل قطاع الخدمات السياحية قطاعا مفتوحا نسبيا مقارنة التحتية الالزمة ل

 بباقي القطاعات األخرى ومعظم البلدان تعتمد على القطاع الخاص بما في ذلك القطاع الخاص األجنبي للقيام

وباالضافة إلى ذلك يعمل مشغلو بدور رئيسي في تنمية السياحة وتزوده بالحوافز والميزات لتحقيق هذا الغرض 

الفنادق الدولية بنشاط في عدد كبير من البلدان السياحية، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه مشغلي السياحة في 

                                                                 
91ذوب، مرجع سابق، صجأسامة الم - 

1
  

2
 .  111ص ،1339العربية، صندوق النقد العربي،جامعة الدولالتقرير االقتصادي العربي الموحد،   ،التعاون العربي في مجال السياحة -
3
  34،ص1331، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،اقتصاديات األقطار العربية دور وآفاق القطاع السياحي في ناجي التوني،  -  
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البلدان النامية وهي نوعية الخدمات المقدمة، فمستواها الحالي ال يسمح لها بالتنافس على النطاق العالمي ويجري 

لهذه الخدمات فرصة التحسن والتطور هذا على األمد  أن تسمحن معظم الخدمات المحلية قبل حاليا توسيع وتحسي

 .المتوسط والقصير

الحركة الجوية، إنتاج الخدمات ) األثر المحتمل لالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات على خدمات  -

 (السياحية وحرية حركة الناس والوصول إلى األسواق وأسواق العمل

معظم خدمات الحركة الجوية غير مشمولة بتخصصات االتفاق، وتقوم المنظمات الرئيسية المسؤولة عن النقل 

الجوي بدراسة السبل التي يمكن أن يسهم بها االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات في تحرير النقل الجوي في 

للتفاوض بشأن دخول موظفي الخدمة مؤقتا إلى  ويوفر االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات إطاراالمستقبل 

وتعتبر حركة األشخاص الطبيعيين شرطا ضروريا لمشاركة البلدان النامية في  أراضي األطراف األخرى

وقد أعطت البلدان النامية األولوية لاللتزامات بموجب االتفاق العام بشأن التجارة في  السوق العالمية للخدمات

، مع (من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات 9األسلوب )نقل األشخاص الطبيعيين الخدمات فيما يتعلق ب

غير أن االلتزامات في هذا الوضع ترتبط  األخذ في االعتبار جزئيا ميزة تكلفتها التنافسية في مجال العمالة

د التجاري تتعرض للتمييز ارتباطا كبيرا بالوجود التجاري، كما أن الشركات التي ال يوجد فيها مثل هذا الوجو

من خالل االضطرار إلى مواجهة قيود التأشيرات مثل ما يسمى باختبار االحتياجات االقتصادية، وهو تقدير 

 وتشكل هذه القيود حواجز خطيرة أمام  اختياري وغير شفافي

وتثير زيادة حركة  التجارة في الخدمات وتلغي فرص الوصول إلى األسواق التي تم تمديدها في االلتزامات

األشخاص الطبيعيين أيضا مسألة الحاجة إلى تعزيز المعايير الدولية فيما يتعلق بمنح التراخيص واالعتماد 

فعلى سبيل المثال، تقوم منظمة السياحة العالمية بوضع مجموعة من معايير  ،وإصدار الشهادات لمقدمي الخدمات

ويعتبر االعتراف بالشهادات والمؤهالت المهنية شرطا مسبقا  احيةالجودة التي ينبغي تطبيقها في األماكن السي

وهذا يستدعي مواءمة الدبلومات واتفاقات االعتراف المتبادل بين  .آخر لحركة األشخاص الطبيعيين في الخارج

البلدان
1

 . 

في الخارج ذا فيما يتعلق بحركة المستهلكين، تعتبر السياحة مثاال على قطاع الخدمات حيث يكون االستهالك  

ومع ذلك، فإن حركة السياح في بعض الحاالت تقيدها الصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات،  أهمية خاصة

 واللوائح المتعلقة بالعملة الصعبة، وعدم كفاية أو عدم كفاية خدمات النقل الجوي من وإلى البلدان المستقبلة

 باالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات هذه المشاكلللسياح ومن المتوقع أن تعالج المفاوضات المتعلقة 

االلتزامات المحددة التي قطعت في إطار االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات لتشجيع زيادة مشاركة البلدان و

                                                                 
1
 - Human Resources Development, Employement and Globalization in the Hotel, Catering and tourism sector, 

Raport, OIT, Genéve,2001,p23  
.00h; 15consulté le: 12/10/2017 bookstore/.../index.htm-www.oit.org/global/publications/ilo   

http://www.oit.org/global/publications/ilo-bookstore/.../index.htm
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أوال، تعزيز قدرات الخدمات المحلية : النامية في تجارة الخدمات العالمية تتصل بثالثة مجاالت رئيسية هي

لدان النامية من خالل الحصول على التكنولوجيا على أساس تجاري، وهو ما يتحقق عادة من خالل توظيف للب

وتدريب الموظفين المحليين في الفنادق المملوكة لألجانب؛ وثانيا، تحسين وصول البلدان النامية إلى قنوات 

لمعلومات المحوسبة وشبكات التحفظ ويعني ذلك في قطاع السياحة الوصول إلى ا . التوزيع وشبكات المعلومات

التي تديرها وتملكها كيانات في البلدان الصناعية؛ وثالثا، تحرير الوصول إلى األسواق في القطاعات وطرق 

ووفقا للمادة التاسعة  ،(من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات 9المادة )التوريد ذات األهمية التصديرية لها 

ق العام بشأن التجارة في الخدمات، يمكن للبلدان النامية أن تهيئ شروطا إضافية لمثل هذا والعشرون من االتفا

الوصول بهدف تحقيق األهداف اإلنمائية للمادة الرابعة، أي تعزيز قدراتها في مجال الخدمات المنزلية وتحسين 

حرير الخدمات آثار إيجابية ومن المرجح أن يكون لت إمكانية وصولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات

وقد تؤدي زيادة المنافسة من قبل شركات الفنادق  .وسلبية على القوى العاملة فيما يتعلق باألجور والعمالة

 .والمطاعم المجهزة تجهيزا أفضل من الخارج إلى فقدان الوظائف في المؤسسات المحلية على المدى القصير

توظيف السكان المحليين، وزيادة العمالة المحلية والمساهمة في رفع ومع ذلك، ستعمل الشركات األجنبية على 

مستوى المعيشة
1
. 

وتحرير الخدمات السياحية االقليمية والدوليةة يالسياح اتمنظمال: المطلب الثالث  

هناك العديد من المنظمات والهيئات المختصة بالنشاط السياحي على المستوى اإلقليمي والدولي وهدفها   

.ي تحرير وعولمة الخدمات السياحيةاألساس  

المنظمات السياحية اإلقليمية: الفرع األول  

 المجلس الوزاري العربي للسياحة -5

في مدينة القدس ثم جرى تحويله ليحمل اسم المنظمة العربية  1411تأسس أول اتحاد عربي للسياحة عام  

وبعدها تم إنشاء مجلس الوزراء السياحي ، 1414، وفيما بعد تم إلغاء هذه المنظمة عام 1413للسياحة عام 

لتحقيق األهداف اآلتية 1449العربي عام 
2
:  

 تنشيط السياحة العربية؛  -

 تنشيط الجهود المتعلقة بالنشاط السياحي العربي؛ -

 .الترويج للمنتج السياحي العربي في الخارج لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى الدول العربية -

 

 

 

 

                                                                 
1
- Human Resources Development , op.cit, 24 

2
 11/31/1311التاريخ  /www.lasportal.org :  المجلس الوزاري العربي للسياحة، جامعة الدول العربية، القاهرة، الموقع االلكتروني للمجلس -

 11033الساعة 

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
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 :للطيران المدنيالمنظمة العربية  -1

دولة عربية وتعتبر هذه الهيئة المرجعية العربية التي من  10في المغرب، وتضم الهيئة  1441تأسست عام 

مهامها التفاوض باسم الدول العربية على المستوى الدولي للحصول على الحقوق العربية في مجال النقل الجوي، 

ما يأتي ومن أهدافها
1
:  

 توحيد قوانين الطيران؛  -

 إبراز رؤية عربية موحدة لمواجهة التكتالت العالمية؛ -

 مواجهة السياسات العالمية في مجال النقل الجوي وبما يحقق المصالح العربية؛ -

 تطوير شبكات الخطوط العربية؛ -

 تطوير شبكات االتصاالت الجوية؛ -

 .تبني مشروعات عربية مشتركة أو خلق كيانات عربية عمالقة في مجال النقل الجوي -

 (:األكو) التحاد العربي للنقل الجوي ا -1

:، وتعتبر مدينة بيروت هي المقر الرئيسي لالتحاد، ومن أهدافه1411تأسس عام   

 التعاون بين شركات الطيران العربية؛  -

 تطوير شركات الطيران العربية؛  -

 تعميق التفاهم بين األعضاء؛ -

 إعداد المشروعات المشتركة بين األعضاء؛ -

 البشرية من أجل تحسين األداء؛تطوير القدرات  -

 االرتقاء إلى مستويات السالمة المطلقة؛ -

ومن أهم المشروعات التي قام بها االتحاد العربي للنقل الجوي ما يأتي -
2
: 

 مركز التدريب اإلقليمي لتدريب العاملين في الشركات العربية؛ 

 المشروع العربي لنظام الحجز اآللي؛ 

 مشروع المشترك للوقود؛ 

  الخدمة المشتركة في محطة لندن؛مشروع 

وتستفيد الدول األعضاء من هذه المشروعات من حيث إمكانية شراء الوقود وقطع الغيار والخدمات الفنية  

.والتدريب البشري بتخفيض التكاليف  

 

 

                                                                 
 

1
:  المنظمة العربية للطيران المدني، جامعة  الدول العربية، مقرها المملمة المغربية، الرباط، الموقع االلكتروني للمنظمة -

 
www.acac.org.ma/ 

 11033الساعة  11/31/1311التاريخ 
2

  /www.aaco.org : بيروت، الموقع االلكتروني لالتحاداالتحاد العربي للنقل الجوي، جامعة الدول العربية،  -

http://www.acac.org.ma/
http://www.acac.org.ma/
http://www.aaco.org/
http://www.aaco.org/
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 (:الممتا) منظمة الشرق األوسط والبحر المتوسط للسياحة والسفر  -9

 ما يأتيفي تونس ومن أهدافها  1441تأسست عام 
1
:  

التغلب على المعيقات الفنية والتدريب والتسويق وتوفير برامج مؤهلة لرفع مستوى أداء العاملين في مجال  -

 السياحة؛

 رفع درجة الوعي السياحي للتعريف بمنطقة الشرق األوسط والبحر المتوسط؛ -

 .تشجيع السياحة بين دول المنطقة -

 (:األفرا)االتحاد اإلفريقي للنقل الجوي  -1

:كينيا، ويهدف االتحاد إلى ما يأتي/، ويوجد المقر الرئيسي في نيروبي1411تأسس هذا االتحاد عام     

 التنسيق بين وجهات النظر المختلفة لشركات الطيران اإلفريقية فيما يتعلق في القضايا المشتركة؛ -

 شركات اإلفريقية؛تجميع وتحليل البيانات وإعداد الدراسات والتقارير الدورية عن كفاءة التشغيل لل -

 ؛التعاون مع جميع الهيئات التي تهتم بتطوير النقل الجوي اإلفريقي -

 توفيق التعاون بين المنشئات الخاصة بالنقل الجوي؛

.تطوير سالمة الطيران  

  E.A.T.A:تحاد السفر لشرق آسياا -9

السياحة وشركات ويضم االتحاد في عضويته خمسة عشر منظمة سياحية تعمل في المنطقة وكذلك اتحادات 

:الطيران، ومن أهدافه ما يأتي  

 دعم التعاون بين األعضاء؛ -

 تذليل الصعوبات التي تواجه األعضاء من أجل تنمية العمل السياحي؛ -

 .تنمية وتشجيع حركة السياحة القادمة من دول العالم -

  L.A.C.T.O:اتحاد المنظمات السياحية ألمريكا الالتينية -9

:األرجنتين ومن أهدافه ما يأتي/ ، ومقره الرئيسي في مدينة بيونس إيرس1419تأسس هذا االتحاد عام   

 تشجيع السياحة وتنميتها في دول أمريكا الالتينية؛ -

 المحافظة على المقومات الطبيعية والبشرية في دول أمريكا الالتينية؛ -

 دعم البنية األساسية وتنويع الخدمات السياحية ورفع جودتها؛ -

 .أنشطة وكاالت السياحة والسفر من أجل تنشيط الحركة السياحيةالتنسيق بين كافة  -

 

 
                                                                 

1
: ، الموقع اإللكتروني للمنظمة(تونس، قبرص، مصر، تركيا، األردن) منظمة الشرق األوسط والبحر المتوسط للسياحة والسفر، تونس، تضم  - 

ta.org/www.mamt 
  
 

http://www.mamtta.org/
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 C.T.A:اتحاد الكاريبي للسياحة -9

:لتحقيق األهداف اآلتية 1411تأسس هذا االتحاد عام   

 تنمية السياحة في جزر الكاريبي؛ -

السياحة في  تشجيع إجراء الدراسات واألبحاث السياحية وإعداد اإلحصائيات التي تساهم في إزدهار صناعة -

 .يجزر الكاريب

  P.A.T.A :اتحاد السفر في منطقة الباسيفيك -9

:ومن أهدافه ما يأتي 1411تأسس هذا االتحاد سنة   

 تنشيط حركة السياحة إلى دول المنطقة؛ -

 تشجيع جميع األنشطة التي تزيد من حركة السياحة والسفر؛ -

 .باألنشطة السياحية بين دول الباسيفيكدعم كافة برامج البحوث والتسويق والترويج المتعلقة  -

المنظمات السياحية الدولية: الفرع الثاني  

يوجد العديد من المنظمات والهيئات السياحية الدولية والتي من مهامها اإلشراف على أنشطة وأعمال السياحة  

:والسفر على المستوى الدولي نذكر منها ما يأتي  

 U.N.W.T.O 1:منظمة السياحة العالمية -5

وتعتبر هذه عضو منتسب،  033دولة وتضم أيضا  103في مدريد باسبانيا وتضم المنظمة  1491تأسست عام  

:الدولية الحكومية للسياحة ومن أهم أهدافها المنظمة هي المنظمة  

 تشجيع ازدهار صناعة السياحة في العالم؛ -

 تقوية التعاون الدولي في مجال السياحة والسفر للدول األعضاء؛ -

 ة المناخ المناسب لألنشطة السياحية في مختلف دول العالم؛تهيئ -

 االهتمام بمشاكل البيئة؛ -

 تحقيق الجودة في الخدمات السياحية؛ -

 إصدار اإلحصائيات الدولية؛ -

:وينبثق عن هذه المنظمة عّدة لجان منها ما يأتي     

 اللجنة الفنية للنقل؛ 

 اللجنة الفنية للفنادق؛ 

  السياحيةاللجنة الفنية للتنمية. 

  W.A.T.A:(واتا)الجمعية الدولية لوكاالت السفر -4

                                                                 
- منظمة السياحة العالمية:(World Tourism Organization) الناحية السياحية، وتصدر تهتم بشؤون الدول من  لألمم المتحدة منظمة تابعة هي

  : ، الموقع االلكتروني للمنظمةمدريد المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم، ومقرها في اإلحصائيات
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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تعتبر الجمعية منظمة غير حكومية، ومقرها جنيف في سويسرا ويسمح لكل وكاالت السفر ذات الشهرة والنشاط  

السياحي بالدخول كعضوية في الجمعية وتهدف الجمعية إلى تقديم الحوافز والمزايا ألفضل وكاالت السفر بهدف 

:عن هذه الجمعية لجنتين هما الوصول بالخدمات السياحية إلى أعلى المستويات العالمية، وينبثق  

.اللجنة اإلدارية واللجنة التنفيذية  

  U.F.T.A.A :(أوفتا)االتحاد الدولي لوكالء السفر -1

 01، ومقره بروكسل في بلجيكا ويصل عدد األعضاء المنتسبين لالتحاد أكثر من 1411تأسس هذا االتحاد عام  

السفر ويسمح باالنضمام إلى عضويتها كل من وكاالت  ألف عضو، وتعتبر األوفتا الممثل الوحيد لجميع وكالء

والمنظمات والجمعيات التي يتصل  السفر والوكاالت السياحية والشركات الفندقية وشركات النقل السياحي

:نشاطها بالسياحة والسفر ومن المميزات التي يحصل عليها العضو ما يأتي  

 ا؛تسجيل اسم الشركة العضو في الدليل العالمي لألوفت -

 استخدام شعار األوفتا على المراسالت الخاصة بالشركة العضو؛ -

 استالم نسخة من الدليل العالمي سنويا وكذلك النشرات الشهرية؛ -

 حصول على تخفيض في رسوم التسجيل فور مؤتمر األوفتا السنوي؛ -

 سهولة الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة للعمل؛ -

 التواجد الدولي في المؤتمرات السياحية العالمية؛تشجيع الشركات السياحية على  -

 تقوية وتنمية الشركات السياحية المحلية؛ -

 حل المشاكل التي تواجه وكاالت السفر حول العالم؛ -

 .مساعدة األعضاء على التطوير وتوفير الحماية القانونية -

 W.T.T.C: المجلس العالمي للسياحة والسفر -2

من كبار صانعي القرار في السياحة والسفر على المستوى العالم  11يتكون من يعتبر هذا المجلس تحالف عالمي 

:ويختص عمل المجلس في النشاط السياحي ويهدف المجلس إلى ما يأتي  

 تنشيط التنمية المستدامة؛ -

 االهتمام بالبيئة؛ -

 .إزالة العوائق التي تعيق نمو العمل السياحي بالتعاون مع الوكالت والحكومات -

 

 

 

 

                                                                 
 ة الوعي يو .نتدى لصناعة السفر والسياحةهو م) ةالعالمي للسفر والسياح مجلسال -  لزياد ل العالمي وتعمل مع الحكومات  تكون من أعضاء من مجتمع األعما

ه المنتدى الوحيد لتمثيل القطاع الخاص في جميع أنحاء الصناعة في جميع أنحاء العالم حول صناعة السفر والسياحة تشمل أنشطتها إجراء  ومن المعروف أن

ة بالصناع واالجتماعياالقتصادي  بحوث عن ا والتطورات ذات الصل ة التي تركز على القضاي ، مقره لندن، الموقع ةوتنظيم مؤتمرات القمة العالمية واإلقليمي

 /https://www.wttc.org: االلكتروني للمجلس

https://www.wttc.org/
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I.A.T.A: االتحاد الدولي للنقل الجوي -1
 

:في هافانا في كوبا لتنظيم شؤون صناعة النقل الجوي وتقديم الخدمات اآلتية 1491تأسست منظمة االياتا عام   

 تخطيط جداول تشغيل الطائرات؛ -

 المساعدة في تطوير عمليات نقل الركاب والبضائع؛ -

 تثبيت استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع؛ -

 م معدات ووسائل التدريب الضرورية للدورات التدريبية على مختلف المستويات؛تقدي -

 .تنظيم العالقات القانونية وتطوير وسائل األمن -

:ومن أهم انجازاتها  

 توحيد األسعار لشركات الطيران العالمية؛ -

 توحيد لغة التخاطب بين شركات الطيران العالمية باللغة االنجليزية؛ -

 الطيران وبوالص الشحن الشحن المستخدمة في مجال السفر؛توحيد شكل تذاكر  -

 توحيد الرموز الدولية المستخدمة في شركات الطيران؛ -

 توحيد نوعية الخدمات والوجبات المقدمة على الطائرات؛ -

 توحيد مسؤولية شركات الطيران المالية والتعويضات؛ -

 الطيران وبين شركات الطيران بعضها البعض؛وضع لوائح وقوانين تحكم العالقة بين المسافر وشركات  -

 تحديد قيمة العمولة بين شركات السياحة وشركات الطيران؛ -

 تحديد نظام لتسوية الحسابات بين شركات الطيران بعضها البعض عن طريق غرفة المقاصة؛ -

 .تنظيم العالقات بين شركات السياحة والطيران مع تحديد مستويات كل منها -

 I.C.A.O(:إيكاو)لطيران المدني االتحاد الدولي ل -9

في مدينة شيكاغو ومقرها الرئيس مدينة مونتريال بكندا وهي منظمة  1499تأسست منظمة اإليكاو عام   

:حكومية للطيران المدني، وتتبع منظمة األمم المتحدة ومن أهم اختصاصات المنظمة ما يأتي  

 من الدول؛اإلشراف على تنظيم وتحديد حقوق النقل الجوي لكل دولة  -

 تحديد االختصاصات ألجهزة الطيران المدني في الدول األعضاء؛ -

إعطاء التصاريح لشركات الطيران العالمية لتنظيم حركة الطيران بين الدول األعضاء ببعضها     البعض؛  - -

:وتهدف من خالل ذلك إلى  

 تحديد المبادئ التي تقوم عليها المالحة الجوية في العالم؛ -

                                                                 
 - االتحاد الدولي للنقل الجوي :( International Air Transport Association) لمواجهة المشاكل التي قد تنجم عن  1945 أبريل 19 تأسس في

لم .الحرب العالمية الثانية التوسع السريع لخدمات الطيران المدني في أعقاب  28 ، إذ سبقه اتحاد مماثل فيالطيران ولم يكن تأسيسه سـابقة فريـدة فـي عا

ً داخل قارة". االتحاد الدولي للحركة الجوية"، وهو 1919 أغسطس  عقب توسع أعماله عام  ومن ثم فقد انتهى األمر .أوروبا وكان مهمته تنحصر أساسا
وريو دي  ،ولندن ،ودكار ،وبروكسل ،عمان :، ومكاتب إقليمية فيجنيف ، ومكتب تنفيذي رئيسي فيمونتريال والمكتب الرئيسي لإلتحاد بمدينة ,1939

 http://www.iata.org : ، موقعه اإللكترونيوواشنطن ،وسنغافورة ،جانيرو

https://ar.wikipedia.org/wiki/19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/28
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://www.iata.org/
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 طيران المدني في العالم؛ضمان سالمة ال -

االشراف على الجوانب الفنية في مجال الطيران المدني مثل ممرات الهبوط واألجهزة األرضية وأجهزة  -

 الرادار؛

 تنمية وتطوير المطارات والخطوط الجوية؛ -

 تقديم التسهيالت الخاصة بالمالحة الجوية؛ -

 .دراسة المشاكل المرتبطة المدني الدولي -

 التطورات التكنولوجية وتحليل الفرص والمخاطر على البيئة السياحية: الفرع الثالث

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال كمحرك لنمو االقتصاد :أوال

يعرف االقتصاد العالمي تحوالت هامة أفرزتها معطيات مختلفة أبرزها وأهمها التطورات التكنولوجية ما    

، وظهرت إلى التغييراتتعلق منها بأنظمة االتصال عن بعد، هذا التطور جعل االقتصاد العالمي يستفيد من تلك 

والحقيقة أن . مبادئ العولمة االقتصادية الوجود أفكار اقتصادية جديدة تعكس هذه التطورات التي تسمح بتجسيد

من األسباب التي أفرزت أو أوجدت العولمة، التقدم الغير عادي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، حيث عرفت 

فاإلنترنيت هي أبرز التقنيات الحديثة التي يستخدمها البلدان . تقنيات االتصال السلكية والالسلكية تطورات هامة

دمة ومن منافعها على االقتصاد أنه مكنه من تمرير عناصره على مختلف األدوات التي تمنحها هذه النامية والمتق

المزايا
1
. 

 واقع االقتصاد الجديد-5

الذي يعبر عن رؤية " مجتمع المعلومات"ارتبط االقتصاد الجديد المعرفي بمفهوم أوسع أال وهو مفهوم   

مستقبلية لعالم تكون فيه المعلومات الركيزة األساسية لالقتصاد والعالقات البشرية ككل متجسدة في بنية تحتية 

 . رقمية عالية كفيلة بتحقيق ذلك في شتى مجاالت الحياة

 لمعلوماتمجتمع ا: 

ث     دم الباـح د أن ـق بعين بـع نوات الـس ة ـس ي بداـي ور ـف ات يتبـل ل" لقد بدأ مفهوم مجتمع المعلوـم ونجي "  "باركـي ـي

إلى  1333خطة وطنية لالنتقال قبل سنة " من المعهد الياباني لتطوير خدمات الكمبيوتر تحت عنوان "  ماسيدا

دة ما بعد المجتمع الصناعي أي مجتمع المعلومات، وقد ت ة جدـي ة كطاـق وة اإلعالمـي وم الـق جلى منذ ذلك الوقت مفـه

قابلة للتوزيع عبر شبكات االتصال وأجهزة الكمبيوتر تركما تأكدت قدرتها على احتواء جل األنشطة مثل الفنون 

والعلوم والخدمات التجارية والتربية واإلدارة، فكان ذلك مبشرا بقرب وصول اإلنسان إلى مجتمع جديد تتقلص 

نسبة الصناعات المعهودة في الناتج الوطني ويساهم فيه النشاط االقتصادي المبني على المعلومات واالتصال فيه 

                                                                 
1
ق، مسدور فارس -  ة في األلفية الثالثة، عتمادها في الجزائرا، التجارة اإللكترونية وضرورة كمال رزي   جامعة سعد دحلب، البليد
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من مردود كافة القطاعات وهو يرتكز على جانبي اإلنتاج الفكري ووسائل االتصال والتبادل من  %13بأكثر من 

خالل الطاقة السريعة اإللكترونية
1
. 

 :اإلبداع واالبتكار. 0

 مفهوم اإلبداع: 

للتطور التكنولوجي واإلبداع باعتبارها أهم العوامل الالزمة  لنظرية االقتصادية اهتماما كبيرالقد أولت ا   

سنة حيث ظهر بصورة جديدة وكان  03للمنافسة، فقد أثار موضوع اإلبداع العديد من المناقشات منذ أكثر من 

 .المنظمات وكذا التحليل االقتصادي واإلستراتيجيمحل اهتمام نظريات اإلدارة وحتى علم اجتماع 

"التوصل إلى حل خالق لمشكلة ما أو فكرة جديدة:" يعرف اإلبداع على أنه
2

 ؛ 

باعتباره المصدر الرئيس للمنافسة ( العميل)عملية خلق قيمة جديدة موجهة نحو المستهلك :" كما يعرف بأنه   

ة كل أطراف المؤسسة كالعاملين والمساهمين وحتى الشركاء بين المؤسسات، كما قد يستفيد من هذه القيم

"األجنبيين
3
 

حيث  créativitéواإلبداع  innovationوهنا البد من وقفة عند بعض المصطلحات ذات العالقة كاإلبتكار      

أن المصطلحين يمكن أن يستخدما بشكل متبادل، لكن البعض يرى أن اإلبداع  mealiea, lathamيرى كل من 

يتمثل في التوصل إلى حل خالق لمشكلة ما أو إلى فكرة جديدة، أما االبتكار فهو الجزء الملموس المرتبط بالتنفيذ 

 .أو التحول من الفكرة إلى المنتج

 :اقتصاد المعرفة.  0

 تعتبر المعرفة ثروة اقتصادية غريبة، تمتلك خصائص مختلفة عن تلك التي تميز الثروات التقليدية وباألخص   

الثروة الملموسة، وهذه الخصائص ذات طابع ثنائي فهي تعمل من جهة أولى على أن يكون ألنشطة إنتاج 

بصفة عامة مردودا اجتماعيا مرتفعا جدا، وأن تكون بالتالي آلية بتخصيص الموارد والتنسيق . المعرفة

لعميقة في االقتصاد وفي الواسعة اصائص هذه التطورات عن التأخيرات االقتصادي، وبقدر ما تكشف عن الخ

 . اإلدارة فإنها تكشف عن خصائص جديدة يتمتع بها اقتصاد الصناعة واقتصاد مجتمع المعرفة

 

 

 

 

 

                                                                 
111، ص31،1339العدد جامعة ورقلة،   مجلة الباحث، العماري وآخرون، واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر، عمار -

1
  

19،ص1330 ، دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،إدارة االبتكارنجم عبود،  -
2
  

3
الملتقى الدولي مداخلة ضمن "االبداع وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور الحاضنات التكنولوجية في دعم "ليلى عبد الرحيم، خديجة لدرع، - 

  4،ص1331،/11،11/11جامعة  الحاج لخضر،باتنة، يومي " إدارة المعرفة والفعالية االقتصادية"
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 يلخص مقارنة بين اقتصاد مجتمع المعرفة واقتصاد عصر الصناعة: (11-15)الجدول

 اقتصاد مجتمع المعرفة عنصر المقارنة اقتصاد عصر الصناعة

 .المنفعة و قيمة التبادلثنائية قيمة  -

 .أصول تحتفظ بقيمتها و إن لم تستخدم -

رباعية متمثلة في هذه الثنائية  - مفهوم القيمة

مضافا إليها القيمة الرمزية و قيمة 

 .المعلومات

 .أصول تفقد قيمتها إن لم تستخدم -

الملكية المادية التي يسهل حصرها و  -

 .توثيقها و حمايتها

المادي و سطوة أصحاب رأس المال  -

 .رؤوس األموال

الملكية الفكرية التي يصعب  - مفهوم الملكية

 .تحديدها و حمايتها

رأس المال الذهني و سطوة  -

 .الرأسماليين الذهنيين

 .الندرة و قلة العرض تزيد من القيمة -

التركيز على جانب العرض  -

 (.تكنولوجيا تعرض ما تقدر عليه)

العرض و 

 الطلب

الوفرة و كثرة العرض نزيد من  -

 .القيمة

التركيز على تنمية الطلب  -

تكنولوجيا قادرة على تلبية أي )

 (.طلب

 .اقتصاد قائم على طور اإلنتاج -

نضوب الموارد المادية مع زيادة  -

 .االستهالك 

المستهلك لصيق بالمنتج المستخدم  -

 .يذهب إلى مقدم الخدمة

عالقة المنتج 

 بالمستهلك

تصاد قائم على طور إعادة اق -

 .اإلنتاج

نماء الموارد المعرفية مع زيادة  -

 .اإلستهالك 

اإلستهالك عن بعد ، الخدمات  -

 .تقدم إلى المستهلك في موقعه

 .على أساس القائم بالفعل  -

 .السعة اإلنتاجية -

خطوط إنتاج و منافذ : مقومات التوسع  -

 .بيع

تقييم األداء 

 االقتصادي

 .أساس المحتمل و الممكنعلى  -

 .الطاقة المعرفية الكافية -

من شبكات ) البنية التحتية -

،معلومات و قواعد و معارف و 

 (.بحوث و تطويره

 .إدارة مركزية هرمية استاتية -

 .تنظيمات فعلية -

 .إنتاج إجمالي -

 .زيادة القدرة التنافسية -

نمط اإلداة و 

 التنظيم

مركزية شبكة ديناميكية تجمع بين 

اإلنتاج و التوزيع و ال مركزية 

 .السيطرة

 .تنظيمات افتراضية  -

 .إنتاج الكلي -

  199، ص4111نبيل علي،نادية حجازي ، الفجوة الرقمية ، رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة، الكويت، : المصدر
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فرص التطورات التكنولوجية على البيئة السياحية: ثانيا  

توفر التغييرات التكنولوجية فرصتين أساسيتين للمشروعات العاملة في مجال السياحة ووقت الفراغ، إمكانية   

تخفيض تكاليف الخدمات والسلع التي تقدمها وثانيها توفير منتجات وخدمات وفتح أسواق جديدة؛ فيما يتعلق 

كنولوجي في المدى الطويل ثم يتم توقع بفرصة تخفيض التكاليف يالحظ أنه عادة ما يتم ثبات المستوى الت

.النفقات، في حين أن التطورات التكنولوجية المتسارعة يمكن أن تغير تماما من قيمة هذه التكاليف في المستقبل  

ويمكن توضيح ذلك من خالل الرسم التالي الذي يوضح العالقة بين مستوى اإلنتاج ومستوى التكاليف حيث  

ن هذه العالقة يعكس وجود ارتباط عكسي بين اإلنتاج والتكاليف المتوسطة بمعنى أن يالحظ أن الجزء المعني م

الزيادة في اإلنتاج مرتبطة بانخفاض التكاليف المتوسطة نتيجة ما يتحقق من وفورات أو مكاسب الحجم والناجمة 

.1عن التوسع في اإلنتاج  

طويلانتقال منحنى التكاليف المتوسطة في األجل ال(:30-31) الشكل  

 

 

199محمد البنا، مرجع سابق،: المصدر  

من الشكل يتضح تأثير التطورات التكنولوجية على التكلفة  حيث تؤدي إلى انتقال منحى التكاليف المتوسطة  

ناحية اليسار مما يدل على أن هناك انخفاضا في التكاليف عند كل مستوى من مستويات اإلنتاج أو بمعنى آخر 

.الكميات من الخدمات والسلع ولكن بتكاليف أقل عند تطبيق تكنولوجيا أكثر تقدماأنه يتم إنتاج نفس   

ثاني الفرص التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة هو توفير منتجات وخدمات جديدة وفتح أسواق جديدة أيضا األمر  

ت المنافسة، بل ويسمح الذي يرفع من القدرة التنافسية للمنشآت ويساعد على استخدام سياسة التسعير في مجاال

                                                                 
199محمد البنا، مرجع سابق،ص  -
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للمنشأة بإتباع سياسة التمييز في األسعار أي تقديم نفس الخدمة بأسعار مختلفة يكفي اإلشارة في هذا الصدد إلى 

.إمكانية إضافة خدمة األنترنت في الغرف حتى يمكن تمييز الخدمة في هذه الغرفة وبأسعار أعلى  

 البيئة السياحيةتهديدات التطورات التكنولوجية على : ثالثا

إن التطورات التكنولوجية التي تتيح فرص خفض التكاليف والتمييز في األسعار ورفع القدرة التنافسية؛ فانها   

تؤدي أيضا إلى فرض تهديدات وهو ما يتضح في حالة سرعة تقادم بعض السلع والخدمات نتيجة التطورات 

يرة هذه التحديثات وتحمل أعباء اضافية وتتضح هذه الفنية المتالحقة بما يفرض على المنشآت ضرورة مسا

التغييرات التكنولوجية بجالء في الوقت الحاضر من خالل تزايد قوى المعالجة التكنولوجية في أجهزة الكمبيوتر 

وفي توفير طاقات أكبر في خطوط ربط المعلومات والبيانات وكذلك ما يحدث من تراجع شديد  في أسعار 

 Software 1.السوفت ويرى األقراص الصلبة و

ويكفي أن نشير إلى أن التطورات في مجال شرائح السيلكون تقود إلى سرعات عالية في معالجة البيانات كما   

أن التطورات التكنولوجية في مجال نقل المعلومات ساعدت على سرعة نقل البيانات عبر العالم بتكاليف 

أي وسائل االتصال المتعددة واحدة من أهم التطورات  Multimediaمنخفضة وتعد التطورات في ميلتي ميديا 

 .في الوقت الحاضر

 (SWOTتحليل ) تحليل الفرص والمخاطر: رابعا

يمثل أسلوب أو منهج الفرص والمخاطر أحد أساليب التخطيط االستراتيجي للمؤسسات والمنشأة ووحدات   

والداخلية أي البيئة الخارجية التي تعمل في إطاره  األعمال المختلفة حيث يتم تحليل كافة الظروف الخارجية

المؤسسة وكذا البيئة الداخلية من أجل التعرف على الجوانب ذات العالقة وتصنيفها على النحو المبين في الجدول 

التالي بحيث يتم رصد كافة الفرص المتاحة للنجاح وتحقيق أهداف المنشأة وكذلك رصد  المخاطر الحالية 

 .والتي تهدد إمكانيات نجاح المنشآت أو تضعف إمكانيات تحقيق أهدافهاوالمحتملة 

ويكون على المؤسسة بعد رصد كافة الفرص والمخاطر أن تسعى إلى وضع الساسات واإلجراءات المناسبة  

داء مستهدفة أو انتهاز الفرص المتاحة وتعظيم أهدافها وثانيا التعامل مع المخاطر وتقليل آثارها السلبية على أ

 .   وأهداف المنشأة في النهاية

 التسويق اإللكتروني للخدمات السياحية :الرابعالفرع 

تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصال دورا هاما في تطبيق الخدمات السياحية اإللكترونية من حيث تفعيل النظم  

مقومات نجاح أي من القطاعات والتطبيقات الخاصة، وأصبح  تزويد العمالء بالخدمات اإللكترونية واحدة من 

االقتصادية والتي يأتي على رأسها قطاع صناعة السفر والسياحة، إذ تعزز الخدمات اإللكترونية والتطبيقات 

الحديثة من سياسات تخفيض التكاليف واختصار العامل الزمني وتعد إحدى الميزات الترويجية في سوق شديدة 

                                                                 
191محمد البنا،مرجع سابق، ص  -
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اإللكترونية القسم األكبر من حجم التجارة اإللكترونية من هذا المنطلق تم  التنافسية تهتم بتحديث صناعة السياحة

تطوير أفضل وأحدث النظم اإللكترونية للخدمات السياحية من حيث العمل على استراتيجيات التسويق اإللكتروني 

لمية الستقطاب لتحقيق أداء شامل ومتميز يسهم في تطوير المنظومة السياحية، لدعم التنافسية السياحية العا

السائحين واالستثمارات السياحية في ظل توافر البيئة والمناخ االستثماري والصناعات الداعمة لقطاع السفر 

 .والسياحة

 تعريف السياحة اإللكترونية: أوال

ة يعتبر مفهوم السياحة اإللكترونية من المفاهيم الحديثة في علم السياحة التي تتداخل بشدة مع مفهوم التجار  

 :اإللكترونية ومن أهم التعاريف نجد

استخدام األعمال اإللكترونية في مجال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات األنترنت من أجل تفعيل عمل " 

"الموردين السياحيين والوصول إلى تسهيالت أكثر فعالية  للمستهلكين السياحيين
1

 

نفيذ بعض معامالته التي تتم بين مؤسسسة سياحية نمط سياحي يتم من خالله ت" كما تعرف أيضا على أنها 

وأخرى أو بين مؤسسة سياحية والسائح من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحيث تتالقى فيه 

مع رغبات جميع السائحين الراغبين " األنترنت" عروض الخدمات السياحية من خالل شبكة المعلومات الدولية 

"ات السياحية المقدمة عبر شبكة اإلنترنتفي قبول هذه الخدم
2

 

تلك الخدمات التي توفرها تكنولوجيا " من خالل ما تقدم يمكن تلخيص مفهوم السياحة اإللكترونية في كونها 

المعلومات واالتصال بغرض انجاز وترويج الخدمات السياحية والفندقية عبر مختلف الشبكات المفتوحة والمغلقة 

ئ وأسس التجارة اإللكترونية وتتعدى في الواقع مفهومها إلى أبعد من ذلك فتكنولوجيا باإلعتماد على مباد

المعلومات واالتصال تستخدم من طرف جميع شركات القطاع السياحي من مؤسسات وهيئات وأفراد وقد تستغل 

تكنولوجية لدى هذه التكنولوجيات في تنشيد وإقامة كيانات سياحية تتطلب تشغيلها أيضا قدرا من المعرفة ال

 .روادها

 استخدامات التسويق اإللكتروني: ثانيا 

عالميا ترسخت السياحة اإللكترونية لتصبح خدمات السياحة من خالل األنترنات صناعة تدر مليارات  

الدوالرات متجاوزة مفهوم خدمات الحجوزات التقليدية لمقاعد شركات الطيران وغرف الفنادق والسفن وغيرها 

الذي يسمح لك باختيار المدينة   Travelocity.comإلى خدمات أكثر تفاعلية فنجد أن بعض المواقع مثل موقع 

ليعود لك  الموقع بعدد من الخيارات (  ترفيه، مغامرة) أو الجهة ووضع حدود الميزانية وتحديد طبيعة الرحلة  

( Expedia.com)المناسبة لطلبك وميزانيتك، وتوفيرا لوقتك أيضا تقدم العديد من المواقع العالمية األخرى مثل 

                                                                 
1
- Anis Khanchouch, E-Tourism,an Innnovative Approach for the Small and Medium- Sized , Tourism Enterprises in 

Tunisia,OECD,2004,P30  
2

وفر على الموقع اإللكتروني - ظرة قانونية مت : رشا علي الدين أحمد، السياحة اإللكترونية حلم دبي القادم ن

 www.OmanO.net/Porum/Showthread.php?t=117336http://11033الساعة  11/31/1311: ، تاريخ اإلطالع 

http://www.omano.net/Porum/Showthread.php?t=117336
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بة مثل وثائق التأمين وخدمات تأجير السيارات وحجز تذاكر المباريات والحفالت معظم خدمات السفر المصاح

 .والمواقع السياحية و األثرية

ويعود سبب تطور القطاع السياحي اإللكتروني إلى
1

: 

 عروضات كبيرة ومختلفة من الخدمات السياحية؛  -

 .انتشار سريع لوسيلة اإلنترنت في العالم -

 :القطاع ومن التغيرات التي أتى بها

 :في قطاع السياحة الكالسيكية النموذج يتألف من ثالث معنيين بالقطاع

 ؛(شركات الطيران، شركات نقل، الفنادق) المنتجون   -

 ؛(منظمو الرحالت ووكاالت السفر) الموزعون   -

 .المستهلكون أو السائحون  -

لسائح والمنتج أو شركات الطيران، وفي تنظيم الرحالت التقليدي ليس هناك عالقة مباشرة بين المستهلك أو ا 

بل كانت تمر حتما عبر الموزع ولكن مع األنترنت والسياحة اإللكترونية تغير ( شركات النقل، فنادق ، مطاعم

 النموذج  االقتصادي بحيث زال دور الموزع وأصبحت العالقة مباشرة بين السائح والمنتج؛

 متطلبات تطبيق السياحة اإللكترونية: ثالثا

:"يمكن إيجازها فيما يلي 
2

" 

 يتعلق هذا الجانب بأهمية التعاون بين المؤسسات الحكومة وبعضها البعض، : توافر إطار مؤسسي وتنظيمي

وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خالل إبراز المزايا التي تعود على كل فاعل من جراء 

النشاط السياحي، فوجود حوار بناء بين المؤسسات يساعد على خلق  تطبيق نظم التجارة اإللكترونية في مجال

وزارات السياحة والهيئات المعنية أن بيئة صحية ومواتية لتنفيذ المشروعات، حيث يمكن للحكومات ممثلة في 

ها تقدم الدعم المادي للشركات والوسطاء السياحيين المختلفين من أجل استعمال تطبيقات األنترنت في مجال عمل

وكذلك توفير قواعد بيانات تفصيلية عن الموارد السياحية والمنتج السياحي ودعم المواقع االلكترونية الخاصة 

بتلك الصناعة على حين يمكن لشركات القطاع الخاص المتميزة من خالل خبراتها مع تكنولوجيا المعلومات 

 عي القرار؛والتسويق والتجارة اإللكترونية أن تقدم نصائح واستشارات لصان

 تعتبر السياحة اإللكترونية جزءا ال يتجزأ من : وجود إطار قانوني محدد على المستويين الدولي والمحلي

التجارة الدولية والتي تعمل في إطار االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات بمنطقة التجارة العالمية، وهو 

دمات السياحية في جداول التزاماتها الملحقة باالتفاقية العامة األمر الذي جعل معظم الدول العربية تدرج الخ

للتجارة في الخدمات وذلك بهدف التحرير التدريجي للقطاع السياحي لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وجذب 

                                                                 
191عصام حسن الصعيدي، مرجع سابق،ص  -  
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ث عن االستثمارات األجنبية، ومن ثم تكون االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات هي البداية الحقيقية للبح

 المتطلبات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة االلكترونية بصفة خاصة ؛

 تتعلق هذه المتطلبات بحالة البنية التقنية الموجودة، وكيفية تطويرها : التقدم في مجال بنية تكنولوجيا المعلومات

واستثمار الموجود في مجال السياحة اإللكترونية ويشمل ذلك  تنمية البنية اآلساسية لوسائل االتصال 

نترنت سواء في دولة المنتج السياحي أو الدول والمعلوماتية الحديثة إلتاحة فرصة أوسع لالتصال بخدمات اال

 .المستهدفة بالتسويق السياحي

  تشجيع ظهور الوسيط اإللكتروني في قطاع السياحة وهذا من خالل العمل على تشجيع إقامة شبكة من المواقع

ووكاالت السفر  اإللكترونية الموازية لجميع العاملين في قطاع السياحة، سواء في مجال الفندقة وخطوط الطيران

والمرشدين السياحين وغيرها من قطاعات العمل السياحي، ويتم ذلك بالتعاون مع الوسطاء التقليديين في مجال 

 السياحة فكالهما مكمال لآلخر؛

  تخليق أنماط جديدة من المؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة والتي تعتمد في عملها على المواقع وفق

مية المتعارف عليها، وذلك حتى يمكن لها التنافس مع غيرها من المواقع السياحية المنافسة في المعايير العال

 الدول األخرى؛

 وجود حد أدنى من استخدام التجارة اإللكترونية في المعامالت المختلفة: 

اإللكترونية  ويشمل ذلك استخدام تطبيقات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية في المجاالت المرتبطة  بالسياحة 

كتذاكر السفر وخدمات الطيران والخدمات الفندقية وشركات النقل وتأجير السيارات والمطاعم السياحية ويتعلق 

ذلك باستخدام أنظمة الحجز اآللي من خالل االنترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح 

 في الفنادق؛

 من الضروري لتطبيق السياحة اإللكترونية والمعامالت المرتبطة بها وجود بيئة : اندةتوافر البيئة الثقافية المس

ثقافية مهيئة لمثل هذا النوع من التعامالت فمن شأنها المضي قدما في برامج السياحة اإللكترونية إلحاق 

نظم العمل الجديدة  المهارات الالزمة لسرر بالهيئات الحكومية والخاصة التي يقاوم فيها الموظفين الحاليين

وميكنة الخدمات المقدمة كنتيجة لعدم المامهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل أو بسبب اإلجراءات الروتينية 

 .والبيروقراطية المعوقة التي يلعب فيها موظفو الخدمة العامة أدوارا سيادية على من حولها

الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة اإللكترونية من وهذا ما يدفع لضرورة بناء استراتيجية جديدة لهؤالء    

خالل البرامج التدريبية التي تهدف للتوعية بأهمية الوعي بالتجارة اإللكترونية وارتباط السياحة اإللكترونية بها 

 .وتزويدهم بالمهارات الالزمة لذلك

 

 



 الثالث                                                        التنمية السياحية والتغييرات العالمية الفصل

  

141 
 

 

 الجهود الدولية لتنشيط السياحة اإللكترونية: رابعا 

 :تلخيصها فيما يأتييمكن 

 :مبادرة األونتكاد للسياحة اإللكترونية -0

المنعقدة في مدينة ساو باولو بالبرازيل  طرح مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  والتنمية  في دورته الحادية عشر

 مبادرة خاصة بالسياحة اإللكترونية وهدفت المبادرة لترويج خدماتها 0222من يونيو  09-03خالل الفترة 

السياحية وتسويقها وبيعها عبر اإلنترنت واستحداث منتجات سياحية جديدة ، وذلك بهدف تيسير تطوير قطاعها 

السياحي على نحو فعال باستخدام أدوات تستند إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأوضح المؤتمر أن ذلك 

عالمية للسياحة واليونسكو وسلطات السياحة يتم من خالل الشراكة مع الدول األعضاء في المؤتمر والمنظمة ال

الوطنية والجامعات، وحددت المبادرة المستفيدون من المبادرة التي يستمر إطارها الزمني لمّدة أربعة سنوات في 

أصحاب المصلحة في صناعة السياحة المحلية في البلدان النامية والمنظمات اإلقليمية المعنية مثل المشاريع 

سطة الحجم كالفنادق والنقل والحرف اليدوية  ومجالس الدوائر السياحية الوطنية ومنظمات الصغيرة والمتو

تسويق الوجهات وغيرها من مقدمي الخدمة وتوفر األونتكاد مع شركائها من خالل هذه المبادرة اسهامات عينية 

ها وعن المنتجات اليدوية تغطي تطوير قاعدة نموذجية لإلنترنت تستخدم في مجال الخدمات السياحية التي تقدم

السياحية المنتجة فيها وكذلك روابط بالمواقع اإللكترونية ألبرز الشركاء السياحيين ومصادر المعلومات على 

مليون دوالر لهذا المشروع تستفيد منه خمسة دول خالل  0.2شبكة اإلنترنت كما وفرت األونتكاد وتمويل قدره 

فترة المشروع
1

  . 

 للسياحة اإللكترونيةاالتحاد الدولي   -0

تم افتتاح أول موقع لالتحاد الدولي للسياحة اإللكترونية ألول مرة في الشرق األوسط بشراكة سعودية  إسبانيا   

إيطاليا فرنسية ومصرية وبرعاية العديد من المنظمات السياحة العالمية وقد اختيرت مصر لتكون مقر رئيسا 

ل االستشارات في هذا المجال وإتاحة فرص تبادل الخبرات بين األعضاء لإلتحاد ويهدف االتحاد إلى تنظيم أفض

من خالل اصدار مجلة ربع سنوية بعّدة لغات وتنظيم رحالت تسويقية وتعليمية ألعضاء اإلتحاد وإيجاد حلول 

و علمية لمشاكل صناعة السياحة اإللكترونية من خالل انشاء دليل عالمي موحد يضم معلومات رسمية لكل من ه

متعلق بصناعة السياحة يتم من خالله خلق مكان للمنافسة العادلة بين األعضاء لضمان زيادة حجم المبيعات 

 .السياحية عبر اإلنترنت وتوفير األموال المنفقة على العروض السياحية والبرامج التسويقية

                                                                 
1

 :الموقع، متوفر على "كيفية تنظيم السياحة اإللكترونية ومردودها على صناعة السياحة" يوسف محمد ورداني، -
http://historicalcit ies.wordpress.com/2009/03/1811/13/1311: ، تاريخ اإلطالع 

  

http://historicalcities.wordpress.com/2009/03/18
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ويسمح الموقع بتسويق منتجات األعضاء على موقع اإلتحاد مما قد يحمي العاملين من الدخالء والقراصنة،    

ويتيح اإلتحاد خدمة تصميم المواقع على يد محترفين دوليين وخدمة ترقية المواقع على مواقع البحث وكتابة 

 .لفةمحتوى المواقع والتي يقوم بها المحترفون متخصصون من جنسيات مخت

 االستثمار السياحي والتنمية :المبحث الثالث

االستثمار في الثروة السياحية والثقافية والطبيعية باإلضافة إلى مجال الخدمات والتسهيالت السياحية سيكون له   

منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على النطاق الدولي والوطني، كما أنه يشكل أنموذجا قابل للتطبيق 

ية المتوقعة من االستثمار وصناعة السياحة والتي تتجسد وللتوظيف في المناطق التراثية نظرا للجوانب االيجاب

في توسيع القاعدة االقتصادية، تطوير شبكات النقل واالتصاالت وخدمات ومرافق البنية التحتية وإدارة الموارد 

الثقافية بطريقة تعمل على خدمة األجيال الحالية وتراعي متطلبات أجيال المستقبل في موارد التنمية السياحية 

 :ولذا سيتم التطرق إلى

 صناعة السياحة؛: المطلب األول

 التخطيط والتنمية: المطلب الثاني

 االستثمار السياحي والدول النامية: المطلب الثالث

 ةالسياح صناعة: المطلب األول

قبل التطرق لمفهوم االستثمار السياحي البد من التعرض لماهية صناعة السياحة كوسيلة لتحقيق الرفاه   

 .قتصادياال

 صناعة السياحة مفهوم: الفرع األول

تعد السياحة في عالم اليوم صناعة، لها أسس وقواعد وتوضع لها االستراتيجيات والخطط لتحتل مكانا متقدما   

في قائمة الموارد االقتصادية العالمية، كما أنها صناعة ذات أبعاد وأهداف متعددة تعمل بصورة رئيسية على 

لصناعة في تطويرها وتنميتها كثيرا بالتقدم العلمي االسهام في الدخل القومي واالقتصاديات الوطنية وتتأثر هذه ا

والتقني؛ فالسياحة صناعة ونشاط إنساني اقتصادي قبل أن يكون كيانا شاخصا ملموسا فصناعة السياحة توصف 

بصناعة الالملموس في عالم ملموس فهي صناعة توصف بأنها صناعة خدمية من الطراز األول وصناعة فن 

فيهي مع أولئك المنتفعين من خدماتها والقائمين على تقديمها على حد السواءالتعامل اإلنساني والتر
1
. 

حيث أشار دكاديت  0810ويرجع التعريف األول لمفهوم السياحة كصناعة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي 

(Dekadet  )غرافية إلى أن السياحة صناعة تستمد ثرواتها من خالل استيراد المستهلكين للمنتج في منطقة ج

                                                                 
30، ص1339، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، التسويق السياحي حميد الطائي، - -

1
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معينة بدال من تصدير المنتج للمستهلك وأهمية هذا المفهوم تكمن في النظر إلى السياحة بوصفها منتجا يصنع 

ويدخل السوق ويستهلك ويواجه منافسة من مناطق أخرى تسوق لمنتج سياحي مشابه
1
. 

فيه  أشار، Mekercherر و من المفاهيم التي تناولت تعريف السياحة بوصفها صناعة المفهوم الذي قدمه ميكيرش

إلى أن السياحة هي نشاط صناعي محصلته النهائية الراحة واالسترخاء والتعلم للمستهلكين من السياح الذين 

يتطلعون لالستمتاع خالل تجربتهم السياحية، ويستخدمون في تحقيق ذلك التسهيالت والخدمات التي توفرها 

الدول المضيفة مقابل اإلنفاق والدفع المالي من قبل السياح
2
. 

أن صناعة السياحة تفرض على أي دولة تسعى لجذب السياح والتوسع السياحي ( Davidson) يرى ديفيدسون  

إلقليمها أن تؤمن االحتياجات والخدمات الضرورية للسياح منذ ساعة وصولهم حتى مغادرتهم، وأن المؤسسات 

ونظرته إلى السياحة على  الغامديية التي تقدم تلك الخدمات والتسهيالت تشكل ما يسمى بصناعة السياحة أما رؤ

إلى ما يشمله هذا القطاع من منتجين وموظفين وطالبي وظيفة والمنتج يعني الخدمة أكثر من صناعة فتعود  أنها

السلعة وكذلك التأثير على االقتصاديات بمختلف أحجامها وكذا الصناعة التقليدية
3
. 

بمفهوم صناعة السياحة إلى أنها صناعة ونشاط اقتصادي فعال وتشير كل األبحاث والدراسات الحديثة الخاصة 

في عالم اليوم حيث أنها باتت تشكل محورا رئيسيا في تحقيق زيادة معدل الدخل القومي لكثير من دول العالم، 

فصناعة السياحة تأتي في المراتب األولى من حيث الدخل القومي على المستوى العالمي وتعتمد عليها كثير من 

دول في تنويع مصادر الدخل ولقد أضحت صناعة السياحة نشاطا من بين أهم النشاطات اإلنسانية التي يمارسها ال

اإلنسان، وذلك لحاجته إلى تحصيل معارف إنسانية تترجمها آثار حضارات إنسانية مازالت شاهدة تدل على 

واجتماعية واقتصادية وبيئية فأهمية حرص الدول التي تعنى بالسياحة بوصفها قطاعات حيويا ذا قيمة ثقافية 

.القطاع السياحي وصناعة السياحة تتمثل في كونه يقدم منتجا متعدد األبعاد والنشاطات
4

 

 الجدوى من صناعة السياحة: الفرع الثاني

 .دراسة الجدوى من صناعة السياحة ألي دولة في العالم تتضمن ناحيتين المؤثرات اإليجابية والمؤثرات السلبية 

 المؤثرات اإليجابية: والأ

أثر السياحة على الدخل القومي  -1


 

القطاع السياحي كأي قطاع آخر جزء ال يتجزأ من االقتصاد القومي، له دوره الفعلي في تكوين الناتج القومي  

ويختلف هذا الدور بحسب حجم وأهمية القطاع السياحي في االقتصاد القومي وال يقف دور السياحة في تكوين 

                                                                 
1
الهيئة العامة للسياحة واآلثار، المملكة العربية  االستثمار السياحي في محافظة العال،اني، كباشي حسين قسيمة، عبد الناصر عبد الرحمان الزهر - 

  11،ص1331السعودية، 
2
  19ص،1339، دار النيل للنشر والتوزيع والطبع، القاهرة،، التخطيط السياحي للمناطق التراثية باستخدام تقييم اآلثار البيئيةنسرين رفاق لحام - 
11عبد الناصر عبد الرحمان الزهراني، كباشي حسين قسيمة، مرجع سابق،ص -

 3
  

4
، الندوة الدولية للسياحة في المملكة العربية السعودية، االستثمار في السياحة البيئية بالمملكة العربية السعوديةسالم بن سعيد القحطاني، - 

 . 19،ص1331الرياض،
 - لي الناتج القومي المحGDP   هو مجموع ما تضيفه مختلف القطاعات االقتصادية في االقتصاد ألي دولة ويمثل سعر السوق لمخرجات البضائع

 . حيث يمثل األخير نتائج الفعاليات المحلية للدول والعالقات االقتصادية مع بقية العالم GNPوالخدمات خالل سنة واحدة وهو يختلف عن 
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تحقيق المزيد من اإلنتاج  القومي وحسب بل إنه يبعث سلسلة في االقتصاد القومي والتي يتمخض عنها الدخل

واإلستخدام، ويتحقق عنها بالتالي المزيد من الدخول
1
. 

األجانب الراغبين مة سياحية أو فندقية للموظفين أو إن نشاط السياحة والفندقة يقدم خدمات منتجة في شكل خد  

ستمتاع بوقت الفراغ ويساهم في توليد الدخل القومي ألصحاب عناصر اإلنتاج العاملين في مجال في خدمات اال

ويمكن قياس أهمية أي قطاع على المستوى القومي من خالل مؤشر مساهمة القطاع في توليد . السياحة والفندقة

الناتج أو الدخل القومي
2
. 

سية على حجم العوائد السياحية يالدخل القومي يعتمد بصورة رئ مقدار ما تساهم به السياحة في الناتج القومي أو  

وعلى درجة العالقة بين صناعة السياحة وبقية القطاعات االقتصادية األخرى في الدولة أو بعبارة أخرى يعتمد 

ع على الموازنة بين العوائد السياحية والواردات السياحية أو بتعبير أدق الميزان السياحي والذي يعني مجمو

(كل ما استورد بفعل السياحة) العوائد السياحية مطروحا منه الواردات السياحية 
3

الميزان السياحي هو المؤشر ، 

الدقيق لحساب أي أهمية للسياحة في االقتصاد في أي دولة، لكن لألسف مثل هذه المعلومات ال تتوفر إال على 

وائد يختلف بين دول العالم المتطورة والدول النامية مستوى عدد من دول العالم وتجدر اإلشارة إلى أن حجم الع

 .فإنه نفس األمر يتعلق بالسياحة

كانت في الدول النامية وفي مقدمتها سيشيل حيث بلغت  GDPومن بين أعلى دول العلم في مساهمة السياحة في 

 2.1اتجها القومي بلغ علما أن ن 0220عام  %08.31نسبة ما تساهم به السياحة في الناتج القومي لهذه الجزر 

بليون دوالر وفي  221وبناتج قومي بلغ  %2.1بليون دوالر مقارنة مع الهند حيث بلغت مساهمة السياحة فيها 

بليون دوالر للعام نفسه وهذه المقارنة تدل على  08.9وبناتج قومي بلغ  %2.10عمان كانت مساهمة السياحة 

ة كلما تناقصت نسبة مساهمة السياحة فيه حتى وإن تعاظم حجم العوائد حقيقة أنه كلما تعاظم حجم العوائد السياحي

من ناتجها الوطني إال دليل على أن الدول  %88.0السياحية، وما مساهمة السياحة في دولة كمالدافيا والتي بلغت 

لطويلة والقدرة ذات االقتصاديات الضعيفة أو البلدان الفقيرة أو اقتصاديات الجزر الصغيرة تظهر للسياحة اليد ا

ولكن هذا ال ينطبق على الدول النامية واألقل تطورا بل تظهر . األكبر فيما تسهم به السياحة في اقتصادياتها

الصورة معاكسة تماما لدور السياحة في اقتصاد عدد من الدول النامية، ففي الجزائر كان التأثير سلبي للسياحة 

وفي الغابون كذلك وهذه الصورة  %2.0( 0221-0220) له للفترة بالعالقة إلى ناتجها القومي منذ بلغ معد

السلبية توضح أن ما يصرفه مواطنوا هذه البلدان وما يستورد بفعل السياحة هو أكبر مما يدخل لبلدانهم
4
. 

 

 

                                                                 
130ي الدباغ، مرجع سابق،صمثنى طه الحوري، اسماعيل محمد عل -

1
  

11زيد منير سلمان، مرجع سابق،ص  -
2
  

100مرزوق عايد القعيد وآخرون، مرجع سابق،ص  -
3
  

109مرجع سابق، ص -
4
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 دور السياحة في الدخل القومي لعدد من البلدان: 1-1

لقد تم تحديد وعلى وجه الدقة ماذا يقصد بالدخل السياحي والمتمثل بالقيمة المضافة الحقيقية في القطاع السياحي  

جراء ممارسة تقديم الخدمات السياحية للسياح المحليين واألجانب خالل فترة سنة إال أنه وفي الواقع العلمي قلما 

ي وإنما من المعتاد عليه اعتماد مؤشر العوائد السياحية توجد في األدبيات السياحية اشارات للدخل السياح

 .ومقارنته بالدخل القومي

ويمكن تقسيم البلدان إلى أربعة مجاميع حسب نسبة مساهمة العوائد السياحية من الدخل القومي كما يأتي
1
:    

 :وتنقسم بدورها إلى: المجموعة األولى

ن يتالشى دور السياحة في الدخل القومي ويكون كمعدل أقل من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وفي هذه البلدا

 ويرجع سبب ذلك إلى تطور القطاعات اإلنتاجية األخرى الصناعية منها والزراعية؛ 0%

مجموعة الدول النفطية حيث يهيمن القطاع النفطي على اقتصاديات هذه البلدان مما تؤدي إلى ضعف دور 

 السياحة في الدخل القومي؛

 :المجموعة الثانية

وتضم مجموعة الدول تكون فيها القطاعات اإلنتاجية متطورة مثل الصناعة والزراعة مما يغطي على دور 

 ؛%0السياحة في الدخل القومي ويكون دور السياحة في الدخل القومي كمعدل ال يتجاوز 

 :المجموعة الثالثة

ئرة المنافسة مع بقية القطاعات اإلنتاجية األخرى وتضم مجموعة البلدان استطاعت فيه السياحة أن تدخل دا

  .مثل اسبانيا وبولونيا والمكسيك %02-0وتتراوح نسبة مساهمة السياحة بالدخل القومي ما بين 

 :المجموع الرابعة

وتضم مجموعة من البلدان والجزر الصغيرة والتي تمتاز بتواضع قدرة القطاعات اإلنتاجية على المساهمة في 

القومي، مما يؤدي إلى تعظيم دور السياحة في الدخل القومي مثل سنغافورة،مالطا، ولبنان إذ تتجاوز نسبة الدخل 

 .في الظروف االعتيادية %03مساهمة الدخل السياحي في الناتج القومي 

وهكذا يتضح أن نسبة مساهمة السياحة في الدخل القومي ال يتوقف فقط على مدى تطور النشاط السياحي في  

البلد، وإنما باإلضافة إلى ذلك يتأثر بقدرة القطاعات األخرى اإلنتاجية مثل الصناعة والزراعة ومدى منافستها 

 .للقطاع السياحي

 التنمية السياحية مصدر للعمالت الصعبة -0

 إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي المباع إلى عدد السائحين المنتمين عادة لدول أخرى،  

والذين يدفعون بالعملة الصعبة، نظير إشباع رغباتهم السياحية سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو بيئية لذا 

                                                                 
111مثنى طه الحوري، إسماعيل، محمد علي الدباغ،مرجع سابق،ص  -

1
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ها االقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول، تفإن السياحة تعتبر مصدر الدخل األجنبي فتقاس أهمي

مالت بين الدولة المعنية وسائر دول العالم، والنشاط السياحي وهذا الميزان يمثل قيدا مزدوجا منظما لكافة المعا

يمثل جزءا من المعامالت بين الدول المعنية وسائر دول العالم، والنشاط السياحي يمثل جزءا من المعامالت غير 

المنظورة كالمالحة والتأمين والمعامالت البنكية
1
. 

ياحي ونسبتها إلى النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت ويتحدد هذا التأثير بالقيمة الصافية للميزان الس  

سلبية إيجابية فإذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري سلبية وكان التأثير الصافي للميزان السياحي إيجابيا 

فية للميزان فإنه قد يغير العجز في الميزان التجاري إلى فائض أو يخفف على األقل، أما إذا كانت النتيجة الصا

التجاري إيجابية وكان التأثير الصافي للميزان السياحي إيجابيا سيساعد هذا التأثير في زيادة تلك اإليجابية في 

الميزان التجاري، وبالتالي سوف سينعكس التأثير إيجابيا على ميزان مدفوعات الدولة ويقصد بالقيمة الصافية 

لمصروفات السياحية بما فيها اإلنفاق على السياحة الخارجية  وما للميزان السياحي صافي العملية الحسابية ل

 .تحقق من إيرادات سياحية بما فيها عائدات السياحة الوافدة إلى دولة المقصد السياحي

وقد ال تقتصر هذه العمليات على نشاط السياحة الخارجية فقط، فربما للسياحة الداخلية أيضا آثارها في ميزان 

تقتضي الضرورة استيراد سلع وبضائع وقوى عاملة لتنمية السياحة الداخلية في القطر، يصاحب المدفوعات فقد 

 .ذلك أيضا خروج للعمالت األجنبية

يترتب على النشاط السياحي الخارجي أثارا على ميزان المدفوعات ربما تكون سلبية أو ايجابية  واألنشطة التي  

 سلبيا في ميزان المدفوعات ومن الجدير  يترتب عنها خروج رؤوس األموال تترك أثرا

بالذكر أن النشاط السياحي ال يقتصر على حركة انتقال السياح بين أقطار العالم وما يرافقها من انفاقات بواسطة 

السياح على شراء السلع والخدمات السياحية، بل يتعدى ذلك إلى نشاط المنتجين أصحاب المشاريع السياحية وما 

من انتقال للسلع اإلنتاجية واالستهالكية والقوى العاملة ورؤوس األموال عبر حدود البلدان يتطلبه نشاطهم 

ويمكن أن نقسم اآلثار المباشر للنشاط السياحي في ميزان المدفوعات بشكل عام إلى صنفين
2
 ؛

 وتنشأ عن : اآلثار اإليجابية  -

 مات السياحية الوطنية، ويعني هذا تصديرا غير دخول السياح األجانب إلى حدود القطر، واقتنائهم للسلع والخد

منظورا للسلع والخدمات السياحية، ويترتب على ذلك دخول رؤوس األموال وتدون في جانب الدائن وبالتالي 

 يزيد رصيد الدولة من العمالت األجنبية؛

كون السلع منظورة مثل استعانة المنتج السياحي األجنبي بالسلع والخدمات الوطنية هذا يعني تصديرا لها وقد ت

األغذية ومعدات السلع السياحية األخرى وقد تكون غير منظورة مثل الخدمات التي تقدمها القوى المشروبات، 

                                                                 
119غادة صالح، مرجع سابق،ص  -

1
  

111الدباغ،مرجع سابق،ص مثنى طه الحوري،إسماعيل محمد علي  -
2
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غير  العاملة الوطنية التي تعمل في المنشآت السياحية األجنبية وبكل األحوال هناك تصدير سواء كان منظور أو

 .وتدون في جانب الدائن ويزداد رصيد الدولة من العمالت األجنبيةمنظور يترتب عنه دخول رؤوس األموال 

 

 حساب أثر السياحة في ميزان المدفوعات: 2-1

 :الميزان السياحي: 2-1-1 

إن الحقوق والديون الناشئة عن النشاط السياحي العالمي والمدونة ضمن سجل ميزان المدفوعات، يمكن فصلها   

السياحي والهدف من ذلك هو تقييم النشاط السياحي خالل العام، وتبيان أثره  على حدى بميزان منفرد بالميزان

النهائي على ميزان المدفوعات وفيما يأتي جدول يوضح الميزان السياحي وفيه جميع الفقرات المتضمنة كل 

 :األنشطة السياحية العالمية

 بنود الميزان السياحي(: 03-02: )الجدول

 القيمة (االستيراد) المدين القيمة (التصدير)الدائن 

 االنفاق السياحي) االيرادات السياحية  -

 ؛(واسطة السياح األجانب في الداخلب

تحويالت المواطنين العاملين في السياحة  -

 للداخل؛

الصادرات المنظورة  -

السلع،البضائع،الهدايا، آلالت والمعدات )

 ؛(السياحية

نصيب الشركات الوطنية للطيران )النقل  -

 ؛(من النقل السياحي الدولي والمالحة

المصروف على الدعاية واإلعالن السياحي  -

 األجنبي بالداخل؛

 .االستثمار األجنبي بالداخل -

اإلنفاق السياحي ) اإلنفاقات السياحية  - 

 ؛(بواسطة السياح المواطنين في الخارج

تحويالت العاملين األجانب في السياحة  -

 للخارج؛

كوالت، غالبا مأ)االستيرادات المنظورة  -

مشروبات، سلع، بضائع، األالت 

 ؛(والمعدات السياحية

نصيب الشركات األجنبية للطيران ) النقل  -

والمالحة من النقل السياح المواطنين في 

 ؛(الخارج

المصروف على الدعاية واإلعالن السياحي  -

 الوطني بالخارج؛

 .االستثمار السياحي الوطني بالخارج -

 

 541الحوري،إسماعيل محمد علي الدباغ،مرجع سابق،ص مثنى طه : المصدر

بالذكر أن الميزان السياحي المعروض بالشكل ال يعتمد إال في بعض البلدان المتطورة والتي ومن الجدير     

يشكل فيها النشاط السياحي أهمية في ميزان المدفوعات، وعموما في الشكل السابق يوجد إطارين، إطار الصادر 

يراد فإذا تفوق اإلطار األول عن الثاني فهذا يعني وجود فائض في الميزان السياحي، وتكون وإطار االست

فهذا يعني وجود ( االستيراد)المساهمة ايجابية للنشاط السياحي في ميزان المدفوعات،أما إذا تفوق اإلطار الثاني 

 .المدفوعات عجز في الميزان السياحي وتكون المساهمة سلبية للنشاط السياحي في ميزان
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 حساب أثر السياحة في الميزان السياحي: 0-0

 

 

 

 

 

في أغلب الدراسات يشار إلى نسبة ما تسهم به السياحة من مجموع الصادرات كمؤشر ألهمية العوائد السياحية 

ته إال أنه يصعب حساب دور السياحة دون اإلشارة إلى نسبة ما تساهم به السياحة في الواردات، وهذا رغم أهمي

في ميزان المدفوعات وعليه أن نسبة ما تسهم به السياحة في الصادرات يشير ألهميتها كمصدر للعمالت 

 .الصعبة

وخالصة القول البد من اإلشارة إلى الحقائق التالية عند الكالم عن أهمية السياحة ودورها في الصادرات وهذه 

الخصائص هي كما يأتي
1
: 

أن السياحة كمصدر للصادرات وعند مقارنتها مع أعلى عشرة صناعات أخرى في العالم، نجد أن عوائد   -

السياحة العالمية قد أسهمت بأعلى نسبة في الصادرات العالمية، مقارنة مع الصناعات اآللية والكيماوية والغذائية 

 والوقود؛

فريقيا، إهادي والبحر الكاريبي وبعض من دول آسيا وإنه في اقتصاديات البلدان الصغيرة مثل جزر المحيط ال  -

نجد أن الصادرات السياحية تساهم بنسب عالية جدا تفوق بكثير تلك الدول المتطورة صناعيا وهذا يدل على أن 

السياحة تمثل العمود الفقري القتصاد تلك الدول وليس لها مصدرا مهما آخر يساهم في الصادرات وهذا يوضح 

 ة مهمة جدا لمثل هذه الدول بصورة خاصة كمصدر للعمالت الصعبة؛كم هي السياح

أن عددا من الدول النامية والتي ترتفع فيها نسبة مساهمة السياحة في إجمالي الناتج القومي المحلي تعود مرة  -

وسبب ذلك هو عدم قدرة القطاعات االقتصادية المكونة  %22أخرى أو تتسرب بشكل واردات وبنسبة بلغت 

تج القومي على سد متطلبات النمو السياحي فيها، فهي في الوقت التي طورت صناعة السياحة فيها كان ذلك للنا

بمعزل عن الربط بين القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية ونحوها؛أو بعبارة أخرى إن تطوير السياحة 

على سد حاجة السياح من متطلباتهم فيها لم يهدف إلى تطوير القطاعات االقتصادية األخرى لذلك لم تستطع 

وعليه فإن مهمة المخططين اإلقليمين البد من بناء تطور السياحة بالتكامل مع السياحة الداخلية أوال . األساسية

                                                                 
191مرزوق عايد القعيد وآخرون،مرجع سابق،ص  -

1
  

اإلنفاق على السياحة  -عوائد السياحة العالمية=السياحيالميزان 

 العالمية؛

 
 مجموع الواردات –مجموع الصادرات = الميزان التجاري

 

 (الميزان السياحي –الميزان التجاري /)111*الميزان السياحي= أثر السياحة في ميزان المدفوعات 
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وبقدرة القطاعات االقتصادية على سد حاجة صناعة السياحة للمتطلبات األساسية للسائح الدولي من سكن وطعام 

 ؛وشراب وهدايا ونحو ذلك

في معظم الدول تحتل السياحة المركز الخامس في الصادرات العالمية وبالنسبة للدول النامية تشكل السياحة  -

 .مصدرا مهما للعمالت الصعبة

 أثر السياحة في خلق فرص العمل -0

تعمل التنمية السياحية على خلق فرص عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات السياحة،   

اعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محالت بيع الهدايا، محالت بيع المصنوعات التقليدية اليدوية؛ أو في المط

األنشطة والقطاعات التقليدية ومن خالل نتائج عدد من الدراسات التي أجريت في كثير من الدول السياحية 

لة أكدت العديد من الدراسات السياحية على األوروبية واألمريكية حول مدى تأثير التنمية السياحية على العما

في منطقة الكاريبي ( Archer)امتصاص العمالة فقد أوضحت دراسة سياحية أجراها الخبير االستشاري الدولي 

في ( Jude)أن العمالة المتولدة عن وحدة واحدة من اإلنفاق في أي قطاع آخر كما أكدت  دراسة أخرى أجراها 

ي الفنادق يؤدي إلى توفير فرص عمالة بمعدل أكبر من االستثمار في أي قطاع آخر في المكسيك أن االستثمار ف

 .1االقتصاد المكسيكي

للسياحة قابلية وقدرة فائقة على توليد فرص العمل تفوق بقية األنشطة االقتصادية األخرى وهناك عّدة أسباب 

تعلل هذه القدرة الفائقة وهي
2
: 

الثالث القطاع الخدمي إذا ما اعتبرنا أن القطاع األول هو القطاع الزراعي والقطاع انتماء السياحة إلى القطاع   -

الثاني القطاع الصناعي وإن لذلك أثر كبير يتجسد باإلمكانية المحدودة على استيعابية  للمكائن والمعدات محل 

عمل ولتوضيح ذلك عنصر العمل إذ يبقى النشاط السياحي نشاط خدمي يعتمد بالدرجة األساس على عنصر ال

والخاص بالمهن ( األمل الكبير للقرن العشرين) نستعين برأي العالم الفرنسي فوراستيه المنشورة في كتاب 

البشرية ومدى تأثرها بالتطور التكنولوجي وقد اعتمد  فوراستيه االقتصاد األمريكي كنموذج لتطبيق نظريته، 

 %13ير على القطاع الزراعي وكان هذا القطاع يضم ما نسبته فبدايات االقتصاد األمريكي كانت تعتمد بشكل كب

من إجمالي العاملين في االقتصاد األمريكي؛ إال أنه  مع مرور الزمن والتطور التكنولوجي بدأت الماكنة تدخل 

في اإلنتاج الزراعي وبدأت تعوض عن جهود القوى العاملة وهكذا فإن نسبة العاملين في هذا القطاع بدأت 

فقط، هكذا إذن مستقبل الزراعة  %3وحاليا تقدر النسبة بحدود  0812عام  %8تدريجيا إذ وصلت  تتقلص

المتطور يعتمد كليا على العامل التكنولوجي وأن الزراعة لها قدرة كبيرة على استيعاب التكنولوجي وإحاللها 

اجرة من الريف إلى المدينة في محل عنصر العمل؛ أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد بدأ يستوعب العمالة المه

القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين وهكذا ارتفعت نسبة العاملين في القطاع الصناعي تدريجيا 

                                                                 
114غادة صالح، مرجع سابق،ص -

1
  

191مثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ، مرجع سابق،ص -
2
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ولكنه مع التطور التكنولوجي الكبير الذي شهده النصف الثاني من  0822في عام  %32لتصل إلى أعلى نسبة 

 حذو القطاع الزراعي، وأصبحت الماكنة هي األساس في عملية  القرن العشرين بدأ القطاع الصناعي يحذو

اإلنتاج الصناعي وأضحت الماكنة  تعوض عنصر العمل إذ انخفضت نسبة العاملين في هذا القطاع لتصل إلى  -

إذن القطاع الصناعي يمتاز بدرجة استيعاب عالية إلدخال  %02وحاليا تقدر النسبة بحدود  0812في عام  30%

ي اإلنتاج محل عنصر العمل وهذا ما تحقق فعال في االقتصاد األمريكي في النصف الثاني من القرن الماكنة ف

حالل الماكنة محل عنصر العمل إال في مجاالت محدودة إ العشرين، أما بالنسبة للقطاع الثالث فيمتاز بصعوبة

باعتبارها نشاط ينتمي إلى القطاع وضيقة وهكذا فإن نسبة العاملين فيه تتزايد مستمر بمرور الزمن والسياحة 

تستطيع الماكنة أن تساهم في تقديم الخدمات السياحية تعتبر من وقلما  الخدمي يعتمد بكثافة على عنصر العمل

 أهم العوامل التي تعلل القدرة الفائقة للسياحة على توليد فرص العمل؛

م يعانون من التعامل الكثيف والرتيب مع إن غالبية السياح هم من السكان الحضر والقاطنين في المدن وه  -

الماكنة وبالتالي فإن السياحة بالنسبة لهم تعني االبتعاد عن الماكنة واللجوء إلى الطبيعة والتعامل مع البشر، 

  وهكذا فإن السياح يرغبون أن يتلقون الخدمات السياحية من قبل البشر وليس من قبل الماكنة وهم بذلك يسعون

واء تختلف كليا عن األجواء الرتيبة المعتادين عليها بالحياة اليومية؛ وهكذا فإنه مرة أخرى يؤكد للتعامل مع أج

عنصر العمل في النشاط السياحي وجوده الفعال ودوره المهم بما يدعم القدرة الفائقة للسياحة على توليد فرص 

 العمل؛

يه، فالمعروف عن السياحة أنها صناعة أن المنتوج السياحي مزيج معقد ومركب تتعدد وجهات اإلنتاج ف  -

تحتوي على العديد من التجهيزات والخدمات المختلفة؛ وأن قطاع السياحة لوحده ال يستطيع أن يصنع هذا 

المنتوج الواسع، وأن هناك العديد من القطاعات االقتصادية التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر برفد السياحة 

قطاعات لالي فإن القطاع السياحي كثيف التشابك القطاعي ويرتبط مع العديد من ابمستلزمات اإلنتاج، وبالت

األخرى، وهذا يعني أن إمكانية السياحة على توليد فرص العمل التي تجهز السياحة بمستلزمات اإلنتاج، وفي 

 :هذا المجال هناك إحصائية عالمية تقول

 فرصة عمل في الفنادق؛ %022كل غرفة فندقية تولد ما نسبته   -

 فرصة عمل في بقية األنشطة السياحية األخرى؛ %12وتولد ما نسبته  -

 في القطاعات األخرى؛ %022تولد ما نسبته  -

فرصة عمل  بالقطاع  322فرصة عمل منها  222غرفة سوف يولد  022وهذا يعني أن بناء فندق بطاقة إيوائية 

 .األخرىفرصة عمل في القطاعات  022السياحي و

وهكذا مرة ثالثة يتضح لنا مدى القدرة الفائقة للسياحة على توليد فرص العمل ليس بالقطاع السياحي فقط وإنما 

 .على صعيد االقتصاد القومي ككل
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 : أثر المضاعف السياحي -2

قتصاد إن طبيعة الطلب السياحي المعقدة، وامتدادات هذا الطلب المباشر وغير المباشر إلى أكثر قطاعات اال  

القومي، جعلت من القطاع السياحي قطاعا كثيف االرتباطات الخلفية مع باقي القطاعات االقتصادية المجهزة له، 

فاالنفاقات السياحية االستثمارية والجارية تطرق أبواب العديد من القطاعات الصناعية، الزراعية والخدمية مثل 

خره؛ وتعمل هذه االرتباطات مع باقي آالى ...شاتصناعة الحديد و االسمنت والزجاج واألثاث والمفرو

القطاعات على خلق آثار عرض كبيرة ومتعددة لدى كافة القطاعات المرتبطة مع السياحة من الخلف، وإن أي 

تطور في القطاع السياحي سوف تنتقل أثاره إلى باقي القطاعات االقتصادية األخرى سلبا كان أم ايجابا، حيث أن 

سياحي ال تتوقف أثاره عند حدود القطاع السياحي وإنما تمتد إلى بقية القطاعات الدخل الناتج عن النشاط ال

االقتصادية األخرى المجهزة له فقد ثبت علميا بأن االيرادات السياحية المتحققة تنفق عّدة مرات وعلى مختلف 

ات على االستيراد تسرب نتيجة لالنفاقيالقطاعات االقتصادية  وفي كل مرة تعطي زيادة جديدة للدخل إلى أن 

واالستثمار األجنبية أو االدخار وتحويالت تعمل على خروج النقود خارج نطاق الدائرة االقتصادية القومية، إن 

 Multiplierالسلسلة المتواصلة لتحويل النقود الناتجة عن النشاط السياحي، تشكل ما يعرف بأثر المضاعف 

effect. 

 اآلثار السلبية للسياحة: ثانيا

يمكن أن تعتبر صناعة السياحة بأنها صناعة جاهزة وليس لها أي دور سلبي في المجتمع، لكن بالمقارنة مع  ال 

الصناعات األخرى يمكن القول أن صناعة السياحة من الصناعات التي يسهل كثيرا على الدول النامية بصورة 

إلى العمالت الصعبة لتحسين موازينها خاصة تنميتها واإلستفادة منها خاصة وأن الدول النامية بحاجة ماسة 

 :التجارية وبحاجة ماسة إلى فرص العمل؛ ويمكن إيجاز سلبيات السياحة فيما يأتي

وهذا ناتج عن تزامن حركة السياح العاملين صيفا ومع  االيجازات : موسمية أو فصلية صناعة السياحة  -

وع العدد السنوي، وهذا يؤدي إلى أن الفصول من مجم %12الصيفية، وقد بلغ معدل عدد السياح صيفا بمقدار 

األخرى يقل فيها عدد السياح خاصة فصل الشتاء وينتج عن ذلك العمل المؤقت وعدم تشغيل الفنادق بطاقتها 

القصوى في فصل الشتاء والخريف والربيع
1
 ؛

وقد عمد بعض الباحثين بتوجيه االتهام إلى صناعة السياحة بأنها تلوث الشواطئ : السياحة عامل ملوث للبيئة -

 والغابات والمناطق الجميلة في العالم، وهذا سببه األعداد الكبيرة من السياح التي تتركز حركتهم 

 

 

 

                                                                 
113مرزوق عايد القعيد وآخرون، مرجع سابق،ص  -

1
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لى في فصل الصيف نحو الشواطئ وبالطبع ينتج عن ذلك استخدام كبير وضغط كبير على رمال الشاطئ أو ع

الغابات ونحوها نتيجة لما يتركه السياح من بقايا فضالت الطعام والشراب
1
 ؛

يحدث مثل هذا في كثير من دول العالم النامية حيث ينظر للسائح األجنبي وكأنه  :اصطدام العادات والتقاليد -

ي واإلدراك من قبل يحدث خلال متعمدا في العادات وتقاليد المجتمعات المنغلقة والحقيقة هذا ناتج عن قلة الوع

السائح األجنبي نفسه والذي قد يزور بلدا ما ألول مرة وليس له معرفة مسبقة بعادته وتقاليده هذا من جهة ومن 

جهة أخرى هو دور للعاملين في قطاع السياحة عامة والمرشدين خاصة لبيان ذلك للسائح األجنبي فكما هو 

في العالقة القوية بين السائح األجنبي والمواطن، وبصورة  معروف أن عملية اإلرشاد السياحي له دور كبير

خاصة إذا ما عرف كال الطرفين السائح األجنبي والمواطن أن السياحة عامل من عوامل اللقاء وبث روح 

التعارف والتعامل الجيد بين شعوب العالم أجمع كلما أمكن تقليل أي مخاطر محتملة
2
. 

  التخطيط السياحي:  المطلب الثاني

 ومقوماته السياحييط لتخطمفهوم ا:  الفرع األول

 مفهوم التخطيط السياحي: أوال

ارتبط ظهور التخطيط السياحي وتطوره وكذلك أهميته ببروز السياحة كظاهرة حضارية سلوكية من ناحية؛   

بهما  ىوكظاهرة اجتماعية من ناحية أخرى، وقد حظيت السياحة المعاصرة كنشاط إنساني بأهمية كبيرة لم تحظ

تائج وآثار اقتصادية واجتماعية في أي عصر من عصور التاريخ بما نجم عن النشاطات السياحية كثيفة من ن

وثقافية وعمرانية وبيئية كان لها األثر الواضح في حياة المجتمعات األمر الذي استدعى توجيه االهتمام إلى 

ضرورة تنظيم وضبط وتقييم النشاطات للوصول إلى األهداف المنشودة والمرغوبة بشكل سريع وناضج وقد 

خطيط السياحي كعلم متخصص يتناول بالدراسة والتحليل األنشطة ترتب على ذلك اعتماد وتبني أسلوب الت

السياحية جميعها ويعمل على تطويرها وتحسين مخرجاتها
3
. 

تبلور مفهوم التخطيط السياحي بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية حيث تطورت حركة السفر الدولية   

وتزايد أعداد السياح وتنوعت وظائفها وخصائصها وقد أدى كل هذا إلى زيادة العناية بالسياحة واألنشطة 

من آثارها االجتماعية والبيئية  السياحية بحيث ظهرت الحاجة إلى ضبط وتوجيه هذه النشاطات من أجل الحد

السلبية وتحقيق أقصى درجات النفع االقتصادي، خاصة بعد أن أصبح ينظر للسياحة على أنها صناعة ومصدر 

 .دخل في كثير من دول العالم

كاالقتصاد، والجغرافيا والجيولوجيا ) والتخطيط السياحي يمثل البودقة التي تنصهر فيها العلوم األخرى  

للمستقبل من أجل فهو ذلك التخطيط الذي يأخذ في الحسبان النظرة التنبؤية ( ء واالجتماع والسياسةواإلحصا

                                                                 
111مرزوق عايد القعيد، مرجع سابق،  ص -

1
  

139سلمان، مرجع سابق،ص زيد منير -
2
  

04،ص1330، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،التخطيط السياحيعثمان محمد غنيم، بينيتا نبيل سعد،  -
3
  



 الثالث                                                        التنمية السياحية والتغييرات العالمية الفصل

  

139 
 

تحقيق اآلمال التي يرجوها المجتمع والتي ترضي أذواق السياح ومزاجاتهم وعلى هذا األساس فإن التخطيط 

رية والتي تعتبر هي بمثابة المادة السياحي يعتمد على الموارد السياحية الطبيعية واالجتماعية والدينية واألث

األولية التي تصنع منها السلعة السياحية وفي النهاية فإن التخطيط السياحي يعتمد على ما هو متوفر من إمكانات 

متاحة وما يمكن أن توفره العقول السياحية من خدمات وتسهيالت تستهوي السياح لممارسة األنشطة السياحية
1
. 

حي على أنه دراسة كافة اإلمكانات القائمة فعال أو المحتمل قيامها للمنطقة واحتياجات يعرف التخطيط السيا  

وإمكانيات المناطق المجاورة لها ألغراض السياحة
2
. 

بأنه استغالل كامل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتعلقة بالسياحة إلى " فريد الوسن وبوفي"كما عرفه 

يةأقصى درجات المنفعة اليوم
3
. 

وعرف أيضا على أنه رسم صورة تقديرية لمستقبل النشاط السياحي في منطقة معينة أو عّدة مناطق وخالل  

فترة زمنية قادمة ويصاحب رسم هذه الصورة حصر الموارد وتحقيق تنمية سياحية فعالة ومنتظمة من خالل 

رعية على مستوى الدولةإعداد وتنفيذ برامج متناسقة تتكامل من خاللها األنشطة السياحية الف
4
. 

مجموعة اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة والتي " مما سبق يمكن تعريف التخطيط السياحي على أنه  

تهدف إلى تحقيق استغالل واستخدام أمثل لعناصر الجذب السياحي المتاح وألقصى درجات المنفعة وإبقائه ضمن 

  ".ائج ضارة أو سلبية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب السياحيدائرة المرغوب والمنشود ومنع حدوث أي نت

 مقومات التخطيط السياحي الناجح: ثانيا

يعتمد نجاح التخطيط السياحي على عّدة عوامل تشمل ما يلي
5
: 

 أن تكون خطة التنمية السياحية جزءا ال يتجزأ من الخطة القومية الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ 

 يتم تحقيق التوازن بين القطاعات االقتصادية المختلفة؛ أن 

 أن يتم اعتبار تنمية القطاع السياحي كأحد الخيارات االستراتيجية للتنمية االقتصادية؛ 

 أن تكون صناعة السياحة جزءا من قطاعات اإلنتاج في الهيكل االقتصادي للدولة؛ 

 ؛فق في عملية التنميةقيام الدولة بتحديد مستوى النمو المطلوب وحجم التد 

 التركيز على عالقة التنمية السياحية بالنشاط االقتصادي العام وتحديد عالقة ذلك بالمحافظة على البيئة. 

يرى بعض كتاب التخطيط السياحي أن من بين عوامل نجاح التخطيط السياحي وجوب وجود أربعة عالقات
6
: 

 

 
                                                                 

11،ص1414، الجامعة المستنصرية، بغدادـالتخطيط السياحيخليل ابراهيم أحمد المشهداني،  -
1
  

49،ص1491، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة،السياحة الحديثة علما وتطبيقاكامل محمود،  -
2
  

11خليل ابراهيم أمد المشهداني، مرجع سابق،ص -
3
  

31،ص 1411، مؤسسة الثقافة الجامعية،كلية السياحة والفنادق، جامعة االسكندرية،، نظرية السياحةنبيل الروبي -
4
  

09،ص1331دار الكنوز األدبية، بيروت،بحرين،الاحة في واقع وآفاق مستقبل السيعبد المنعم محمد الشيراوي، -
5
  

04عبد المنعم محمد الشيراوي،مرجع سابق، ص -
6
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 عالقة التخطيط بالنشاط االقتصادي: 

النشاط السياحي في أي منطقة يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات األنشطة التي يمكنها أن تؤدي إلى تحقيق فنجاح  

 ؛زيادة متواصلة في الدخول وإمكانية االقتصاد المحلي على امتصاص هذه الدخول واستخدامها

 عالقة التخطيط بالبيئة: 

فق السياحي يرتبط بعوامل الجذب السياحي المتمثلة نجد أن السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة على اعتبار التد

في المناخ والمناظر البيئية الطبيعية والشواطئ وغيرها، أو في عوامل جذب من صنع اإلنسان كالمناطق األثرية 

 ؛والحديثة وغيرها، وهنا تبرز أهمية المحافظة على األصول البيئية

 عالقة التخطيط بالقادمين للمنطقة السياحية: 

من المالئم تهيئة المقيمين بتزيدهم بالمعلومات التي تتيح لهم المتعة الذهنية حيث أن تزاوج كل من اإلمتاع  يكون

 ؛النفسي واإلثراء الذهني يجعل السائحين أكثر رغبة في زيارة المنطقة مرة أخرى

 عالقة التخطيط بتدفق النقد األجنبي: 

النقد األجنبي فإن نجاح التخطيط السياحي في الدول النامية يعتمد إذا كان التخطيط يهدف لزيادة موارد الدولة من 

بمدى قدرته على زيادة التدفق من النقد األجنبي إلى الدولة سواء من خالل عائدات السياحة الدولية أو من خالل 

 .انسياب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار السياحي

 خصائص التخطيط السياحي :الفرع الثاتي

التخطيط السياحي الجيد بأنه يركز على المنتج السياحي وكذلك على عمليات الترويج والتسويق بأسلوب يمتاز  

يحقق التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية ضمن إطار التنمية السياحية الشاملة والمستدامة 

 :والتخطيط السياحي الجيد البد من أن تتوفر فيه كذلك عّدة مواصفات

  تخطيط مرن ومستمر وتدريجي يتقبل إجراء أي تعديل إذ ما تطلب األمر بناء على المتابعة المستمرة والتغذية

 العكسية؛

 تخطيط شامل لجميع جوانب التنمية السياحية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية؛ 

 لألجزاء األخرى، وكل عنصر  تخطيط تكاملي تعامل فيه السياحة على نظام متكامل، حيث كل جزء مكمل

 يؤثر ويتأثر ببقية العناصر؛

 تخطيط مجتمعي بمعنى أنه يسمح بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة في عملية التخطيط بمراحلها المختلفة؛ 

   تخطيط بيئي يحول دون تدهور عناصر الجذب السياحية الطبيعية والتاريخية ويعمل على توفير على

 صيانتها بشكل مستمر ويضمن المحافظة عليها ألطول فترة زمنية ممكنة؛اإلجراءات الالزمة ل
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  تخطيط واقعي وقابل للتنفييذ أي أن ال يتجاوز أهدافه حدود اإلمكانيات والطموح وال تخرج عن دائرة ما هو

 متاح وكامن من موارد طبيعية ومالية وبشرية؛

  والنشاطات المتتابعة والمتسلسلة؛تخطيط مرحلي منظم يتكون من مجموعة من الخطوات 

  التخطيط يتعامل مع السياحة على أنها نظام له مدخالت وعمليات ومخرجات محددة يمكن التأثير فيها

 . وتوجيهها

 التخطيط السياحي مستويات -

أربعة مستويات رئيسية احي ولكن بشكل عام يمكن الحديث عنتتعدد المستويات المكانية للتخطيط السي 
1
: 

 التخطيط السياحي على المستوى المحلي: 

يكون التخطيط السياحي في هذا المستوى المكاني متخصصا ومفصال أكثر منه في المستويات المكانية األخرى 

 :وعادة يتضمن تفاصيل عن جوانب عديدة منها

 التوزيع الجغرافي للخدمات السياحية والفندقية؛ 

 الخدمات والتسهيالت السياحية؛ 

  وعناصر الجذب السياحي؛مناطق 

 شبكات الطرق المعبدة ومحالت تجارة التجزئة والمنتزهات المحميات؛ 

 نظام النقل على الطرق والمطارات ومحطات السكك الحديدية. 

تسبق كثير من خطط  التنمية في هذا المستوى المكاني بدراسات جدوى اقتصادية أولية وكذلك دراسات لتقييم  

الجتماعية والثقافية وكذلك تقييم لبرامج التنمية والهياكل اإلدارية والمالية المناسبة للتنفيذ، المردودات البيئية وا

وأيضا قواعد التنظيم المكاني والتصميم الهندسي، وتشمل مثل هذه الدراسات كذلك على تحليل حركة الزوار 

 .وتوصيات متعلقة بذلك

 :التخطيط السياحي على المستوى اإلقليمي -

 :طيط السياحي في مستواه اإلقليمي على جوانب عديدة منهايركز التخ

 بوابة العبور اإلقليمية وما يرتبط بها من طرق مواصالت اقليمية ودولية بأنواعها؛ 

 منشآت النوم بأنواعها وكافة الخدمات السياحية األخرى؛ 

 السياسات السياحية واالستثمارية والتشريعية وهياكل التنظيم السياحي اإلقليمي؛ 

 برامج الترويج والتسويق السياحي؛ 

  برامج التدريب والتعليم واالعتبارات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية إلى جانب تحليل اآلثار

 والمردودات؛

                                                                 
1

 91ن مرجع سابق،صعثمان محمد غنيم، بينيتا نبيل سعد  -
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  مراحل واستراتيجيات التنمية وبرمجة المشاريع؛ 

والتخطيط السياحي في المستوى االقليمي متخصص وتفصيلي بدرجة أقل من المستوى المحلي وأكبر من  

المستوى الوطني علما أن مستوى التخصيص يعتمد على حجم الدولة وحجم اإلقليم فخطة وطنية في دولة 

وقد ال تحتاج البالد صغيرة المساحة قد تحوي من التفاصيل ما تحويه خطة إقليمية في دولة كبيرة المساحة 

 .الصغيرة إلى تخطيط سياحي وطني وإقليمي  معا

 :التخطيط السياحي على المستوى الوطني -

يغطي التخطيط السياحي في هذا المستوى جميع الجوانب التي يغطيها في المستوى اإلقليمي، ولكن بشكل أقل  

 .ومناطقهاتخصصا وتفصيال وعلى مستوى القطر أو الدولة بجميع أقاليمها 

 :التخطيط السياحي على المستوى الدولي -

تقتصر عمليات التخطيط السياحي في هذا المستوى على خدمات النقل وطرق المواصالت بين مجموعة من 

الدول كما هو الحال في مجموعة دول االتحاد األوروبي ويشمل هذا التخطيط تطوير وتنمية بعض عناصر 

يا في عّدة دول إلى جانب ذلك هناك التخطيط بين عّدة دول  في مجال الترويج الجذب السياحي التي تتوزع جغراف

والتسويق السياحي والجدير بالذكر أن المنظمات والهيئات السياحية الدولية غالبا ما تشارك في مثل هذا النوع من 

 .التخطيط وأحيانا تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل في هذا المجال

 أهمية التخطيط السياحي وأهدافه :الفرع الثالث

يلعب التخطيط السياحي دورا بالغ األهمية في تطوير النشاط السياحي وذلك لكونه منهجا علميا لتنظيم وإدارة  

النشاط السياحي بجميع عناصره وأنماطه فهو يوفر إطار عمل مشترك التخاذ القرارات في إدارة الموارد 

األساليب واالتجاهات التي يجب أن تسلكها مما يسهل عملها ويوفر كثيرا من السياحية ويزود الجهات المسؤولة ب

الجهد الضائع؛ التخطيط السياحي يساعد على توحيد جهود الوحدات المسؤولة عن تنمية القطاع السياحي وتنسيق 

امة والمحددة عملها مما يقلل من ازدواجية القرارات واألنشطة المختلفة مما يساعد على انجاز كل األهداف الع

لهذا النشاط؛ لهذا فإن التخطيط السياحي يتأثر بالتقلبات السياسية واالجتماعية والطبيعية أكثر من تأثره بعوامل 

 ؛اإلنتاج والقوى االقتصادية المختلفة

ومن أهم المزايا التي تتطلب األخذ بأسلوب التخطيط السياحي على كل المستويات نذكر منها
1
: 

للتنمية السياحية على تحديد وصيانة الموارد السياحية واالستفادة منها بشكل مناسب في يساعد التخطيط  -

 الوقت الحاضر والمستقبل؛

يساعد التخطيط السياحي على تكملة وربط القطاع السياحي مع القطاعات األخرى وعلى تحقيق أهداف  -

 ؛السياسات العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية على كل مستوياتها

                                                                 
11،ص1331، الجمعية الجغرافية السياحية، دمشق،مبادئ السياحةنديم شمسين،  -

1
  



 الثالث                                                        التنمية السياحية والتغييرات العالمية الفصل

  

131 
 

يوفر أرضية مناسبة ألسلوب اتخاذ القرار لتنمية السياحة في القطاعين العام والخاص من خالل دراسة الواقع  -

الحالي والمستقبلي مع األخذ بعين االعتبار األمور السياسية واالقتصادية التي تقررها الدولة لتطوير السياحة 

 وتنشيطها؛

ائط والمخططات والتقارير واالستبيانات ووضعها تحت يد يوفر المعلومات والبيانات واالحصائيات والخر -

 طالبيها؛

يساعد على زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل تطوير القطاع السياحي وتوزيع ثمار  -

 تنميته على أفراد المجتمع كما يقلل من سلبيات السياحة ؛

سياحي لبعض المناطق المتميزة والمختلفة الخصائص يساعد على وضع الخطط التفصيلية لرفع المستوى ال -

 السياحية؛

يساعد على وضع األسس المناسبة لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التنموية المستمرة من خالل إنشاء  -

 األجهزة والمؤسسات إلدارة النشاط؛

اط والتأكيد على االيجابيات يساهم في استمرارية تقويم التنمية السياحية ومواصلة التقدم في تطوير هذا النش -

 وتجاوز السلبيات في األعوام الالحقة؛

وقد أثبتت التجارب في العديد من دول العالم أنه يمكن تحقيق عائدات سياحية دائمة من خالل اعتماد التخطيط 

 السليم المناسب ويمكن لهذه العائدات أن تتضاعف في حال استمرار التخطيط الواعي والناضج 

لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها الذي يسعى
1

 : 

 تحديد أهداف التنمية السياحية على المدى القصير والطويل وكذلك رسم السياسات ووضع إجراءات تنفيذها؛ -

 ضبط وتنسيق التنمية السياحية التلقائية؛ -

 ضروريا؛تشجيع القطاعين العام والخاص على االستثمار في مجال التسهيالت السياسية أينما كان ذلك  -

مضاعفة الفوائد االقتصادية واالجتماعية للنشاطات السياحية ألقصى حد ممكن وتقليل كلفة االستثمار واإلدارة   -

 ألقل حد ممكن؛

 الحيلولة دون تدهور الموارد السياحية وحماية النادر منها؛  -

 صنع القرارات المناسبة وتطبيق االستخدامات المناسبة في المواقع السياحية؛  -

 تنظيم الخدمات العامة وتوفيرها بالشكل المطلوب في المناطق السياحية؛  -

 المحافظة على البيئة من خالل وضع وتنفيذ اإلجراءات العلمية المناسبة؛  -

 توفير التمويل من الداخل والخارج الالزم لعمليات التنمية السياحية؛  -

 .كل تكامليتنسيق النشاطات السياحية مع األنشطة االقتصادية األخرى بش -

                                                                 
91،91مرجع سابق،ص ص، د،عثمان محمد غنيم، بينيتا نبيل سع -

1
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 االستثمار السياحي والدول النامية: المطلب الثالث

 االستثمار السياحي: الفرع األول

ياه القد تميز عالمنا المعاصر بصناعة السياحة وقد سعت كثير من الدول إلى االهتمام باالستثمار السياحي لمز 

البيئية وقد صارت السياحة ذات أثر فاعل في اإليجابية والمتعددة في المجاالت االقتصادية االجتماعية الثقافية 

وفيما  دعم االقتصادية العالمي وتنشيط حركة االستثمار مما أدى إلى إيجاد فرص عمالة جديدة متزايدة سنويا؛

اكتساب الموجودات المادية وذلك ألن "يتعلق بمفهوم االستثمار بالمعنى االقتصادي فيقصد باالستثمار 

ه على أنه توظيف لألموال يساهم في اإلنتاج، واإلنتاج هو ما يضيف منفعة أو يخلق االقتصاديين ينظرون إلي

منفعة تكون على شكل سلع وخدمات وهذا اإلنتاج  له عّدة عناصر مادية وبشرية ومالية وبالتالي فإن كان المال 

"وجودةعنصر إنتاج فالبد أن يكون على شكل خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية م
1
 

اكتساب " أما مفهوم االستثمار في اإلدارة المالية عادة ما ينظر إلى االستثمار من قبل رجال اإلدارة على أنه

الموجودات المالية وحسب ويصبح االستثمار في هذا المعنى هو توظيف المال في األوراق واألدوات المالية 

"المختلفة من أسهم وسندات وودائع
2
 ؛

 :مار بالمعنى القانوني فقد عرفه المشرع الجزائري على أنأما مفهوم االستث

قتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة ا

الهيكلة، المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية مع إمكانية استعادة النشاطات في إطار 

جزئية أو كليةخوصصة 
3
. 

أما فيما تعلق باالستثمار السياحي فيتمثل في مجموع ما ينفق في قطاع السياحة وما تستقطبه الدولة من 

يرة فرص كب استثمارات أجنبية موجهة لهذا القطاع ويعتبر االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة لما تتيحه من

تثمار السياحي يتوقف على مدى تدفق رؤوس األموال المحلية كما أن تطور االسللنجاح وتحقيق عوائد مالية، 

واألجنبية لالستثمار في مجال السياحة إلى جانب قوة المنتوج السياحي المعروض وحجم الطلب عليه في سوق 

السياحة العالمية ومدى اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعريف بمنتوجها السياحي
4

" 

كما عرفت المنظمة العالمية للسياحة االستثمار السياحي على أنه التنمية االستثمارية للسياحة والتي تلبي   

احتياجات السياح والمواقع المضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل وأنها القواعد المرشدة في مجال 

                                                                 
 114،ص1441،جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية، ، اقتصاديات السياحة ووقت الفراغمحمد البنا -

1
  

ار المستقبل للنشر والتوزيع،عمان،،أساسيات االستثمارطاهر حيدر حردان - 10،19،ص ص1334، د
2
  

3
 11/31/1331الصادرة في  99الصادر في الجريدة الرسمية عدد تعلق بتطوير االستثمارالم 13/31/1331المؤرخ في  30-1من األمر  31المادة   - 

  31،ص1911جمادى الثانية  0الموافق ل
4
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي باالستثمار االستثمار السياحي في المناطق السياحية دراسة حالة والية جيجلالطيب داودي، عبد المجيد مسكين،  - 

  31،ص1319نوفمبر  19-11بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة المنعقد بالمركز الجامعي بتيبازة يومي السياحي 
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ية واالجتماعية والثقافية ويتحقق معها التكامل الثقافي إدارة الموارد بطريقة تحقق فيها متطلبات المسائل االقتصاد

"والعوامل البيئية والتنوع الحيوي ودعم نظم الحياة
1
. 

 إستراتجية االستثمار السياحي :الفرع الثاني

وفقا لخطط التنمية الوطنية يالحظ أن كل دولة تقوم بوضع استراتيجية االستثمار السياحي الخاص بها والتي 

وطبيعة ظروفها السائدة، وفي كل األحوال فإن إستراتيجية االستثمار السياحي يجب أن تأخذ في الحسبان تتناسب 

االعتبارات التالية
2
: 

 تحديد المشروعات السياحية باعتبارها جزءا من خطة سياحية تنموية؛ -

 زمني للخطة؛اختيار المشروعات السياحية وفقا لدراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية والنطاق ال -

 إعطاء األولوية لمصادر التمويل الوطني باعتبار أن لها األفضلية على بقية المصادر التمويلية األخرى؛ -

 تطوير الهياكل التشريعية واإلدارية المساندة للمشروعات السياحية؛ -

تياجات يا والحوافز المتاحة للمشروعات االستثمارية السياحية لما يتناسب مع االحاالتعرف إلى المز -

 االستثمارية؛

 .قابلية المشروعات المختارة للتطبيق والتوظيف -

 المبادئ العامة لإلستراتيجية االستثمار السياحي -

 :يمكن إيجازها فيما يأتي

 التنمية السياحية المستدامة؛ -

 السياحة المسؤولة والمنظمة؛ -

 الشراكة الفعالة في تنمية السياحة؛ -

 المجتمع المحلي وإشراك سكانه في منافع السياحة؛التوفيق بين الربحية وتنمية  -

 ضمان أمن وسالمة السياح؛ -

 أهمية السياحة في تنشيط روابط التعاون االقتصادي الدولي؛ -

التوافق بين االنفتاح والتحرر في تجارة الخدمات السياحية وحماية البيئة االجتماعية والهوية الثقافية للشعوب  -

 المحلية؛

 دام المستدام للموارد واإلمكانات وعدم المبالغة بالطموحات؛الواقعية في االستخ -

 المرونة والتجديد والتطوير للسياسات ورسم الخطط السياحية؛ -

 .التدريجية القائمة على التخطيط -

 

                                                                 
14،ص1331، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان،األردن،االستثمار والتسويق السياحيرعد محسن الجيد العانين،  -

1
  

09،ص1331، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،39، العدد وض النيلمجلة دراسات حساعوري، اقتصاديات حوض النيل،  -
2
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 ومعوقاته مناخ االستثمار السياحي: الفرع الثالث

 مناخ االستثمار السياحي: أوال

األوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية ينصرف تعريف مناخ االستثمار إلى مجمل 

على فرص نجاح المشروعات االستثمارية، وبالتالي على حركة  اوتأثير تلك األوضاع والظروف سلبا أو ايجابي

االستثمارات واتجاهاتها، وهي تشمل األوضاع والظروف السياسية، االقتصادية واالجتماعية، كما تشمل 

وضاع القانونية، التنظيمية واإلداريةاأل
1
لقد أصبح مفهوم االستثمار ومناخ االستثمار من أبرز القضايا  ؛

والموضوعات التي أثارت اهتمام خبراء التنمية في السنوات األخيرة فاالستثمار هو عصب عملية التنمية 

 االقتصادية االجتماعية ولقد ظل االهتمام مركز أكثر منذ نصف قرن 

ود التنمية التي تبذلها الدول النامية على كيفية  تمويل االستثمار ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها في جه

واالستعانة بالخبراء األجانب السياحي
2
. 

 :من أهم المحفزات لالستثمار السياحي نذكر

 :والمرافق العامة في المناطق السياحية المستهدف تنميتها من خالل التحتية توفير خدمات البنية -

تقديم مزيد من التسهيالت لتحسين عرض المنتج السياحي بما يحقق تحفيز الطلب السياحي الوطني؛ 

  تعظيم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة بتحقيق زيادة إجمالية في مستوى اإلنفاق السياحي، لتأخذ الحد

 .مكن من العائدات الصافية في االقتصاد الوطنيالم

االرتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يتوافق مع المواصفات الدولية وتقديم الخدمات الالزمة للسياح في   -

 :المواقع السياحية والمحيط السياحي من خالل

 ات واألنشطة السياحية تطوير القدرات التنافسية على أساس تنويع عناصر المنتج السياحي وجودة الخدم

 لتحقيق زيادة في الطلب السياحي؛

  تحسين مستوى جودة المنشآت السياحية اإليوائية وغيرها من الخدمات السياحية بما يتالئم مع المستويات

 الدولية؛

 تطوير خدمات اإلطعام والنقل وكافة التسهيالت لتحقيق الرضا والراحة للسياح؛ 

 ؛ت واألنشطة السياحيةآتحسين بيئة األعمال للمنش 

زيادة عدد الموارد البشرية المؤهلة للعمل في القطاع السياحي بما يتوافق والزيادة في حركة االستثمارات   -

 :السياحية من خالل

 تأهيل الكوادر البشرية العاملة في المرافق والخدمات السياحية ؛ 

                                                                 
1
، جامعة حسيبة بن بوعلي،االشلف 1331، العدد الثاني،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيامنور اوسرير،نذير عليان، حوافز االستثمار الخاص المباشر،  - 

111،ص   
133، ص1339،المكتبة المصرية، مصر، المباشر في عصر العولمةمحددات االستثمار األجنبي رضا عبد السالم،  -

2
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 السياحة الحالية؛تطوير مناهج التعليم والتدريب السياحي بما يواكب متطلبات 

 دعم إنشاء معاهد سياحية لمختلف عناصر السياحة؛ 

تعزيز األمن واالستقرار السياحي وتنمية الوعي السياحي المجتمعي  -
1
: 

 تحقيق وتعزيز األمن واالستقرار السياحي كأساس لتحقيق التنمية السياحية وتنشيط نمو حركة السياحة؛ 

 مي بأهمية ودور السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية تنمية الوعي السياحي المجتمعي والرس

المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، بما يحقق تغيير المفاهيم والسلوكيات الخاطئة تجاه السياحة وخلق بيئة 

 مالئمة للتنشيط السياحي؛

 ها تقدما لتقديم رسائل اعالمية توعويّة إيجاد إعالم سياحي فاعل يتمتع بالمهنية ويستخدم أكفأ الوسائل وأكثر

 .باعتماد أفضل المداخل تساهم في نشر الثقافة السياحية

تطوير التسويق والترويج السياحي ودراسة األسواق السياحية المستهدفة ومتطلبات األسواق المصدرة  -

للسياحة والترويج لما يكفل زيادة عدد السياح من خالل
2
: 

 فة والفاعلة للترويج والتسويق السياحي وتوسيع وتنويع فعاليات وأساليب الترويج استخدام الوسائل المختل

 السياحي؛

 تحسين الصورة السياحية الوطنية في األسواق المصدرة للسياحة؛ 

 دخول أسواق سياحية جديدة وواعدة لزيادة حصة البالد من السوق السياحي الدولي؛ 

 الوافدة؛تحقيق زيادة في معدالت النمو للسياحة 

 رفع معدل النمو في العائدات النقدية للسياحة الدولية؛ 

تنشيط السياحة المحلية. 

 كما يتحدد تحفيز مناخ االستثمار السياحي بعوامل أخرى والتي تؤثر في فرص االستثمار وتحدده من حيث

 :معدل الربحية المتوقع أو درجة المخاطرة وهذه العوامل  يمكن إيجازها فيما يأتي

 ظم االستثمار السياحي وتشريعاته وقوانينه؛ن 

والشفافية، وعدم التعارض مع التشريعات األخرى ستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار وجود قانون موحد لال

ذات االرتباط وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية الصادرة لحماية المستثمر
3
 ؛

ر السياحي من حيث االيجابيات والسلبيات فكلما كانت التشريعات أكثر األثر الفاعل في تحديد مناخ االستثما -

 .مرونة وتحفيزا كان مردود االستثمار السياحي أكثر فاعلية وايجابية والعكس

 حماية حقوق المستثمرين؛ -

                                                                 
19،ص1319، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، وم والتطبيقهاألمن السياحي، المفمحمد أحمد العمري، -

1
  

109ابراهيم اسماعيل الحديد،مرجع سابق،ص -
2
  

111رجع سابق،ص،ممجلة اقتصاديات شمال إفريقيامنور اوسرير،نذير عليان،   -
3
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 توافر المشروعات ذات الجدوى االقتصادية؛ -

 والطبيعيفي مجال التراث الثقافي الترويج الفعال لالستثمار السياحي  -

 حوافز االستثمار التي يستفيد منها المستثمر في مجال القطاع السياحي وخاصة التمويل؛ -

 ؛حجم السق السياحي -

 :البيئة االقتصادية والنظام الضريبي -

حيث أن اتباع نظام السوق الحر في المعامالت االقتصادية واتخاذ منهجا يشكل بيئة مالئمة وعامل أساس  

دفقات المالية في مجال االستثمار السياحي فإلغاء العقبات أو تذليلها أمام تبادل العمالت لتحفيز واستقطاب الت

األجنبية وصرفها وكذلك تحرير رؤوس األموال من جميع القيود واستقرار سعر الصرف واتصاف المعدالت 

 .لسياحيالضريبية باالعتدال كلها عوامل ومقومات تشجع على االستثمار وتحفزه في مجال القطاع ا

    معوقات االستثمار السياحي :ثانيا

يرتكز التوجه الحديث في تقييم مناخ االستثمار في إجراء دراسات ميدانية في مقابلة المستثمرين أنفسهم من   

أجل معرفة أهم الصعوبات والعوائق المتوقعة في المستقبل ففي حالة فشل المشاريع االستثمارية القائمة، يكون 

مار في ظل زيادة درجة عدم تأكيد المحيط هناك احتمال قوي عن عزوف المحتملين على المغامرة واالستث

وارتفاع درجة المخاطرة وقد تتحقق النتيجة المعاكسة في حالة نجاح المستثمرين األوائل ورضاهم عن ظروف 

المتحققة، األمر الذي يشجع غيرهم من المستثمرين على القدوم لالستثمار ويسمح بمضاعفته قد  االستثمار

االستثمار توصلت إلى نتائج متماثلة تقريبا كشفت في مجملها أهم معوقات  أنجزت عّدة دراسات حول عوائق

االستثمار وتمثلت أهم العوائق التي اشتكى منها المستثمرون في صعوبة الحصول على القروض وتكلفتها 

افسة ومشكلة العقار وضعف البنية التحتية  لالستثمار وضعف تأهيل الموارد البشرية وتفشي البيروقراطية والمن

غير المشروعة والفساد
1

 . 

باإلضافة للعوائق المالية هناك الصعوبات التي تواجهها المؤسسات االقتصادية قصد التزود بالمواد األولية    

بسبب التأخر المسجل على مستوى اإلجراءات الجمركية الخاصة باالستيراد وبسبب وجود ندرة في بعض المواد 

العقار نظرا الرتفاع أسعاره المستثمرين من صعوبة الحصول على  كي العديد مناألولية وارتفاع أسعار كما يشت

في المدن الكبرى التي تتوجه إليها االستثمارات باإلضافة لتعدد اإلجراءات اإلدارية مما يعطل حصول 

ر أيضا المستثمرين على وثائق ثبوت الملكية الضرورية لتقديم طلب الحصول على التمويل ويرتبط بمشكلة العقا

الكهرباء،الغاز، ) المشكلة الخاصة بتهيئة المناطق السياحية وتزويدها بالمرافق األساسية النطالق المشروع 

ويمكن . ، إذ أن العديد من المناطق المخصصة لالستثمار بقيت دون استغالل نظرا لهذه األسباب(الماء، الهاتف

 :إيجاز أهم معوقات االستثمار السياحي فيما يأتي

                                                                 
1
، مجلة العلوم االنسانيةتحليل وتقييم مناخ االستثمار في الجزائر حسين،  بن ناجي - 

،
99،ص،جامعة منتوري، قسنطينة1334جوان،  01العدد ،
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فتقار إلى التخطيط السياحي السليم، وتهيئة المواقع الثقافية والطبيعية وتنميتها وتطويرها ومن ثم عرضها اال  -

 للمستثمرين في القطاع الخاص؛

قلة  دراسات  الجدوى االقتصادية عن جدوى االستثمار في مجال القطاع السياحي مما أدى إلى تأخر جذب   -

 المستثمرين الوطنيين؛

 لوطنية لدى الشركات الوطنية والقطاع الخاص في مجال االستثمار في القطاع  السياحي؛قلة الخبراء ا -

 عدم دقة النظم والتشريعات التي تثبت القطاع الخاص المستثمر وتحدد حقوقه والتزاماته في القطاع السياحي؛ -

 سياحية المساندة؛النقص في مجال البنية التحتية ممثال في التسهيالت السياحية األولية والتسهيالت ال -

ندرة تمويل االستثمار السياحي في كثير من دول العالم، فعدم توفر رأس المال يقف عائقا أساسيا لالستثمار    -

في القطاع السياحي حيث تفتقر كثير من دول العالم وخاصة النامية منها لوجود قنوات مناسبة للمشروعات 

 التنموية في مجال تمويل القطاع السياحي؛

روب وضعف االستقرار األمني فمن المعروف أن الحروب تؤدي إلى تدمير البنيات األساسية واالقتصادية الح  -

بشكل كبير فانعدام األمن وإزهاق األرواح تعد من أهم االفرازات السلبية للحروب إذ أن السياح يخشون على 

ومستقرة مما يشكل معوقا رئيسا  أرواحهم وممتلكاتهم من الضياع والسرقة وال يتحركون إال في أجواء آمنة

 لالستثمار في القطاع السياحي؛

التلوث المناخي واستنزاف الموارد إذ يعد التلوث من بين أخطر القضايا التي يواجهها العالم اليوم كتلوث   -

 الهواء اهواء الذي أضر كثيرا بأثمن الموارد وتلوث المياه بسبب مخلفات المصانع ونفايات المدن؛

نسان كثيرا على الطبيعة فالغابات تم تدميرها لحساب الخطط العمرانية وإقامة المشروعات التنموية تعدي اال -

 .الصناعية والزراعية والتجارية باإلضافة إلى الصيد الجائر للحيوانات النادرة

عوق هذه المعوقات تمنع وجود سياحة مواكبة مع البيئة وتمنع أيضا من قيام تنمية سياحية مستدامة مما ي

 .االستثمار في القطاع السياحي ويضعف استراتيجيته

في ظل البيئة التجارية الجديدة عرف االستثمار بجل قطاعاته اتجاهات جديدة متأثرة بتحكم أدوات وآليات   

العولمة االقتصادية في مراقبة وتسير دواليب النظام االقتصادي العالمي لتبقى الدول النامية تعاني من تداعيات 

 .تلك التغيرات الجديدة
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النامية في االقتصاد العالميموقع الدول : الخامس الفرع  

تواجه الدول النامية مشكلة في كيفية اندماجها في االقتصاد العالمي حيث أن بقائها خارج العملية يفرض عليها   

 .جملة من المخاطر والمزيد من التهميش في مجاالت التجارة الدولية واالستثمار وأسواق رأس المال

متساوية وتستفيد منها الدول الصناعية أكثر من الدول النامية المنغلقة  الشك أن المنافع من العولمة ليست   

اقتصاديا، ولكن بالمجمل فإن العولمة تحمل للدول النامية فرصا من جهة، وتحديات وتهديدات من جهة أخرى، 

ل المتقدمة، فهي تفتح لها منفذا لمنتجاتها في األسواق العالمية وفرصا للترابط اإلنتاجي مع الصناعات في الدو

وتوفر لها مصادر استثمارية خاصة ترفد مدخراتها المحلية، وتوفر لها بنفس الوقت، من خالل دخولها عالم 

المعرفة واستخداماتها أدواته الحديثة، فرصة تاريخية لتحقيق قفزات تنموية كبيرة إلى األمام تمكنها من االندماج 

في االقتصاد العالمي
1
. 

فان االنفتاح التجاري واالستثماري العالمي الكبير المترافق مع ثورة االتصاالت ولكن من جهة أخرى،   

والمعلومات في الدول الصناعية يحمل معه خطرا للدول النامية من خالل تعزيز قدرات الدول الصناعية على 

يعمل على  ة، ممازيادة اإلنتاجية وتخفيض الكلفة، وتهديدها بنفس الوقت الصناعات التقليدية في الدول النامي

توسيع الفجوة التنموية بين الطرفين، وهي الفجوة التي بدأت منذ قيام الثورة الصناعية، والمرشحة اآلن لالتساع 

على يد الدول الصناعية  نفسها من خالل العولمة وثورة االتصاالت والمعلومات
2

  . 

في هذا النظام البد منه استفادة من الفرص وعلى الرغم من تهديدات النظام االقتصادي الجديد  فان االنخراط 

الجديدة التي يوفرها، على أن يسبق ذلك تكييف الجهود لرفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة على المنافسة 

والسعي لتخفيف السلبيات التي يحملها، لكن عملية التكييف ليست سهلة وهي تحمل معها تكلفة على المدى 

تي تجد نفسها مضطرة إلجراء تعديالت هيكلية عميقة في اقتصادياتها إلى أن تبدأ هذه القصير والمتوسط للدول ال

الدول النامية التنسيق فيما بينها والعمل مع الدول الصناعية في إعادة هيكلة االقتصاد العالمي الجديد
3
. 

مخاطر االستثمار السياحي على الدول النامية :السادس الفرع   

الداخلي، الخارجي، الغير ) يمكن للسياحة أن تكون خطيرة والسيما على الدول النامية فالتسريب النقد األجنبي   

قد يقلل من مساهمتها االقتصادية والمالية كما أن النشاط السياحي نفسه قد يولد ازعاجا من خالل منافسته ( مرئي

ل تدمير الثقافة والعادات والتقاليد والبيئة ويمكن تحليل لباقي القطاعات، دون اهمال اآلثار االجتماعي من خال

 .هذه المخاطر وإدارتها من خالل استراتيجية التنمية المستدامة

 

 

                                                                 
111 ،ص1339عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار ،الدولي التسويق الشيخ، محمود  - 
1
  

 111،ص المرجع نفسه -
2
  

119 ص نفسه، المرجع -
3
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 التسربات الداخلية، الخارجية والغير مرئية  :أوال

لدان يؤدي وجود تسربات داخلية، خارجية إلى انخفاض الجدوى االقتصادية والمالية لصناعة السياحة في الب

النامية من خالل
1
: 

 تآكل مواردها الجذابة؛ -

 ؛(في رأس المال البشري والمادي) اضعاف قدرتها االستثمارية  -

 .خفض قيمة القاعدة الضريبية للدولة ومن ثم التأثير على استثمارات البنى التحتية للنشاط السياحي -

 .إلى التأثير على الطبيعة المستدامة وتؤدي التسربات التي غالبا ما تكون مرتفعة في هذه البلدان 

 

 :التسرب الداخلي للنقد األجنبي -1

يشير التسرب الداخلي من وجهة نظر البلد المضيف إلى الخسارة المرئية في حسابات البلد وكذا الدخل الناجم  

وفقا عن النشاط السياحي وتفسر الواردات من السلع والخدمات الالزمة للسياحة جزءا من هذه التسربات و

من عائدات السياحة التي تتلقاها البلدان النامية وغالبا  %22أنه يتم تحويل  0222إلحصائيات البنك العالمي سنة 

ما يؤدي الترويج والتسويق السياحي إلى استيراد العديد من الخدمات باإلضافة إلى ذلك فأن العاملين األجانب في 

ء منها المتولدة عن أصولهم في بلدانهم األصلية، وغالبا ما تكون قطاع السياحة يعيدون ألوطانهم أرباحهم أو جز

حصة االستثمار المحلي منخفضة كما أن اللجوء للعمالة األجنبية فإن تحويل من جزء أجورهم لوطنهم األم 

سيؤثر على عائدات القطاع، ومن ثم فإن التسرب الداخلي يضعف إلى حد كبير تدفق النقد األجنبي من السياحة 

ث أن زيادة الدخل المحلي الناجم عن االنفاق السياحي تعوقه الواردات من السلع والخدمات والعمالة و مصدر حي

رأس المال المستثمر
2
. 

 :التسرب الخارجي للنقد األجنبي -1

ويشير التسرب الخارجي إلى الخسارة المحتملة للعملة األجنبية أو الدخل الذي يحدث خارج الحيز االقتصادي  

لمضيف ال يمكن تسجيل هذا العجز في ميزان المدفوعات وال يظهر في الحسابات القومية فالبلدان النامية ال للبلد ا

تملك رقابة على تسويق منتجاتها السياحية في البلدان التي يأتي منها السياح والنقل الدولي للزوار فاالقتصاد 

ن عند السفر مع شركة طيران أجنبية وهذه من انفاق السياح البريطانيي %01الكيني مثال يحصل فقط على 

في حالة اختيار شركة طيران كينية باإلضافة إلى االقامة على  %11الحصة آخذة في االرتفاع وقد تصل إلى 

إذا كان يستخدم  %13الشاطئ والسفاري داخل البالد باستخدام الخطوط الكينية الجوية لسفره الداخلي وقد ترتفع 

لدولية وبالتالي فالتسربات الخارجية قد تؤثر على ربحية بعض المشاريع  السياحية خاصة الشركة أيضا لرحلته ا

                                                                 
1
 - Jean –Jacques Nowak, Le Tourisme Un Danger Pour Ies Pays En Développement ?, Le Revue de propparco, N°7 , 

Paris,2010,p11 
2
 - Jean –Jacques Nowak, op-cit,p12 
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في ظل انخفاض المنافسة المحلية مما يضعف من مردودية االستثمارات، ضف إلى ذلك فالبلد المضيف ال يملك 

تتولى المسؤولية في كثير من األحيان الوسائل الالزمة لتمويل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي بل 

 .الشركات المستثمرة وعند مواجهتها لصعوبات مالية فإنها تضحي بهذه االستثمارات جملة وتفصيال

 مرئيةالتسربات الغير   -1

وتتمثل في الخسائر في العملة أو الدخل وتحدث داخل الحيز االقتصادي للبلد المضيف ولكنها ال تحسب   

كتكاليف لقطاع السياحة على الرغم من أنها هي األكثر صعوبة في التقييم فهي أقل واقعية وقد ترتبط هذه 

افية التي تستخدمها السياحة فضال عن هروب التكاليف على سبيل المثال بالتدهور البيئة أو المواقع الطبيعية والثق

رؤوس األموال للخارج وارتداء البنية التحتية العامة واحتقانها وجميع هذه العوامل تؤثر على جدوى صناعة 

السياحة على المدى الطويل
1
. 

التبعية والمنافسة بين القطاعات وغيرها من المخاطر: ثانيا  

لسياحة أن تضع االقتصاد والبيئة والتوازن االجتماعي في بلد هش باالضافة إلى ظاهرة التسربات يمكن ل 

معرض للخطر حيث يمكن أن يسهم في تراجع القطاعات االقتصادية األخرى، الزراعية مثال وعدم استقرا 

االقتصاد وإعادة هيكلة المجتمعات التقليدية وزيادة الضغط على البيئة، ويمكن أن يكون االعتماد الشديد من 

بعض البلدان النامية على قطاع السياحة خطرا ومن بينها وعلى الرغم من التقدم المحرز باطراد منذ جانب 

تسعينات القرن الماضي واآلفاق الواعدة هي البلدان النامية وذلك نظرا لهامشية التدفقات السياحية الدولية وع 

حية هي المصدر الرئيسي للنقد األجنبي ووفقا ذلك فإن الهيمنة االقتصادية للسياحة كبيرة إذ أن االيرادات السيا

لمنظمة السياحة العالمية
2

من ايرادات جميع الصادرات غير النفطية متقدمة  %19واألونتكاد فإنها تمثل حوالي  

بفارق كبير عن النسيج والقطن وتعد السياحة من بين أكبر ثالث صادرات ألكثر من ثلث هذه البلدان وباإلضافة 

 .ساهمة السياحة في اقتصاد بلد ما قوية بشكل خاص في اقتصاديات الجزر الصغيرةإلى ذلك فإن م

ويمكن أن يؤدي اعتماد البلدان النامية على السياحة إلى زيادة ضعف أدائها االقتصادي كونه قطاع غير مستقر 

سية الدولية يكبد البلد والسيما حساسيته للتغيرات الموسمية في البلد المضيف، فرحيل السياح نتيجة األحداث السيا

 . المضيف خسائر بالجملة

ومن ناحية أخرى البد من ادراك حقيقة المخاطر بالمنافسة بين قطاع السياحة وغيره من القطاعات االقتصاد 

وتتعلق هذه المنافسة المشتركة بين القطاعات بعوامل إنتاج أساسية وفي تنميتها تصبح أكثر ربحية وازدياد 

لقوى العاملة واألرض ورأس المال ويخلق هذا الطلب االضافي ضغوطا على أسواق عوامل احتياجاتها من ا

اإلنتاج ويؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليفها في بعض األحيان، زيادة قوية في األسعار واإليجار التي من شأنها 

الحاالت التي ) أن تؤدي إلى عملية تضخمية وتعارض االستخدام بين السكان وخصخصة األراضي الجماعية
                                                                 

1
-Ibid,p12 

2
 - Tourism In The Least Developed Contries, OMT, Madrid,2001,p15 
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، فضال عن المخاطر االجتماعية والبيئية المتعلقة (لوحظت في المغرب والمكسيك ومصر وبورما والفلبين

بالسياحة وبسبب العالقات الغير متناظرة يمكن أن تتولد توترات بين السياح والسكان التي من شأنها أن تغير 

الة كون المجتمعات غير منتظمة قد يتسبب في اختفاء هويتها كثيرا من السلوكيات الثقافية المحلية والقيم وفي ح

الثقافية التي كان يمكن تقديرها في سياق السياحة المسؤولة والمستدامة و ال يخفى خطر عدم التماثل في سوق 

العمل حيث تؤثر االنتهاكات على أبعادها المختلفة وظروف العمل والسلوك الرتبي الهرمي وإلى غير ذلك
1

، 

ا فإن تدهور البيئة الطبيعية وتفاقم التلوث الذي يمكن أن ينتج عن نشاط سياحي ضعيف التصميم والغير وأخير

تدمير الشعاب المرجانية، ) مراقب ليس أقل خطرا مما يؤدي إلى تدهور بيئي يهدد استمرارية الثقافة البيئية 

 (.تلوث المياه

تكون مستدامة ومن أجل االستفادة من الفوائد المحتملة وتؤكد هذه األخطار إلى الحاجة إلى سياحة مصممة و  

التي يتيحها هذا النشاط يجب أن تؤخذ في الحسبان جميع المخاطر التي يمكن أن تولدها السياحة ويجب تطوير 

السياحة وفقا لمعايير التنمية المستدامة التي تعزز المنافع من خالل الحد من المخاطر، وتستند االستراتيجية 

ائية الناتجة إلى التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتعنى بضرورة المشاركة في االنم

األنشطة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام وعلى المستوى الفردي والمجتمعي الوطني 

التراث الطبيعي والثقافي الحفاظ على ) واألجنبي كما يجب أن تستند إلى شرط االنصاف سواء بين األجيال 

لألجيال القادمة واإلنصاف بين األجيال في توزيع المنافع داخل كل جيل وبالتالي زيادة مشاركة كل الفئات 

المحرومة في ظل هذه الظروف يمكن للسياحة أن تفيد من يمارسها والبلدان التي ترحب بها بما في ذلك أقلها 

 .تقدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 - Human Resources Development, op-cit ;p07 
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 :خالصة الفصل

يمكن للسياحة أن تعزز السالم واالستقرار في البلدان النامية من خالل توفير فرص العمل، توليد الدخل وتنويع  

االقتصاد وحماية البيئة وتعزيز الوعي بين الثقافات، ومع ذلك يجب مواجهة للتحديات الرئيسية إذا أرادت 

بنى التحتية والقدرات البشرية ووضع االستفادة من هذه الصناعة من خالل تعزيز االستثمارات في ال

إستراتيجيات وطنية شاملة لتحديد أطر تنظيمية قوية للقطاع وآليات تحقيق أقصى قدر من األرباح بالعملة 

الصعبة داخل البلد فضال عن تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة والفساد، ولكن تحقق ذلك يبدأ من منطلق 

ل لجميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية أي تبني لفكرة التنمية تبني توجه تنموي سليم وشام

 .المستدامة ومن ثم تعزيز القدرات واإلمكانيات للنهوض بالتنمية السياحية المستدامة

العولمة في مجال السياحة من أهم محركات التنمية، نظرا لعّدة دوافع منها االقتصادية، السياسية، التكنولوجية    

واالجتماعية والبيئية والديمغرافية  فضال عن تأثيرها المباشر على السياحة من خالل التنمية االقتصادية خلق 

فرص العمل انتشار المعرفة التقنية وتطوير منتجات وأسواق السياحة فضال عن تغيرات البيئة والثقافة لذا وجب 

الحفاظ عليها إذ أرادت الدول النامية بما فيها الجزائر االستجابة لتحديات العولمة نحو تحقيق استدامة السياحة و

 .إذا أرادت النجاح في مسارها السياحي التنموي المستدام

لكن مع مناقشة التحديات كان البد من معرفة وضع القطاع السياحي في الدول النامية هل يستطيع استيعاب  

لترويجية حيث أن قطاع السياحة  في بعض البلدان حجم الزيادة المتوقعة في هذا القطاع بعد كل هذه الجهود ا

شهد نموا متزايدا مثل مدينة دبي، أبو ظبي في االمارات والدوحة في قطر وكذلك نجد  ( الدول العربية)النامية 

في البحرين فنادق على درجة عالية من الكفاءة ونفس الشيء في المملكة العربية السعودية ولكن تبقى الطاقة 

ي هذه الدول ال تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خالل السنوات القادمة هذا من ناحية الفندقية ف

ومن ناحية أخرى كثير من الدول النامية ذات العوائد السياحية الهامة تعود هذه العوائد للتسرب بشكل واردات 

السياحة كثير التشابك مع باقي نظرا لضعف البنية الصناعية والزراعية لهذه الدول وال يخفى أن قطاع 

القطاعات، لذا وجب على الدول النامية بصورة عامة و الجزائر بصورة خاصة أن تزيد من  نسبة االستثمارات 

 .في قطاع السياحة والتنسيق فيما بينها وبين الدول الجوار لدعم هذه الصناعة
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 تمهيد

استقاللها النهوض بقطاعها السياحي تعتبر الجزائر من إحدى الدول االفريقية التي حاولت بعد استرجاع   

من خالل العديد من المحاوالت إال ّأن هذه األخيرة تبقى متواضعة وال ترقى بالسياحة الجزائرية إلى 

مصف الدول السياحية، إذ بقيت انجازاته جد محدودة  مقارنة ببلدان العالم بصفة عامة والدول المجاورة 

مراتب متأخرة في جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية  ، حيث يحتل القطاعبصفة خاصةوالشقيقة 

قطاع السياحة والسفر العالمي وهو ما يضع الجزائر أمام تحديات كبيرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، 

وهي التي تسعى للخروج باالقتصاد الوطني عن تبعية قطاع المحروقات والعمل على تنويعه بما يساهم 

وفي الوقت الحالي تطمح  ناصب شغل تؤسس لديناميكية نشاط االقتصاد الوطني،في خلق ثروة حقيقية وم

وجعلها واحدة من األولويات القومية وتحويلها إلى أحد مراكز  الجزائر إلى دخول سوق السياحة الدولية

طط الجذب السياحي من الدرجة األولى كما تعلق أمال كبيرا على االستراتيجية الجديدة التي جاء بها المخ

حيث يعتبر أول استراتيجية شملت كافة الجوانب السياحة وتمتد على عّدة مراحل  0232التوجيهي آلفاق 

 :على المدى القريب والمتوسط والبعيد وبناء على ما تقدم سيتم تقسيم الفصل إلى

 تطور السياحة في الجزائر وأهم مؤشراتها؛: المبحث األول

 إلجتماعي للسياحة في الجزائراألداء االقتصادي وا: المبحث الثاني

ر امن خالل نموذج االنحد اختبار العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر: المبحث الثالث

 الخطي البسيط ونموذج التكامل المشترك واختبار السببية
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 المبحث األول تطور السياحة في الجزائر وأهم مؤشراتها

كلم ومناخ متنوع يجعل السياحة  0022لمناطق خالبة وشريط ساحلي يمتد على مسافة الجزائر تمتلك   

مستمرة على طول السنة وكذلك صحراء واسعة مصنفة ضمن أروع صحاري العالم، باإلضافة إلى تعدد 

التقاليد والعادات التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن فئة مجتمعية إلى أخرى وتنوع اآلثار والفنون 

أن ننسى الحمامات والمراكز المعدنية المنتشرة في أرجاء الوطن والتي تساهم في معالجة الكثير من  دون

 :األمراض وهذا  ليس وليد اليوم وإنما يعود للحقبة االستعمارية؛ وسيتم تناول المبحث من خالل

 تاريخ ظاهرة السياحة في الجزائر؛: المطلب األول

 ؛حي في الجزائراالستثمار السيا: المطلب الثاني

 .مؤشرات السياحة في الجزائر: المطلب الثالث

 تاريخ ظاهرة السياحة في الجزائر: المطلب األول

 قبل االستقالل: الفرع األول

باعتبار الظاهرة السياحية في الجزائر حديثة النشأة فإن ظهورها يعود إلى الحقبة االستعمارية أي قبل   

أسس المستعمر  0981التاسع عشر، خالل االحتالل الفرنسي للبالد ففي مع بداية القرن  0810االستقالل 

اللجنة الشتوية الجزائرية وبواسطة الرعاية واإلشهار تمكنت من تنظيم قوافل سير عديدة من أوروبا نحو 

الجزائر فهذه المرحلة جلبت العديد من السياح األوروبيين الكتشاف المناظر الطبيعية لبالدنا وهو ما دفع 

 0802المستعمر الفرنسي إلى التفكير في إنشاء هياكل قاعدية تلبية لحاجيات الزبائن األوروبيين وفي سنة 

 0808تم تشكيل نقابة سياحية في قسنطينة وفي  0801تم تشكيل نقابة سياحية في مدينة وهران وفي سنة 

السنة تم إنشاء القرض الفندقي نقابة تواجدت آنذاك وفي نفس  02تم إنشاء  فدرالية السياحة والتي تجمع 

تم إنشاء الديوان الجزائري للنشاط  0830المكلف بمنح القروض للمستثمرين في مجال السياحة وفي سنة 

االقتصادي والسياحي الذي كان يهدف إلى تنمية سياحية واستمر نشاطه حتى بعد االستقالل وقد بلغ عدد 

ائح لذا أدرك المستعمر أهمية الموارد السياحية في ألف س 022حوالي  0822السياح في الجزائر سنة 

والخاص  0821الجزائر حيث تم وضع برنامج موسع خاص بالتجهيزات السياحية في مخطط قسنطينة 

ممركزة بالجزائر العاصمة لدليل على أهمية السياحة في  %01غرفة لفنادق حضارية  01022بانجاز 

الجزائر
1
. 

 

 

                                                                 
1
مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول السياحة في الجزائر ، 4141الواقع السياحي في الجزائر وأفاق النهوض به في مطلع عبد القادر شاللي،  - 

 39،ص1313ماي  11-11واقع وآفاق، جامعة البويرة،
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 غداة االستقالل :الفرع الثاني

 التي و المطاعم و الفنادق تسيير في مختصة لجنة الهياكل هذه تسيير تولى سرير، 5922 الجزائر ورثت  

 اللجنة هذه عن الدولة تخلت 1966 سنة في و .الذاتي التسيير لنظام خاضعةو  1965 سنة تأسست

 الشباب وزارة وصاية تحت كان و 1962 سنة أنشأ الذي للسياحة الوطني الديوان إلى مهامها أسندتو

 في الديوان مهام تتمثل و السياحة وزارة إحداث تم رئاسي قرار بواسطة و ،0812 غاية إلى الرياضةو

 بواسطة ذلك و للسياحة الدولي السوق في الجزائري السياحي بالمنتج التعريف و الدولة أمالك تسيير

 لم 0811 -0810 الفترة خالل عموما. )وفرانكفورت باريس ستوكهولم،( الخارج في الثالث وسطائه

 ترد و بضعف المرحلة هذه خالل السياحة تميزت و المعالم محددة تنمية أية من السياحي القطاع يستفد

 شهاراإل و بالدعاية تتكفل التي السياحية الوكاالت انعدام المؤهلة، العاملة اليد في نقص السياحية، الهياكل

 محاولة إلى الدولة دفعت التي النقائص من غيرها و ... السياحية، الثروات و للهياكل تنظيم أي انعدام

 أول خالل من السياحي بالقطاع الحقيقي االهتمام بداية 1966 سنة تعتبر و السياحية الثروات استغالل

 السياحية الثروات مجمل حول السياحة وزارة قدمته شامل تقييم فبعد الوطني المستوى على حكومي عمل

 إحداثها الواجب السياحية المنشآت نوع و السياحة فوائد و أهمية تحديد بعد و الجزائر،  عليهاتتوفر  التي

 الثقافية،و الطبيعية السياحية الشروط تحسين :في أساسا المتمثلة و السياحي الميثاق توجهات تحديد تم

الفندقية الصناعة وتطوير إنشاء و السياحي التوسع مناطق اختيار
1
. 

 السياحة ضمن المخططات الوطنية: الفرع الثالث

بعدما حددت الحكومة أهدافها من التنمية السياحية، وحددت نوع : السياحة ضمن المخطط الثالثي 1

السياحة التي ترغب في تطويرها، حاولت ترجمة ذلك في المخطط الثالثي، حيث سجلت السياحة ضمن 

ترصدها الدولة للمشاريع التنموية بمختلف القطاعات االقتصادية، وكان الهدف االستثمارات الوطنية التي 

 .من وراء ذلك هو جعل القطاع السياحي يساهم في عملية التنمية الوطنية

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 ،2111جامعة الشلف، الجزائر، األول، العدد ،إفريقيا شمال اقتصاديات مجلة ،الجزائر في السياحة مؤشرات و مقومات ،كواش خالد - 1

  222 -222ص
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-1929توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالل المخطط الثالثي : (22-21)جدول رقم 

1929 

 (مليون دينار جزائري)

 النسبة المئوية المبالغ المخصصة لكل قطاع القطاعات

 29.12 2222 الصناعة

 01.91 0918 الزراعة

 02.02 0002 الهياكل األساسية

 29.03 800 التريبة

 23.10 203 السكن

 20.22 090 السياحة

 20.02 001 التكوين

 20.11 082 الضمان االجتماعي

 23.19 220 اإلدارة

 20.82 002 متفرقات

 %022 00219 المجموع

 .29/29وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء المخطط الثالثي : المصدر

أن القطاع السياحي رتب في آخر االهتمامات من حيث المبالغ المالية  يتبين من خالل الجدول أعاله      

من االعتمادات  %20.22 مليون دينار جزائري، أي نسبة 090المخصصة له، وذلك بمبلغ ال يتجاوز 

 ترددالتوزيع  ويفسر هذامليون دينار جزائري  00219الكلية المخصصة لهذا المخطط، والمقدرة بـ 

قدمها للتنمية وخاصةً المردود من يالمساهمة التي يمكن أن والقطاع  من االستثمار فيالدولة وتخوف 

الصناعي الذي كانت الدولة تعول عليه كثيًرا، العملة الصعبة مقارنةً مع القطاعات األحرى مثل القطاع 

مليون دينار جزائري، أي نسبة  2222والمقدر ـب  وهذا يظهر من خالل االعتماد المالي المخصص له

وفي هذا المخطط تم إنشاء بعض الفنادق من إجمالي االستثمارات المخصصة لهذا المخطط  29.12%

سرير 00329ومعاهد التكوين السياحي وكذا انجاز 
1
. 

                                                                 
1

 31، مرجع سابق،صعبد القادر شاللي - 
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 1929-1929حصيلة برنامج المخطط الثالثي بين سنتي : (22-20) جدول رقم

العمليات 

 المقررة

عدد 

األسرة 

 المبرمجة

النسبة 

 المئوية

عدد 

األسرة 

 المنجزة

النسبة 

 المئوية

 العجز

. ع

 األسرة

النسبة 

 المئوية

 12.2 2312 32.2 0221 20.1 1111 محطات شاطئية

محطات 

 حضرية

0122 00.1 022 02.2 0381 92.1 

محطات 

 صحراوية

0909 03.8 091 02.1 0230 92.3 

 11.0 0921 22 22 00.9 0921 معدنيةحمامات 

 %11.2 02032 %00.2 0821 %022 03290 المجموع

في ظل االستراتيجية السياحية ( 0202-0222)عوينان عبد القادر، السياحة في الجزائر االمكانيات والمعوقات : المصدر

العلوم االقتصادية،جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في SDAT2025الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

 026، ص0210-0210السنة الجامعية 

 02032عجز فادح قدر بـ ، سجل القطاع 0818 سنة يتضح أنه إلى غاية نهاية من خالل الجدول أعاله   

 . نجاز وسوء تحديد المسؤولية اإلدارية، وهذا مرده إلى ضعف قدرات اال%11.2سرير أي نسبة 

وهي  جاء هذا المخطط بنفس أهداف المخطط السابق تقريبًا :المخطط الرباعي األولالسياحة ضمن  -0

العمل على بناء مرافق سياحية موجهة بالدرجة األولى للسياحة الخارجية حيث ترمي األهداف المسطرة 

ديرات والستقبال هذا العدد وحسب تق في هذا البرنامج إلى استقبال أكثر من مليون سائح مع نهاية العشرية

سرير مع نهاية العشرية ومن أجل  822222و  122222فإنه يجب رفع قدرات االستقبال إلى  نيالمختص

المقرر تطبيقه وسرير خالل نهاية المخطط الرباعي األول  32222الوصول إلى هذا الهدف برمج إنجاز 

جية حيث رصد لهذا وذلك من أجل تلبية الحاجيات السياحية الداخلية و الخار 0813-0812في الفترة 

مليون دينار  09من إجمالي االستثمارات المقدرة بحوالي  %20.2مليون دينار اي نسبة  122البرنامج 

 :الموزعة حسب الجدول التاليو
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 (1990-1992) توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل الرباعي األول: (22-20)جدول رقم 

لكل  المبلغ المخصص القطاعات التنموية

 قطاع

 النسبة

 22 00222 الصناعة

 02 2022 الزراعة

 29 0321 الهياكل الساسية

 22 0202 السكن

 02 0109 التربية

 20.2 122 السياحة

 20 292 التكوين

الضمان 

 االجتماعي

832 23.2 

 23.0 912 اإلدارة

 23 922 متفرقات

 23.0 112 النقل

 022 01131 المجموع

 .012 عبد القادر، مرجع سابق، صعوينان : المصدر

من خالل الجدول أعاله يتضح أن القطاع السياحي مازال يحتل المراتب األخيرة بين القطاعات     

نصف بالنسبة للمخطط الثالثي اللقطاع إلى أكثر من لالميزانية المخصصة في  الزيادةاالقتصادية، رغم 

لالزمة للقطاع السياحي بل هو ناتج عن الزيادة الكلية في السابق، ولألسف هذا ال يدل على إعطاء العناية ا

 . ميزانية المخطط الرباعي األول

أن األهمية الكبرى أعطيت للمشاريع المتبقية من المخطط الثالثي السابق وهذا ما  الجدول أيضاويظهر 

قة ناجحة أدى إلى يبين عدم القدرة على اإلنجاز في الفترة المحددة وعدم تقدير ميزانية المشاريع بطري

تطور تداخل المشاريع المتبقية على حساب المشاريع الجديدة، وهي من بين األسباب التي أدت إلى عدم 

وبعد نهاية فترة المخططين الثالثي والرباعي األول الممتدة من سنة  القطاع السياحي بالشكل المخطط له

0811 
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سرير عما كان مقرًرا  01222ر بعجز يقارب سري 8032، وصل عدد األسرة المنجزة إلى 0813إلى  

 ألول أي اسرير فقط من البرنامج المقرر في المخطط الرباعي  1912انجازه حيث تم إنجاز 

المخطط الرباعي األول في  يتضح أنوبالتالي عما كان مقرًرا % 12.22ر نسبته بـ تسجيل عجز تقد

من حيث العجز المسجل في اإلنجاز وعدم بلوغ األهداف المسطرة في هذا  يعتبر سابقةالمجال السياحي 

المخطط، وهي بوجه خاص
1

: 

 .زيادة الدخول من العملة الصعبة عن طريق السياحة الخارجية -

 .خلق مناصب شغل جديدة من خالل توسيع هياكل االستقبال والهياكل المرافقة لها -

عرفت هذه الفترة عدة تغيرات تمثلت فيما : (1999-1992)ي السياحة ضمن المخطط الرباعي الثان -3

 :يلي

لكن هذه   (ATA)بالوكالة التجارية للسياحة (SONATOUR) :إلحاق المصالح التجارية التابعة لـ -

 ؛ولم تدم العملية سوى سنتين األخيرة أثبتت عدم نجاعتها

التي أسندت إليها مهمة تسويق   (SAN-ALTOUR)، أنشئت الشركة الوطنية للسياحة0811في سنة  -

 ؛المنتوج السياحي الجزائري

التي تولت مهمة إنجاز مشاريع التنمية السياحية،   (ETT)إنشاء مؤسسة األعمال السياحية الجزائرية -

وفي  سرير 09222انجازها، لم ينجز سوى سرير المبرمج  22222لكن هي األخرى فشلت، فمن بين 

مليون دينار جزائري، أي  0032ارات المرصودة لهذه الفترة حوالي هذا المخطط وصل حجم االستثم

عما كان عليه الحجم في المخطط الرباعي األول، غير أن ذلك ال يعني أن القطاع % 022بزيادة تفوق 

ارتفع في سلم أولويات التنمية الوطنية ألن مقدار الزيادة المقررة في هذا المخطط كانت نفسها بالنسبة 

وذلك بسبب زيادة حجم الميزانية العامة وارتفاع تكاليف االستثمار في جميع  اعات األخرىلجميع القط

. القطاعات مما يجعل مكانة السياحة ثابتة في السياسة التنموية للدولة الجزائرية عبر المخططات الثالثة

مخطط الرباعي الثاني في ال ويةوالجدول التالي يبين كيفية توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات التنم

 :0819زائد برنامج خاص بقطاع السياحة لسنة  0811إلى  0812من 
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 توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات التنموية خالل المخطط الرباعي الثاني: (22-22)جدول رقم 

(1992-1999) 

 (جزائري مليون دينار)

 النسبة المبلغ المخصص لكل قطاع القطاعات التنموية

 المئوية

 23.2 29222 الصناعة

 02 00222 الزراعة

 22.0 2122 المياه

 20.2 0222 السياحة

 20 022 الصيد

 02 02222 البنية االقتصادية

 28 8821 التربية والتكوين

 03.3 02102 الشؤون االجتماعية

 20.3 0388 اإلدارة

 20.3 0202 دراسات مختلفة

 022 002031 المجموع

 010عبد القادر عوينان، مرجع سابق، ص: المصدر

ـ من مالحظتنا للجدول أعاله، فإن حصة السياحة في توزيع االستثمارات اال     جمالية والمقدرة ب

مليون دينار جزائري قد انخفضت عما كانت عليه في المخطط الرباعي األول، وذلك من نسبة  002031

مليون  0222االستثمار لهذا القطاع والمقدرة ـب ورغم هذه الزيادة الرقمية في % 20.2إلى % 20.2

أما الشيء الذي تم تأكيده في هذا المخطط هو االهتمام بالسياحة الداخلية التي كانت مهملة من قبل . دينار

في إطار المبادرات الجديدة للمخطط الرباعي الثاني :"وهذا ما أكده المخطط الرباعي الثاني الذي جاء فيه

التي توجه من اآلن فصاعًدا إلى تلبية حاجيات الراحة المنتظمة،  ترقية السياحة الداخليةيجب أن نشرع في 

التي أدى إليها ارتفاع مستوى المعيشة ونمو الدخل وعليه فإنه تقرر إنجاز مركزين سياحيين في هذا 

 .إلخ...صيفيةالوتتمثل هذه المراكز في الحمامات المعدنية والخدمات الصيفية والقرى " المجال
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إن ما يميز هذا المخطط هو بلوغ الوعي  (:1962-1962)السياحة ضمن المخطط الخماسي األول  -2

واألولوية التي أعطيت للسياحة الحضرية دون سواها في  لدى المسيرين بضرورة إحداث التوازن الجهوي

تطوير ثالثة مناطق لتغطية التكاليف الخاصة ب مليون دينار 32222: المخططات السابقة فقد خصص مبلغ

سياحية نموذجية في شرق وغرب ووسط البالد والموجهة أساًسا نحو السياحة الداخلية والتي توافق التقاليد 

مليار سنتيم جزائري مخصصة للمشاريع الجديدة قيد  20.1: الجزائرية ووزعت هذه المبالغ كما يلي

وكان هدف هذا المخطط الوصول . جديدةيار سنتيم جزائري، مخصصة للمشاريع اللم 20.9اإلنجاز، و 

 :مشروع، وزعت كما يلي 98، وعليه برمج 0892سرير سنة  22992إلى طاقة إيواء تقدر بـ 

 (1962-1962) المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي األول(: 22-22)جدول رقم 

 المجموع حمامات تخييم حضري مناخي صحراوي ساحلي النوع

عدد 

 المشاريع

20 20 22 30 22 28 98 

 01222 0122 0022 1822 0022 0322 3322 عدد األسرة

 012عوينان عبد القادر، مرجع سابق،ص: المصدر

ما يالحظ من الجدول أعاله، أنه لم يتم انطالق أي مشروع من المشروعات الجديدة التي وضعت في        

إطار المخطط هذا رغم انتهاء الدراسات الخاصة بها بسبب األزمة االقتصادية للدولة والتوجهات السياسية 

 .واالقتصادية الجديدة

الدولة الجزائرية في هذا المخطط أهمية السياحة في أدركت : السياحة ضمن المخطط الخماسي الثاني -2 

لذا خصصت برنامًجا ماليًا كبيًرا هدفه متابعة سياسة التهيئة السياحية وتطوير  تفعيل النشاط االقتصادي

الحمامات المعدنية والمناخية وكذا تنويع المتعاملين كالجماعات المحلية والقطاع الخاص والعمل على 

 0922ولهذا الغرض، خصصت الدولة غالفًا ماليًا قدره . والتحكم في الطلب السياحي المركزية االستثمار

إلى ما يلي 0898مليون دينار جزائري لتحقيق هذه المشاريع فقد وصلت طاقات االستقبال في نهاية 
1
: 
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 1969طاقة االستقبال نهاية : (22-22)جدول رقم 

 القطاع

 النوع

 النسبة المجموع الخاص العام

 01.12 03301 0022 00090 البحري

 03.02 1330 0022 3130 الصحراوي

 02.12 2001 0209 3299 الحمامات

 20.03 0232 11 822 اإلقليمي

 21.21 00289 01010 2331 الحضري

 022 29320 00212 02920 المجموع

 // 022 21.2 23.2 النسبة

 .012عوينان عبد القادر، مرجع سابق،ص: المصدر

، 0898إلى  0892مع الفترة الممتدة بين  0892إلى  0811الفترات السابقة أي من سنة  تإذا ما قارن  

للقطاع % 21.21سرير بنسبة  32238بحوالي  نالحظ أن طاقات اإليواء قد ارتفعت خالل هذه الفترة

قليمية تبقى ضئيلة أي كما نالحظ أن الفنادق الحضرية تحتل المرتبة األولى بينما نسبة الفنادق اإل  الخاص

 022222أما التدفقات السياحية بقيت مستقرة مقارنة بالفترة السابقة إذ تراوحت بين   %20.03بنسبة 

 .سائح 302222سائح حسب السنوات وبمعدل سنوي يقدر بـ  222222و

 االستثمار السياحي في الجزائر :المطلب الثاني

 لسياحي في الجزائراإلطار القانوني لالستثمار ا : الفرع األول

أت التجربة الجزائرية في مجال االستثمار مباشرة بعد االستقالل بإصدار أول قانون لالستثمار فكان بد 

بهدف بعث النشاط االقتصادي وإنعاش  0813جويلية  01ليدعم االستثمار المؤرخ في  011-13القانون 

ني فراغا أحدثته هجرة الحياة االقتصادية من جديد وإعادة بناء وتنمية االقتصاد الجزائري الذي كان يعا

المعمرين بعد االستقالل والمحافظة واإلبقاء على رؤوس األموال األجنبية الموجودة في الجزائر وإلى 

جلب االستثمارات األجنبية وبعد تدهور األوضاع االقتصادية وتزايد تسرب رؤوس األموال الخارجية 

 هو  0811التفكير في وضع قانون آخر سنة ب 011-13اهتدت الجزائر لسن تشريع جديد إثر فشل القانون 
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المتضمن قانون االستثمار للقطاع الوطني واألجنبي، أما  0811سبتمبر  02المؤرخ في  092-11القانون 

 فيما يخص السياسة االستثمارية اتجاه األجانب فقد عرفت منعرجا جديدا سمحت بمشاركة رأس المال 

بمساهمة رؤوس أموال الدولة من خالل الشركات الوطنية إذ األجنبي في إطار خلق شركات مختلطة  

 المتعلق بتأسيس الشركات االقتصادية المختلفة وسيرها  0890أوت  09المؤرخ في  03-90سمح القانون 

في إطار المخطط الوطني للتنمية حيث يمكن لالستثمارات األجنبية العمل في الجزائر وحصولها على 

وهذا ما يؤكد  %20المشاركة في شركات مختلطة مع مؤسسات القطاع العام إعفاءات ضريبية شريطة 

بداية انفتاح االقتصاد الوطني من خالل السماح للقطاع الخاص وكذا رأس المال األجنبي بالمشاركة في 

بمشاركة  03-90المعدل والمتمم للقانون  03-91تحقيق أهداف استراتيجية تنموية، حيث سمح القانون 

ل األجنبي في إنشاء شركات مختلطة بمساهمة رؤوس أموال الدولة وفق تسهيالت جديدة  متمثلة رأس الما

سنة وفق القانون  88سنة إلى مّدة قد تصل إلى  02خاصة في تمديد مّدة حياة المؤسسة المختلطة من 

س المال التجاري الجزائري وتسهيالت في تحويل األموال للخارج ولتحديد حصة الشريك األجنبي في رأ

المتعلق  0899جويلية  00المؤرخ في  02/99وفي إصالحات الثمانينات سمح القانون  %28بنسبة 

 .بتوجيه االستثمارات الخاصة الوطنية

 0882أفريل  02المؤرخ في  02/82عملت الجزائر في إطار إصالح النظام النقدي على وضع القانون 

الستثمارات األجنبية في الجزائر وبالرغم من أنه ليس استثمار المتعلق بالنقد والقرض كنقطة بداية لتدعيم ا

إال أنه يؤكد ترخيص المشرع الجزائري للمقيمين وغير المقيمين بالحرية الكاملة للقيام بالشراكة أو 

باالستثمار المباشر وتحويل األموال بين الجزائر والخارج لتمويل مشاريع اقتصادية وفي أواخر سنة 

المتعلق بقانون االستثمارات 0883أكتوبر  2المؤرخ في  00-83وم التشريعي صدر المرس 0883
1

 ،

الخاص بالنقد والقرض وبهذا حققت الجزائر قفزة نوعية في التعامل مع القضايا  82/02تكملة لقانون 

ء تلك االستثمارات األجنبية المباشرة في إطار نظام تشريعي جديد وألغى القوانين الصادرة المخالفة باستثنا

 .المتعلقة بالمحروقات

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد المتعلق بترقية االستثمار 5991يوليو  51المؤرخ في  54/91المرسوم التشريعي رقم  - 

 1919ربيع الثاني  19الصادرة في 
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المعدل بتطوير االستثمار 0220أوت  02المؤرخ في  23/20تاله بعد ذلك األمر 
1

المعدل بموجب األمر  

المتعلق بتطوير االستثمار 20/23المعدل والمتمم لألمر  0221يوليو  02المؤرخ في  29/21
2

وكانت آخر 

 28/01الستثمار السياحي خصوصا بموجب القانون رقم التفاتة تشريعية لتطوير االستثمار عموما وا

والمتعلق بترقية االستثمار 0201أوت  23المؤرخ في 
3
. 

 في الجزائر مقومات االستثمار السياحي: الفرع الثاني

 تتجلى مقومات االستثمار السياحي في ضرورة توافر العقار وطرق التمويل

 العقار السياحي: أوال

يعتبر العقار محددا أساسيا إلنجاح وإنعاش االقتصاد الوطني والقضاء على اإلختالالت الداخلية  

والخارجية فيه وعامال مساعدا على جلب واستقرار المستثمرين ويعرف العقار على النحو الذي اتجه إليه 

تعلق بمناطق الم 01/20/0223المؤرخ في  23/23من قانون رقم  02المشرع  الجزائري في المادة 

يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من األراضي " التوسع والمواقع السياحية والتي تنص على ما يلي

المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية ويضم األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية 

"والخاصة وتلك التابعة للخواص
4

لممارسات المرتبطة بالعقار والتي مع اإلشارة على جملة العراقيل وا 

من شأنها عرقلة استثمار العقار والتي يمكن تلخيصها
5
: 

سوء التسيير فرغم وجود اإلطار التشريعي إالّ أن السلطات لم تستطع مراقبة هذا المورد لكونه يسير من  -

إلى تسيير فوضوي ال  مما أدى( الوكاالت العقارية، الجماعات المحلية، اإلدارة السياحية) عّدة منتجين 

 يسمح لإلدارة بالتصرف في أخذ قرار منح األراضي وإقرار سياسة مناسبة للتنمية السياحية؛

عدم دقة الدراسات في المرحلة األولى المتعلقة بتحديد الموارد السياحية بسبب نقص اإلعتمادات المالية   -

للحماية والتحكم في العقار الخاص بمناطق الممنوحة لهذا الغرض مما أدى إلى وضعية صعبة وغير ثابتة 

التوسع السياحي مما ساهم في اإلقامات الفوضوية والبناءات غير الشرعية واإلضرار بالطبيعة والمواقع 

 السياحية

                                                                 
1

الصادرة في  99الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ،المتعلق بتطوير االستثمار 4115أوت 41المؤرخ في  11/15األمر رقم  - 

13/31/1331  
2

الجريدة الرسمية للجمهورية  ،المتعلق بتطوير االستثمار 11/15المعدل والمتمم لألمر  4119 جويلية 51المؤرخ في  19/19األمر رقم  - 

  14/39/1331الصادرة في 99الجزائرية العدد 
3

الصادرة  91ة العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري المتعلق بترقية االستثمار ، 4159 أوت 11المؤرخ في  19/59القانون رقم  - 

  30/31/1311في
4

، جامعة الشلف، الجزائر، مجلة الباحثبن حمودة محبوب وبن قانة اسماعيل، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبي،  - 

 11، ص 31العدد
5

"  المؤتمر الدولي حول، مداخلة ضمن السياحي في الجزائراالستراتيجيات التنموية المستدامة للنهوض باالستثمار خير الدين معط هللا،  - 

 11، ص 1311من سبتمبر  1/9/1، جامعة الشرق األوسط، األردن، آيام "تطوير السياحة والفندقة في الوطن العربي"
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تأخر في تحضير مناطق التوسع وتهيئتها بسبب نقص إمكانيات الدراسات نتيجة لقوة وحجم إنجاز  -

 إليكولوجي لهذه المناطق التي تقلل من قيمتا وغايتها السياحيةمنشآت االستقبال مع الطابع ا

المضايقات التي يواجهها المتعاملون للحصول على قطع أراضي واالنتفاع بها فأمام صعوبة الحصول  -

عليها ظهر تأخر كبير في وتيرة انجاز المشاريع االستثمارية لعمليات المضاربة والمتعلقة بقطع األراضي 

ل مناطق التوسع السياحي وذلك خرقا للتشريع  المتعلق بالبيئة والتعمير والعقار السياحي مما الواقعة داخ

( أجنبي أو محلي) أدى إلى ارتفاع أسعار العقار السياحي وعزوف القطاع الخاص على االستثمارات فيه 

تناء العقار من مجموع طلبات االستثمار فمبلغ الحصول واق %0حيث بلغت طلبات االستثمار السياحي 

 من االستثمارات األجنبية؛ %03السياحي يصل وحده إلى 

عدم التطبيق الصارم والفعلي للتنظيم الخاص بحماية مناطق التوسع السياحي فسن القوانين وحده ال  -

يكفي فأهمية القوانين تأتي عند تطبيقها على أرض الواقع واتخاذ اجراءات ردعية ضد المضاربين 

 .ومدمري البيئة

 التمويل: ثانيا

الدول على تشجيع مشاريعها الصناعية واالقتصادية والزراعية والسياحية على عّدة طرق تعتمد كل   

للتمويل أغلبها يعتمد على القروض المقدمة تبعا لضمانات يقدمها المستثمر من خالل الرهن أو منح فوائد 

 :ومن أشكالها القروض الممنوحة

إن البنوك التجارية لها حصة قروض تمنحها في حالة وجود السيولة : القروض المتوسطة للتعبئة -

الالزمة لذلك وتمويلها لقطاع اقتصادي معين إالّ أن الطلب على هذه القروض قد يفوق إمكانية البنك 

التجاري ولذا يلجأ المستثمر للبنك المركزي وهذا بهدف الحصول على حصة أخرى من أجل التمويل 

بالنسبة لهذا النوع من القروض من سنتين إلى خمس سنوات وقد يعتمد على التمويل  وتتراوح هذه المّدة

الذاتي في المشاريع السياحية قصد ترقيتها انطالقا من المرافق التابعة للمستثمر ذاته والنتائج المحصل 

 .زبائنه عليها فمثال الفندق يمول نفسه بنفسه من خالل بيع الخدمات من طرفه ودفع المستحقات من قبل

وعليه تمويل المشاريع السياحية يعتمد على عّدة مصادر يدفع من شأنه انطالقا من القوانين الضابطة له 

من خالل منح القروض للمستثمرين في هذا المجال لغرض تحقيق التنمية المحلية والوطنية والدولية 

ن مساعدات وإعانات الدولة للجمعيات وجلب العملة األجنبية لخزينة الدولة وقد تمول المشاريع السياحية م

 .السياحية المعتمدة خاصة المتواجدة في مناطق التوسع السياحي كذلك قد يكون التمويل ذاتيا كالفنادق

ويتطلب االستثمار السياحي موارد مالية ضخمة إلنشاء المرافق والمؤسسات السياحية وينطوي على   

 معدل عال من المخاطر كون االستثمار يتم في أصول ثابتة لمّدة طويلة كما أن المشروع السياحي يحتاج 
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يصل إلى مرحلة تحقيقها إلى مّدة ثالث سنوات من تاريخ االستغالل حتى يتمكن من تحقيق المردودية وال 

فعليا إالّ بعد مّدة تصل في المتوسط إلى ثمان سنوات مما يتطلب تكييف االئتمان المصرفي مع هذه 

تقديم منتجات مالية متميزة خاصة بالقطاع السياحي مع تخفيض معدالت الفائدة . الخصوصيات من خالل

وإمكانية التأجيل
1

البنوك الجزائرية التي تنتمي أغلبها للقطاع العام  ؛ إن هذه المنتجات المالية ال تتوفر في

وهي بنوك تجارية تمنح قروض متماثلة لكل القطاعات وال تراعي خصوصية القطاع السياحي، األمر 

الذي صعب كثيرا من مهمة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تمويل المشاريع االستثمارية بنسبة كبيرة من 

لمثل هذا النوع من االستثمارات فنجد أن المستثمرين يشتكون أن  تمويل البنوك الخاصة والمشجعة

القروض الممنوحة هي قروض قصيرة ومتوسطة األجل ال تتناسب مع طبيعة االستثمار السياحي؛ ضف 

إلى ذلك أن النشاط السياحي هو نشاط موسمي ودرجة المخاطر تختلف من موسم آلخر كما أن التدفقات 

 تشجع على المخاطرة بقروض فوائدها مرتفعة تفتقر إلى تشجيع والتحفيز في بيئة السياحية نحو الجزائر ال

استثمارية غير مستقرة  كما أن عدم فعالية السوق المالية الجزائرية أدى إلى عزوف المستثمرين األجانب 

عن االستثمار في القطاع السياحي الذي يحتاج إلى بورصة أموال فاعلة حتى تزيد من االكتتاب 

المشاركة في رؤوس األموال المؤسسات السياحية وتوزيع المخاطرة على عّدة شركاءو
2
. 

 في الجزائر التحفيزات التشريعية المخولة للمستثمر السياحي: الفرع الثالث

 :إذ يستفيد المستثمر في مرحلة اإلنجاز من المزايا التالية

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة -


والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا والتي ، فيما يخص السلع 

 تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار السياحي؛

 اإلعفاء من الحقوق الجمروكية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛ -

عقاري إعفاء المستثمر السياحي من دفع حق نقل الملكية بعوض باإلضافة إلى الرسم على اإلشهار ال -

 عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار االستثمار السياحي؛

اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية المتضمنة حق  -

 االمتياز على األمالك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة إلنجاز المشاريع االستثمارية؛

 

                                                                 
1

، مداخلة ضمن (4155-4111)إشكالية تمويل االستثمار السياحي في الجزائر،دراسة تحليلية خالل الفترة بوسعدي الهام، بواللج منير،  - 
، مركز الجامعي، تيبازة، الجزائر،يومي "االستثمار السياحي بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة" فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول 

 .31،ص1319نوفمبر  11-19
2

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ةيقتصادية الدولالسياحة الجزائرية بين متطلبات االقتصاد الوطني والمتغيرات االشرفاوي عائشة،  - 

 191، ص4151-4152، السنة الدراسية ،30علوم التسيير، جامعة الجزائر 
 -  يؤسس الرسم على القيمة المضافة على رقم األعمال واإلجراءات المهنية المحققة مع احتساب كل الحقوق والرسوم ولمزيد من المعلومات

 11،ص1311ى الدليل الخاضع للضريبة الصادر عن وزارة المالية يمكن اإلطالع عل
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من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح األمالك الدولية خالل  %82تخفيض بنسبة  -

 فترة إنجاز االستثمار؛

سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار  02اإلعفاء لمدة  -

 .االستغاللالسياحي من تاريخ االقتناء كما يستفيد المستثمر من مزايا أخرى بمرحلة 

 :كما يستفيد المستثمر من المزايا التالية في مرحلة االستغالل

 اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني؛ -

 اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة؛ %22تخفيض بنسبة  -

السياحي زيادة  وعندما يتعلق األمر باالستثمار السياحي في مناطق الجنوب والهضاب العليا فإن المستثمر

 :على استفادته من المزايا السابقة في مرحلة االنجاز فإنه يتمتع بما يلي

تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات األشغال المتعلقة بالمنشآت الضرورية إلنجاز االستثمار وذلك بعد أن  -

 يتم تقييمها من قبل الوكالة؛

المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة بعنوان مسح اإليجارية السنوية  التخفيض من مبلغ اإلتاوة -

 :األراضي عن طريق االمتيازات من أجل إنجاز المشاريع االستثمارية وذلك كالتالي

من مبلغ  %22بالدينار الرمزي للمتر المربع خالل فترة عشر سنوات وترتفع بعد هذه الفترة إلى  -

المقامة في واليات الجنوب الكبير  والهضاب العليا أما  استفادة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية

في مرحلة االستغالل فيستفيد المستثمر في مناطق الهضاب العليا والجنوب من المزايا الجبائية سابقة 

 .الذكر لمدة عشر سنوات

 :باإلضافة إلى ما سبق يستفيد المستثمر السياحي من 

 الموافقة المسبقة من قبل المجلس الوطني لالستثمار؛مليار دينار شريطة  2مبلغ يساوي أو يفوق  -

يصنف االستثمار سياحيا من قبيل االستثمار المنصب على النشاطات ذات االمتياز المنصوص عليه  -

 من قانون االستثمار؛ 02في المادة 

مع اإلشارة أنه في حالة وجود عّدة مزايا من نفس الطبيعة تطبق المزايا األصلح واألفضل للمستثمر   

السياحي وبمعنى آخر إذا منح قانون السياحة امتيازات أفضل للمستثمر السياحي أفضل من تلك المزايا 

 .إمكانية الجمع بين االمتيازاتالتي يخولها قانون االستثمار أو القانون الجبائي للمستثمر السياحي مع عدم 
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   0202المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  :الفرع الرابع

الزراعة، ) أن القطاع السياحي اليوم يعتبر بمثابة التنمية المستدامة على غرار القطاعات األخرى بما   

قتصادي ومصدر لخلق الثروات فهو يشكل دعما للنمو اال( الخدمات، النقل، األشغال العمومية، الثقافة

ومناصب الشغل والمداخيل المستدامة السيما على المستوى المحلي، فإن الجزائر أولت أهمية كبيرة لهذا 

القطاع اعتمادا على ما بنته أو ورثته من القدرات التراثية والحضارية والبشرية ومن المكتسبات الطبيعية 

لالنطالقة القوية للسياحة الوطنية وتحويل الجزائر من بلد الموروثة وذلك من خالل التأطير الملموس 

 0232مصدر  إلى بلد مستقبل للسياح وهذا المسعى يترجمه المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في آفاق 

حيث أن بعد فشل السياسات والتدابير العديدة المتبناة من طرف الحكومة للنهوض بقطاع السياحة وترقيته، 

على إعادة بعث القطاع السياحي حيث تم صياغة خطة حول تطوير السياحة في آفاق  عملت الجزائر

" 0202مخطط أعمال التنمية السياحية المستدامة في الجزائر في آفاق " في شكل وثيقة المسماة  0232

 وبعد سنتين من تنفيذه تم إدخال بعض تعديالت من أجل تثبيت المكتسبات وضبط اآلفاق بالنظر للتطورات

وتماشيا مع ذلك  0203الجديدة الحاصلة على المستوى الداخلي والخارجي ليصبح مخطط أعمال آلفاق 

SDAT  0232وبعد عّدة تعديالت تم تجسيد المخطط التوجيهي السياحي آفاق 


الذي يعد جزءا ال يتجزأ 

المؤرخ في  31/13المنصوص عليه في القانون رقم   SNAT 0232من المخطط الوطني لتهيئة االقليم   

المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة، وهو المخطط الذي تستمد  الدولة من خالل  11/11/1331

وتعلنه إلى كافة الفاعلين والمتعاملين وكافة قطاعات األنشطة  1303مشروعها السياحي اإلقليمي مع آفاق 

تكز المخطط التوجيهي  أساسا على خمس آلياتيروالجماعات المحلية و 
1
: 

 التثمين والترويج للوجهة السياحية للجزائر؛ -

 الرفع من مستوى الجودة والخدمات السياحية؛ -

 ترقية األقطاب السياحية وتشجيع االستثمار؛ -

 مخطط الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ -

 .مخطط تمويل التمويل العملي للسياحة  -

 :مخطط لبلوغ وتحقيق األهداف الكبرى التاليةكما يسعى هذا ال

 ترقية اقتصاد بديل للمحروقات؛ -

 تأثير ديناميكي على التوازنات الكبرى وتحفيز لباقي القطاعات االقتصادية؛ -

                                                                 
 SNAT : schéma nationale d’aménagement de territoire 

Schéma directeur d’aménagement touristique    -
 SDAT  

1
ي -   11033الساعة  14/39/1319، التاريخ  www.mta.gov.dz: للوزارة وزارة السياحة والصناعة التقليدية الموقع اإللكترون

 

http://www.mta.gov.dz/
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 دمج الترقية الصحية والبيئية؛ -

 .تثمين التراث التاريخي والثقافي والديني وتحسين صورة الجزائر في العالم -

 لخم  لبعث المخطط التوجيهي للتنميةاآلليات ا: ثانيا

 التثمين والترويج للوجهة السياحية للجزائر -1

تعاني الجزائر اليوم فيما يتعلق بصورتها من بعض الذهنيات السلبية وأيضا من غياب الترويج واالستثمار 

سياحية  السياحي لذا عليها اختبار أوراقها القوية بغية لتحسين صورتها حتى تتمكن من تثبيتها كوجهة

كاملة وتبقى ترقية صورة الجزائر مسألة أساسية لتصبح وجهة سياحية كاملة وتنافسية تكون أبرز 

مالمحها األصالة، االبتكار والنوعية وعليه يجب تعزيز جاذبية وجهة الجزائر ببناء صورة متميزة عنها 

اق المستهدفة باستخدام كل في ذهنية المستهلكين على مستوى األسواق المطلوب المحافظة عليها واألسو

والحديثة  ( اإلشهار، رجال البيع، ترقية المبيعات والعالقات العامة) وسائل التسويق والترويج التقليدية 

 .التسويق المباشر وعن طريق شبكة اإلنترنات

 األقطاب السياحية لالمتياز -0

عبر هيكلة األقطاب السياحية التي  كما حدد المخطط التوجيهي للتهيئة كيفية تنمية السياحة في الجزائر

تعتبر نموذج للسوق السياحي الوطني والدولي، حيث يعبر القطب السياحي على أن تركيبة في مساحة 

هياكل إيواء ) ونشاطات سياحية ذات نوعية ( فضاءات ومسالك) جغرافية معينة من مؤهالت سياحية 

اعتمادا على مؤهالتها وجاذبيتها اإلقليمية تم تحديد منسجمة ومتكاملة مع مشروع تنمية إقليمية و( وترفيه

سبع أقطاب سياحية هذه األقطاب مجسدة عبر ثالث أقطاب في الشمال وإثنان منها في الجنوب وإثنان في 

 .الجنوب الكبير
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 توزيع األقطاب السياحية ضمن المخطط التوجيهي للتنمية السياحية(: 22-29) الجدول

 عدد األسّرة الواليات السياحيةاألقطاب 

عنابة، الطارف،  الشمال الشرقي

سكيكدة،قالمة، تبسة،سوق 

 أهراس

03323 

الجزائر، تيبازة، البليدة،  الشمال وسط

الشلف،عين الدفلى، 

 المدية،البويرة، تيزي وزو

28022 

معسكر، سيدي بلعباس،  الشمال الغربي

غليزان، مستغانم، 

 تلمسانوهران،عين تموشنت، 

01889 

 الوادي، بسكرة،غرداية، الجنوب الشرقي

 منيعة، الواحات

0280 

القرارة، توات، طرق  الجنوب الغربي

 القصور، بشار، تيميمون

0122 

 022 طاسيلي، ناجر، إليزي، جانيت الجنوب الكبير األطلسي

 002 أدرار، تمنراست الجنوب الكبير األهقار

 93221  المجموع

 الكتاب الخامس، المشاريع ذاتالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،   ،وزارة التهيئة واإلقليم، البيئة والسياحة: المصدر

 0229األلولية السياحية جانفي 

كل قطب من األقطاب السبعة من عّدة مركبات تستدعي وضعها في تكامل وفقا لقدراتها بحيث ويتشكل  

سياحة صحراوية، سياحة ) وهذا بتوفير منتوجات سياحية متعددة  تستجيب لتوقعات مختلف أنواع الزبائن

االستجمام، سياحة عالجية وصحية وستسمح هذه األقطاب السياحية لالمتياز ببروز تنوع سياحي على 

كافة اآلقاليم وتستخدم كنقطة ارتكاز وكقاطرة للتطور السياحي أن الهدف المتوقع من بناء هذه االنتشار 

ة لتراب الوطني عبر انشاء مجموعة من القرى السياحية لالمتياز تشجع على تنمية السياحي في كاف

 .مستدامة للقطاع
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 مخطط جودة السياحة الجزائرية -0

مخطط جودة السياحة الجزائرية إلى توحيد جميع المهنيين الجزائريين في قطاع السياحة من خالل  يطمح  

اإلنتهاج اإلرادي للجودة الحريص على تلبية حاجات الزبائن وإرضائهم محلين أو أجانب تم إعداد مخطط 

جودة " التجارية جودة السياحة الجزائرية من أجل التحسين التدريجي للخدمات والحصول على العالمة 

ويرتبط المخطط التوجيهي بما يلي" السياحة الجزائرية
1
: 

 تأسيس العالمة التجارية لجودة السياحة في الجزائر؛ -

 تدعيم الكفاءات البشرية؛ -

 تنظيم األنشطة السياحية؛ -

 .تحديث البنى التحتية -

كما يهدف المخطط إلى
2

: 

 دة في جميع مشاريع تنمية المؤسسات السياحية؛دعم التنافسية الوطنية من خالل إدراج مفهوم الجو -

 بلوغ أفضل مهنية في جميع قطاعات العرض السياحي الوطني؛ -

 تثمين المناطق السياحية الوطنية وثرواتها المحلية؛ -

 خلق ديمومة العرض السياحي من خالل تحسين صورة جودة الخدمات للزبائن المحليين واألجانب ؛ -

الوسائل المالئمة لتحقيق تنميتها وخاصة بمرافقتها في عمليات التجديد  إفادة المؤسسات وذلك بتوفير -

 وإعادة التحديث والتأهيل والتوسع والتكوين؛

ضمان ترويج متزايد للمتعاملين المنخرطين في الجودة من خالل إدماجهم في شبكة المؤسسات الحاملة  -

 .حسن وتموقع أفضلوضمان اندماج أ" جودة السياحة الجزائرية" للعالمة التجارية 

ال يمكن تصور تنمية دائمة للسياحة دون تعاون فعال بين القطاع : مخطط الشراكة العمومية الخاصة -2

العمومي والخاص ويمكن الحديث عن الشراكة العمومية الخاصة عندما يتحرك المتعاملون العموميون 

والخواص سوية  لالستجابة للطلب الجماعي على المنتجات السياحية، فإذا كانت الدولة تمارس دورا 

ياحة خاصة تهيئة االقليم ووضع المنشآت القاعدية في خدمة السياحة كما أنها تسهر ضروريا في مجال الس

على النظام العام وخطط األمن وتدير المتاحف والصروح التاريخية، فإن القطاع الخاص يضمن أساسيات 

 اس االستثمار واالستغالل السياحي يثمن ويسوق الخدمات التي تضعها الدولة تحت تصرفه وعلى هذا األس

                                                                 
1

تاريخ  .régimes.davantage    /rphp/awww.mta.gov.dz/index.:مخطط جودة السياحة الجزائرية متوفر على الموقع اإللكتروني - 

 مساء 19033الساعة  11/34/1319ع اإلطال

 
2

 91، ص14المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الكتاب وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة،  - 

http://www.mta.gov.dz/index.php/ar
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يسعى المخطط الشراكة العمومية الخاصة إلى خلق روابط بمختلف الفاعلين في العملية السياحية سواء 

كان قطاع عام أو خاص من أجل تحقيق منتوج سياحي نوعي يرقى بالجزائر إلى مصاف البلدان السياحية 

 .األكثر تفضيال

 توزيع الطاقة الفندقية حسب القطاع القانوني: 2-1

ة الكمية في الطاقة الفندقية تعبر عن زيادة االستثمارات في المجال السياحي وبالخصوص في يادإن الز

المجال الفندقي بسبب زيادة الثقة في نجاح وإمكانية االعتماد على هذا القطاع في تحقيق إيرادات، وفيما 

 .ين العام والخاصيلي يتم تحديد هوية المستثمر الفندقي ومنتج خدمات اإليواء بالجزائر حسب القطاع

 0210-0210الطاقة الفندقية حسب القطاع القانوني  (:22-26)جدول

 النسبة المئوية 0210 0210 القطاع

 2.20 22 22 القطاع العام

 92.0 1220 1221 القطاع الخاص

 2.2 29 29 قطاع مختلط

 0.29 20 20 تعاونيات محلية

 122 1192 1122 المجموع

  www.andi.dz   :للوكالة الوطنية لالستثمار الموقع اإللكترونيالوكالة : المصدر

حاليا هناك اهتمام كبير من قبل السلطات من أجل تحسين وترقية القطاع السياحة لزيادة مساهمته  بالفعل  

في التنمية، إال أنه في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص تبقى النتائج األولية بعيدة عن التصورات 

 .التي جاء بها مخطط الشراكة العمومية والخاصة

يع التابعة للقطاع الخاص عادة ما تكون مشاريع صغيرة من حيث طاقة اإليواء وتجدر اإلشارة أن المشار 

على غرار مشاريع القطاع العام التي عادة ما تكون بطاقة فندقية كبيرة وهنا يفتح المجال لحجم االستثمار 

ية وتكلفته والذي يعجز عن توفيره القطاع الخاص لذا وجب تثمين مخطط الشراكة العام والخاص من ناح

وكذا فتح المجال لالستثمارات األجنبية في القطاع السياحي من أجل الوصول وتحقيق النتائج المرتقبة من 

 .0232المخطط التوجيهي للتنمية السياحية آلفاق 

 

 

 

http://www.andi.dz/


  
 الفصل الرابع                                                                االقتصاد السياحي الجزائري      

 

191 

 

أخذ بعين االعتبار خصوصية قطاع السياحة لكونها صناعة ثقيلة تتطلب : مخطط تمويل السياحة -2

وكونها ذات عوائد بطيئة من جهة أخرى فإن المخطط التوجيهي لتهيئة دعم استثمارات ضخمة من جهة  

ومرافقة الشريك المرقي أو المطور؛ أما عن أمر تمويل المخطط التوجيهي يتعلق ب
1
: 

مرافقة المستثمرين وأصحب المشاريع بالمساعدة في اتخاذ القرار وتقدير المخاطر وفي تمويل عتاد  -

 االستغالل؛

 منح القروض البنكية والتمديد في مّدة القرض؛تخفيض إجراءات  -

 الدعم ومرافقة المؤسسات المعّدة الحتياجات المؤسسات السياحية  وأصحاب المشاريع للتكوين؛  -

تشجيع شامل لنوعية وإنشاء أداة جديدة لتمويل االستثمارات السياحية والمتمثلة في بنك االستثمار  -

 . السياحي

 احة في الجزائرمؤشرات السي: المطلب الثالث

يتوقف نجاح أي منطقة سياحية في جذب السياح على التحسن المستمر على مستوى الخدمات المقدمة 

والتي يمكن قياسها من خالل الطلب السياحي؛ الذي يمكن التعبير عنه باعتماد عدد السائحين الوافدين إلى 

المضيف أو اإلنفاق السياحي الذي يقوم به  البلد المضيف أو بعدد الليالي التي يقضيها السائحون في البلد

السائحون في البلد المضيف وهو ما يمثل اإليرادات السياحية
2

، إال أنه من األفضل التعبير عن الطلب 

السياحي باإلنفاق وليس بأعداد السائحين ألن أعداد السياح ال تعبر عن اإليرادات أو المداخيل السياحية 

ن كمية السلع والخدمات المباعة أو المستهلكة من طرفهم، كما أن الليالي التي تمثل إنفاق السائحين ع

السياحية ال تتضمن مجموع الخدمات والمنتجات المشتراة من طرف السياح في حين أن اإلنفاق على 

الخدمات السياحية يعبر عن حجم السلع والخدمات المستهلكة بكل أنواعها ليس فقط الخدمات الفندقية
3
. 

 مقومات الجذب السياحي في الجزائر: ولالفرع األ

يلي كما باختصار عرضها يمكن و :الطبيعية )المقومات(  إلمكانيات: أوال
4

 

 يحدها الكبير العربي المغرب بالد تتوسط وهي فريقيةاإل القارة شمال الجزائر تقع : والمناخ الموقع .0

 ومن وموريتانيا األقصى المغرب الغرب ومن وليبيا تونس الشرق ومن المتوسط البحر الشمال من

 من كلم 1900 عن تزيد مسافة على لها اتساع أقصى في الجزائر أرض تمتد و . ومالي النيجر الجنوب

 كلم 2381741 الجزائر مساحة تبلغ و. الغرب إلى الشرق من 1800 و الجنوب إلى الشمال
2
 من وهي 

                                                                 
1

 21،ص، 20المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الكتاب وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة،  -- 
2

 14،ص1449،مطبعة سامي،اإلسكندرية،والتنمية السياحية في مصر،الطلب السياحي الدولي جليلة حسن حسنين - 
3

، 19،  جامعة تلمسان،العدد مجلة الحكمة للدراسات االقتصاديةبلعابد نجاة،صديقي خضرة، تحليل واقع الخدمات السياحية في الجزائر، - 

 10،ص 1311السداسي األول،
4

الساعة  صباحا  13/34/1319: تاريخ اإلطالع  /https://ar.wikipedia.org/wiki: السياحة في الجزائر متوفر على الموقع االلكتروني - 

4033 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 تتميز 2015 جانفي في وهذا نسمة مليون 38.2 سكانها عدد ويبلغ مساحة، العربي المغرب بلدان أكبر

المناخ من أنواع بثالثة جنوبها إلى شمالها من الجزائر
1

 : 

 هذه في عموما متوسطة الحرارة ودرجة الغرب إلى الشرق من الممتدة السواحل على متوسطي مناخ  -

  من أكثر إلى فتصل وأوت  جويلية شهر في أما درجة 18 وتقارب أفريل إلى أكتوبر شهر من المناطق

 . ورطبا حارا الجو ويكون درجة  30

 إلى أكتوبر من الفترة في ورطب بارد طويل بموسم يتميز العليا الهضاب مناطق في قاري شبه مناخ  -

 فتتميز السنة أشهر باقي أما المناطق بعض في أقل أو درجات 5 إلى أحيانا الحرارة درجة وتصل ماي

 . درجة 30 من أكثر إلى وتصل جافة بحرارة

 حيث سبتمبر إلى ماي شهر من حار طويل بموسم ويتميز والواحات الجنوب مناطق في صحراوي - مناخ

 ودافئ، متوسطي بمناخ فتتميز السنة أشهر باقي أما درجة 40 من أكثر إلى أحيانا الحرارة درجة تصل

 . الشتاء فصل في احيالس حركة نشاط يمكن ما هذا

 وتكونه بارتفاعه يتميز وهو كلم 1200 مسافة على الجزائري الساحل يمتد: الجزائري الساحل .ب

 الساحل هذا على الممتدة السياحية المناطق أهم ومن نادرة، سياحية فضاءات ةعدّ  به وتوجد الصخري،

 الخ .. صاف، بني تنس، فرج، سيدي تيقزيرت، القالة، : نجد
2
. 

 واألطلس التلي األطلس سلسلتي وجود الجزائر في الجبلية المناطق يميز ما أهم: الجبلية المناطق .ج

 والتي الشريعة محطة نجد السياحية المرتفعات وأهم والصيد، االكتشاف فرص تعطيان والتي الصحراوي

 والمغارات المرتفعات على تقتصر ال الجبلية المناطق خبايا إن . الثلج على التزلج رياضة فيها تمارس

 النادرة والطيور المتنوعة الحيوانات مثل للسائح أهميتها لها أخرى ثروات هناك وإنما فحسب والكهوف

 جذب عوامل بمثابة تعتبر هذه وكل شتاء والفتورة صيفا بالبرودة تتميز والتي العذبة المائية والينابيع

 مناطق مختلف عليها تتوفر التي السياحية المكنونات اكتشاف في والرغبة الفضول فيهم تثير عندما للسياح

 . الجزائر

 مربع كلم مليون 2 حوالي الجزائرية الصحراء مساحة تبلغ :واألطل  الصحراوي الصحراوية المناطق .د

، تعتبر الصحراء تندوف و تمنراست ،ميزاب وادي إليزي، أدرار، هي كبرى مناطق خمسة على موزعة

الصحاري في العالم مما يجعلها القبلة األولى أكبر منتوج سياحي تتوفر عليه الجزائر وهي من أكبر 

للسياح األجانب فتتميز بروعة جبالها ذات المصدر البلوري الشفاف وذات التكوين البركاني ورمالها 

الذهبية وواحاتها الخالبة المتنوعة عبر مناطقها إلى جانب غابات النخيل وتربتها الخصبة وكثبانها الرملية 

                                                                 
1

 11، عين المليلة، دار الهدى، صأطلس العالم الجزائرمحمد الهادي لعروق، - 
2

 11-13،ص ص1414والتوزيع، الجزائر،الدليل االقتصادي واالجتماعي، المؤسسة الوطنية للنشر  - 
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و عبارة عن كتلة مترابطة موازية لألطلسي التلي تمتد شرقا من جبال النمامشة أما األطلس الصحراوي فه

إلى الغرب جبال الهضبة
1
. 

 والمتعددة الهائلة والثقافية السياحية وقدراته الساحرة بطبيعته غني بلد الجزائر :المعدنية المحطات .ه

 المعدنية المنابع من العديد وهبتها كما خالبة، مناظر الجزائر تمنح أن في الفضل لها كان الطبيعة وحتى

 وجود السياحية للدراسات الوطنية المؤسسة بها قامت التي الدراسة حسب تبين ، مؤكدة عالجية بخاصيات

 ريغة حمام :نجد الحمامات هذه أهم ومن 02 البالد شمال في أغلبها يتركز المعدنية للمياه منبع  202 

 . بالمدية الصالحين حمام بسطيف، قرقور حمام ، بمعسكر بوحنيفية حمام الدفلى، بعين

 :والدينية والتاريخية الثقافية الموارد -ثانيا

 األثرية، المناطق على تتوفر التي الدول بين من وتعتبر ، متنوعة وحضارية تاريخية بمعالم الجزائر تنفرد

:وهي العالمي، التراث ضمن أثرية مناطق لسبع اليونسكو تصنيف في الثروة هذه وتظهر
2

 

 . بباتنة تقع وهي م 100 عام ترجان اإلمبراطور طرف من إنشاؤها تم : تيمقاد -

 . العتيقة الرومانية المدن من وهي : تيبازة -

 . بالجزائر الرومانية المدن أقدم من وهي بسطيف تقع وهي : جميلة -

 وتطور الحيوانات وهجرة المناخ تحوالت تعكس لوحة 15000 من اكثر على وتحتوي : الطاسيلي -

 الميالد قبل سنة 6000 خالل الصحراء في البشرية الحياة

 عاصمة وكانت م 1007 سنة تأسست اإلسالمية المدن من وهي بالمسيلة ببشارة تقع : حماد بني قلعة - 

 . الحمادية للدولة

 . باضييناال طرف من نشأأ :ميزاب قصر -

 . إسالمية مدينة وهي بالعاصمة توجد :القصبة -

 ثقافيا إرثا تركت العصور مر الجزائرعلى توالت التي الحضارات فإن الثقافية الموارد هذه إلى إضافة

 : يلي ما خالل من المراحل أهم ذكر ويمكن الجزائر مناطق أغلب في يتواجد ودينيا وتاريخيا

 ، تيمقاد : أهمها المدن من العديد في آثارها وتوجد ، قرون الخمس قرابة عمرت: الرومانية الحضارة -

 . وتبسة قالمة ، شرشال ، تيبازة جميلة،

 من العديد في شامخة تزال ال التي اإلسالمية للحضارة القديمة المعالم أهم من :اإلسالمية الحضارة -

 هذا العتيقة بمساجدها العاصمة والجزائر بتلمسان والمنصورة بالمسيلة حماد بني قلعة نجد األثرية المواقع

                                                                 
1

 الرابط نقال عن  30، منشورات الديوان الوطني للسياحة الجزائرية،صالهقار والتاسيلي الجزائرالديوان الوطني للسياحة الجزائري،  - 
ي  اإللكترون

:pdf.Hoggar_tassili/2015/05/uploads/content-wp/dz.ont://http مساء 19033على الساعة  13/34/1319: ، تاريخ اإلطالع 
2

 ،الجزائر في السياحي القطاع مؤسسات فعالية و أداء دراسة الجزائر في المستدامة السياحية التنمية شخشاخ، الشريف محمد و مرازقة عيسى -

 . 11-13 ص ص ، 2010 مارس 10 - 09 بسكرة، المستدامة، التنمية في دورها و السياحة اقتصاديات حول الدولي الملتقى مداخلة ضمن 

http://ont.dz/wp-content/uploads/2015/05/Hoggar_tassili.pdf
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 منتوج تعتبر والتي كونتة، وزاوية الرحمانية، التيجانية، الزاوية نجد أهمها من والتي الزوايا ننسى أن دون

 . رائع سياحي

 لهذه باإلضافة األوربيين، للمستوطنين موجهة كانت فنادق عدة االستعمار شيد : االستعمارية المرحلة -

 والتظاهرات التقليدية للصناعات كما، تاريخية أثرية مناطق أصبحت والمعتقالت الحربية المواقع فإن

 السياحة، ترقية في كبيرا دورا تلعبو للبلد السياحية الصورة تحسين في مهم دور المختلفة الثقافية

 الفضية الحلي صناعة الفخار، صناعة نجد بينها ومن ألخرى منطقة من تتنوع التقليدية فالصناعات

 .القماش على التطريز الزرابي، صناعة والذهبية،

 

 المقومات الطبيعية والجغرافية للمواقع في الجزائر: (22-21) الشكل

 

، المنتج السياحي في الجزائر بين جاذبية المقومات السياحية وضعف الخدمات المكملة، بن شيخ بوبكر الصديق:المصدر

مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول السياحة رهان التنمية المستدامة،دراسة تجارب بعض الدول،جامعة 

 23،ص02/02/22/0200البليدة،

 

 

 

 

 

 المقومات الطبيعية والجغرافية للمواقع السياحية

 المناخ

 مناخ متوسطي

 مناخ صحراوي

 مناخ جاف

 المناظر الطبيعية

 الغابات

 الجبال الطبيعية

السهول،البحيرات، 

 األنهار،الشواطىء، البحر

 كهوف طبيعية واحات ورمال

 الموارد الحيوية

رحالت صيد 

 األسماك

 نباتات متنوعة

 طيور وحيوانات

رحالت الصيد 

 والقنص

الموارد الطبيعية 

 العالجية

مياه المنابع 

 الحموية

 رمال الصحراء 
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 مؤشرات السياحة في الجزائر: نيلفرع الثاا

من خالل ما تقدم يتضح أن الجزائر تزخر بموارد سياحية هامة  والسؤال الذي يطرح نفسه هل تعكس  

 مؤشرات السياحة الجزائرية  إمكانيات السياحة في الجزائر؟

 طاقات اإليواء السياحي: أوال

عرفت طاقات اإليواء السياحي التي تتوفر عليها الجزائر تطورات معتبرة، لكن هذا يبقى بعيدا إذ ما  

 .قورن مع مستوى الطاقات التي تتوفر عليها دول الجوار

 (0212-1992)عدد الفنادق وتصنيفها حسب الدرجة خالل الفترة : (22-29)جدول

 السنة

 التصنيف

دون 

 تصنيف

المجموع  ***** **** *** ** *

 الكلي

1992 312 12 93 80 30 29 123 

1992 310 12 92 80 30 29 122 

1999 222 12 91 80 33 28 138 

1996 211 12 91 022 32 28 190 

1999 291 10 82 021 32 00 922 

0222 221 10 83 002 32 00 901 

0221 102 23 10 11 02 00 801 

0220 108 21 29 18 02 00 832 

0220 922 23 19 12 32 03 0220 

0222 920 20 10 11 00 03 0221 

0222 911 21 18 11 03 03 0022 

0222 112 81 022 022 22 03 0032 

0229 112 81 021 022 22 03 0022 

0226 192 88 012 020 23 03 0021 

0229 192 020 029 020 21 03 0020 

0212 802 29 10 11 38 03 0012 

0211 802 29 12 12 12 03 0092 

2012 920 133 51 38 05 08 1155 

2013 901 173 51 38 05 08 1176 

2014 907 172 52 40 06 08 1185 
Source : Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l’Artisana 
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 (0212-1992)توزيع الفنادق حسب الدرجة (: 22-20)الشكل 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

E0 E1 E2

E3 E4 E5

Total 
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 (0212 -1992)تطور عدد األّسرة  حسب الدرجة خالل الفترة (: 22-12)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l’Artisanat 

 

 

 

 

 (0211-1992)الدرجة للفترة توزيع عدد األسرة حسب (: 22-20)الشكل 

 السنة

 التصنيف

 المجموع الكلي ***** **** *** ** * دون تصنيف

1992 01103 0121 1290 02802 2180 2823 10222 

1992 09318 0110 1322 01222 2220 2029 12182 

1999 08282 0901 1312 01022 2221 2029 12122 

1996 02911 0812 1092 09819 2283 2192 12890 

1999 03119 0820 9022 08021 2332 1222 12122 

0222 01022 3300 2082 32332 2022 1022 11220 

0221 22109 0012 2330 02929 3100 2930 10292 

0220 21292 0233 3339 00101 0812 1222 13229 

0220 22390 2828 3121 02122 2202 2000 11213 

0222 20212 0302 2202 02921 3393 2282 90232 

0222 53 000 2 315 2922 14 807 3 383 4 590 83 895 

0222 56 225 0319 2923 00002 3123 2222 92918 

0229 21321 0319 2923 00002 3123 2222 92222 

0226 21921 0319 2923 00120 3123 2222 92911 

0229 21921 0319 1222 00122 3822 2222 91393 

0212 29822 3922 9212 03282 3212 2829 80311 

0211 29892 3922 9212 03092 3122 2829 80131 

0210 12191 8322 2289 2112 0122 2020 81989 

0210 12222 00198 2289 2112 0122 2020 89922 

0212 12113 00198 2289 1023 0922 2020 88122 
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 من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات الجدول السابق: المصدر

خالل الجدولين السابقين أن الفنادق من دون تصنيف كانت تحتل المرتبة األولى ثم تليها يتضح من   

يعني أن الجزائر تهتم بزيادة العرض للفئات ذات الفنادق ذات ثالث نجوم  ثم ذات النجمة الواحدة وهذا 

الدخل المحدود بشكل كبير ثم يليه ذات الدخل المتوسط وبنسبة أقل ذات الدخل المرتفع، ورغم كل هذا إال 

سرير لسنة  80131أن العرض الفندقي بعدد األسرة منخفض كثيرا في مجمل البالد فال تتعدى عدد األسر 

لالنخفاض وتراجع مردودية القطاع السياحي والمانع األساسي لبلوغ أية وهذا مؤشر جد خطير  0200

أهداف سياحية مسطرة كما أن  هناك انخفاض في عدد الفنادق الممتازة المصنفة وبالخصوص الفنادق 

التي تقع ضمن خمسة نجوم وأربعة نجوم مقارنة بعدد الفنادق غير المصنفة والتي تقع ضمن النجوم األقل 

عملية إعادة تصنيف الفنادق فتنتقل من درجة أعلى إلى درجة أقل غير أنه كان من المنطقي  وهذا بسبب

حسب االصالحات التي قام بها القطاع أن ترتقي إلى درجات أعلى وبالتالي هذا يعكس الحالة وجودة 

تقاربة بينما التي الخدمات المقدمة، أما فيما تعلق بالفنادق ذات تصنيف الدرجة الثانية والثالثة والرابعة م

تقع ضمن تصنيف الدرجة الخامسة التي تعرف ارتفاع ملحوظا  في السنوات األخيرة  واستحوذت على 

وهذا مؤشر ضعف للخدمات الفندقية المقدمة من  %12النسبة األكبر من مجموع الفنادق الجزائرية حوالي 

دة وبالتالي االنفاق السياحي وجلب العملة القطاع السياحي في الجزائر وله تأثير سلبي على السياحة الواف

الصعبة كما أنه قد يشير إلى ضعف اإلدارة الفندقية وعجزها من رفع درجة الفندق وتصنيفه؛ وتبرز أهمية 

زيادة الطاقة الفندقية من الدرجات األقل في تشجيع وتلبية الجزائريين المقيمين داخل الجزائر على اإلقامة 
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م على السياحة الداخلية وما ال يتماشى مع استقطاب السياح األجانب األكثر إنفاق بأسعار مناسبة وتشجيعه

سياحي ومحاولة الحد من السياحة الخارجية بالرغم من اهتمامات السياسة السياحية في برامجها التنموية 

ر ولكن بتنمية وتطوير السياحة الوافدة الخارجية؛ ومن المالحظ أيضا أن عدد األّسرة في تزايد مستم

 :بوتيرة ضعيفة حتى بعد العشرية السوداء وتحسن الظروف األمنية وربما يمكن تفسير ذلك ب

 نقص استثمار القطاع العام في مجال الفنادق الفخمة لضخامة استثماراتها وقلة عائداتها؛ -

 (0212-1992)توزيع طاقة اإليواء في المؤسسات الفندقية حسب نوعية المنتج السياحي (: 22-11)الجدول
 المجموع الكلي مناخي معدني صحراوي شاطيء حضري 

1992 08198 08202 1121 3832 0320 10222 

1992 32892 02022 1821 2022 0202 12182 

1999 32909 02382 9113 2329 0202 12122 

1996 30111 03222 8222 2108 0212 12890 

1999 30322 02022 8022 1222 03222 12222 

0222 33222 02220 8222 9222 0322 11020 

0221 33282 03292 1103 1231 0021 10292 

0220 32001 03102 1081 1222 0281 1323 

0220 32001 01232 9022 1822 0002 1123 

0222 29192 00102 2230 2120 0200 90232 

0222 22300 00222 2230 2120 0200 93982 

0222 22210 03029 00138 2129 803 92918 

0229 22822 03222 00138 2129 803 92222 

0226 22122 03222 00138 2821 0008 92911 

0229 22822 03922 00128 2821 0008 91393 

0212 20292 30300 3112 2000 0298 80311 

0211 20222 30300 3112 2002 0298 80131 

0210 22091 08991 2822 2211 0222 81989 

0210 22899 08991 1229 2211 0222 89922 

0212 10200 01810 2221 2028 0902 88122 

Source : Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l’Artisanat 
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  ( 4152-5991)توزيع الطاقة الفندقية حسب نوعية المنتج السياحي للفترة (: 12-12)الشكل 
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من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات الجدول أعاله: المصدر  

يالحظ أن المنتوج  الحضري كان يستحوذ على حصة األسد فيما يخص عدد الفنادق واألسرة ثم يليه   

تيجية القطاع المنتوج الشاطيء والصحراوي هذا األخير الذي يشهد زيادة في عدد الفنادق مما يفسر استرا

السياحي بنسبة كبيرة على السياحة الداخلية دون إهمال السياحة الخارجية بتركيزها على هذا النوع من 

وإن كان هذا غير كافي إلبراز معالم السياحة الجزائرية وخلق ( الصحراوي والشاطيء) المنتوج السياحي 

اع ويعتمد ذلك على تنوع االستثمارات طلب سياحي على مدار السنة والتخفيف من سلبيات موسمية القط

 .في مختلف أنواع المنتجات السياحية المعدنية والمناخية
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 0212 -1992للفترة رة تطور الطاقة الفندقية معبر عنها بأعداد األسّ : (22-10)الجدول        

الليالي  نسبة تغطية رةعدد األسّ  عدد الفنادق السنة 

 السياحية

1992 220 20222 00.2 

1992 655 64695 33.64 

1999 739 65704 34.02 

1996 781 70981 37 

1999 800 76000 38 

0222 827 77000 40.1 

0221 927 77000 41 

0220 935 74000 42 

0220 1042 77473 58.4 

0222 1092 82034 67.5 

0222 1105 83895 67.3 

0222 1140 85000 67 

0229 1140 85000 67 

0226 1147 85876 68.8 

0229 1151 86383 69.2 

0212 1152 92377 70.2 

0211 1184 92737 82.2 

0210 1122 99222 122.02 

0210 1192 96622 99.09 

0212 1162 92696 112.22 

 

Source : Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l’Artisanat 
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 نسبة مئوية (5991/2014)نسبة تغطية الليالي السياحية للفترة (: 12-11)الشكل 

 

 انطالقا من معطيات الجدول أعاله الباحثةمن إعداد : المصدر

يالحظ من خالل الجدول أنه بالرغم من تزايد الطاقة الفندقية طوال سنوات الدراسة إال أن معدل نمو 

الخدمات  الفندقية كانا يفوق معدل نمو الطاقة الفندقية مما يفسر أن الطلب على الخدمة اإلقبال على  

الفندقية يرتفع بمقدار يفوق االرتفاع في العرض مما يتوقع في المستقبل أن يكون هناك عدم توافق بين 

تنمية القطاع  العرض والطلب طبعا في حالة االستمرار بنفس وتيرة النمو مما يستوجب التفكير الجدي في

 .وفقا إلستراتيجية تستوعب الطلب على الخدمات السياحية الوطنية
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 مليون سائح( 4152-5991) عدد السياح الوافدين للجزائر : (12-51)الجدول

 %نسبة التغيير عدد السياح الوافد  السنة

1441 114191 - 

1441 139411 11099 

1449 109911 9040- 

1441 191991 1011 

1444 911111 11001 

1333 111449 19011 

1331 431911 901 

1331 411313 4011 

1330 1111119 11030 

1339 1100914 1091 

1331 1990343 19 

1331 1109111 10099 

1339 1990319 1099 

1331 1991994 1019 

1334 1411131 1 

1313 1393941 1001 

1311 1049119 11011 

1311 1109311 13 

1310 1901901 0099 

1319 1031090 11091- 

Source : Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l’Artisanat 

نظرا  1441من خالل الجدول يتبين أن الحركة السياحية في اتجاه الجزائر عرفت تراجع منذ سنة    

للظروف التي مرت بها الجزائر في تلك الفترة ومع تحسن الظروف األمنية  بدأت الجزائر تستعيد السياح 

، ومع 431911سائح وبلغ العدد سنة  911111نحو  1444حيث وصل عدد السياح سنة  1449بداية من 

ذلك تبقى الحركة السياحية تجاه الجزائر متذبذبة وضئيلة مقارنة بدول الجوار ويعود ذلك لضعف البنية 
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التحتية التي ال تستجيب لمستويات الطلب السيما الخارجي منه، ضف إلى ذلك أنها تكاد تقتصر على 

 .الوافدين المغتربين خارج البالد

 التقليديةخدمات التحف والصناعات : ثانيا

تعتبر محالت الصناعات التقليدية من مقومات الجذب السياحية، والتي تقوم بتوفير للسائحين األجانب   

التذكارات والمشغوالت اليدوية التي تعبر عن ثقافة وحضارة البلد المضيف والتي تعتبر ضمن مسمى 

ذه المنتجات الحرفية جزء مهم من المنتجات الحرفية السياحية، كما يعتبر إنفاق السياح على مشتريات ه

اإلنفاق السياحي الكلي وبالتالي جزءا من إيرادات القطاع السياحي مما يجعل العديد من الدول السياحية 

تعطي اهتماما لهذا الجانب المهم من اإلنفاق، مما يكون لها حافزا ودافعا لتنمية الصناعات التقليدية،تزخر 

جات الحرفية المرتبطة بالسياحة والتي تعبر عن اختالف الحضارات بها الجزائر بتنوع العديد من المنت

وثقافاتها من منطقة إلى أخرى فنجد مثال في الصحراء الحلي الفضية  وفي الشمال الحلي والزي القبائلي 

 وفي الشرق الزرابي والسجاد منطقة بني ميزاب وفي الغرب الزي التقليدي لمنطقة تلمسان إلى غيرها من 

نتجات يعبر عن التنوع واختالف التقاليد والمجتمعات القائمة بها مما يميز الثقافة الشعبية الجزائرية عن الم

غيرها من البلدان
1
. 

بالجزائر 1310محل للتحف والصناعات التقليدية لسنة  1119وفي هذا المجال تم إحصاء أزيد من 
2

 ،

خالل عّدة سنوات بالجزائر، حيث في الفترة ما الصناعات التقليدية عرفت تطورا ملحوظا ونموا معتبرا 

 1311نشاط سنة  4149تم إنشاء أنشطة جديدة في الصناعات التقليدية، أزيد من  1310و 1311بين سنة 

 %04وبنسبة  1311لسنة  %01بنسبة نمو  1310نشاط سنة  14119إلى  1311نشاط سنة  11431و

ام الذي تحضى به الصناعة التقليدية مؤخرا في وهذه نسبة مهمة تعبر عن مدى االهتم 1310لسنة 

 :الجزائر والجدول التالي يوضح ذلك

التقليدية قطبا تنمويا حيويا من خالل تفعيل صادراتها وما ينجر عنها من دخول للعملة تشكل الصناعة 

التشغيلي الصعبة وما يحققه من مداخيل للعمال الحرفيين والقائمين عليها بما يؤثر على مستوى المعيشي و

للبالد ولتفعيل هذا الدور االقتصادي البد من توسيع وتحفيز لعملية االستثمار في الصناعات التقليدية 

وإزدواجها مع القطاع السياحي فالعالقة بين السياحة والصناعة التقليدية عالقة تبادلية تبرز من خالل 

ية التقليدية مما يعمل على زيادة الطلب تنمية القطاع السياحي الذي يمثل بدوره سوقا للمنتوجات الحرف

عليها وفي نفس الوقت الذي تعتبر فيه من عناصر الجذب األساسية للسياح وخاصة األجانب ولتفعيل هذا 

الدور اإليجابي على الهيئات المسؤولة القيام بتشجيع الصالونات والمعارض الدولية للصناعات التقليدية 

                                                                 
1

 19بلعابد نجاة،صديقي خضرة، مرجع سابق،ص - 
2

 19المرجع نفسه،ض - 
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ال القطاعين كما يمكن االستفادة من الصناعات التقليدية في تنمية مجمل مع توفير المناخ المالئم لنمو ك

األقطاب السياحية بالبالد على سبيل المال إلنعاش السياحة الصحراوية وذلك بتوزيع مراكز النشاطات 

وتقديم تحفيزات للحرفيين خاصة في المناطق الجنوبية من البالد التي تنفرد الجزائر ببعض المظاهر 

 .عات اليدوية التي تعود إلى الحضارات المتتاليةوالصنا

 خدمات البنية التحتية:ثالثا

لم يعد مفهوم البنية األساسية اليوم يعتمد على الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي ونظم االتصاالت   

 بل تعدى ذلك ليشمل أيضا الخدمات المصرفية واألمنية والصحية وغيرها من الخدمات المدعمة لقطاع

السياحة وعلى الرغم من أن البنية األساسية تعتبر عنصرا مهما ألي صناعة من الصناعات إال أنها 

تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لصناعة السياحة ألنها ال تؤثر في جانب العرض فقط بل تؤثر أيضا في جانب 

تعتبر جزءا ال يتجزأ الطلب بعكس الصناعات األخرى التي تؤثر فقط في جانب العرض فالبنية األساسية 

من الخدمة السياحية التي يقوم السائح باستهالكها، فهي عامل من عوامل الجذب السياحي والتي يضعها 

السائح في اعتباره عند اختياره للسفر إلى منطقة سياحية دون أخرى
1

وفيما يتعلق بعناصر البنية التحتية . 

رة من الدولة لزيادة وتطوير جميع المرافق في الجزائر بصفة عامة فهناك محاوالت كثيرة ومستم

والخدمات من طرق واتصاالت وغيرها إالّ أنه ما زالت الكثير من عناصر البنية التحتية غير متوفرة 

دولة مشاركة 193من أصل  111بالشكل الكافي حيث تحتل الجزائر المرتبة 
2

كما أنه عند توفرها فقد ال . 

تكون في بعض األحيان مرتفعة التكاليف فقد تصل تكلفة المكالمات ترقى إلى مستوى الجودة المطلوب و

 .دج للدقيقة دون رسوم 13الدولية إلى 

من المساحة الوطنية باإلضافة إلى شبكة اتصال في  %44من حيث شبكة توزيع الكهرباء تصل إلى  

لثالث والجيل الرابع باإلضافة  إلى شبكات الجيل ا ADSLتطور سريع وشبكة لالنترنت بالتدفق العالي و 

كلم من  111141إضافة إلى شبكة للطرق البرية تعتبر األكثر كثافة في القارة اإلفريقية حيث يقدر طولها 

كلم، بالنسبة لطول  1313الطرق كما سيتم إطالق مشروع إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا بطول 

يشهد هذا األخير تطور في الهياكل القاعدية  كلم في الجزائر حيث 9191شبكة السكك الحديدية فقد بلغ 

بادخال الكهرباء الكهرباء لبعض المقاطع وهذا من شأنه أن يربط المدن الرئيسية للبالد باالعتماد على 

بتسيير هذه الشبكة وهي مجهزة بأكثر  SNTFقطارات ذات سرعة فائقة وتقوم شركة النقل للسكك الحديدية 

ميناء للصيد  11ميناء منها  93ضف إلى ذلك تمتلك الجزائر . البالد محطة تغطي خاصة شمال 133من 

                                                                 
1

 03بلعابد حياة،صديقي خضرة، مرجع سابق،ص  - 
2

وفر على الموقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، -  ،  http://www.andi/index.php/or/secteur.de.transport  :االلكترونيمت

 14033الساعة  14/31/1319تاريخ االطالع 

http://www.andi/index.php/or/secteur.de.transport
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والمؤسسة الوطنية للنقل  CNANوالتجارة والمحروقات وتعتبر كل من الشركة الجزائرية للمالحة 

 البحري للمسافرين هما من تقومان بتسيير القطاع في الجزائر؛ 

بالعاصمة حيث " هواري بومدين"ا وأهمها مطار مطارا دولي 11مطارا منها  01كما تتوفر الجزائر على 

 .1319-1310مليار ينار للفترة المتراوحة بين  13تراوحت تكلفة تجديد األسطول الجوي 

وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية تتعدد فروع المصارف التي يمكن للسائح أن يقوم من خاللها بتغيير  

العملة أو تحويل مبلغ من داخل وإلى خارج  وصرف المبالغ المحولة من الخارج في حين يالحظ غياب 

جهات المسؤولة توسيع لبدائل النقود من بطاقات ائتمانية وأنها الزلت في حدود ضيقة لذلك يتعين على ال

دائرة خدمات البنوك وزيادة تعاقداتها مع المنشآت التي تتعامل مع السائحين خاصة الفنادق والمطاعم 

 والمحالت العامة وغيرها؛

بالنسبة للخدمات الصحية ال تزال المنظومة الصحية في الجزائر تعاني العديد من النقائص التي تحول   

السائح األجنبي خاصة إذ ما تعلق األمر باالسعافات السريعة في المناطق دون المستوى المتوقع لجذب 

السياحية النائية والجبلية وكذا النخفاض مستوى جودة المستشفيات العامة من ناحية وغياب خدمة 

 .االسعاف الجوي في تلك المناطق التي يكون فيها السائح عرضة للخطر والحوادث كتسلق الجبال

الزلت تزخر بمقومات طبيعية وتاريخية وثقافية متنوعة مما قد يجعلها في المراتب كانت الجزائر و  

األولى سياحيا، خاصة مما تتوفر عليه من مكونات العرض السياحي المباشرة من إقامة ومطاعم وشركات 

سياحية ومرشدين ونقل وكذلك من خدمات البنى التحتية من مطارات وموانئ وطرق ولكن من خالل 

ات المقدمة يتضح أن القطاع السياحي الجزائري ال يزال يعاني التهميش حيث ال ترقى الخدمات المؤشر

 .المقدمة بمستوى الطلب المحلي واألجنبي

 للسياحة في الجزائر واالجتماعي األداء االقتصادي: المبحث الثاني

منظور اقتصادي هي قطاع كما أن السياحة من  تعتبر السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم،  

إنتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات ومصدرا للعملة الصعبة 

ولم يقتصر دور السياحة في المشاركة في القطاع  وفرصة لتشغيل اليد العاملة وهدفا لتحقيق التنمية

ميتها للمجتمعات المحلية في كثير من دول جتماعيا أيضا بمحاربتها للبطالة وتناولكن فحسب االقتصادي 

ونتيجة لألهمية االقتصادية واالجتماعية للسياحة زادت المنافسة بين المقاصد السياحية  لإلنسان العالم

المختلفة الستقطاب أكبر عدد من السائحين وزيادة االنفاق السياحي في الدول المضيفة فزادت 

لمنظور االجتماعي والحضاري فإن حركة السياحة حركة ، فمن ااالستثمارات في المجال السياحي

ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية ، بمعنى أنها رسالة حضارية وجسر للتواصل بين الثقافات 
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والمعارف االنسانية لألمم والشعوب ومحصلة طبيعية لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة 

 البيئي  تعتبر السياحة عامال جاذبا  للسياح  وإشباع رغباتهم من حيث زيارة األماكن وعلى الصعيد .  الفرد

الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتاتها والحياة الفطرية باإلضافة إلى زيارة المجتمعات 

 :المحلية للتعرف على عاداتها وتقاليدها، وسيتم تناول محتوى المبحث من خالل

 اآلثار االقتصادية للسياحة؛: األول المطلب

 ة للسياحة؛ياآلثار االجتماعية والبيئ: المطلب

 .تنافسية القطاع السياحي في الجزائر: المطلب الثالث

 اآلثار االقتصادية للسياحة في الجزائر: المطلب األول

القطاع السياحي كأي قطاع آخر،جزء ال يتجزأ من االقتصاد القومي، له دوره الفعلي في تكوين الناتج  

القومي ويختلف هذا الدور بحسب حجم وأهمية القطاع السياحي في االقتصاد القومي والتي يتمخض عنها 

 .المزيد من الدخول، وهذا ما يعرف بأثر المضاعف السياحي 

لسياحة في الدخل القومي للجزائردور ا: الفرع األول

 

يعد الناتج المحلي اإلجمالي من أكثر المقايس شيوعا واستخداما لقياس األداء االقتصادي سواء محليا أو 

 .عالميا أي يعكس مستوى النمو االقتصادي للبالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 - ديم الخدمات السياحية للسياح المحليين واألجانب يقصد بالدخل السياحي القيمة المضافة الحقيقية المتحققة من القطاع السياحي جراء ممارسة تق

 .خالل فترة زمنية تقدر بسنة
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نسبة ( 4152 -5991) مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر للفترة: (12-52)الجدول

 مئوية

 المساهمة اإلجمالية المساهمة المباشرة السنة 

5991 104 9 

5999 1 900 

5991 101 1 

5999 101 101 

5999 100 101 

4111 101 109 

4115 101 101 

4114 001 100 

4111 104 101 

4112 001 104 

4111 009 109 

4119 101 901 

4111 101 009 

4119 109 001 

4119 101 901 

4151 109 001 

4155 1 901 

4154 1 004 

4151 001 900 

4152 001 900 

Source: world travel and tourism concil data 2015 
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مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالصورة المباشرة والغير مباشرة (: 12-06)الشكل 

(5991-4152) 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Direct total 

 من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات الجدول أعاله: المصدر

 %1و  بمساهمة مباشرة %009أن نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي االجمالي لم تتعدى يالحظ 

وهي نسبة ضئيلة إذ ما قورنت باإلمكانيات المتاحة ( 1319-1443) كمساهمة إجمالية خالل الفترة 

ويرجع السبب لالعتماد الشبه الكلي لالقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وإهمال المردودية التي 

 .يمكن الحصول عليها من باقي القطاعات بما فيها القطاع السياحي

  الجزائري من خالل اإلنفاق السياحي السياحي لدخلا: الفرع الثاني

السياحي في كثير من األحيان على أنه مجموع االنفاق للمجتمع على شراء الخدمات يعبر عن الدخل   

السياحية خالل فترة زمنية عادة ما تقدر بسنة حيث أن ما ينفقه أفراد المجتمع على شراء الخدمات 

ه لكي يوجد لالستثمار السياحي يعتبر دخال يتحقق ألصحاب المشاريع االستهالكية السياحية وما يدخر

 السياحية ولكن ليس كل ما ينفقه أفراد المجتمع على شراء الخدمات االستهالكية واإلنتاجية السياحية يعتبر 

ا دخال للمشاريع السياحية الوطنية لذلك يجب طرح وإضافة العوامل  اآلتية لكي تكون الحسابات دقيقة وكم

يأتي
1

: 

                                                                 
1

 111-111مثنى طه الحوري، مرجع سابق،ص  - 
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الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات االستهالكية السياحي وكما هو معروف أن الخدمات  -

تكاد تكون كمالية في الغالب لذلك فهي تخضع للضرائب وبنسب عالية في بعض األحيان إن هذه الضرائب 

إلى خزينة الدولة لذا التي يتحملها األفراد ال تعتبر دخال ألصحاب المشاريع السياحية وإنما تذهب 

 يستوجب األمر طرحها من الدخل السياحي؛

اإلعانات والمنح الحكومية فربما تقوم الحكومة بدعم بعض أنواع الخدمات السياحية كما هو الحال في  -

منح تخفيضات في اإليواء والنقل للشباب أو لموظفي الدولة  بهدف توفير الراحة والرفاه للمواطنين إن 

تدفع من قبل الدولة وتعتبر دخوال ألصحاب المشاريع السياحية، لذا يستوجب األمر إضافتها  هذه االعانات

 للدخل السياحي؛

االندثار الحاصل في رأس المال السياحي فجزء من رأس المال السياحي ونتيجة إلسهامه المستمر في    -

 لرأس المال السياحي تنخفض  عملية اإلنتاج السياحي يتعرض للتلف واالندثار إذ أن القيمة التقديرية

سنويا، أي أن قيمة رأس المال السياحي في بداية السنة أكبر من قيمته في نهاية السنة بسبب عامل   

االندثار هذا وتختلف نسب االندثار لرأس المال السياحي حسب طبيعة رأس المال فتكون منخفضة في 

سنويا ومهما تكن نسب   %11سنويا وترتفع في األثاث السياحي إلى حدود  %1األبنية والمعدات بحدود 

 االندثار فاألمر يتطلب طرحها من الدخل السياحي لكي تكون الحسابات االقتصادية صحيحة؛

صافي التجارة الخارجية فهناك بعض المواطنين السياح الذين يغادرون إلى خارج القطر بهدف  -

ي يتطلب األمر منهم  االنفاق على شراء الخدمات السياحية األجنبية ويكون السياحة واالستجمام وبالتال

االقتصاد القومي في هذه الحالة في موقف استيراد للخدمات السياحية من الخارج والبد من طرح انفاقات 

السياح المواطنين في الخارج وربما يكون العكس حيث تستضيف المشاريع السياحية الوطنية سياح أجانب 

بيع لهم خدمات سياحية تعتبر دخال للمشاريع القومية ويكون موقف البلد هنا مصدرا للخدمات السياحية ت

 والبد من إضافة ذلك للدخل السياحي؛

الزيادة في قيمة التخزين المتحقق لدى مشاريع القطاع السياحي، وعلى الرغم من كون المنتج السياحي  -

مكن خزنه إال أن يحدث في بعض األحيان أن يمتلك القطاع يغلب عليه الطابع الخدمي وبالتالي ال ي

 السياحي مشاريع إنتاجية تمول المنشآت السياحية بمستلزمات اإلنتاج

 

 

هذا هو الدخل السياحي بالمعنى العلمي االقتصادي الصحيح والذي هو حصيلة تفاعل مستمر والقائم بين 

خرى مع األخذ بنظر كل العوامل المؤثرة في الدخل أفراد المجتمع من جهة المشاريع السياحية من جهة أ

 .السياحي سواء االيجابية أم السلبية
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 .نفاق على األعمال التجاريةإينقسم االنفاق السياحي إلى انفاق ترفيهي و

 (نسبة مئوية) االنفاق السياحي الجزائري نسبة : (12-51)الجدول

االنفاق على األعمال  االنفاق الترفيهي السنة
 التجارية

 االنفاق الحكومي السياحي

1441 101 301 101 

1441 101 301 101 

1449 101 301 001 

1441 109 309 104 

1444 101 301 109 

1333 109 309 109 

1331 101 304 109 

1331 101 101 101 

1330 109 101 101 

1339 104 101 101 

1331 100 1 101 

1331 101 304 101 

1339 101 309 101 

1331 1 301 101 

1334 101 304 101 

1313 304 309 101 

1311 101 304 104 

1311 1 304 109 

1310 104 301 101 

1319 104 301 101 

Source: world travel and tourism council data 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4152-5991)نسب االنفاق السياحي الجزائري للفترة (: 12-07)الشكل 
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 انطالقا من معطيات الجدول أعاله الباحثةمن إعداد : المصدر

 :من خالل الجدول يتضح أن

هذا من جهة ومن  %101العام يعتبر نسبة ضئيلة جدا ال تتجاوز اإلنفاق السياحي كنسبة من االنفاق  -

نسبة االنفاق الترفيهي تفوق نسبة نفقات األعمال وهذا ما يفسر غياب الهياكل السياحية القاعدية الممهدة 

 إلستراتيجية سياحية بناءة؛

ل التي تحول دون تنمية نسبة االنفاق السياحي الحكومي تفوق االنفاق القطاع الخاص وهذا ما يفسر العراقي

االستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية نظرا لمعوقات االستثمار السياحي في الجزائر وارتفاع 

  .المّدة للحصول على عوائدهتكاليفه وطول 

 

 

 

 

 

 

 

 االنفاق الترفيهي                                انفاق األعمال   ال     االنفاق الحكومي
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 االيرادات السياحية الجزائرية: الفرع الثالث

جملة من العوامل ومن أهمها نمو عدد السياح الدوليين  االيرادات السياحية ألي دولة يعود إلى تفاعلنمو   

وإلى فترة مكوث السائح في منطقة زيارته وإلى تغير األسعار خالل فترة الزيارة وإلى تطور المنتجات 

السياحية وتطور مستوى صناعة السياحة وخاصة ما يتعلق منها بتطور الفنادق ونوعية خدماتها المقدمة 

  .للضيوف

مليون دوالر ) ( 4152-5991)تطور االيرادات السياحية الجزائرية خالل الفترة : (12-59)جدول

 (األمريكي؛ نسبة مئوية

االيرادات السياحية كنسبة من  قيمة االيرادات السياحية  السنة

 الصادرات

5991 01 - 

5999 91 - 

5991 11 - 

5999 99 - 

5999 13 - 

4111 131 - 

4115 133 - 

4114 111 - 

4111 111 - 

4112 191 - 

4111 999 3049 

4119 040 3011 

4111 009 3011 

4119 990 3011 

4119 011 3091 

4151 019 3010 

4155 033 30040 

4154 141 30041 

4151 011 30991 

4152 091 30194 

sulté le:11/11/2017 h 14.00con https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD:  Source 

 

 

 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD


  
 الفصل الرابع                                                                االقتصاد السياحي الجزائري      

 

119 

 

 

 (4152-5991)االيرادات السياحية في الجزائر (: 12-08)الشكل 
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 من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات الجدول أعاله: المصدر

من خالل الجدول نالحظ أن االيرادات السياحية في الجزائرعرفت نموا ايجابيا في فترات معينة خاصة  

    999إلى  1441مليون دوالر أمريكي سنة  01بعد فترة التسعينات حيث انتقلت االيرادات السياحية من 

في الجزائر وإجماال شهدت وهذه كأكبر قيمة عرفتها االيرادات السياحية  1331مليون دوالر أمريكي سنة 

ايرادات السياحة الجزائرية تذبذبا في النتائج المحققة طيلة فترة الدراسة واألمر راجع لظروف داخلية 

؛ و يمكن إرجاع سبب التحسن في االيرادات السياحية (ظروف االنتعاش االقتصاد العالمي) وخارجية 

 :إلى

تحسن األوضاع األمنية التي عرفتها البالد من جراء مشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية الذي   -

 تم تنفيذه في تلك الفترة مما أدى إلى استرجاع وتثمين الصورة الخارجية للجزائر؛

 .تبناةومع ذلك تبقى النتائج ضعيفة مقارنة باإلمكانيات السياحية المتاحة والبرامج االستراتيجية الم

أما بالنسبة لنسبة االيرادات السياحية كنسبة من الصادرات الوطنية تبقى ضئيلة بالنسبة للصادرات     

 %41اإلجمالية وهذا طبيعي كون اقتصاد الجزائر اقتصاد ريعي ونسبة صادرات المحروقات تتجاوز 

وقد تعتبر هذه خاصية  موزعة على باقي القطاعات بما فيها السياحة %0وبالتالي النسبة المتبقية 

 االقتصادات الريعية على غرار االقتصاديات اإلنتاجية الصناعية فنجد على سبيل المثال ال الحصر اقتصاد 
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مما  10%الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وايطاليا تتجاوز فيها حصة السياحة من الصادرات نسبة  

 .ت إنتاجية مهمة صناعية وزراعية وخدميةيدل أن السياحة قد دخلت دائرة التنافس مع قطاعا

 يزان المدفوعاتممساهمة السياحة في : الفرع الرابع

ميزان المدفوعات على أنه سجل منظم لحقوق الدولة وديونها بالنسبة للدول األخرى الناشئة عن يعرف  

ح األجانب إلى داخل المبادالت المختلفة خالل فترة معينة وللسياحة أثر في ميزان المدفوعات فدخول السيا

القطر يصاحبه دخول للعمالت الصعبة األجنبية وخروج السياح المواطنين إلى خارج القطر يصاحبه 

خروج للعمالت األجنبية وقد يستوجب األمر أن نستورد خدمات القوى العاملة أو سلع وبضائع تستخدم في 

ية من دائرة االقتصاد القومي وقد نصدر النشاط السياحي وأيضا يصاحب هذه العملية خروج للعملة األجنب

القوى العاملة أو سلع وبضائع سياحية يصاحبها دخول العمالت األجنبية
1
. 

 (مليون دوالر أمريكي( ) 4152-5991) دور السياحة في ميزان المدفوعات الجزائري للفترة (: 12-51)الجدول

 الميزان السياحي 

 النتيجة السياحيةالنفقات  العوائد السياحية السنة

1441 0109 11901 11101- 

1441 9101 11101 11400- 

1449 1101 19909 11101- 

1441 9900 114 14909- 

1444 13 11304 191- 

1333 4109 14101 4101- 

1331 4401 14004 4909- 

1331 4401 19909 19101- 

1330 111 111 190- 

1339 19101 09304 11109- 

1331 11900 093 11109- 

1331 19101 09401 131- 

1339 11104 09109 11901- 

1331 01901 91101 19901- 

1334 11109 91101 14301- 

1313 11401 19900 01101- 

1311 13100 13109 14000- 

1311 141 141 030- 

1310 011 101 131- 

1319 099 111 001- 

Source : Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l’Artisanat 

للجزائر يعاني من عجز مستمر، وقد تضاعف للعديد من  السياحيمن خالل الجدول يتضح أن ميزان   

مليون دوالر أمريكي إلى  1441سنة   111المرات خالل فترة الدراسة حيث نجد أن العجز انتقل من 

                                                                 
1

 -113مثنى طه الحوري، مرجع سابق،ص  - 
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هذا قبل أن يعرف تدهورا حادا خاصة في السنوات األخيرة  1331أمريكي خالل سنة  مليون دوالر 111

 :ويعود السبب في ذلك إلى. 1319مليون دوالر أمريكي سنة  001حيث وصل العجز إلى 

 الجزائر دولة مصدرة للسياحة مما يستوجب خروج للعملة األجنبية؛  -

ر تعتمد على استيراد مستلزمات القطاع السياحي االقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي وبالتالي فالجزائ -

 . مما يكبد االقتصاد الوطني خروج العملة الصعبة

 أثر االستثمار السياحي على االقتصاد الجزائري: الفرع الخام 

يعتبر االستثمار السياحي المنفذ الوحيد الذي يستطيع أن يكون البديل األهم لقطاع المحروقات في   

على استراتيجية وتخطيط مستقبلي ينظم إدارة الموارد السياحية ويمنع هدر اإلمكانات الجزائر اعتمادا 

 .السياحية 

 مليون دوالر أمريكي ( 4152-5991) قيمة رأس مال االستثمار السياحي في الجزائر (: 12-59)الجدول

 (نسبة مئوية) معدل التغيير  قيمة االستثمار السنة 

1441 13 3 

1441 133 133 

1449 103 30 

1441 113 7.69 

1444 103 7.69-  

1333 113 38.46 

1331 113 11.11-  

1331 193 12.5-  

1330 193 0 

1339 113 7.14 

1331 113 6.66 

1331 193 12.5-  

1339 113 14.28 

1331 113 0 

1334 133 37.5-  

1313 43 10-  

1311 13 33.33-  

1311 13 0 
1310 140 221.66 

1319 111 6.21- 

consulté le: 11/11/2017 h16.00 https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD : Source                        

 

 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
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 4152-5991الجزائري تطور رأس مال االستثمار السياحي ( 12-09)الشكل 
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 رأس مال االستثمار السياحي                         

 من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات الجدول أعاله: المصدر

مليار  101ضئيلة للغاية إذ لم تتجاوز من خالل الجدول يتضح أن نسبة االستثمارات السياحية في الجزائر  

دوالر طيلة فترة الدراسة بل بالعكس عرفت تذبذبا مستمرا خاصة في السنوات األخيرة مما يفسر عدم 

مواكبة الواقع الحقيقي للقطاع لالستراتجية والبرامج المتبناة مؤخرا من قبل الدولة ولعل أهم أسباب 

 :انخفاض أو اضمحالل قيمة االستثمارات السياحية يعود باألساس إلى

القطاع السياحي في الجزائر من إهمال كبير وعدم جدية المسؤولين والمجتمع في النهوض بهذا يعاني  -

 القطاع فهو ليس بالقطاع الرائد؛

 درجة النمو والتطور البنية التحتية يكاد يكون معدوما؛ -

دور القطاع السياحي في ميزان المدفوعات ذو أثر هامشي إذ ما قورن بقطاع المحروقات أو القطاع  -

لصناعي أو التجاري مما يسبب عزوف أصحاب رؤوس االموال المحلية أو األجنبية لالستثمار في ا

 القطاع؛

انخفاض الطلب السياحي الخارجي على الخدمات السياحية الجزائرية ومن ثم انخفاض االنفاق وما  -

 يترتب عنه من انخفاض االدخار الذي يتحول لالستثمار، 

رؤوس األموال األجنبية لالستثمار بسبب العراقيل البيروقراطية عدم وجود تسهيالت في انتقال  -

 والفساد اإلداري اللذان يكبحان القطاع السياحي الجزائري من التقدم؛
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المؤسسات المالية الجزائرية ووكاالت السياحة واألسفار ليست القاعدة البناءة للقطاع السياحي بل األهم  -

 ية شاملة؛يكمن في تبني استراتيجية سياحية تنمو

تجد البنوك والمؤسسات المالية السياحية صعوبة كبيرة في تحويل العملة الصعبة وتسديد المستحقات  -

السياحية من وإلى السوق الجزائرية حيث تعاني المنظومة المالية الجزائرية من عراقيل كثيرة وتأخر كبير 

أي وكاالت لتحويل العملة هذا ما دفع  إذ ما قورنت بالدول المجاورة حيث ال توجد في المناطق السياحية

العدي من المستثمرين إلى العزوف عن دخول في استثمارات مباشرة في الجزائر رغم مقوماتها 

 وإمكانياتها المتاحة؛

يعاني القطاع من قوانين صارمة وغير واضحة تحد من النشاط وطرق التعامل والتطبيق للقرارات  -

 الوزارية والمراسيم الوطنية؛

 كل العقار السياحي وهو من أهم العراقيل االستثمارية في القطاع وقد تم التطرق له سابقا؛مشا -

 .مشاكل التمويل للمشاريع االستثمارية -

  اآلثار االجتماعية  والبيئية للسياحة على االقتصاد الجزائري: المطلب الثاني

 وتحسين المستوى المعيشي للسكان دور السياحة في إعادة توزيع الدخل والتنمية :الفرع األول

غالبا ما تكون المواقع ذات األهمية السياحية والتي تمتاز بتوافر عوامل الجذب السياحي الطبيعية فيها  

بعيدا عن المدن الكبرى المزدحمة بالسكان وعادة ما تكون في األقاليم الريفية واألماكن النائية في الجبال 

ات أو على جوانب األنهار في الغابات ال بل إن إقامة المنشآت السياحية أو على الشاطئ البحار والبحير

تحتم األخذ بالنظر أذواق السياح والذين هم في الغالب من سكان المدن الكبرى المزدحمة بالسكان والذين 

ئة يفضلون االبتعاد عن أجواء المدن واالزدحام والصخب الموجود فيها إلى أماكن أكثر هدوءا وجماال وملي

 .بالطبيعة والتي هي عادة تقع في األقاليم الريفية والنائية البعيدة عن المدن

بحكم هذه الميزة للمواقع السياحية البد إذن من إقامة المنشآت السياحية في األقاليم الريفية والنائية التي 

اح، والذين هم تمتاز بجاذبيات سياحية طبيعية والبد أيضا من توفير كل الخدمات التي يحتاجها السي

بالغالب من سكان المدن ويمتازون بالتحضر وارتفاع المستوى الثقافي عندهم فاألمر اذن يستوجب توفير 

كل الخدمات للسياح وبنفس المستوى إن لم يكن أفضل عما هو موجود في المدن لكي ال يشعر السياح بأي 

في المدن، إن إقامة المنشآت السياحية في  نقص في الخدمات عن ذلك التي يتمتع بها أثناء اقامته الدائمة

األقاليم الريفية أو النائية ومحاولة توفير كل أنواع الخدمات التي يحتاجها السياح، تتطلب بناء وإنشاء 

 .العديد من المشاريع التنموية
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 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة على تنمية األقاليم الريفية والنائية :أوال

إن األقاليم السياحية الواقعة في األماكن الريفية والنائية بما فيها من سكان هي الجهات المستفيدة من  

المشاريع التنموية التي تعمل السياحة على جلبها ويمكن اجمال األثار االقتصادية واالجتماعية المتحققة 

لهذه األقاليم بما يأتي
1

: 

 ألقاليم، وهذا يعني وصول أحد أنواع التنمية اليها؛إقامة المنشآت سياحية مختلفة في هذه ا -

إن طبيعة التشابك القطاعي الكثيف للنشاط السياحي ومساهمة العديد من القطاعات االقتصادية بتصنيع  -

المنتوج السياحي سوف يعمل على خلق عدد من الصناعات والخدمات التكميلية في هذه األقاليم لتجهيز 

 ج؛السياحة بمستلزمات اإلنتا

 كما تعمل السياحة على تنمية بعض الصناعات الحرفية والفلوكلورية في هذه األقاليم؛ -

إقامة مثل هذه المشاريع السياحية والغير سياحية تتطلب بالضرورة إقامة العديد من مشاريع البنى  -

 التحتية؛

ب المزيد من القوى بناء المشاريع السياحية والعديد من المشاريع والصناعات التكميلية ومشاريع وتتطل -

العاملة وبالتالي خلق تجمعات سكانية كثيفة في هذه األقاليم مما يستوجب توفير الخدمات التعليمية 

 والصحية واألسواق والعديد من المشاريع الخدمية األخرى؛

كثرة المشاريع والصناعات الناتجة عن النشاط السياحي سوف يعمل على خلق فرص عمل لسكان هذه  -

 وبذلك يتم القضاء على البطالة والبطالة المقنعة؛ األقاليم

إن الحصول على فرص عمل في المشاريع وتصريف المنتجات الزراعية والحرفية بأثمان جيدة تعمل  -

على خلق دخل جيد لسكان هذه األقاليم وهذا يعني زيادة دخول األفراد وارتفاع المستوى المعيشي وما 

 مستوى الثقافي والصحي؛يرافق ذلك من ارتفاع وتطور في ال

زيادة اإلنتاج والدخل في هذه األقاليم يجعل منها أقاليم تنموية فعالة تساهم وبشكل جدي في تكوين الناتج  -

 القومي أو الدخل القومي بل تعمل على توفير العمالت األجنبية ودعم ميزان المدفوعات؛

ستوجب اقامة مراكز لحفظ األمن وهذا يعزز إن ظهور مثل هذه التجمعات السكانية الكثيفة في األقاليم ي -

 الجانب األمني واالستقرار؛

هكذا تعمل السياحة على إعادة تصحيح ما خلفته التنمية الصناعية من اختالل في توزيع المشاريع التنموية 

 .وتعمل على إعادة توزيع التنمية والدخل لصالح األقاليم الريفية والنائية

 

 

                                                                 
1

 111-111مثنى طه حوري، مرجع سابق،ص  - 
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 مساهمة القطاع السياحي في تحسين المستوى المعيشي لسكان الجزائر :ثانيا

ما تعكس االيرادات السياحية الدولية التي حققتها أي دولة خالل فترة زمنية معينة ما مستوى مساهمة عادة 

 .القطاع في تحسين مستوى المعيشي للفرد

 (الدوالر أمريكي) نصيب الفرد من االيرادات السياحية الجزائرية : (12-59) الجدول

نصيب الفرد من االيرادات  السنة 

 السياحية

1441 3094 

1441 304 

1449 3040 

1441 1090 

1444 101 

1333 0019 

1331 0011 

1331 0011 

1330 0091 

1339 1091 

1331 19000 

1331 11019 

1339 4099 

1331 10011 

1334 13014 

1313 1044 

1311 1019 

1311 9019 

1310 1010 

1319 1041 
consulté le: 12/11/2017 h13.00 https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD:  Source  

 

من خالل الجدول السابق يتبين أن نصيب الفرد من االيرادات السياحية المحققة من قبل الجزائر خالل  

 إلى      1449دوالر أمريكي سنة  3040عرف تطورا ايجابيا بحيث انتقلت من  1319إلى  1449الفترة من 

وبعدها عرفت النتائج تذبذبا وبعيدة عن متوسط نصيب الفرد من  1331دوالر أمريكي سنة  19000 

دوالر أمريكي، هذا ما يعكس الواقع  133االيرادات السياحية في الدول المجاورة حيث يصل لحدود 

ى فرص حقيقية المرير لالقتصاد السياحي الجزائري الذي يفتقد للنجاعة في ترجمة اإلمكانيات المتاحة إل

الستقطاب الوفود السياحية األجنبية وتعزيز التنمية السياحية الوطنية بالهياكل األساسية التي تجذب السياح 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
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وتدفعهم لالنفاق ومن ثم انعاش االقتصاد الوطني بالعملة الصعبة  مما تنعكس على مستوى معيشة األفراد 

سياحة  في إعادة توزيع الدخول على مختلف األقاليم من جهة ومن جهة أخرى ال يخفى الدور الذي تلعبه ال

حيث تعمل السياحة على إعادة تصحيح ما خلفته التنمية الصناعية من اختالل في توزيع المشاريع التنموية 

وتعمل على إعادة توزيع التنمية وال تقتصر فقط على شمال البلد والجزائر تتمتع بثروات سياحية متنوعة 

 .ناخها إذ استغلت حق استغاللها ساهمت في تحقيق التنمية المستدامةبتنوع أقاليمها وم

 في الجزائر مساهمة السياحة في التشغيل: الفرع الثاني

للسياحة قابلية وقدرة فائقة على توليد فرص العمل تفوق بقية األنشطة االقتصادية األخرى وهناك عّدة 

أسباب تعلل هذه القدرة الهائلة وهي
1
: 

حة إلى القطاع الثالث القطاع الخدمي و إن لذلك أثر كبير يتجسد باإلمكانية المحدودة على انتماء السيا -

استيعابية لألماكن والمعدات محل عنصر العمل إذ يبقى النشاط السياحي نشاط خدمي يعتمد بالدرجة 

 األساس على عنصر العمل؛

عانون من التعامل الكثيف والرتيب أن غالبية السياح هم من السكان الحضر والقاطنين في المدن وهم ي -

مع الماكنة فإن السياحة بالنسبة لهم تعني االبتعاد عن الماكنة واللجوء إلى الطبيعة والتعامل مع البشر، 

وكذا فإن السياح يرغبون أن يتلقون الخدمات السياحية من قبل البشر وليس من قبل الماكنة وهم بذلك 

 عن األجواء الرتيبة المعتادين عليها بالحياة اليومية؛ يسعون للتعامل مع أجواء تختلف كليا

القطاع السياحي كثيف التشابك القطاعي ويرتبط مع العديد من القطاعات األخرى وهذا يعني إمكانية  -

توليد السياحة فرص عمل وتمتد لتصل حدود القطاعات األخرى التي تجهز السياحة بمستلزمات اإلنتاج 

فرصة % 91فرصة عمل في الفنادق و %133د أن كل غرفة في فندق تولد حيث أن هناك إحصائية تؤك

 . في القطاعات األخرى %133عمل في بقية األنشطة السياحية وتولد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 31،ص1331تخطيط، الكويت، ، معهد الي اقتصاديات الوطن العربيفدور القطاع السياحي ناجي توني،  - 
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 (نسبة مئوية) (4152-5991) مساهمة السياحة في التشغيل في الجزائر للفترة : (12-41) الجدول

 المساهمة اإلجماليةنسبة  نسبة المساهمة المباشرة السنة

1441 1 903 

1441 101 900 

1449 100 1033 

1441 109 101 

1444 101 103 

1333 109 103 

1331 101 101 

1331 104 104 

1330 104 101 

1339 001 901 

1331 009 101 

1331 001 900 

1339 101 109 

1331 109 1 

1334 001 101 

1313 001 101 

1311 000 101 

1311 000 101 

1310 001 101 

1319 000 101 

consulté le: 18/11/2017 h15.00 https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD :source 

 

 

 

 

 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
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 4152-5991التشغيل نسبة مساهمة السياحة في (: 12-10)الشكل 

1

2

3

4

5

6

7

8

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

directe totale 

 انطالقا من معطيات الجدول الباحثةمن إعداد : المصدر

رقما متواضعا وذلك  1333- 1441يعد حجم االستخدام الناتج عن السياحة في الجزائر خالل الفترة   

حي، حيث لم تتجاوز نسبة بسبب الظروف األمنية التي شهدتها البالد والتي انعكست على النشاط السيا

 %000بنسبة إجمالية وبعدها بدأت النسبة بالتحسن حيث تراوحت بين  %9بصورة مباشرة  %1التشغيل 

ويعود السبب إلى تبني الجزائر  1319-1333بصورة إجمالية في الفترة بين  %101بصورة مباشرة و

إلستراتيجية تنمية السياحة وزيادة المشاريع قصد النهوض بالقطاع السياحي لكن تبقى النسبة ضئيلة 

 :مقارنة باإلمكانيات الغير مستغلة وهذا راجع إلى

 العجز في هياكل اإليواء السياحي وغياب المنافسة؛ -

 جوء إلى التشغيل غير المصرح به السيما على مستوى القطاع الخاص؛الل -

 .نقص التأهيل في أوساط العاملين في ميدان التشغيل في القطاع السياحي -

وهذه النقطة األخيرة تدفع لتوضيح أن الحاجة المتزايدة للعمل في القطاع السياحي الناتجة عن أثر    

 ر إيجابي حينما يتوفر في سوق العمل المحلية الكوادر المؤهلة أما مضاعف االستخدام السياحي يكون لها أث

إذا عجزت السوق المحلية عن توفير الكوادر المؤهلة المطلوبة فهذا يعني االستعانة بالكوادر األجنبية وما 

 يتطلبه من إغراءات كبيرة وبالعمالت األجنبية وما يترتب عن ذلك من آثار ربما تكون سلبية تأتي في

 



  
 الفصل الرابع                                                                االقتصاد السياحي الجزائري      

 

199 

 

قدمها فقدان المزيد من العمالت األجنبية ولذلك البد من مرافقة أي خطوة لتنمية القطاع السياحي دورات م

 .تكوينية ومعاهد متخصصة في تأهيل اليد العاملة التابعة للقطاع السياحي

 السياحة البيئية في الجزائر: الفرع الثالث

 السياحة البيئية: أوال

لكثير من العوامل التي أدت إلى تلوثها خاصة تلك العوامل المتعلقة تتعرض البيئة الطبيعية إلى ا  

بالصناعات التي تنبعث منها الغازات التي تلوث الهواء أو الفضالت العرضية التي أخلت بالتوازن البيئي 

إضافة إلى نشاطات اإلنسان المختلفة في مجال قطع األشجار والغابات والرعي الجائر وعمليات جمع 

والذي نتج عنه انقراض كثير من األنواع ( البري والبحري) ألغراض تجارية وعمليات الصيد األعشاب 

 .النادرة من الطيور والحيوانات واألسماك

السياحة ليست من الصناعات التي ينبعث عنها الدخان وليس لها فضالت عرضية نتيجة لعمليات  

 :التصنيع، إضافة إلى أن السياحة هدفت إلى ناحيتين

 فاظ على البيئة وعدم اإلخالل بالتوازن البيئي؛الح -

استثمار البيئة بالطريقة التي تؤدي إلى الحفاظ على نوع الحيوانات واألشجار واألعشاب النادرة منها  -

 .بصورة خاصة

ومن أجل ذلك وجدت السياحة البيئية التي تهدف إلى التوجه نحو البيئة كمصدر اقتصادي يهم حياة   

اإلنسان واستثمار هذا المصدر بحيث ال يؤثر فيه وال يؤدي إلى خلل ي التوازن البيئي وكانت نتيجة لذلك 

هذه المحميات إلى الحفاظ على قيام المحميات الطبيعية البرية والبحرية في كثير من دول العالم وقد هدفت 

النباتات والحيوانات البرية والطيور والحيوانات والنباتات البحرية وشرعت القوانين واألنظمة بهدف 

الحفاظ على هذه المحميات كجزء من بيئة اإلنسان نفسه ألن أي خلل فيها يؤثر بنوعية بيئة اإلنسان 

بصورة عامة
1
. 

 الجزائر السياحة البيئية فيمعالم : ثانيا

تتوفر الجزائر على إمكانات سياحية عظيمة، إال أن عدم االهتمام بها خالل مسارها التنموي حال دون    

االستفادة منها والتعرف على مكنوناتها محليا ودوليا فإضافة إلى تنوع التضاريس من الشريط الساحلي 

م سياحية متنوعة، فتمتع الجزائر بتراث إلى المرتفعات الداخلية الشاسعة وما تزخر به كل منطقة من معال

 تاريخي عريق استطاع أن يتحدى تعاقب األحقاب كالكهوف و األضرحة  والرسوم على الصخور والتي 

                                                                 
1

 113مرزوق عايد القعيد وآخرون، مرجع سابق،ص  - 
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تعود إلى عهود ما قبل التاريخ، وعندما دخل الرومان الجزائر شيدوا مدنا في شكل حاميات الزالت تحتفظ 

وغيرها ( سطيف)آثار تمقاد بباتنة، جميلة )  بابداعتهم في الفن المعماري والتطور الثقافي، من ذلك مثال 

 بقة لدخول االستعمار الفرنسي الجزائر كما تتوافر الجزائر على آثار إسالمية تعود جميعها إلى الفترة السا

وتتجلى في المساجد واألبراج والقالع والقصور والزوايا والقبب كلها تعتبر آية في الفن المعماري 

اإلسالمي ومعالم ذات أبعاد حضارية تعتبر آية في الفن المعماري االسالمي ومعالم ذات أبعاد حضارية 

 .االنتشار في المدن الجزائرية كقسنطينة وتلمسان والنقوش النحاسية كأهم الحرف الواسعة

 البيئية في الجزائرالسياحة أنماط   -5

السياحة الساحلية، السياحة الجبلية : تتواجد في الجزائر ثالث أصناف من السياحة في الجزائر وهي

مات والسياحة الصحراوية وفضال عن األصناف الثالثة يمكن اإلشارة إلى صنف رابع وهو سياحة الحما

منبعا تتميز غالبيتها بالخاصية العالجية ولكل نوع من  131المعدنية حيث يوجد في الجزائر أزيد من 

 .هذه األنواع خصائصه

كم، تتخلله شواطئ 1133من المعروف أن الساحل الجزائري يمتد على طول : الشاطئيةالسياحة  -

على طول الشريط الساحلي ساحرة على طول الشريط الساحلي وسالسل جبلية ذات مناظر ساحرة 

وبالرغم من انتشار الهياكل السياحية في المناطق الساحلية إال أن فعاليتها ال تزال دون المستوى 

.المطلوب
1 

إذا كانت السياحة الساحلية قادرة على جذب أعداد معتبرة من السياح، فإن األمر  :السياحة الجبلية -

لمناطق الجبلية الجزائرية على ثروات سياحية هامة مثل يختلف بالنسبة للسياحة الجبلية حيث تحتوي ا

المناظر الطبيعية الخالبة والمغارات والكهوف التي أوجدتها الطبيعة منذ العصور الجيولوجية الغابرة غير 

 على الثلوج والتسلق فقط فهناك   أن النظرة اليوم للسياحة الجبلية تكاد تنعدم لتقتصر فقط على التزلج

مغارات وكهوف تمتد على مسافات طويلة وال تعرف عنها شيء وهناك أيضا ثروات أخرى لها  -

أهميتها للسائح مثل تنوع الثروة الحيوانية والطيور النادرة والينابيع المائية العذبة التي تتميز بالبرودة 

 صيفا   

بة في اكتشاف المكونات والفتور شتاء وكلها تعتبر عوامل جذب للسياح إذ تثير فيهم الفضول والرغ -

السياحية التي تتوفر عليها مختلف مناطق الجزائر وهذا باالعتماد على اإلشهار وتقديم األشرطة الوثائيقية 

حول هذه المواقع
2
. 

                                                                 
1

 109عبد القادر عوينات، مرجع سابق، ص - 
2

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي النهوض بالسياحة في الجزائر كأحد شروط اإلندماج االقتصادي الجزائري في االقتصاد العالميصالح فالحي،  - 
الجماعات المحلية في ضوء التحوالت االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد لخضر تسيير وتمويل " حول 

 31،ص 1330أفريل  19-11باتنة 
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هي السياحة المتعلقة بالعالج الجسمي والنفسي وأمراض أخرى تمارس من أجل  :السياحة الحموية -

م واألوجاع وتستخدم فيها الينابيع المعدنية كواسطة أساسية للعالج من الشفاء التام أو التخفيف من اآلال

 131خالل االستحمام وتلعب المياه المعدنية أهمية بالغة في السياحة الداخلية حيث تتوفر الجزائر على 

منبع مائي تم إحصاؤه على المستوى الوطني
1
. 

ل المقومات الضرورية إلقامة سياحية تتوفر الجزائر على صحراء شاسعة بها ك: السياحة الصحراوية -

ناجحة ومن هذه المكونات واحاتها المنتشرة بهندستها والسالسل الجبلية ذات الطبيعة البركانية في الهقار 

حيث تتجلى عظمة الطاسيلي الشاهد على الحضارة الراقية والمجسدة في الرسوم المنقوشة على الصخور 

في تلك األزمنة " التارقي" ات شيقة وأنماط عيش متميزة لإلنسان الزالت تروي لألجيال المتعاقبة حكاي

الضاربة في أعماق التاريخ و ثمة عامل آخر يلعب دورا حيويا في تنشيط الحركة السياحية والتظاهرات 

 ما يدفع بالفضول للسائح الغربي لرؤيته وركوبه؛( الجمل) الثقافية وهو ما يعرف بسفينة الصحراء 

اء الجزائرية تستلزم تبني استراتيجيات تختلف عما يمكن تبنيه في المناطق الشمالية وإذا اتساع الصحرإن 

كانت هناك عوامل قد يقع عليها إجماع مثل الهياكل واألمن والخدمات فإن هناك قضايا أكثر الحاحا 

 بالنسبة للسياحة الصحراوية أهمها النقل البري والجوي ولتجاوز هذا المشكل سيستوجب تخصيص

استثمارات كافية لترقية المرافق الضرورية ككشف طرق وتخصيص طائرات للرحالت الجوية الداخلية 

بين المناطق التي يتوافد عليها السياح وفتح خطوط دولية مباشرة لتسهيل تنقل المسافرين من وإلى هذه 

المناطق
2
. 

 البعد البيئي ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: ثالثا

سياسات التنمية السابقة في إطار تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد بموروث طبيعي قد ضجت 

وثقافي ال يعوض بالنسبة للصحراء الجزائرية وتسبب بمشاكل ال حصر لها بهذه المناطق
3
: 

تي ظاهرة صعود المياه التي تعاني منها منطقة واد سوف بقضائها على أشجار النخيل وهدم الغيطان ال -

 تشكل موروثا اجتماعيا ذو جذور عميقة في الثقافة الصحراوية؛

األضرار التي مست نظام الواحات المتجانسة بمنطقة واد ميزاب والمصنفة كمناطق محمية على  -

 المستوى العالمي؛

                                                                 
1

ي األول ، المداخلة ضمن الملتقى الوطنترقية تسويق المنتوج السياحي في الجزائر، الواقع والتحدياتبوفاس الشريف، بن خديجة منصف،  - 

 31،ص1319أفريل، 11،10حول المقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي في الجزائر، جامعة الشريف مساعدية ، جامعة سوق أهراس، 
2

مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول السياحة  السياحة أحد محركات التنمية المستدامة نحو تنمية مستدامة،طالب دليلة، وهراني عبد الكريم،  - 

 13، ص1313ماي  11 -11ائر، الواقع واألفاق، معهد العلوم االقتصادية ، المركز الجامعي البويرة، في الجز
3

 19، العدد مجلة البحوث والدراسات اإلنسانيةأحسن العايب، عبور رزقين، أهمية السياحة المستدامة ضمن استراتيجية السياحة في الجزائر،  - 

 .031،034،ص ص1319سكيكدة ،1411أوت 13جامعة 
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تشوه الجانب الهندسي والتاريخي للمجاالت المبنية على مستوى المناطق األثرية والتاريخية المصنفة  -

 التراث العالمي وظهور أشكال جديدة ال تعبر عن الهوية الصحراوية؛ضمن 

من جهة أخرى على الرغم من تقسيم التراب الوطني إلى مناطق التوسع السياحي من أجل االرتقاء  -

بالسياحة الجزائرية إال أنها بقيت تراوح مكانها وذلك ما أدى إلى محدودية البعد البيئي في استراتيجية 

 .ياحية بسبب سوء التسيير السياحيالتنمية الس

لذلك فقد أعطت الدولة أهمية خاصة للتنمية السياحية المستدامة في إطار إستراتيجيتها الجديدة لتطوير    

، حيث 1303القطاع على المدى البعيد، وفق ما جاء به المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في آفاق 

ة مصطلح االستدامة للتنمية السياحية في الجزائر، للتعبير عن تضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحي

توجه الدولة نحو تبني مفهوم حديث للسياحة بأخذ بعين االعتبار المتغيرات البيئية في تحديد االطار 

االستراتيجي للسياسة السياحية في الجزائر لتعلن الدولة من خالله عن نظرتها للتنمية السياحية الوطنية في 

وبالتالي تبنيها لمفهوم جديد  1303، والطويل 1310، المتوسط 1334اآلفاق على المدى القصير  مختلف

للسياحة يستند في مضمونه على األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة كما يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة 

هداف العامة له وهو ما السياحية أن السياحة صناعة توفق بين ترقية السياحة والبيئة مثلما جاء في األ

يعكس وعي الوزارة الوصية بأهمية الحفاظ على المحيط وحمايته من التدهور حتى نضمن الحفاظ عليها 

في األجيال القادمة ولذلك عمدت الدولة إلى تقسيم المواقع الساحلية أو الواقعة بالقرب من الساحل إلى 

مع مراعاة الجانب البيئي حيث أن مختلف هذه مناطق التوسع السياحي، تبعا لخصائص كل منطقة وذلك 

المناطق تشكل أقطاب سياحية وذلك من أجل التحكم الجيد في تسييرها إذ يعد هذا المخطط جزء من 

 المخطط الوطني للتهيئة اإلقليم الذي يبرز الكيفية التي تقترح من خاللها الدولة ضمان التوازن الثالثي 

 

ة والدعم البيئي ضمن أطر التنمية المستمرة للبالد في آفاق العشرين سنة العدالة االجتماعية واالقتصادي

القادمة كما أنه أداة تترجم إرادة الدولة في تثمين المؤهالت الطبيعية الثقافية والتاريخية ووضعها في خدمة 

إليها على السياحة في الجزائر بهدف تحقيق القدرة المطلوبة لجعل السياحة أولوية وطنية حيث يجب النظر 

أنها لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ألنها تشكل بديال اقتصاديا للمحروقات، غير أن نجاح تطبيق هذا 

المخطط يجب أن يكون في تناسق مع برامج المحافظة على البيئة واالهتمام بالمحيط من التلوث ذلك أن 

السيما في بعدها البيئي الحديث عن التنمية المستدامة ال ينبغي أن يكون بضرورة ديماغوجية 
1
. 

 :ولتحقيق جدوى البعد البيئي في التنمية السياحية المستدامة البد من  

                                                                 
1

  013أحسن العايب، عبور رزقين، مرجع سابق،ص  - 
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توفر درجة الوعي البيئي لدى جميع الوحدات المسؤولة بدءا من إعالم السكان المحليين بالمنافع التي  -

هم مع مكونات البيئة وتوعيتهم تحققها السياحية المستدامة ثم تعزيز روح المسؤولية لدى السياح في تعامل

باآلثار التي قد تنجر عن سلوكاتهم غير الرشيدة تجاهها من جهة وتحسين المؤسسات التي تشكل قوام 

صناعة السياحة بأهمية اإلدارة البيئية وتشجيعهم على تبني مبادئ االستدامة في مشروعاتهم من جهة 

 أخرى؛

 والمحافظة عليها؛إنشاء المنتزهات لحماية البيئة   -

 .تحقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل علمي سليم -

 تنافسية القطاع السياحي في الجزائر: المطلب الثالث

إن تنافسية القطاع السياحي تعتبر من أهم المؤشرات االقتصادية التي تسعى معظم دول العالم لتعزيزها  

وأيضا لتبني سياسات واستراتيجيات في المدى المتوسط  ودراستها من أجل تبيان مكان قوتها وضعفها

 .والقريب للرفع من مستوياتها

 ومؤشراتها مفهوم تنافسية السياحة: الفرع األول

 مفهوم تنافسية السياحة: أوال

فالتنافسية على ( منشأة أو قطاع أو دولة) ختلف مفهوم التنافسية باختالف محل الحديث فيما إذا كان عن ي  

لشركة تعني االستمرار نحو كسب حصة أكبر من السوق المحلي والدولي وهي تختلف عند صعيد ا

الحديث عن تنافسية القطاع الذي يمثل مجمعة من الشركات العاملة في نفس الصناعة وهاتان تختلفان 

بدورهما عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها
1
. 

قدرة المؤسسات المنتمية للقطاع السياحي في دولة ما على " سية السياحية على أنها بينما تعرف التناف

تحقيق نجاح مستمر في األسواق المحلية والدولية باالعتماد على ما تملكه من موارد وقدرات دون 

تكاليف ويمكن أن يكون القطاع السياحي تنافسيا إذا كان متوسط ال"االعتماد على الدعم والحماية الحكومية 

للوحدة الواحدة المنتجة أو للخدمة تساوي أو أقل من مستواها لدى المنافسين في الدول األخرى
2
. 

 

 

 

 

 
                                                                 

1
وراه منشورة، في األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل اإلنفتاح االقتصاديعبد الحكيم عبد هللا السنور،  -  ، مذكرة دكت

 31، ص1334االقتصاد والتخطيط ، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سوريا،
2

 110،ص1311، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الميزة التنافسية للنشاط السياحيد هللا الراجحي وآخرون، محسن عب - 
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 ت السياحية كثيرة وأكثر كفاءة منالقدرة على تقديم المنتجا"وعرفها المعهد الدولي للتنافسية على أنها 

السياحية المقدمة وأن تكون المنتجات بينما حيث تكاليف أقل للسفرات السياحية وارتفاع جودة الخدمات 

تعرفها المنظمة العالمية للسياحة التنافسية السياحية على أنها الزيادة في اإلنتاج والتحسين في نوعية 

اإلنتاج والسلع والخدمات بما يرضي أذواق السواح وقدرة الدولة على توليد موارد وإمكانات تتفوق بها 

العالميةعلى منافسيها في األسواق 
1
. 

القدرة التنافسية للسياحة هو قدرة الوجهة السياحية ( OCED) وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

في تحسين جاذبيتها للمقيمين وغير المقيمين وتقديم خدمات سياحية جذابة وتتميز بالجودة واالبتكار من 

الموارد المتاحة لدعم السياحة  أجل الحصول على حصص سوقية محلية وعالمية مع ضمان استخدام

بكفاءة وبطريقة مستدامة
2
. 

القدرة على زيادة اإلنفاق "تنافسية المقصد السياحي على أنها ( Crouch & Ritchie)ويعرف الباحثان   

السياحي لجذب عدد متزايد لزوار وتحقيق لهم تجارب مرضية وال تنسى من خالل طريقة مربحة، 

ة سكان المقصد من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على الثروة الطبيعية لألجيال باإلضافة إلى تعزيز رفاهي

القادمة
3

اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية ) ، كما يرى الباحثان أن للتنافسية السياحية  ستة أبعاد 

التي تحتاج  وأن هذه العوامل قد تظل ثابتة بينما الطبيعة المتغيرة للتنافسية المقصد السياحي هي( وبيئية

 .تقيما مستمرا

قدرة البلد على " وهناك من يعرف التنافسية الخارجية اإلجمالية لصناعة السياحة في البلد على أنها

االحتفاظ أو زيادة حصتها في السوق من صادرات السياحة والسفر، باإلضافة إلى هذا يشمل المفهوم العام 

النقل، ) جية مختلف مكونات صناعة السياحة فروق األسعاروتحركات أسعار الصرف ومستوى إنتا

والعوامل التي تؤثر على جاذبية المقصد( الضيافة، خدمات اإلطعام، الترفيه
4

 

وتعرف التنافسية على مستوى قطاع السياحة الكلي وفقا لمنهجية المعهد الدولي للتنمية واإلدارة بأنها 

سياحة والسفر من خاللتعظيم القيمة المضافة ومستوى اإلنتاجية في القطاع ال
5
: 

 جذب االستثمار في اقتصاد السياحة؛  -

                                                                 
1
- http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=18945 consulè le :13/11/2017  h 13.00 

  
2
 - Dupeyras,A & N.MacCallum, Indicators for Measuring competitiveness in tourism ; Aguuidance 

Document ;OECD TOURISM papers;2013;p14 
3
 - J.R Brent Ritchie and G.I  Crouch; The Competitive destination, a sustainable tourism Perspective ; CABI 

publishing; LONDON - UK; 2003; p02 
4
 - Riadh Ben Jelili  and Adel –Azim, Tourism competitiveness and specialization south Mediterranean contries 

, (A anel Data Aroach), pJournal of Development and Economic polocie, vol 13N°01,Arab Planing In statute, 
Kuwait, January 2011,p07 

5
افوس) زيان بروجة علي، راتول محمد، تقييم وتحليل التنافسية السياحية لدول شمال إفريقيا وفق مؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي  -  ( د

 113، ص1311، 19، جامعة الشلف، العدد ايمجلة اقتصاديات شمال افريق، (1311 -1339)خالل الفترة 

http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=18945
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 كفاءة عمليات وصول وعودة السياح؛ -

 إختراق وتسويق البلد في عدد كبير من دول العالم وتحويل الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية؛ -

 تقديم خدمات سياحية ذات مستوى عال من التقنية والجودة تتماشى مع متطلبات العولمة؛ -

قدرة المنشأة أو القطاع أو " ونخلص من المفاهيم والتعاريف السابقة لتعريف التنافسية السياحية هي أنها   

الدولة في تقديم المنتجات السياحية بإمكانها التفوق على منافسيها في األسواق المحلية والدولية دون الدعم 

 .يلبي حاجات ورغبات السواحأو الحماية الحكومية باإلضافة إلى ارتفاع جودتها بما يرضي و

 مؤشرات تنافسية القطاع السياحي: ثانيا

د اهتمت الكثير من المؤسسات الدولية بإعداد تقارير عن مستوى تنافسية الدول في مجاالت اقتصادية لق   

عديدة وكان أحدثها في مجال السياحة والسفر حيث أصدر المنتدى االقتصادي العالمي تقريره األول عن 

وفتح المجال أمام تقييم انجازات دول العالم في هذا المجال ووضعها  1339تنافسية السياحة والسفر عام 

 .في ترتيب تنازلي حسب معايير محددة

يقيس مؤشر تنافسية السفر والسياحة مدى تنافسية الدول في هذا المجال وذلك من خالل قياس أدائها   

د المؤشر في  بياناته إلى مصادر عامة مثل مؤسسات دولية ضمن مكونات هذه الصناعة عالميا ويستن

للسفر والسياحة، خبراء السفر والسياحة نتائج استطالع الرأي ونتائج مستويات سنوية شاملة أجراها 

المنتدى االقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة مؤسسات شريكة تعمل في البلدان التي احتواها التقرير
1
. 

قتصادي العالمي وبصفة دورية إصدار تقرير التنافسية العالمي لقطاع السياحة والسفر يتولى المنتدى اال 

دولة إذ يكون الهدف من خالل إعداده هو قياس وتحديد العوامل والسياسات التي تعمل  191والذي يشمل 

شر ع 11على تطوير قطاع السياحة والسفر في مختلف الدول حيث يغطي هذا التقرير دراسة ما مجموع 

: مؤشرا فرعيا  حيث احتوت مؤخرا على مؤشر التغيير المناخي تجمع في ثالث مؤشرات رئيسية وهي

اإلطار التنظيمي، بيئة األعمال والبنية األساسية  والموارد البشرية الثقافية والطبيعية حيث أن تركيبة هذا 

 : المؤشر تبرز كما يلي

 

 

 

 

 

                                                                 
1

، مركز الدراسات والبحوث، المملكة العربية (الفرص والتحديات) سياحي في المنطقة الشرقية االستثمار الغرفة الشرقية،  - 

 01،ص1311السعودية،
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 قطاع السياحة والسفرتركيبات مؤشر تنافسية : (12-51) الشكل

 

Source : World economic forum,The travel & tourism competitiveness report,2013,p08 

دول عربية لكنه توسع في  13دولة منها  119وتجدر اإلشارة إلى أن أول تقرير صدر عن الهيئة شمل   

 .دولة عربية 19ا منه 1319دولة سنة  101تقاريره الالحقة ليصل إلى 

 (4111/4151) واقع تنافسية السياحة لدول شمال إفريقيا للفترة : الفرع الثاني

وفقا لمنهجية المنتدى  سيتم التطرق لتقديم تحليل للموقع التنافسي السياحي لدول شمال إفريقيا  

الفرعية المكونة لهذا ، سواء من خالل المؤشر الكلي أو المؤشرات الثالثة (دافوس) العالمي االقتصادي

 .المؤشر

 

 

 

 

 

بيئة األعمال والبنية  اإلطار التنظيمي

 األساسية
الموارد البشرية الثقافية 

 والطبيعية

السياسات والقواعد  -

 التنظيمية؛

بيئة قطاع السياحة  -

 والسفر؛

 السالمة واألمن؛ -

 الصحة العامة؛ -

أولويات استراتيجيات  -

 القطاع

بيئة األعمال  والبنية  -

 األساسية؛

البنية األساسية للنقل  -

 الجوي؛

البنية األساسية للنقل  -

 البري؛

البنية األساسية  -

 السياحة؛

البنية األساسية  -

لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصال؛

تنافسية األسعار في   -

 قطاع السياحة

-  

الموارد البشرية  -

 الثقافية والطبيعية؛

 فهم السياحة -

 الوطنية؛

 الموارد الطبيعية؛ -

 الموارد الثقافية، -

 التغيير المناخي -

 مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر
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 (4151-4111) المؤشر الكلي للتنافسية السياحة لدول شمال إفريقيا خالل الفترة : (12-45) الجدول

 4151 4151 4155 4119 4119 4111 الدولة

 الدرجةالرتبة    الرتبة   الدرجة الرتبة  الدرجة  الدرجة الرتبة الرتبة   الدرجة الرتبة    الدرجة 

 1040 110 0039 101 0009 110 0001 111 001 131 0019 40 الجزائر

 0019 94 - - 9004 99 9009 99 9091 04 9091 09 تون 

 0011 11 9030 91 0040 91 0011 91 0041 19 9019 19 المغرب

 0094 10 0011 11 0041 91 9034 19 0041 11 9019 11 مصر

Source : World economic forum,The travel & tourism competitiveness reports, 

(2007,2008,2009,2011,2013,2015,2011) 

، نالحظ أن المغرب حافظت على ترتيبها من 1319الل عرض نتائج هذا المؤشر خالل عام ومن خ  

عالميا، إال أن  11والي حيث تحتل المرتبة حيث أفضل أداء بين دول العربية المختارة للمرة الثانية على الت

على المرتبة  1311المالحظ أن تونس كانت دائمة التصدر لدول عربية ترتيبا حيث تحصلت خالل سنة 

 09عالميا إال أنها تراجعت لصالح المغرب في التقريرين األخيرين هي التي كانت تتربع على المرتبة  99

، أما الجزائر فالمالحظ أنها متواجدة في مؤخرة الترتيب بتصنيفها 1339عالميا في أول تقرير صادر سنة 

على التوالي في التقريرين األخيرين، وهذا يعكس فعال مدى ضعف تنافسية القطاع السياحي  111و 110

في الجزائر مقارنة بدول شمال إفريقيا أو الدول العربية ومن الجدول نستنتج أن التنافسية في القطاع 

  1319دول شمال إفريقيا كمجموعة بعد حساب الدرجة الغير مرجحة لهذا االقليم في سنة  السياحي في

عالميا وهي مرتبة جد متأخرة وال تعكس اطالقا  10والتي وضعت االقليم في المرتبة  901تساوي 

ير، المقومات السياحية التي تتمتع بها هذه الدول بالنظر إلى دول أخرى موجودة ضمن الترتيب في التقر

وأيضا عند النظر في األسباب الحقيقية لهذه الوضعية للتنافسية السياحية لدول شمال إفريقيا نجد منها 

أسباب ضعف األداء الفردي لبعض الدول خاصة الجزائر التي توجد في مرتبة متأخرة أو أدنى من دول 

 داء الكلي لدول شمال إفريقيا شمال إفريقيا كإقليم مما ساهم في تراجع مرتبة هذا األخير وكذلك ضعف األ

سواء في استقطاب السواح أو توفير خدمات سياحية ذات جودة أو البنية التحتية والفوقية المحفزة للطلب 

 :السياحي ويرجع التباين المالحظ في ترتيب دول شمال إفريقيا إلى
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سواق السياحية االختالف في متوسط انفاق السائح اليومي من دولة إلى أخرى بسبب اختالف األ -

المستهدفة من قبل دول شمال إفريقيا، فنجد مثال مصر معظم السواح فيها هم من الشرق األوسط بينما 

 المغرب العربي معظمهم من أوروبا ؛

االختالف في نوعية السياحة في حد ذاتها فهناك دول تتميز بالسياحة البينية خاصة دول المغرب العربي   -

بينما تتميز السياحة في مصر بالسياحة البعيدة والتي غالبه للبحث عن اآلثار من الواليات المتحدة والمملكة 

 المتحدة؛

دولة ألخرى بالنسبة لدول شمال إفريقيا فنجد مثال االختالف في مّدة الليالي السياحية وإقامة السائح من  -

الجزائر أقل الدول من حيث الليالي التي يقيمها السائح مما يبرر إنفاقه المنخفض عكس باقي الدول 

 األخرى؛

 .التباين في جودة الخدمات السياحية وأيضا في تقارب الخدمات األساسية للسياحة مع الخدمات المكملة -

 القطاع السياحي في الجزائرتطور تنافسية : الفرع الثالث

ما كان تصنيف الجزائر في المراتب األخيرة في التقارير الصادرة عن الهيئات السياحية العالمية طال  

وأهمها تقرير المنتدى االقتصادي العالمي الذي يقر على مدار تكرار تقاريره أن الجزائر من أسوء 

 .ذا ال يعكس تماما إمكانيات الجزائر السياحيةالوجهات السياحية وه

 (4151 -4111)تطور تنافسية السياحة من خالل المؤشرات الفرعية في الجزائر خالل الفترة (: 12-44)الجدول 

 4111 4119 4119 4155 4151 4151 

 رتبة درجة رتبة درجة رتبة درجة رتبة درجة رتبة درجة رتبة درجة 

اإلطار 

 التنظيمي
14 0011 44 9031 131 0011 111 0019 109 000 111 0014 

بيئة األعمال 

والبنية 
 التحتية

40 1011 40 1049 131 1019 111 1014 109 1011 111 1014 

الموارد 
البشرية 

الثقافية 

 والطبيعية

49 9009 41 0011 119 0011 111 0001 110 0011 43 1039 

Source : World economic forum,The travel & tourism competitiveness reports, 

(2007,2008,2009,2011,2013,2015) 

الجزائر ضمن البلدان  1319لسنة " دافوس" التقرير األخير للمنتدى االقتصادي العالمي صنف كما    

دولة شملتها   101عالميا ضمن  111تيب اإلفريقية األقل تنافسية في المجال السياحي حيث جاءت في التر

الدراسة وتبين التقديرات المنتدى في التقرير أن الجزائر ال تزال متأخرة كثيرا في العديد من المجاالت 
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القدرة التنافسية في قطاع األسفار والسياحة تجعل منها وجهة غير سياحية فبخصوص مناخ األعمال 

ف عن النقص الكبير في هذا الجانب حسب تقدير الهيئة الدولية، مما يكش 113جاءت الجزائر في المرتبة 

أما فيما يتعلق السالمة واألمن فقد تحصلت الجزائر على  9نقاط من أصل  9حيث حصلت الجزائر على 

بالنسبة للصحة والنظافة، أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فالجزائر مصنفة في  14والرتبة  11الرتبة 

درجات بالنسبة لتكوين وتخصص العمال وباستثناء تنافسية األسعار  9من أصل  9رجة وبد 111الرتبة 

نقاط  وهذا ال  9نقاط من أصل  1وتحصلت فيها على  9وخاصة الطاقة التي تحتل فيها الجزائر المرتبة 

يتعلق فيما  119يعكس تماما اإلمكانيات والموارد الطبيعية والثقافية للبالد حيث أنها احتلت المرتبة 

فيما يتعلق بالموارد الثقافية ومناخ أعمال السفر وأما بخصوص الخدمات  10بالموارد الطبيعية والمرتبة 

نقاط ومن ثم فالجزائر متأخرة  9من أصل   101األخيرة بحصيلة تقدر  1السياحية فهي ضمن المراتب 

 .عن ركب التنمية السياحية سواء عالميا، إفريقيا وحتى عربيا

ال يعكس تقرير المنظمة العالمية للسياحة التي أدرجت قطاع السياحة في الجزائر كأحد الدعائم والواقع 

 األساسية للنهوض باالقتصاد الوطني وخلق تنمية مستدامة نظرا لإلمكانيات والموارد التي يتوفر عليها، 

له الجزائر بخلق خاصة بعد إطالق الجزائر برنامج يخص القدرات اإلحصائية اإلقليمية تتعهد من خال

 :سياحة تنافسية ويمكن إدراج سبب تأخر التنمية السياحية في الجزائر وتدهور قدرتها التنافسية إلى

 المخاوف المتعلقة بالوصول لألسواق؛  -

ضعف الترويج للمنتوج السياحي الوطني رغم الثروات الطبيعية التي تزخر بها البالد واآلثار الرومانية   -

 و التركية؛ 

األداء الكلي للجزائر سواء في استقطاب السياح أو توفير خدمات سياحية ذات جودة أو البنية ضعف  -

 التحتية والفوقية المحفزة للطلب السياحي؛

 ضعف قيمة االنفاق السواح نتيجة النخفاض مّدة إقامة السياح في الجزائر؛ -

 ة في السياحة؛ضعف أداء الموارد البشرية ونقص التكوين على مستوى المعاهد المتخصص -

تأثير موجة العنف التي عرفتها الجزائر خالل العشرية السوداء ال يزال يخيم في ذهنية السائح األجنبي  -

 خاصة؛

ضعف االنفاق الحكومي على المنشآت السياحية سواء ترفهية أو في مجال األعمال والبنى الفوقية  -

 والتحتية؛

اع نتيجة للعراقيل الخاصة باالستثمار وكذا قوانين االحجام على االستثمار الخاص واألجنبي في القط -

 .العمل وعدم ليونتها
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من خالل ما تقدم يتبين أن رغم المجهودات المبذولة من الدولة لتبني سياسات تنموية في مجال السياحة  

إال ّأنها لم تحقق األهداف المرجوة والتي لها انعكاسات على االقتصاد الكلي فضعف الطلب السياحي يقابله 

ات والتي تنعكس سلبا على ميزان والذي يؤثر بدوره على االيراد( العملة الصعبة) انخفاض في االنفاق 

المدفوعات من جهة وتخفض من معدالت االدخار من جهة أخرى مما يقلص من معدالت االستثمار وهذا 

 .ما يفسر محدودية قدرة القطاع على التشغيل وخلق فرص عمل

النحدار العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي في الجزائر من خالل نموذج ااختبار : المبحث الثالث

 الخطي البسيط ونموذج التكامل المشترك واختبار السببية

في الجانب التطبيقي يعرف اختبار العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي زخما من الدراسات والبحوث   

إثبات صحة الفرضية، إثبات : لكن نتائجها غير حاسمة وتظهر انقسامها حول ثالث اتجاهات رئيسية

عكسية وإثبات العالقة المتبادلة كما تظهر بعض الدراسات ولو بتكرار أقل حيادية العالقة صحة الفرضية ال

بين السياحة والنمو االقتصادي
1
. 

يسمح لنا استقراء عدد من الدراسات التي استخدمت المراجعة لألدبيات والدراسات التطبيقة من تقديم   

رض الباحث بعض النتائج المتحصل عليها في هذا المجال حيث استع
2Jackman)  ) ثمانية عشرة بحثا

 )حول الموضوع في عدد من البلدان، أثبت ثمانية منهم صحة فرضية السياحة قاطرة للنمو االقتصادي 

(Unidirectional causality  ،وثمانية أخرى صحة ثنائية االتجاه العكسي(bi- directionel)  بين

حة فرضية واحدة تدور حول حيادية العالقة ودراسة واحدة النمو االقتصادي والسياحة، بينما أثبتت ص

أثبتت العالقة العكسية وهي النمو قاطرة للسياحة
3

 :، وعلى هذا األساس سيتم تقسيم المبحث إلى

 ؛الجانب النظري للدراسة: المطلب األول

 الجانب العملي للدراسة: المطلب الثاني

 مناقشة النتائج المتحصل عليها: المطلب الثالث

 الجانب النظري للدراسة : المطلب األول 

 التعريف بالدراسات السابقة: الفرع األول

                                                                 
1

، الموقع 31، ص(األدلة من التكامل المشترك وتحليل السببية) السياحة والنمو االقتصادي في الجزائربن زعرور شكري، ساطور رشيد،  - 

 11/13/1319: تاريخ اإلطالع muenchen.de/78731/-https://mpra.ub.uni اإللكتروني، 
 2 - Jackman  Mahalia,Revisiting The Tourism-LED Grouth Hypothesis For Barbados,Adisaggregated 
Market Approch, Regional and sector Economic Studies, Vol12-2,Banck of Barados,2012,p 16  

www.usc.es/economet/journals2/eers/eers1223.pdf 
 

3
 11بن زعرور شكري، ساطور رشيد ، مرجع سابق، ص -  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78731/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78731/
http://www.usc.es/economet/journals2/eers/eers1223.pdf
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أيضا أن اختبارات فرضية النمو االقتصادي الذي تقوده السياحة غير متوافقة في  Terzi))يؤكد الباحث 

ويستند في ذلك إلى مراجعة األدبيات التي تضمنتها دراسة   Controversial))نتائجها ومحل خالف 

(Milanovic and Stanenkovic) كما يقدم بدوره عرضا عن الدراسات التي تناولت اختبار هذه ،

 .الفرضية على اقتصاد تركيا والتي أكدتها في معظمها إال قلة منها أثبتت الفرضية العكسية

ومثلما يشرحه ( Lorde et Al)لنمو القاطرة للسياحة دراسة  ومن الدراسات التي أبتت صحة فرضية ا

(Payne and Mervar)   تتأكد فرضية دعم نمو الناتج المحلي في كرواتيا على اقتصادها ويفسرها بأن

تحسن مناخ األعمال عموما يساهم في تحسين محيط النشاط السياحي ليتطور ويزدهر، كما أثبتت دراسة 

 صحة فرضية السياحة قاطرة للنمو االقتصادي في  (Bouzahazah and Elmanyari2013)الباحثان 

األجل القصير في كل من المغرب وتونس، ينما ينقلب في األجل الطويل لتصبح الفرضية العكسية، النمو 

 االقتصادي قاطرة للسياحة هي الصحيحة، من جانبهما يستعرض الباحثان

(Figini and Vici 2010) ت االقتصادية التي تستخدم منهج االنحدار لمقطعي وفيها عددا من الدراسا

أن معدل نمو الدول المتخصصة في السياحة أعلى من معدل ( دولة 190)تثبت دراستهم على دول متعددة 

مما يبين أن التخصص في السياحة ( 1330-14413) ، (1413/1441) نمو باقي الدول خالل الفترتين 

مو االقتصادي غير أنهما لم يتوصال إلى التمييز بين دور السياحة في الدول يمكن أن يكون محددا هاما للن

الصغيرة المتخصصة سياحيا عن الدول الكبيرة
1
. 

 توصيف النموذج القياسي لتحليل العالقة بين النمو االقتصادي والسياحة: الفرع الثاني

 (Riderstaat et All)حيث يصنف تنقسم المناهج التطبيقية حسب استخدامها ألدوات االقتصاد القياسي، 

الدراسات في ثالث مجموعات من األساليب التجريبية أكثر الدراسات تعتمد على تحليل التكامل المشترك  

المتبوع باختبار السببية لجرانجر، مجموعة أخرى تعتمد على البيانات المقطعية لمجموعة واسعة للبلدان 

ات تطبق أسلوب مختلف كاستخدام نموذج كينزي موجه نحو محل البحث وهناك مجموعة ثالثة من الدراس

النمو "الطلب أو اختبار السببية استنادا إلى تقنيات محاكاة التمهيد الرافعة، ومن خالل دراستنا للعالقة بين 

والتي يتم التعبير " السياحة"و" معدل نمو بالناتج المحلي اإلجمالي"والذي يتم التعبير عنه " االقتصادي

تحليل عالقة " سنعتمد على  النموذج األول " معدل االستثمار السياحي" ياتها  من خالل عن معط

 "تحليل التكامل المشترك المتبوع باختبار السببية لجرانجر" االرتباط الخطي البسيط والنموذج الثاني 

عن المحلي االجمالي والسياحة المعبر وذلك من دراسة عالقة النمو االقتصادي المعبر عنه بالناتج 

 .معطياتها بااليرادات السياحية

                                                                 
1

 34بن زعرور شكري،ساطور رشيد، مرجع سابق، ص - 
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االرتباط بين المتغيرات االقتصادية العنصر األهم في تحليل الظواهر االقتصادية غير أن يعتبر حيث   

االرتباط بحّد ذاته ال يعني وجود علّة أو سبب بين المتغيرات بقدر ما يعبر عن االقتران زمانا ومكانا 

بالتالي  يصعب استخدام تقلب المتغيرات في تفسير ما يحدث بالمتغيرات المرتبطة معها، لذلك فإن عدم و

التعرف الصحيح على العالقة السببية وتشخيصها يعد مصدرا ممثال للخطأ، ويعد تحليل السببية بين 

رنة بمنهج االرتباط المتغيرات وقياسها منهجا مفضال أحيانا في التعرف على العالقات االقتصادية مقا

واالنحدار اإلحصائي  كما يعد أسلوب السببية منهجا تجريبيا يساعد على اختبار العالقة بين المتغيرات 

ومن ثم تحديد المتغير التابع والمتغير المستقل
1
. 

 عالقة االنحدار الخطي البسيط: أوال

وجد العديد من العالقات االقتصادية يعتبر االنحدار الخطي البسيط أبسط أنواع نماذج االنحدار، بحيث ي

التي يمكن قياسها باستخدام هذا األسلوب، مثل عالقة اإلنفاق االستهالكي والدخل المتاح، وعالقة الكمية 

 .المطلوبة من السلعة وسعرها، وأيضا مستوى البطالة مع معدل التضخم

 كتابة النموذج الخطي والفرضيات األساسية -1

 :             على الشكل iXو iYيمكن نمذجة العالقة بين المتغيرين 

               niXY iii ..........1,10                          

هما معلما 1و 0متغير الُمفَسِّر أو المستقل، بال iXيسمى بالمتغير الُمفَسَّر أو التابع و  iY : حيث

 .النموذج

iii: ، ومنه يمكن كتابته انطالقا من العالقةiYفيمثل الخطأ في تفسير  iأما  XY 10   

بعض المتغيرات المستقلة التي يمكن أن تؤثر على المتغير التابع ويرجع وجود حد الخطأ إلى إهمال 

في النموذج و حدوث خطأ في كل من تجميع البيانات وقياس المتغيرات االقتصادية و يرجع ذلك أيضا إلى 

 .الصياغة الرياضية غير السليمة للنموذج

يرات مستقلة هامة في نموذج ويترتب على إسقاط هذا االفتراض حدوث أخطاء تحديد تتمثل في إغفال متغ

االنحدار المراد تقديره، أو احتواء هذا النموذج على متغيرات مستقلة غير هامة وفي تغير معامالت 

 .قد ال تظل ثابتة أثناء الفترة الزمنية التي تم تجميع البيانات عنها راالنحدار أي أن معامالت االنحدا

 فرضيات النموذج          -4

 :                                    األمل الرياضي لألخطاء معدوم: الفرضية األولى  .أ 

                                                                 
1

 مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلةشفيق عريش و آخرون، اختبارات السببية والتكامل المشترك في تحليل السالسل الزمنية،  - 

 11،ص1311العدد الخامس ، 00،  المجلد العلوم االقتصادية و القانونية
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niE i .....1,0)(  

 :  Homoscedasticityتباين األخطاء ( ثبات)تجانس : الفرضية الثانية  .ب 

      :وهو ما يعني أن تشتتها حول المتوسط ثابت، ونعبر عنها رياضيا بالكتابة             

                                          niEVar ii .....1,)()( 22    

بمعنى أن التباينات المشتركة ألخطاء : عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء: الفرضية الثالثة  .ج 

المالحظات المختلفة تكون معدومة، وهذا على مختلف مشاهدات مكونات العينة، ونعبر عنها رياضيا كما 

     :      يلي 

                    
njijiECov jiji .....1,,0)(),(  

 

 

 :                Xi األخطاء مستقلة عن : الفرضية الرابعة  .د 

                                    niXCov ii  ..., ,1,0),(            

 اختبار السببية: ثانيا

إلى تحديد ما إذا  1491سنة  (Sims)وطوره  1414سنة  (Granger)يهدف اختبار السببية الذي اقترحه  

يساعد على التنبؤ  (X)كان المتغير  فإذا (Y)يؤدي إلى حدوث التغير في المتغير  (X)كان التغير في المتغير

 (Y)ال تساعد على التنبؤ في قيمة  (X)وإذا كانت قيمة  (Y)تسبب في  (X)فإنه يمكن القول بأن  (Y)بالمتغير 

ويتطلب اختبار السببية التأكد من استقرارية السالسل الزمنية باستخدام اختبار  (y)ال تسبب   (X)يقال إن  

لمعرفة التوازن طويل  Cointegrationوتحديد تكامل السالسل الزمنية  Unit Root Testجذر الوحدة 

األجل
1
. 

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية :ثالثا

تعرف السلسلة الزمنية بأنها مستقرة إذا كانت تتذبذب حول وسط حسابي ثابت مستقل عن الزمن، أما إذا 

كانت البيانات في حالة نمو أو هبوط وتعتمد على اتجاه زمني فتكون السلسلة غير مستقرة 

Nonstationary ر جذر ومن أهم األساليب المستخدمة في اختبار استقرارية السالسل الزمنية اختبا

 .الوحدة والذي تعتمد فكرته على المعادلة اآلتية

- εtN (1,δ2) &cov(εt, εt-1) =0              / 

 

 
                                                                 

1
 191، ص 1319دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،األردن،، القياس االقتصاد النظرية والتحليلكامل عالوي كاظم الفتالوي،  - 

- Yt =pYt-1 +εt……77(5)   

                                               

                      

 

Yt=  α +βYt-1 +   
   Yt-1 +εt…..(2) 
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( P)وله خصائص المتغير العشوائي، فإذا كانت   White Noiseهو حد الضوضاء البيضاء ( εt)إذ أن

معنوية إحصائية دل ذلك على أن السلسلة الزمنية غير مستقرة وتعاني من جذر الوحدة ويجب معالجتها 

إن بيانات I(d)   yوتقرأ  ( d ،....،0،1،1)لتكون مستقرة وذلك باللجوء إلى الفروق التي تكون درجتها 

 وقد أوضحت أغلب الدراسات التطبيقية أن بيانات السالسل  (d)السلسلة الزمنية متكاملة من الدرجة 

الزمنية غالبا ما تعاني من جذر الوحدة لذا يجب معالجة تلك البيانات ومن أكثر الطرق استخداما وشيوعا 

يح هذا االختبار من خالل ويمكن توض Aygment Dickey-Fullerفولر الموسع  -هو اختبار ديكي

 :المعادلة اآلتية

مقابل  B=0تمثل طول الفجوة الزمنية ونختبر فرضية العدم  mتشير إلى الفرق األول وأن  إذ أن 

فإذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الحرجة نقبل الفرض البديل والذي يشير إلى  =1Bالفرض البديل 

العدم والعكس إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية نقبل أن السلسلة مستقرة ونرفض فرضية 

فولر ففي حالة  –فرضية العدم بأن السلسلة غير مستقرة، ويمكن إضافة متغير الزمن إلى اختبار ديكي 

كون السلسلة الزمنية تعاني من الجذر األحادي نلجأ إلى صيغة الفروق للمتغيرات إلى أن نصل إلى الحالة 

حيث القيم  I(d)لتي تكون فيها السلسلة الزمنية مستقرة وعندها نقول أن البيانات متكاملة من الدرجة ا

فولر قد أحتسبت من قبل   -الحرجة الختبار ديكي
1Mackinnon. 

 اختبار التكامل المشترك ذو الخطوتين: رابعا

ترتكز نظرية التكامل المشترك على تحليل السالسل الزمنية غير المستقرة إذ يشير كل من العالمين    

Engel and Grenger  إلى إمكانية توليد مزيج خطي يتصف باالستقرار من السالسل الزمنية غير

ي هذه الحالة متكاملة المستقرة وإذا أمكن توليد هذا المزيج الخطي المستقر، تعتبر السالسل الغير مستقرة ف

من نفس الدرجة، ويشترط لتطبيق اختبار التكامل المشترك هو أن تكون المتغيرات قيد الدراسة من نفس 

 .الدرجة

 Engel)متغيران غير مستقرين بالمستوى ومتكاملي من نفس الدرجة عندئذ منهج  yو Xإذا كان لدينا   

and Grenger  )ذي الخطوتين وفق التسلسل التالي
2
: 

 :باتجاهين كاآلتي X ,Y))تقدير العالقة بين : الخطوة األولى

-         

 

                                                                 
1

، سلسلة عبد الرزاق في االقتصاد والعلوم االجتماعية،دار وائل االقتصاد القياسي نظرية االنحدار البسيط والمتعددعبد الرزاق بني هاني،  - 

 014،ص 1319للنشر والتوزيع،
2

 191كامل عالوي كاظم الفتالوي، مرجع سابق، ص  - 

yt=α +βxt + ε1t ……(0)      

 
Xt=α +βYt + ε1t ……(9)      
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ألخطاء العشوائية ويتم اختبار تناظر التكامل من خالل معرفة استقرارية األخطاء  ε1t ، ε2tإذ أن  اأن

فإن ذلك يعني أن  I(0)فولر فإذا كانت مستقرة من الدرجة   –العشوائية من خالل تطبيق اختبار ديكي 

 .البيانات متكاملة ويمكن استخدام مستويات  البيانات في التقدير

البيانات متكاملة من الدرجة الصفرية البد من إضافة حد تصحيح الخطأ إلى إذا كانت : الخطوة الثانية

 .نموذج السببية المستخدم من قبل كرانجر لتحديد السببية في األجل الطويل

 اختبار سببية سايمز: خامسا

ادة من أسهل اختبارات السببية وال يتطلب سلسلة زمنية طويلة لذلك يتم استخدام سببية سايمز التي ع وهو 

 :ما تعتمد على فترتي إبطاء أو ثالث ويستند هذا االختبار على تقدير المعادالت األربعة اآلتية

  

  

 

 

 

 

نموذجان مقيدان وتعتمد سببية ( 1).و( 9).نموذجان غير مقيدين، أما النموذجان ( 1).و( 1).والنموذجان 

 :الذي يحسب وفق المعادلة اآلتية (F)سايمز على اختبار 

 إذ أن  

 

=R2 
UR معامل التحديد للنموذج غير المقيد؛ 

R2 
R  =معامل التحديد للنموذج المقيد؛ 

m  =فترات اإلبطاء المثلى؛ 

n = عدد المشاهدات؛ 

 :أعاله بالشكل اآلتي  (F)وتحديد اتجاه السببية وفقا ال ختبار 

 ؛(Y)يؤثر في   (X)إذا كان النموذج الكلي األول معنويا وعدم معنوية النموذج الكلي الثاني يعني أن  -1

 ؛  (X)تؤثر في  (Y)إذا كان النموذج الكلي الثاني معنويا والنموذج الكلي األول غير معنوي فإن   -1

 إذا كان النموذجان الكليان معنويين يعني أن العالقة تغذية عكسية؛ -0

 .النموذجان غير معنويين فيدل على انعدام العالقة بين المتغيريينإذا كان  -9

- F =  (R2 
UR-R2 

R)/m / (1- R2 
UR)/n-2m-1 

 

Yt       
   Yt-i +      

    xj-I + U5t……77 …  (5)    

         - xt =      
   xt-j +      

    yt-i + u5t  ………(9) 

 Yt=     
    yt-1+ u2t ……771 

           

Xt=     
    xt-1+ u2t ……779 
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 VARتحديد نموذج االنحدار الذاتي : سادسا

يوضح العالقة الخطية بين مجموعة من المتغيرات الداخلية في عينة مختارة مقاسة   VARنموذج  إن

 أبعاده  Yوأن مجموعة المتغيرات سيتم وضعها في متجه (  t=1,1,0……………0T)ضمن الفترة الزمنية  

 (K*1) إذ أن عناصر هذا المتجه هي مجموعة المتغيرات ،) (Yi t  ويمكن تمثيل متجه االنحدار الذاتيp ،

 :بالصيغة اآلتية pويسمى متجه االنحدار الذاتي بارتداد زمني مقداره 

 

 :أن إذ

: c  متجه الحد الثابت لمتغيرات متجه االنحدار الذاتي الذي أبعاده(k*1)؛ 

 Ai : مصفوفة ذات أبعاد(k*k ) لكل(i= 1 ;2 ;………………p)؛ 

 et : متجه أبعاد(k*k ) لخطأ عشوائي بوسط حسابيE(et=0) ،Ω= E εt έt  مصفوفة تغاير متعاصرة

 . ال تعتمد على الزمن kلكل  k-E (εtέt)وأن ( n.n)أبعادها 

بالصفة اآلتية VAR=2أي  p=2عند ( 4)وللتبسيط يمكن كتابة المعادلة 
1

+: 

yt=α +βxt + ε1t ……(0)      

                             

 : يمكن كتاباتها بصيغة المعادلة كالتالي و

 

 

 

 

على متغيرة خارجية مرتدة ( Y2t ,Y1t)يالحظ من المعادلتين أنهما عبارة عن انحدار معادلتين للمتغيرين 

 .ماهو إال منظومة من المعادالت الغير مرتبطة ظاهريا VAR(p)زمنية  وعليه يمكن القول أن 

 الجانب العملي للدراسة: المطلب الثاني

                                                                 
1

ار الذاتي -  وي وآخرون، تحليل العالقة بين األسعار العالمية للنفط، اليورو،الذهب باستخدام متجه االنحد المجلة ، VAR(p)صفاء يونس الصفا

 11،11،ص1331، بغداد، 19، العدد العراقية  للعلوم اإلحصائية

Y1t 

Y2t 

C1 

C 2   

      

A11                            A12  

A21                           A 22  
Y1t-1 

Y2t-1 

 

e1t 

e2t 
 

+

=

α

 

+

β

x

t 

+

 

ε

1

t 

…

…

(

3

+

       

Yt= c+ A1Yt-1 + A2Yt-4 +…………………………………………APYt-p + εt…………77(9) 

Y1t =c+A11Y1t-1+ A12Y2t-1+………………………………e1t  (51.....)  

 Y2t= c+A21Y1t-1+A22Y2t-1+…………………..….......e2t .(55.........)  
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 الخطي البسيط بين النمو االقتصادي واالستثمار السياحيدراسة عالقة االنحدار : النموذج األول

 تحليل متغيرات الدراسة: الفرع األول

إن قيم المتغيرات المراد دراستها هي عبارة عن بيانات سنوية حقيقية خاصة باالقتصاد الجزائري الممتدة 

للقيام بهذه مشاهدة وهو حجم يكفي  13أي حيث أن حجم الدراسة هو  1319إلى سنة  1441من سنة 

 .االختبارات

 .والمتحصل عليه من بيانات البنك الدولي معدل نمو الناتج الداخلي االجمالي المعبر عنه بنسب مئوية: أوال

 معدل نمو االستثمار السياحي المعبر عنه بنسب مئوية والمتحصل عليه من بيانات البنك الدولي:ثانيا

تعكس معدالت النمو االقتصادي للجزائر خالل  Tpibتعكس معدالت نمو االستثمار السياحي و iحيث  

 ، 1319-1995الفترة الزمنية 

 

 البسيط تقدير عالقة االنحدار الخطي: الفرع الثاني

بافتراض أن نموذج اإلنحدار الخطي البسيط يعبر عن معدالت النمو االقتصادي كدالة في معدالت نمو 

 :االستثمار السياحي وأن هذا النموذج يأخذ شكل صيغة خطية لذا سنقوم بتبان

، مع تقديم تفسير مفصل للنموذج OLSكتابة الصيغة النهائية للنموذج بواسطة طريقة المربعات الصغرى 

المقدر واختبار مدى صالحية النموذج  المقترح لتمثيل العالقة بين معدالت نمو االستثمار السياحي 

غير مستقل ومعدالت النمو االقتصادي كمتغير تابع وفي األخير معرفة ما إذا كان لمعدل نمو االستثمار كمت

 .السياحي أثر معنوي على معدالت النمو االقتصادي

 وبعد إدخال البيانات نحصل  Eviews08سنقوم بتقدير النموذج باالستعانة ببرنامج 

 .نموذج االنحدار الخطي البسيطتقدير : (12-41) جدول المعلومات المدونة في

Dependent Variable: iPIB   

Method: Least Squares   
Date: 02/02/18   Time: 16:38   

Sample: 1995 2014   

Included observations: 20   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.531293 0.355595 9.930652 0.0000 

I 0.005119 0.012615 0.405747 0.6897 
     
     R-squared 0.019063     Mean dependent var 3.550500 

Adjusted R-squared -0.045989     S.D. dependent var  1.541078 

S.E. of regression 1.576116     Akaike info criterion 3.842443 

Sum squared resid 44.71453     Schwarz criterion 3.942017 

Log likelihood -36.42443     Hannan-Quinn criter. 3.861881 

F-statistic 0.164631     Durbin-Watson stat 1.704264 

Prob(F-statistic) 0.689711    
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 eviews08انطالقا من مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد : المصدر

 

 :للعالقةالتمثيل الرياضي 

 

 

 

 :التفسير االقتصادي للنموذج: ثانيا

من خالل العالقة الرياضية يتبين وجود عالقة طردية بين معدالت النمو االستثمار السياحي ومعدل النمو   

، ويستدل بها على أن 303311111قيمة موجبة ومقدار هذه المعلمة هو  B االقتصادي يستدل من التقدير

 في %1وأن كل زيادة قدرها  ى معدالت النمو االقتصاديلمعدالت نمو االستثمار السياحي تؤثر إيجابيا ع

في معدل النمو االقتصادي، أما القيمة    %30111معدل نمو االستثمار السياحي يقابله زيادة تقدر ب 

 .معدل النمو االقتصادي في حالة انعدام معدل نمو االستثمار السياحي تعكس 0013والتي تساوي  aالثابتة 

 اختبار جودة النموذج: الفرع الثالث

هذا المعامل يدل على قوة  30314معامل التحديد ويساوي  Rأهم مؤشر الختبار صالحية النموذج هو   

أن القيمة أقرب إلى الصفر هذا يعني أن معدالت نمو االستثمار السياحي  والمقدرة وبماالفعلية  العالقة

 %1.4ث ال تتجاوز تشرح وتفسر نسبة ضئيلة من التغيرات الحادثة على معدالت النمو االقتصادي حي

 . وأما النسبة المتبقية ناتجة عن تفسير متغيرات أخرى

 ختبار صالحية النموذج في تمثيل العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل تمثيال جيداا:الفرع الرابع

 : بداية نقوم بصياغة الفروض

 H0النموذج غير مناسب ونرمز له بالرمز : الفرض العدم

  H1النموذج مناسب ونرمز له بالرمز : الفرض البديل

  10% %1 %1وبالتحديد إلى احصائية فيشر نجدها غير معنوية عند مستوى  اإلنحداربالرجوع إلى نتائج 

 . الجدولية ومنه نقبل الفرض العدم  وهو النموذج غير مناسب Fالمحسوبة أقل من  Fحيث 

ثر معنوية معدل نمو االستثمار السياحي على معدالت النمو ويمكن اجراء اختبار ثاني وهو اختبار أ

  .االقتصادي

 :نقوم بصياغة الفروض

 ؛H0االستثمار السياحي ليس له أثر معنوي ونرمز له بالرمز  معدل: العدمالفرض 

PIB = 3.53129253095 + 0.00511857935971*I 
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 .H1معدل االستثمار السياحي له أثر معنوي ونرمز له بالرمز : الفرض البديل

الجدولية  Tالمحسوبة أقل من  Tنجد أن  Student إلحصائيةوبالتحديد  بالعودة لجدول تقدير النموذج

ومعناه نقبل الفرض العدم أن معدل نمو االستثمار السياحي ليس له أثر معنوي على معدالت النمو 

االقتصادي؛ بمعنى أن معدالت االستثمار السياحي في الجزائر ال تفسر التغيرات الحاصلة في معدالت 

 .دي نتيجة انخفاض نسبة تدفقات االستثمار السياحي في الجزائرالنمو االقتصا

  التمثيل البياني لعالقة االنحدار : (12-12)الشكل

 

 

 

 

 

 

المصدر

من : 

إعداد 

 eviews08الطالبة انطالقا من معطيات 

التغيرات الحادثة على معدالت نمو االستثمار السياحي تأثيرها جد محدود على التغيرات ويوحي ب  

الستثمارات حقيقية من شأنها الحادثة على معدالت النمو االقتصادي في الجزائر مما يستوجب ترجمتها 

التراتيب  وللتنويه فقط فمحور تعزيز النمو االقتصادي في الجزائر والخروج به من دائرة المنتج الواحد

 .هو ترجمة لمعدالت االستثمار السياحي ومعدالت النمو االقتصادي في الجزائر

 دراسة عالقة التكامل المشترك واختبار السببية: النموذج الثاني 

 تقديم وتحليل متغيرات الدراسة:  فرع األولال

إن قيم المتغيرات المراد دراستها هي عبارة عن بيانات سنوية حقيقية خاصة باالقتصاد الجزائري الممتدة  

مشاهدة وهو حجم يكفي للقيام بهذه  13أي حيث أن حجم الدراسة هو  1319إلى سنة  1441من سنة 

 .االختبارات

حصل عليه من والمت pibوالمعبر عنه بالمليون دوالر ويرمز له بالرمز : االجماليالناتج الداخلي  -

 .بيانات البنك الدولي
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 مليون دوالر( 4152-5991) تطور الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر (: 12-42)الجدول

 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي السنة

1441 91913 

1441 91493 

1449 91113 

1441 91143 

1444 91193 

1333 19993 

1331 19993 

1331 11913 

1330 19113 

1339 11003 

1331 130133 

1331 119303 

1339 109403 

1331 191333 

1334 109113 

1313 133333 

1311 134313 

1311 134913 

1310 110913 

1319 119913 

source:https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD 

 الناتج المحلي اإلجمالي  تمثيل تطورات تغيرات دراسة: 5-5

تجاه العام لها، ويتبين ن الخطوة األولى في عملية تحليل السالسل الزمنية هو رسم مشاهداتها لمعرفة االإ  

مليون دوالر كأقل  09191أن الناتج الخام خالل فترة الدراسة كان محصورا بين  pibمن قيم المتغيرة ل 

وبمتوسط حسابي يقدر ب  1310مليون دوالر سنة  110413وأعلى قيمة المقدرة ب  1441قيمة سنة 

 . 19131091وانحراف معياري  113191

والمعادلة األتية تمثل عالقة .  وهي تؤشر على تذبذب في قيم المتغيرة %11033 أي أن درجة التقلب كانت

 :االتجاه العام لتطور الناتج المحلي اإلجمالي بالطريقة األسية

                                  
LOG (pib) =  10.51 + 0.1t 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
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92   %  =R2 

وتفيد المعادلة والشكل الموالي بأن هناك اتجاه عام متذبذبا نحو اليمين واألعلى  ويؤول إلى التزايد في   

في فترات واالنخفاض لفترات أخرى، كما يشير الشكل لوجود تغيرات دورية و أخرى  PIBحركة 

األصلية الممثلة باللون  موسمية هذا ما يتضح من خالل الفروق بين القيم االتجاهية باللون األخضر والقيم

 .األحمر فيما تظهر تمثيل قيم الفروق باللون األزرق

 بالطريقة األسية المحلي اإلجماليلناتج عالقة االتجاه العام ل:(12-13)الشكل

-.4

-.2

.0

.2

.4

10.4

10.8

11.2

11.6

12.0

12.4

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Residual Actual Fitted 

 eviews8برنامج  مخرجات انطالقا من الباحثةمن إعداد : المصدر 

 للعالقةالتفسير االقتصادي  -

عند متابعة تطور الناتج المحلي اإلجمالي نجد أنه عرف نموا متزايدا، حيث بلغ معدل النمو السنوي  

 .خالل السنة %13خالل السنة أي كل سنة ينمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي ب  %13المتوسط 

 (مليار دوالر أمريكي) ، (4152-5991)تمثيل تطورات تغيرات دراسة االيرادات السياحية للفترة : ثانيا

والمتحصل عليها من بيانات  Rtعملية تحليل سلسلة االيرادات السياحية عبر الزمن ويرمز لها بالرمز إن 

أن االيرادات السياحية  Rtالبنك الدولي مفادها رسم مشاهدتها لتحديد االتجاه العام، ويتبين من قيم المتغير 

و أعلى قيمة المقدرة  1449مليون دوالر سنة  11حصورة بين أقل قيمة وهي خالل فترة الدراسة كانت م

 مليون دوالر وانحراف معياري قدر  119011وبمتوسط حسابي قدر ب  1331مليون دوالر سنة  999ب 

وهي تؤشر على تذبذب كبير في قيم المتغيرة  %19مليون دوالر أي بدرجة تقلب قدرت ب  111011ب 

 :توضح ذلكوالمعادلة اآلتية 

 

 

                                                                                                / %99=R2 
 LOG(Rt) = 3.80 + 0.14t 
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وتفيد المعادلة والشكل الموالي بأن هناك اتجاه عام متذبذب في حركة االيرادات السياحية، ناتج عن 

والموسمية لقيم المتغير وهذا ما توضحه قيم الفروق التي تظهر باللون األزرق في التغيرات الدورية 

الشكل وهي تظهر الفرق بين القيم االتجاهية والتي تظهر باللون األخضر والقيم الحقيقية  للمتغير والتي 

 .تظهر باللون األحمر

 سيةعالقة االتجاه العام لاليرادات السياحية بالطريقة األ :(12-14)الشكل
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 eviews8برنامج الباحثة انطالقا من مخرجات من إعداد : المصدر

 التفسير االقتصادي -

عند متابعة تطور ايرادات السياحة الدولية نجد أنها عرفت نموا متذبذبا بالتزايد والنقصان، حيث بلغ معدل 

 %10خالل السنة أي كل سنة تنمو االيرادات السياحية  ب  %19نمو االيرادات السياحية في المتوسط 

 .خالل السنة

 اختبار استقرار سلسلتي الدراسة :الفرع الثاني

 (pib)اختبار استقرار السلسلة الزمنية الممثلة لتطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي : أوال

محلي اإلجمالي الحقيقي يتبين أن السلسلة من خالل الشكل السابق الممثل لعالقة االتجاه العام للناتج ال 

R2الممثلة له غير مستقرة، وكذا من ناحية أخرى كبر معامل التحديد
، لبيان ذلك البد القيام 41%= 

 .بمجموعة من االختبارات

 



  
 الفصل الرابع                                                                االقتصاد السياحي الجزائري      

 

141 

 

 

 فولر -اختبار جذر الوحدة لديكي -5

العادي هو الوقوف على استقرار السلسلة من عدمه وذلك بتقدير هدف من استخدام اختبار ديكي فولر ال

 :ثالثة نماذج

 

 

 

 

 ج الثالثار معنوية االتجاه العام للنموذباخت(: 12-41)الجدول

 
 

Dependent Variable: DPIB   

Method: Least Squares   

Date: 11/05/17   Time: 05:43   

Sample (adjusted): 1996 2014   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

PIB(-1) -0.512237 0.240832 -2.126945 0.0493 

C 8729.762 10160.18 0.859213 0.4029 

@TREND 5306.976 2767.419 1.917662 0.0732 
     
     

R-squared 0.223787     Mean dependent var 6474.737 

Adjusted R-squared 0.126760     S.D. dependent var  22762.76 

S.E. of regression 21271.18     Akaike info criterion 22.91203 

Sum squared resid 7.24E+09     Schwarz criterion 23.06116 

Log likelihood -214.6643     Hannan-Quinn criter. 22.93727 

F-statistic 2.306446     Durbin-Watson stat 1.815860 

Prob(F-statistic) 0.131780    
     
     

 eviews08انطالقا من مخرجات  الباحثةمن إعداد : لمصدرا

 

 

نالحظ أن معامل خط االتجاه ليس معنوي ويختلف عن الصفر  eviews 31 من خالل مخرجات برنامج

prob =303901  وكذاt- statistic   أكبر منى القيمة الجدولية عند مستوى معنوية  -1011المحسوبة

 .ومنه نقبل الفرض العدم  السلسلة غير مستقرة في حالة وجود القاطع واالتجاه  1%

 

 

 

- 1- pibt – pibt-1=Dpib=£pibt-1 

 
- 2- pibt – pibt-=Dpib=£pibt-1+c 

 
- 3- pibt – pibt-=Dpib=£pibt-1+c+bt 
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 بار معنوية الثابت للنموذج الثانياخت(:12-49)الجدول 

Dependent Variable: DPIB   

Method: Least Squares   

Date: 11/05/17   Time: 05:47   

Sample (adjusted): 1996 2014   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

PIB(-1) -0.074991 0.083417 -0.898988 0.3812 

C 14574.20 10427.66 1.397647 0.1802 
     
     

R-squared 0.045382     Mean dependent var 6474.737 

Adjusted R-squared -0.010772     S.D. dependent var  22762.76 

S.E. of regression 22885.02     Akaike info criterion 23.01365 

Sum squared resid 8.90E+09     Schwarz criterion 23.11307 

Log likelihood -216.6297     Hannan-Quinn criter. 23.03048 

F-statistic 0.808179     Durbin-Watson stat 2.103075 

Prob(F-statistic) 0.381217    
     
     

 eviews08انطالقا من مخرجات  الباحثةمن إعداد : لمصدرا

-t- statistic 3011 = أن معامل القاطع ليس معنوي ويختلف عن الصفر القيمة المحسوبة للمعلمة نالحظ

ومنه نقبل الفرض العدم مما يعني أن السلسلة غير  %1الجدولية عند مستوى معنوية أكبر من القيمة 

 .مستقرة في حالة وجود القاطع

 األولاختبار معنوية للنموذج (:12-41)الجدول  

 
Dependent Variable: DPIB   
Method: Least Squares   
Date: 10/30/17   Time: 14:13   
Sample (adjusted): 1996 2014   
Included observations: 19 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PIB (-1) 0.025741 0.043097 0.597281 0.5578 
     
     R-squared -0.064310     Mean dependent var 647.4737 

Adjusted R-squared -0.064310     S.D. dependent var  2276.276 
S.E. of regression 2348.329     Akaike info criterion 18.41199 
Sum squared resid 99263660     Schwarz criterion 18.46170 
Log likelihood -173.9139     Hannan-Quinn criter. 18.42040 
Durbin-Watson stat 2.061359    

     
     

 eviews08انطالقا من مخرجات  الباحثةمن إعداد : المصدر
 

أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية  t- statistic  3014 = نالحظ أن القيمة المحسوبة للمعلمة

 .ومنه نقبل الفرض العدم مما يعني أن السلسلة غير مستقرة 1%
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لكن باالعتماد على هذا النموذج احتمال ظهور االرتباط الذاتي بسلسلة حّد الخطأ لذا سنعتمد على اختبار 

  .فولر الموسع –ديكي 

 :وذلك بإضافة عدد مناسب من حدود الفرق المبطئة وتصبح:  (ADF)فولر الموسع -ديكي -4

 

    

 

 

 

 

 

(النموذج الرابع) معنوية النموذج دون قاطع ودون اتجاهختبار ا(:12-49)الجدول   

ull Hypothesis: PIB has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.597281  0.8364 

Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  

 10% level  -1.607051  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 19 

     
 

 eviews08انطالقا من مخرجات  الباحثةمن إعداد : المصدر 

ومنه السلسلة غير  H0ومنه ال يمكن رفض الفرض العدم  %1من المالحظ أن القيم الحرجة أكبر من 

  .مستقرة

 

 

 

 

 

 

1- pib=£ pibt-1-  
 
   pibt-j+1+c + bt+εt 

 

5-pib=£ pibt-1-  
 
   pibt-j+1+c +εt 

 

9 - pib=£ pibt-1-  
 
   pibt-j+1 +εt    
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(النموذج الخام ) معنوية النموذج وجود قاطع ختبار ا(:12.-49)الجدول   

Null Hypothesis: PIB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.898988  0.7657 

Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  

 10% level  -2.655194  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 19 

 eviews08من إعداد الباحثة انطالقا من مخرجات : المصدر 

السلسلة غير ومنه  H0ومنه ال يمكن رفض الفرض العدم  %1من المالحظ أن القيم الحرجة أكبر من 

  .مستقرة

(النموذج السادس) معنوية النموذج بوجود قاطع واتجاه ختبار ا(:12.-11)الجدول   
Null Hypothesis: PIB has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.126945  0.4995 

Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  

 10% level  -3.277364  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 19 

 eviews08من إعداد الباحثة انطالقا من مخرجات : المصدر 

 
ومنه السلسلة غير  H0ومنه ال يمكن رفض الفرض العدم  %1من المالحظ أن القيم الحرجة أكبر من 

 .حالة وجود قاطعمستقرة في 

 Rtاختبار استقرار السلسلة الثانية : ثانيا

 فولر الموسع -ولكن نقتصر فقط على اختبار ديكي Rtالسابقة للسلسلة خطوات النكرر نفس 
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 (النموذج الرابع) معنوية النموذج دون قاطع ودون اتجاهختبار ا(: 12-15)الجدول 

Null Hypothesis: RT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.110664  0.6325 

Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  

 10% level  -1.607051  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 19 

     

غير Rtومنه السلسلة  H0ومنه ال يمكن رفض الفرض العدم  %1من المالحظ أن القيم الحرجة أكبر من 

 . مستقرة في حالة غياب القاطع واالتجاه

(النموذج الخام ) معنوية النموذج وجود قاطعختبار ا(:11-14)الجدول   

Null Hypothesis: RT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.453147  0.5347 

Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  

 10% level  -2.655194  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

غير Rtومنه السلسلة  H0ومنه ال يمكن رفض الفرض العدم  %1من المالحظ أن القيم الحرجة أكبر من 

 مستقرة في حالة وجود قاطع؛

(النموذج السادس) النموذج بوجود قاطع ووجود اتجاه  اختبار معنوية(:12-11)الجدول   

Null Hypothesis: RT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.063921  0.5316 

Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  

 10% level  -3.277364  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 19 
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ومنه ال يمكن رفض الفرض العدم ومنه  %1من كذلك في حالة وجود القاطع واالتجاه القيم الحرجة أكبر 

 .تحوي جذر وحدة وهي غير مستقرة عند المستوى Rtالسلسلة 

 اختبار استقرار السلسلتين بعد أخذ الفارق األول: ثالثا

  D(pib)اختبار استقرار السلسلة  - 5

 

(بعالنموذج الرا) اختبار معنوية النموذج في حالة غياب القاطع واالتجاه (:12-12)   
 

Null Hypothesis: D(PIB) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.147784  0.0003 

Test critical values: 1% level  -2.699769  

 5% level  -1.961409  

 10% level  -1.606610  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 
     

 eviews 19 انطالقا من برنامج الباحثةمن إعداد : المصدر

 

المحسوبة  أقل من القيمة الجدولية عند  t- statisticنالحظ أن في حالة غياب القاطع  واالتجاه قيمة  

 .ومنه السلسلة  مستقرة عند الفارق األول  5%  مستوى معنوية 

(النموذج الخام ) وجود القاطع اختبار معنوية النموذج في حالة (: 12-11)الجدول  
Null Hypothesis: D(PIB) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.612942  0.0022 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 18 

 
 eviews 19 انطالقا من برنامج الباحثةمن إعداد : المصدر

 

المحسوبة  أقل من القيمة الجدولية عند مستوى  t- statisticنالحظ أن في حالة وجود القاطع  قيمة  

 .ومنه السلسلة مستقرة  عند الفارق األول 5%  معنوية 
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(السادسالنموذج ) القاطع واالتجاه اختبار معنوية النموذج في حالة وجود (:12-19)الجدول    

 

Null Hypothesis: D(PIBR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.347177  0.0152 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 
 

 eviews08انطالقا من مخرجات برنامج  لباحثةمن إعداد ا: المصدر

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية عند  t- statisticنالحظ أن في حالة وجود القاطع  واالتجاه قيمة   

 .ومنه السلسلة مستقرة عند الفارق األول 5%  مستوى معنوية 

 D(Rt )اختبار استقرار السلسلة  -4

 (الرابعالنموذج ) غياب القاطع واالتجاه اختبار معنوية النموذج في حالة (:12-11)الجدول 

Null Hypothesis: D(RT) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.713872  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.699769  

 5% level  -1.961409  

 10% level  -1.606610  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 eviews08برنامج  مخرجات  انطالقا من الباحثةعداد إ من

المحسوبة  أقل من القيمة الجدولية عند  t- statisticنالحظ أن في حالة غياب القاطع  واالتجاه قيمة   

  .ومنه السلسلة مستقرة 5% مستوى معنوية 
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 (النموذج الخام )لنموذج في حالة وجود القاطع اختبار معنوية ا(: 12-19)الجدول 
Null Hypothesis: D(RT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.772836  0.0016 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 eviews08برنامج  مخرجات انطالقا من الباحثةعداد إ من
 

المحسوبة  أقل من القيمة الجدولية عند مستوى  t- statisticنالحظ أن في حالة وجود القاطع  قيمة   

 .ومنه السلسلة مستقرة 5% معنوية 

 (السادسالنموذج ) وجود القاطع واالتجاه اختبار معنوية النموذج في حالة (:12-19)الجدول   

Null Hypothesis: D(RT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.666739  0.0084 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 eviews08برنامج مخرجات انطالقا من  الباحثةمن إعداد : المصدر
     

المحسوبة  أقل من القيمة الجدولية عند  t- statisticنالحظ أن في حالة وجود القاطع  واالتجاه  قيمة   

 .ومنه السلسلة مستقرة عند الفارق األول 5% مستوى معنوية 

على ضوء اختبار جذر الوحدة السابق، اتضح أن كل متغير على حدى متكامل من الدرجة األولى أي أنها 

 .لمستوى ولكنها مستقرة بعد أخذ الفارق األولغير مستقرة في ا

 اختبار التكامل المشترك: لثالفرع الثا

أن الناتج الداخلي الخام متكامال من الرتبة األولى وااليرادات السياحية متكاملة من نفس الرتبة من  بما   

 :نتبع الخطوات اآلتيةالممكن تمثيل العالقة بينهما في شكل نموذج تصحيح الخطأ ، ولدراسة هذه العالقة 

 :نقوم بتقدير عالقة االنحدار الخطي البسيط على النحو التالي: الخطوة األولى

PIB = α + βRt + εt 
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 تقدير عالقة االنحدار الخطي(:12-21)الجدول 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 11/05/17   Time: 05:56   

Sample: 1995 2014   

Included observations: 20   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 38126.92 17160.05 2.221842 0.0394 

RT 323.6950 63.73902 5.078443 0.0001 
     
     

R-squared 0.588953     Mean dependent var 110845.0 

Adjusted R-squared 0.566117     S.D. dependent var  64206.76 

S.E. of regression 42292.87     Akaike info criterion 24.23726 

Sum squared resid 3.22E+10     Schwarz criterion 24.33684 

Log likelihood -240.3726     Hannan-Quinn criter. 24.25670 

F-statistic 25.79059     Durbin-Watson stat 0.594102 

Prob(F-statistic) 0.000078    
     
     

 eviews08انطالقا من مخرجات برنامج  لباحثةمن إعداد ا

 

 :وبعد التقدير تحصلنا على المعادلة اآلتية

 

 
 

 

 :خالل النموذج يتضح من

R2=58.88% ؛ 

 ؛   prob <5%  معنوية القاطع والمتغير المستقل

من خالل النموذج السابق، معامل التحديد تقريبا مساويا إلحصائية داربين وتسون وبالتالي توجد عالقة 

 .تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة

نية طويلة األمد، وكما رأينا في خطوات اختبار اآلن نبحث في إمكانية وجود عالقة تواز: الخطوة الثانية

انجل غرانجر، وبعد تقدر النموذج نستخرج سلسلة البواقي الخاصة بهذا النموذج ثم نقوم بالتأكد من مدى 

 .استقرارها وذلك باستخدام اختبار جذر الوحدة ديكي فولر الموسع

 

 

 

PIB = 38126.92+ 323.69*Rt 

t-statistic=2.22, 5.07, DW=0.59, R
2 

=0.588 
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   (ADFاختبار ) االنحدار الخطي نتائج اختبار الجذر الوحدوي لسلسلة بواقي: (12-25)الجدول

 النموذج السادس النموذج الخام  النموذج الرابع نوع النموذج

 2.04- 1.71- 1.76- القيمة المحسوبة

 3.67- 3.02- 1.96- القيمة الحرجة

 0.54 0.41 0.07 االحتمال الحرج

 eviews 08انطالقا من مخرجات  الباحثةمن إعداد : المصدر

المحسوبة أكبر من  t-statisticحظ من خالل الجدول أعاله عدم استقرارية بواقي النموذج بحيث نال   

  %1في جميع النماذج وكذا قيمة االحتمال الحرج أكبر من مستوى المعنوي  ADFالقيمة الحرجة الختبار 

ذا عدم وجود وعليه نقبل الفرض العدم الذي ينص على وجود جذر وحدوي في سلسلة البواقي، ويعني ه 

عالقة تكامل مشترك طويل األجل بين الناتج الداخلي الخام واإليرادات السياحية، وبالتالي ال يمكن تمثيل 

أي التغيرات الحادثة على الناتج ال تعتمد على تغيرات  ECMهذه العالقة في شكل نموذج تصحيح الخطأ 

 .االيرادات السياحية

 اختبار تشخيص البواقي -

 LM)اختبار ) اختبار االرتباط الذاتي بين قيم سلسلة البواقي (:12-24)الجدول 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 8.574984     Prob. F(2,16) 0.0029 

Obs*R-squared 10.34690     Prob. Chi-Square(2) 0.0057 
     
     
     

 eviews 08من إعداد الطالبة انطالقا من مخرجات : المصدر

 

أقل من مستوى  LMمن المالحظ أن القيم االحتمالية الحصائية فيشر و  LMمن خالل جدول اختبار 

 ومنه نرفض الفرض العدم بمعنى قيم سلسلة البواقي تحوي على ارتباط ذاتي؛ 5%المعنوية 
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 التوزيع الطبيعي لقيم سلسلة البواقياختبار (: 12-21)الجدول 

0
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-100000 -50000 0 50000 100000

Series: Residuals
Sample 1995 2014
Observations 20

Mean       2.21e-11
Median  -9362.839
Maximum  76163.06
Minimum -89329.44
Std. Dev.   41164.86
Skewness   0.398689
Kurtosis   3.238323

Jarque-Bera  0.577174
Probability  0.749321

 

  eviews 08 برنامج انطالقا من مخرجات الباحثةمن إعداد : المصدر

 

ومنه القيم  5%انطالقا من معطيات اختبار التوزيع الطبيعي من الواضح أن القيمة االحتمالية أكبر من 

 .المحسوبة أقل من القيم الجدولية بمعنى سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

 ARCHعدم ثبات التباين اختبار (:12-22)الجدول

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 3.286421     Prob. F(1,17) 0.0876 

Obs*R-squared 3.078019     Prob. Chi-Square(1) 0.0794 
     
     

  eviews 08انطالقا من مخرجات  لباحثةمن إعداد ا: المصدر

أكبر من مستوى   ARCH حسب معطيات اختبار فإن من المالحظ أن القيم االحتمالية إلحصائية فيشر و 

 .ومنه نقبل الفرض العدم بمعنى قيم سلسلة البواقي ال تعاني من مشكلة عدم ثبات التباين  %1المعنوية 

من خالل االختبارات السابقة لتشخيص سلسلة البواقي يتضح أن قيم السلسلة تعاني من مشكلة االرتباط   

 .ADFالذاتي وبالتالي السلسلة غير مستقرة وتحوي جذر وحدة ما يؤكد نتيجة اختبار 
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  اختبار السببية وفق غرانجر :الرابعالفرع 

بعد الكشف عن العالقة قصيرة المدى بين الناتج الداخلي اإلجمالي  وااليرادات السياحية  سنقوم بتحديد  

 .اتجاه العالقة السببية

 تحديد فترات االبطاء: أوال

الذي يحقق أكبر  VAR(p)حيث نختار نموذج   VAR(P)المناسبة لنموذج  Pالبد من تحديد عدد الفجوات 

عدد ممكن من معايير اختيار درجات اإلبطاء 
[15]  لذلك بناء على الجدول نختار نموذجVAR(5). 

 تحديد عدد فترات االبطاء: (12-21) الجدول

Exogenous variables: C      

Date: 11/05/17   Time: 06:14     

Sample: 1995 2014      

Included observations: 14     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -245.7976 NA*  8.11e+12  35.39965  35.49095  35.39120 

1 -244.0454  2.753409  1.13e+13  35.72077  35.99466  35.69542 

2 -242.5916  1.869225  1.72e+13  36.08451  36.54098  36.04226 

3 -239.8088  2.782773  2.33e+13  36.25840  36.89746  36.19924 

4 -235.5573  3.036780  2.99e+13  36.22247  37.04412  36.14641 

5 -215.0099  8.806016   5.20e+12*   33.85856*   34.86280*   33.76560* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 19EVIEWSانطالقا من مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد : لمصدرا

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                 
 حيث يختار برنامجEVIEWS08   عدد الفجوات الزمنية(P)  المناسب لنموذجVAR(P)  بشكل أتوماتيكي بناء على القيمة التي تم اختيارها

  p=5نالحظ أن عند الفجوة   P=5حتى  P=0حيث اختبر البرنامج عدد من الفجوات الزمنية من  Lag (P)بواسطة المعيار والمقابلة لعدد الفجوات 

 VAR(5)تحقق أكبر قدر ممكن من معايير المعلومات لذلك اعتمدنا نموذج 
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تقدير شعاع االنحدار الذاتي(: 12-29)الجدول   
System: UNTITLED   

Estimation Method: Least Squares  

Date: 11/05/17   Time: 06:19   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   

Total system (balanced) observations 28  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) -1.423003 0.548707 -2.593374 0.0410 

C(2) -1.511048 0.478492 -3.157936 0.0196 

C(3) -0.105000 0.340938 -0.307974 0.7685 

C(4) -0.984794 0.440884 -2.233682 0.0669 

C(5) 1.942811 0.835592 2.325071 0.0590 

C(6) 0.014897 0.005746 2.592599 0.0411 

C(7) 0.013445 0.004788 2.808190 0.0308 

C(8) -0.001439 0.001956 -0.735526 0.4898 

C(9) -0.010875 0.003626 -2.998858 0.0240 

C(10) -0.024749 0.008588 -2.881772 0.0280 

C(11) 15.69487 54.60343 0.287434 0.7834 

C(12) -9.180425 95.74196 -0.095887 0.9267 

C(13) 35.20212 83.49038 0.421631 0.6880 

C(14) 143.3516 59.48911 2.409711 0.0426 

C(15) -170.1724 76.92821 -2.212094 0.0689 

C(16) 269.0673 145.7995 1.845461 0.1145 

C(17) 0.754373 1.002595 0.752420 0.4803 

C(18) 0.389775 0.835419 0.466562 0.6573 

C(19) -0.906561 0.341356 -2.655761 0.0377 

C(20) -0.200370 0.632763 -0.316658 0.7622 

C(21) 0.035635 1.498499 0.023781 0.9818 

C(22) 716.1966 9527.557 0.075171 0.9425 
     
     

Determinant residual covariance 7.49E+10   
     
     
     

Equation: D(RT) = C(1)*D(RT(-1)) + C(2)*D(RT(-2)) + C(3)*D(RT(-3)) + C(4) 

        *D(RT(-4)) + C(5)*D(RT(-5)) + C(6)*D(PIB(-1)) + C(7)*D(PIB(-2)) + C(8) 

        *D(PIB(-3)) + C(9)*D(PIB(-4)) + C(10)*D(PIB(-5)) + C(11) 

Observations: 14   

R-squared 0.831208     Mean dependent var 17.57143 

Adjusted R-squared 0.268569     S.D. dependent var  102.0473 

S.E. of regression 87.27462     Sum squared resid 22850.58 

Durbin-Watson stat 2.344437    

     

Equation: D(PIB) = C(12)*D(RT(-1)) + C(13)*D(RT(-2)) + C(14)*D(RT(-3)) + 

        C(15)*D(RT(-4)) + C(16)*D(RT(-5)) + C(17)*D(PIB(-1)) + C(18)*D(PIB( 

        -2)) + C(19)*D(PIB(-3)) + C(20)*D(PIB(-4)) + C(21)*D(PIB(-5)) + C(22) 

Observations: 14   

R-squared 0.924318     Mean dependent var 7860.000 

Adjusted R-squared 0.672046     S.D. dependent var  26591.50 

S.E. of regression 15228.24     Sum squared resid 6.96E+08 

Durbin-Watson stat 2.347916    
     
     
     

 eviews08انطالقا من مخرجات برنامج  لباحثةمن إعداد ا: المصدر

 : صياغة معطيات الجدول من خالل المعادلتين التاليتين ويمكن

Drt= -1.42*
]Drt(-1)[ -1.5*

]Drt(-2)  [  -0.1*
]Drt(-3)  [  -0.98*

]Drt(-4)  [ + 

1.94*
]DPIB(-5 ([ +0.01*

]Dpib(-1)[+0.01*
]Dpib(-2)[-0.01*

]Dpib(-3)  [ -

0.01*
]Dpib(-4)  [  -0.02*

]Dpib(-5)  [ +11014 
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 tمعطيات الجدول والمعادلة يتضح أن هناك عالقة طردية بين االيرادات السياحية في الفترة من خالل 

بوحدة واحدة يؤدي في المتوسط إلى ارتفاع  pibوبالتالي فالزيادة في ( (t-1والناتج المحلي  في الفترة 

حيث كل ما زاد  (t-2)في الفترة  pibب   rtمليون دوالر كما ترتبط  30319االيرادات السياحية ب 

pib  مليون دوالر، كما توجد عالقة  30310بوحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع االيرادات السياحية ب

(  (t-3بوحدة واحدة في الفترة pibحلي حيث كلما زاد عكسية بين االيرادات السياحية والناتج الم

 مليون دوالر وهذا تفسير غير اقتصادي وهي نفس العالقة بين  3031انخفضت االيرادات السياحية ب

بوحدة واحدة تنخفض  pibحيث كلما زاد   ( t-4)االيرادات السياحية والناتج المحلي في الفترة 

 .ر وهذا تفسير غير اقتصاديمليون دوال 3031االيرادات السياحة 

المحسوبة  t-statisticومن الناحية اإلحصائية فإننا نالحظ أن قيمة االحتمال الموافقة ال حصائية 

مما يؤكد أن المتغيرة المفسرة  %1المؤخرة بفترة واحدة أقل من مستوى المعنوية  pibوالخاصة بمعلمة 

لمؤخرة بفترتين مقبولة وهي أقل من مستوى المعنوية ا pibتساهم في تفسير المتغير التابع في حين أن 

المؤخرة بثالث فترات وأربع فترات  وخمس فترات على  pibوينطبق نفس التفسير بالنسبة للمعلمة  1%

 .%1التوالي كونها أقل من مستوى المعنوية 

 R2  أم عن معامل التحديد
 من التغيرات الحاصلة  %10فنجد أن القدرة التفسيرية عالية أي  10%=

 .pibلإليرادات السياحية ناتجة عن التغير في 

 :الثانيةالمعادلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(pib)=-4011*]Drt(-1)  [ +35.2*]Drt(-2)[+ 140.3*]Drt(-3)  [ -170.1*]Drt(-4)]+269.01*]Drt(-

5)]+0.75*]Dpib(-1)] +0.38*]Dpib(-2)]-0.9*]Dpib(-3)  [ -0.2*]Dpib(-4)  [ +0.03*]Dpib(-

5)]+716.14 
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 :خالل معطيات الجدول والمعادلة أعاله يتضح ما يلي من

فالزيادة في االيرادات السياحية بوحدة ( t-3)في الفترة   rtو tفي الفترة  pibوجود عالقة طردية بين  

 مليون دوالر أمريكي؛ 190011واحدة تقابلها زيادة في  المتوسط في الناتج المحلي اإلجمالي ب 

المحسوبة  t-statisticومن الناحية االحصائية فإننا نالحظ أن قيمة االحتمال الموافقة الحصائية   

 . 5%والمؤخرة بثالث فترات أقل من مستوى المعنوية     rtوالخاصة بمعلمة 

 R2  أم عن معامل التحديد
من التغيرات الحاصلة للناتج  %41فنجد أن القدرة التفسيرية عالية أي  41%=

 .الداخلي االجمالي ناتجة عن التغير في اإليرادات السياحية

 وفق غرانجر اختبار السببية: ثانيا

اختبار السببية وفق غرانجر من االختبارات المتعلقة باألجل القصير، حيث بعد الكشف عن العالقة  يعتبر 

سنقوم بتحديد اتجاه العالقة السببية مع   Rtيرادات السياحية قصيرة المدى بين الناتج المحلي اإلجمالي واإل

 :ويمكن عرض النتائج باختبار فرضى العدم اآلتيين( lag :5)=5أخذ الفجوة الزمنية المثلى 

H0 = الناتج المحلي الخام  ال يسببRt   (العالقة العكسية)؛ 

H0 = االيرادات السياحيةRt  ال تسببpib  . 

 5%.نقبل الفرض العدم في حالة قيمة االحتمال الموافق إلحصائية فيشر أكبر من 

 اختبار السببية لغرانجر (:12-21)جدول

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 10/30/17   Time: 17:02 

Sample: 1995 2014  

Lags: 5   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     PIB does not Granger Cause RT  15  6.29838 0.0494 

 RT does not Granger Cause PIBR  17.5018 0.0080 

 
 eviewsانطالقا من برنامج  الباحثةمن إعداد : المصدر

 

في العالقتين بالتالي نستنتج أنه توجد عالقة سببية  5%بما أن القيمة االحتمالية إلحصائية فيشر أقل من  

 . متبادلة بين متغيري الدراسة ومن ثم نرفض الفرض العدم
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 مناقشة النتائج المتوصل إليها: المطلب الثالث

 :من خالل الدراسة التطبيقية توصلنا إلى النتائج اآلتية

بينت دراسة االنحدار الخطي البسيط على عدم وجود أثر معنوي لتطور معدالت النمو السياحي في   -

 الجزائر ومعدالت النمو االقتصادي؛

بينت اختبارات استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة أنها غير مستقرة في المستوى  -

ي االجمالي  واإليرادات السياحية تتحقق االستقرارية بعد تستقر عند تطبيق الفروقات، فبالنسبة للناتج المحل

 ؛(pib , RT) ~ I (1): تطبيق الفروقات من الدرجة األولى أي

يتيح التساوي في درجة االستقرارية  إلى احتمال وجود عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بين  -

 الناتج المحلي االجمالي واإليرادات السياحية؛

أنه ال توجد ( غرانجر -انجل) اإلحصائية الختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة أوضحت النتائج  -

عالقة توازنية طويلة األمد بين الناتج المحلي االجمالي واإليرادات السياحية ويظهر ذلك جليا من خالل 

لى اختبار عدم استقرار سلسلة بواقي معادلة االنحدار التكامل المشترك وتحتوي على جذر وحدوي بناء ع

ADF؛ 

وقد ( VAR)يمكن تمثيل العالقة بين متغيرات الدراسة في األجل القصير باستخدام أشعة االنحدار الذاتي  -

 :أوضحت نتائج التقدير كما يلي

بعالقة طردية ويظهر ذلك في  (t-3)ارتباط االيرادات السياحية بالناتج الداخلي اإلجمالي في الفترة  -

 ؛t- statisticمن خالل اختبار معنوية معامل هذه الفترة 

ويظهر ذلك في معنوية  (t-1); (t-2)ارتباط الناتج الداخلي اإلجمالي بااليرادات السياحية في الفترة  -

 ؛t- statistic معامل هتين الفترتين من خالل اختبار

 :تشير نتائج السببية وفق غرانجر إلى  -

يؤدي إلى  Rtوجود عالقة سببية تتجه من اإليرادات السياحية نحو الناتج الداخلي الخام أي أن التغير في   -

 ؛(VAR)، وهذا ما يؤكد نتيجة التحليل قصير األجل ألشعة االنحدار الذاتي  pibالتغير في 

أي أن التغير في  Rtو تتجه نح (pib)وجود عالقة سببية في االتجاه العكسي من الناتج الداخلي االجمالي  -

pib   يؤدي إلى التغير فيRt. 
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 خالصة الفصل

يكتسي قطاع السياحة أهمية كبيرة فهو جزء ال  يتجزأ من االقتصاد القومي، له دوره الفعلي في تكوين    

الناتج وخلق فرص التشغيل وتعزيز قدرات الدولة من النقد األجنبي، ويختلف هذا الدور بحسب حجم  

تعداه في بعث سلسلة من وأهمية القطاع السياحي في االقتصاد، وال يقف دور السياحة في ذلك فحسب بل ي

 النشاطات في باقي القطاعات االقتصادية والتي يتمخض عنها المزيد من اإلنتاج واالستخدام؛

أما في الجزائر فرغم المؤهالت الطبيعية واإلمكانيات المادية التي تزخر بها البالد والجهود الكبيرة   

السياحي بعده الذي يستحقه إال أن نسبة مساهمته المبذولة في الفترة األولى من االستقالل إلعطاء القطاع 

في االقتصاد بقيت ضئيلة وقدراته التنافسية محدودة إذ ال تزال الجزائر تحتل المراتب األخيرة في 

 مؤشرات التنافسية رغم البرامج المتبناة ؛

ل بناء نموذج    في الجانب التطبيقي للدراسة تم تحليل العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي من خال  

 1319-1441اقتصادي قياسي باستخدام منهجية التكامل المشترك واختبار السببية لغرانجر خالل الفترة 

وسمحت هذه الدراسة لتبيان إمكانية أن يقود النمو االقتصادي السياحة وإثبات العالقة العكسية أيضا، مما 

ا مبني على تنمية االستثمارات السياحية لتكون قاطرة يمهد الطريق إلمكانية تبني الجزائر خيارا استراتيجي

 للنمو الذي يعزز بدوره القدرات واإلمكانيات السياحية للبالد؛

وخالصة الموضوع االقتصاد البترولي ليس قدرا محتوما على البالد وإنما مرحلة طويلة نسبيا والبد لها  

رض فالطلب عليه في انخفاض مستمر في ظل من االنتهاء، فالنفط ثروة زائلة إن لم يكن من جانب الع

تمكن الدول المستوردة من استراتيجيات البديلة، لذا المناص من التفكير الجدي في بناء اقتصاد حقيقي من 

الجذور وتبقى السياحة البديل االستراتيجي الذي من الممكن استغالله في المدى المتوسط نسبيا ومردوده 

 . ن بإنتاجية باقي القطاعات االقتصاديةعال في فترة قريبة إذ ما قور
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 الخاتمة 

النفط والغاز الطبيعي بصورة عامة من صادرات العالم النامي، فيما يتم تكريره واستهالكه في العالم  يعد  

الصناعي، بالرغم من أن اعتماد الدول المنتجة على معظم السلع قد أصبح إما محدودا أو متراجعا فاعتماد 

ا على نحو استثنائي وحيث أن كبار مصدري النفط من الدول النامية على هذا المورد الوحيد يبقى مرتفع

الغاز الطبيعي مرتبط بالنفط لكونه نتاج الظروف الجيولوجية نفسها فإن تطوره السريع سوف يكرر هذا 

الوضع، ففي الجزائر التي كان متعارفا فيها منذ زمن طويل أن نسبة االحتياطيات إلى عدد السكان أشد 

النفط طيله الستينات والسبعينيات بوصفه األداة التي خطورة بكثير من دول الخليج، حيث كان ينظر إلى 

يمكن بواسطتها بناء يابان المغرب ومع التراجع األخير في أسعار النفط حيث وصل سعر البرميل إلى 

وتتداخل األسباب والعوامل المفسرة لهذا التراجع الذي ال يتواءم مع منطق  0200أدنى مستوى له منذ عام 

صاد الجزائري ليس بمأمن عن األزمة فرغم المخططات المختلفة والمعروفة لم وآليات السوق، واالقت

يستطع الخروج عن نطاق المنتج الريعي مع جعلها رهينة له، فالزيادة في االنفاق الممول من عائدات 

البترول أضعف الموقف المالي والخارجي للبالد في ظل انهيار أسعار النفط مما يدعو لدراسة البدائل 

 .تراتيجية القتصاد ما بعد البترولاالس

أضحت السياحة مصدرا اهتمام من الدول النامية، والتي بادرت بتخصيص موارد مالية لدعم القطاع بغية  

اجتذاب أكبر حصة ممكنة من السياحة الدولية، ومن ثم أصبحت السياحة نشاطا اقتصاديا رئيسيا للعديد من 

ت األجنبية التي تساهم أساسا في تمويل واردات الدولة من الخارج الدول النامية يعمل على توفير العمال

كما تعتبر إضافة إلى قيمة الصادرات في الوقت نفسه وذلك بدرجة فاقت في بعض األحيان الموارد 

التقليدية للدولة المضيفة وهو ما يترتب عليه زيادة الدخل القومي كما أن انتعاش السياحة سيؤدي إلى زيادة 

ى العمالة في مختلف القطاعات ذات العالقات المتشابكة والمتكاملة مع القطاع السياحي وتوجيه الطلب عل

االنفاق إلى أنشطة بعينها خادمة للنشاط السياحي، األمر الذي يؤدي إلى زيادة االنفاق لذلك تعد قضية 

هتمام بها ودراسة جوانبها االهتمام بتعظيم النشاط السياحي في الجزائر من القضايا الرئيسية التي يجب اال

كافة وعالقاتها بالنمو االقتصادي لما تتمتع به من مقومات سياحية سواء تاريخية أو طبيعية تؤدي إلى 

 .تنوع الطلب السياحي العالمي

 :ومما تقدم يمكن استخالص النتائج اآلتية
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 :نتائج الدراسة -

 منطقة اقتصادية تختفي فيها معظم الحواجز والقيود جاه االنفتاح االقتصادي إلى تحويل العالم إلى ات

 بمعنى اندماج االقتصاديات العالمية ضمن نطاق النظام االقتصادي الواحد؛

  تحرير التجارة الدولية من كافة الحواجز والعراقيل تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة الساعية لتنظيم

 وتحرير قواعد التبادل التجاري الدولي؛

  األسواق وزيادة التدفقات الدولية لرؤوس األموال والعمالة واالستثمار األجنبي المباشر من انفتاح

 خالل استراتيجيات وتحالفات الشركات المتعددة الجنسيات الساعية لتطوير عمليات التملك والدمج؛

 داخل التكتل  زيادة دور التكتالت االقليمية في دعم حرية وتحرير التجارة ساعية بذلك إلى خلق التبادل

 ودعم وتعزيز مبادالت التكتالت مع الخارجي ؛

  الدور الذي تلعبه تكنولوجيا االعالم واالتصال في زيادة ديناميكية االنفتاح العالمي وسريع خطوات

 االقتصادي؛

  تشير االحصائيات منظمة التجارة العالمية إلى أن قطاع السياحة هو أكبر قطاع من حيث عدد الدول

دولة من الدول األعضاء  009التزامات من بين قطاعات الخدمات الدول المختلفة حيث قدمت  التي قدمت

 من إجمالي الدول األعضاء التزامها في قطاع السياحة؛ %91في منظمة التجارة العالمية 

  لمختلف اآلليات السابقة للعولمة آثار واضحة في السياحة العالمية وخاصة ما أفرزته من تقنية متقدمة

 في المعلوماتية وثورة االتصاالت والمواصالت وأثر على تيسير سبل السفر والسياحة للسياح؛

  الجانب االقتصادي للعولمة وما شهده من تدفق لرؤوس األموال وزيادة حجم االستثمار العالمية مثل

وقد هيأ ذلك  بيئة خصبة لالستثمار في صناعة السياحة ما سهل بوجود مقومات السياحة بأنواعها المختلفة

 .بيئة منافسة أمام زيادة السائحين على مستوى العالمي

 من خالل النتائج السابقة 

 

 

 السياحة ليست من الصناعات التي ينبعث عنها الدخان وليس لها فضالت عرضية نتيجة لعمليات 

 :التصنيع، إضافة إلى أن السياحة هدفت إلى ناحيتين في عالقتها بالبيئة وهما

 الحفاظ على البيئة وعدم اإلخالل بالتوازن البيئي؛ 

 تثبت صحة الفرضية األولى التي تقر بوجود ارتباط قوي بين العولمة واألنشطة السياحية
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  استثمار البيئة بالطريقة التي تؤدي إلى الحفاظ على نوع الحيوانات واألشجار واألعشاب النادرة منها

 بصورة خاصة؛

 جه نحو البيئة كمصدر اقتصادي يهم حياة االنسان واستثمار هذا المصدر تهدف السياحة البيئية إلى التو

 بحيث ال يؤثر فيه وال يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي على المدى الطويل،

  للحفاظ على الموروث البيئي واستغالله بأحسن السبل؛تبني السياحة لمبدئ االستدامة 

 بيئة وقد عمد بعض الباحثين بتوجيه االتهام إلى لكن ما سبق ال ينفي كون السياحة عامل ملوث لل

صناعة السياحة بأنها تلوث الشواطئ والغابات والمناطق الجميلة في العالم، وهذا سببه األعداد الكبيرة من 

السياح التي تتركز حركتهم في فصل الصيف نحو الشواطئ وبالطبع ينتج عن ذلك استخدام كبير وضغط 

على الغابات ونحوها نتيجة لما يتركه السياح من بقايا فضالت الطعام كبير على رمال الشاطئ أو 

 والشراب؛

 :من خالل النتائج السابقة ال يمكن

 

 

 

 االقتصادية للسوق الرأسمالية، وما مل السياحة في بلدان العالم الثالث على خلق حالة من التبعية تع

يترتب عن ذلك من آثار سلبية ويمكن  أن تنشأ التبعية االقتصادية للسوق الرأسمالية في النشاط السياحي 

 :كما يأتي

  أن عددا من الدول النامية والتي ترتفع فيها نسبة مساهمة السياحة في إجمالي الناتج القومي المحلي

وسبب ذلك هو عدم قدرة  %12و 22شكل واردات وبنسبة بلغت بين تعود مرة أخرى أو تتسرب ب

القطاعات االقتصادية المكونة للناتج القومي على سّد متطلبات النمو السياحي فيها، ففي الوقت التي 

طورت صناعة السياحة فيها كان ذلك بمعزل عن الربط بين القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية 

 ونحوها؛

 ياحة من الصناعات كثيفة العمل كون اآللة لم تدخل في كثير من عملياتها اإلنتاجية فباستثناء صناعة الس

إمكانية الحجز اآللي في الفنادق وبعض العمليات التي تجري في الفنادق فإن أغلبية قطاع صناعة السياحة 

هي تعتمد على اليد األجنبية يعتمد على اليد العاملة في تقديم الخدمات للضيوف أم بالنسبة للدول النامية ف

 مما تشكل منفذ أو تسرب آخر للعملة الصعبة؛

  استخدام الرأسمال األجنبي لتنمية وتطوير لقطاع السياحة في بلدان العالم الثالث ومن أهم مشاكله هي

لك النقص الشديد في رأس المال وضعف عملية تكوينه وفي السياحة غالبا ما تلجأ البلدان النامية التي تمت

 االقرار المطلق بصحة الفرضية الثانية كون السياحة عامل داعم للبيئة والتنمية المستدامة
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مقومات سياحية طبيعية إلى الشركات األجنبية الرأسمالية المتخصصة بتصميم وبناء المشاريع السياحية 

 وفي الغالب الدول تمول هذه المشاريع وتكون الملكية أجنبية؛

 :فضال عن ما سبق نذكر من سلبيات صناعة على الدول النامية

  العالميين صيفا ومع االجازات الصيفية وهذا موسمية وفصلية صناعة السياحة فتزامن حركة السياح

يؤدي إلى أن الفصول األخرى يقل فيه عدد السياح خاصة فصل الشتاء وينتج عن ذلك العمل المؤقت 

 وعدم تشغيل الفنادق بطاقتها القصوى في فصل الشتاء والربيع والخريف؛

 الث حيث ينظر للسائح األجنبي اصطدام العادات والتقاليد يحدث مثل هذا في كثير من دول العالم الث

وكأنه يحدث خلال متعمدا في العادات والتقاليد المجتمعات المنغلقة، والحقيقة هذا ناتج عن قلة الوعي 

واإلدراك من قبل السائح األجنبي نفسه والذي قد يزور بلدا ما ألول مرة وليس له معرفة مسبقة بعاداته 

 .صير في أداء العاملين والمرشدين في قطاع السياحة وتقاليده هذا من جهة ومن جهة أخرى هو تق

 من خالل النتائج السابقة تم: 

 

  

 

 :أما فيما تعلق باالقتصاد الجزائري

  الدولة على أساس اشراك جميع تسعى االستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية إلى وضع سياسة

المؤسسات في تطوير المنتجات السياحية واألنشطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وعالوة على ذلك 

فإن هذه االستراتيجيات تعمل على وضع إطار مستدام لتوجيه وتنسيق تنمية السياحة في السنوات القادمة 

تزال هيكليا قطاع أفقي حيث تطوره يرتبط بالبيئة  وخالفا للقطاعات االقتصادية األخرى؛ السياحة ال

ضعف ، وهذا يبرز نقاط (، الثقافة، الحرف اليدوية، االتصاالت، الزراعة، النظافة والصحةالنقل)العامة 

 :القطاع

  ؛نقص المعرفة الفنية في صناعة السياحة  

 ؛ضعف األنشطة التطويرية للبرامج السياحية  

  في أهمية اإلنخراط في السياحة كعنصر هام من ( المجتمع المحلي)ضعف الوعي العام الشعبي

  ؛االقتصاد الوطني

 في بعض المناطق التي تحوي جواذب   عدم كفاية البنية التحتية االساسية للسياحة واالستثمارات فيها

  .سياحية

 ؛تحديات األمن والسالمة السياحية  

 فض الفرضية الثالثة التي تقر بكون السياحة الدولية هي مصدر لنمو الدول الناميةر
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 عجز من حيث الجودة والكمية فيما يتعلق باإليواء السياحي؛ ال  -

 بيئة غير جاذبة للسياح. 

  الوظيفي؛ونقص في التخصص  فينموظالضعف في خبرة 

 مشاركة ضعيفة من الجمعيات في إطار تطوير القطاع السياحي

  كما أثبتت الدراسة التطبيقية للنموذج األول المفسر للعالقة بين معدالت النمو االقتصادي ومعدالت

 :االنحدار الخطي البسيط عالقةاالستثمار السياحي من خالل 

  أن معدالت االستثمار السياحي في الجزائر ال تفسر التغيرات الحاصلة في معدالت النمو االقتصادي

 ؛نتيجة انخفاض نسبة تدفقات االستثمار السياحي في الجزائر

 

 

  كما أثبتت الدراسة التطبيقية للنموذج الثاني المفسر للعالقة التكامل المشترك واختبار السببية بين

ت النمو االقتصاد الممثل في الناتج المحلي االجمالي والسياحة الممثلة في ايرادات السياحية للفترة معدال

 :ما يلي 0882-0202

أنه ال توجد ( غرانجر -انجل) أوضحت النتائج اإلحصائية الختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة    -

عالقة توازنية طويلة األمد بين الناتج المحلي االجمالي واإليرادات السياحية ويظهر ذلك جليا من خالل 

جذر وحدوي بناء على اختبار عدم استقرار سلسلة بواقي معادلة االنحدار التكامل المشترك وتحتوي على 

ADF؛ 

 

 

 

 :تشير نتائج السببية وفق غرانجر إلى -

يؤدي إلى  Rtوجود عالقة سببية تتجه من اإليرادات السياحية نحو الناتج الداخلي الخام أي أن التغير في   -

 ؛(VAR)، وهذا ما يؤكد نتيجة التحليل قصير األجل ألشعة االنحدار الذاتي  pibالتغير في 

أي أن التغير في  Rtتتجه نحو  (pib)القة سببية في االتجاه العكسي من الناتج الداخلي االجمالي وجود ع -

pib   يؤدي إلى التغير فيRt؛ 

رغم أن النموذج أقر بوجود عالقة تبادلية بين النمو االقتصادي والسياحة إال الواقع بين ضعف تنافسية   -

 .ة والنموالقطاع السياحي الجزائري ومساهمته في التنمي

والنمو  وهذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعة المقرة بوجود عالقة ايجابية بين االستثمار السياحي

 الجزائراالقتصادي في 

 

وبالتالي نرفض الفرضية الخامسة التي تقر بوجود عالقة طويلة المدى الناتج المحلي وااليرادات 

 السياحية
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 :توصيات الدراسة

  :على ضوء ما سبق يمكن صياغة التوصيات اآلتية

  تطوير المنتجات السياحية سواء بناء استراتيجية تنمية سياحية تعتمد على إشراك جميع المؤسسات في

بشكل مباشر أو غير مباشر و عالوة على ذلك فإن هذه االستراتيجية البد أن تعمل على وضع إطار 

 مستدام لتوجيه وتنسيق تنمية السياحة في السنوات القادمة؛

  ة، االتصاالت، النقل، الثقافة، الحرف اليدوي) تطوير باقي القطاعات ذات العالقة بالبيئة العامة للسياحة

 ؛(الزراعة، النظافة والصحة

 تنمية الموارد البشرية لإلدارة السليمة والتخطيط الناجح؛ 

 االستغالل األمثل للموارد السياحية؛ 

 تعظيم العوائد والمنافع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة؛ 

 دية؛زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها االقتصا 

 تطوير مستوى جودة الخدمات السياحية الوطنية؛ 

 االرتقاء بأساليب ووسائل الترويج والتسويق السياحي؛ 

 رفع مستوى مؤسسات التنسيق والتكامل بين قطاع السياحة والقطاعات األخرى؛ 

 اعتماد التخطيط االستراتيجي للتنمية السياحية جزءا من استراتيجية التنمية المستدامة. 

 ومقترحات الدراسةآفاق  -

 كآلية لتعزيز االستثمار السياحي في  الجزائر؛التسويق السياحي  -

 دراسة التشابك بين قطاع السياحة وباقي القطاعات االقتصادية لتعزيز النمو االقتصادي في الجزائر؛ -

الموارد  االستثمار السياحي كإستراتيجية إلدارة العوائد النفطية للحفاظ على حقوق األجيال القادمة من -

 .الحالية

 وبالتالي نقبل الفرضية السادسة التي تقر بوجود عالقة قصيرة مدى تبادلية بين الناتج المحلي اإلجمالي

 وااليرادات السياحية
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 ؛0220، الجهعية الجغرافية السياحية، دمشق،مبادئ السياحةنديم شمسين،  -21

، مؤسسة الثقافة الجامعية، كلية السياحة والفنادق، جامعة االسكندرية، احةنظرية السينبيل الروبي،  -21

 ؛0891

، رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة، الفجوة الرقميةنبيل علي، نادية حجازي، -29

 ؛0222الكويت،

 ؛0223، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، إدارة االبتكارنجم عبود،  -28

، ترجمة أحمد محمود، المجلس األعلى للثقافة، السياسي للعولمةاالقتصاد نيجر وودز، -22

 ؛0223القاهرة،
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، دار النيل التخطيط السياحي للمناطق التراثية باستخدام تقييم اآلثار البيئيةنسرين رفاق اللحام،  -20

  ؛0221للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، 

م الفني والتدريب المهني، المملكة العربية ، المؤسسة العامة للتعليالتسويق السياحيسفر وسياحة،  -20

 ؛0202، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، تسويق الخدماتردينة عثمان،  1334السعودية،

، الدار المصرية اللبنانية، عولمة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادل المهدي، 

 ؛1339القاهرة، 

 ؛1331، الدار الجامعية، االسكندرية،العولمة واقتصاديات البنوكحميد، عبد المطلب عبد ال -23

، دار الكنوز األردنية، بيروت، واقع وآفاق مستقبل السياحة في البحرينعبد المنعم الشيراوي، -22

 ؛1331

، سلسلة عبد الرزاق في القياسي نظرية االنحدار البسيط والمتعدد االقتصادعبد الرزاق بني هاني،  -22

 ؛1319والعلوم االجتماعية، دار وائل للنشر والتوزيع، االقتصاد

، المكتب الجامعي الحديث، إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةعدلي علي أبو طلحون،  -21

 ؛1330االسكندرية،

، دار جرير للنشر والتوزيع التسويق والمبيعات السياحية والفندقةعالء حسين الرابي وآخرون،  -21

 ؛1311عمان، األردن، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع االقتصاد الدولي، نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار،  -29

 ؛1339والطباعة، عمان، 

 ؛1339دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  االقتصاد الدولي،عثمان أبو حرب،  -28

 ا وأدواتالتنمية المستدامة، فلسفتها وأساليب تخطيطهعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط،  -12

 ؛1331، دار صفاء للنشر،عمان،قياسها

 ؛1330، األردن؛عمان،السياحي التخطيطعثمان محمد غنيم، بينيتا نبيل سعد،  -10

، دار الراية للنشر والتوزيع والطباعة، نظم المعلومات السياحيةعصام حسن الصعيدي وآخرون،  -10

 ؛1311األردن،عمان، 

 ؛1411لتفكير والتعبير، دار مصباح الفكر،بيروت،، دعوة ل،العرب والنفط والعالمعصمان نعمان -13

، مدخل صناعة السياحة والضيافة، دار المسيرة، التسويق السياحي والفندقيعلي فالح الزغبي،  -12

 ؛ 1310عمان، األردن، 

 ؛1313، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، اربد، األردن؛ العولمة االقتصاديةفليح حسن خلق،  -12
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 ؛1339، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، لتكتالت االقتصادية في عصر العولمةافؤاد أبو ستيت،  -11

 ؛1331، دار المستقبل للنشر والتوزيع، األردن،عمان،تسويق الخدمات السياحيةفؤاد رشيد سمارة، -11

 ؛1339دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،، 1ط، مبادئ السياحة نعيم الظاهر، سراب الياس، -19

، األسس العلمية للتسويق السياحي والفندقي وتجارب بعض الدول العربيةصبري عبد السميع،  -18

 ؛1331المنظمة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث ودراسات، القاهرة، 

 ؛1339، دار زاهر للنشر والتوزيع، األردن،ترويج الخدمات الخدمات السياحيةصفاء أبو غزالة،  -12

، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمانن االستثمار والتسويق السياحيعد مجيد العانين، ر  -10

 ؛0229األردن، 

، المكتبة المصرية، مصر، محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمةرضا عبد السالم،  -10

 ؛ 0221

 ؛0228مكتبة العبيكان، الرياض،، ترجمة دنيا عبد اإلله المالح، النفط والفكر والكوكب تولي شيلي، -13

 ؛ 0221دار التنوير، الجزائر،، 0، أنواعها، طالسياحة مفهومها، أركانهاخالد الكواش،  -12

 ، قضايا بترولية، دون سنة ودار للنشررحلة في عالم البترولخالد بن منصور العقيل،  -12

 1414غداد،، الجامعة المستنصرية ، بالتخطيط السياحيخليل ابراهيم أحمد المشهداني،   -11

 ؛1339، ديوان المطبوعات الجامعية، العراق،ثورة أسعار النفطضياء مجيد الموسوي،  -11

 ؛1339، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، القاهرة،اقتصاديات الفنادقغادة صالح،  -19

 المراسيم التشريعية:ثالثا

االستثمار، الجريدة ، المتعلق بترقية 1440يوليو  11المؤرخ في  11/40المرسوم التشريعي رقم   -18

 ؛1919ربيع الثاني  19الصادرة في  19الرسمية، الجمهورية الجزائرية العدد

المتعلق بتطوير االستثمار،الجريدة الرسمية   13/31/1331المؤرخ في  30/31األمر رقم  -92

 ؛13/31/1331الصادرة في  99للجمهورية الجزائرية، العدد

المتعلق بتطوير  30/31المعدل والمتمم لألمر  11/39/1331المؤرخ في  31/31األمر رقم  -90

 ؛ المتعلق بترقية14/39/1331الصادرة في  99االستثمار،الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية، العدد

المتعلق بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية  30/31/1311المؤرخ في  34/11القانون رقم -90

 ؛30/31/1311الصادرة في  91للجمهورية الجزائرية، العدد

 التقارير: رابعا
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 تقرير منظمةالسياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون االسالمي، اآلفاق والتحديات،  -93

األبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول مركز التعاون االسالمي،

 ؛ 1310االسالمية،

، االقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربيالتقرير التعاون العربي في مجال السياحة،  -92

 ؛1339جامعة الدول العربية،

التعايش مع انخفاض أسعار النفط في سباق مع تراجع أسعار الطلب، مستجدات آفاق االقتصاد  -92

 ؛ 1311،  هيئة األمم المتحدة، تقرير صندوق النقد الدوليالعالمي، 

 ؛19/14الجزائر،لمخطط الثالثي، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء ا -91

 ؛93/90 ، الجزائر،والتهيئة العمرانية أثناء المخطط الرباعي األول  وزارة التخطيط   -91

 ؛99/94 ، الجزائر،وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء المخطط الرباعي الثاني -99

 ؛1411 لجزائر،، اوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تقرير حول المخطط الخماسي األول  -98

، الكتاب المخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةوزارة تهيئة االقليم، البيئة والسياحة،  -82

 ؛1331جانفي الجزائر، الخامس،المشاريع ذات األولوية السياحية، 

، تقرير منظمة األقطار العربية آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتوروال فؤاد نصر الدين،  -80

 ؛1339للبترول،الكويت،المصدرة 

 ؛1339تقرير االستثمار العالمي،األنتكاد، جنيف ونيويورك،  -80

 ؛ 1319تقرير المنظمة العالمية للسياحة، هيئة األمم المتحدة،  -83

 ؛ 1311تقرير المنظمة العالمية للسياحة، هيئة األمم المتحدة،  -82

 www.andi.dz، تقرير الوكالة الوطنية لالستثمار -82

، الكويت، العدد تقرير األمين العام السنوي لمنظمة األوابكمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط،  -81

 ؛ 00،1331

، الكويت، العدد تقرير األمين العام السنوي لمنظمة األوابكمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط،  -81

 ؛ 09،1339

 المجالت والملتقيات: خامسا

 مجلة البحوثأحسن العايب، عبور رزقين، أهمية السياحة ضمن استراتيجية السياحة في الجزائر،  -89

 ؛ 1319سكيكدة، 1411أوت  13جامعة  19، العدد والدراسات االنسانية

http://www.andi.dz/
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أسعد حماد موسى أبو رومان، ممدوح عبد هللا أبو رومان، الوعي السياحي ودوره في تعزيز القدرة  -88

، 01، المجلدمجلة تنمية الرافدينلتنافسية لقطاع السياحة والسفر، األردن، دراسة تحليلية ميدانية، ا

 ؛1310، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 11العدد

بن حمودة محبوب وبن قانة اسماعيل، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار  -022

 جامعة ورقلة، العدد الخامس؛ ،مجلة الباحثاألجنبي، 

 مجلة الحكمة للدراساتبلعابد نجاة، صديقي خضرة، تحليل واقع الخدمات السياحية في الجزائر، -020

 ؛1311، السداسي األول، 19، جامعة تلمسان، العدد االقتصادية

، ورقة عمل تدريبية، مركز السياسات االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو روماتو،  -020

 ؛1330الزراعية، دمشق،

زيان بروجة علي، راتول محمد، تقييم وتحليل التنافسية لدول شمال افريقيا وفق مؤشرات  -023

، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، (1311-1339)خالل الفترة ( دافوس)المنتدى االقتصادي العالمي 

 ؛ 19،1311جامعة الشلف، العدد

، شركة 39، العدددراسات وبحوث النيل مجلةاقتصاديات حوض النيل، ، حسن الساعوري -022

 ؛1331مطابع السودان للعملة المحدودة،

التجارة اإللكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائر في األلفية كمال رزيق،  مسدور فارس،   -022

 ، جامعة سعد دحلب، البليدة؛الثالثة

التحوالت  ظلاستراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في كربالي بغداد، حمداني محمد،  -021

 ؛1313، جامعة وهران،91، العددمجلة العلوم االنسانية، االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر

، مجلة اقتصاديات شمال افريقيامنور أوسرير، نذير عليان، حوافز االستثمار الخاص المباشر،  -021

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف؛1331العدد الثاني، 

، جامعة مجلة العلوم االنسانيةمناخ االستثمار في الجزائر،  ناجي بن حسين، تحليل وتقييم -029

 ؛1334، جوان 01منتوري، قسنطينة، العدد 

ناجي حسين، التنمية المستدامة في الجزائر حتمية االنتقال من االقتصاد الريعي إلى تنويع  -028

 ، 31، العددمجلة االقتصاد والمجتمع االقتصاد، 

، الندوة في السياحة البيئية بالمملكة العربية السعودية االستثمارسالم بن سعيد القحطاني،  -002

 ؛1331الدولية للسياحة في المملكة العربية السعودية، الرياض، 
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، نحو تحقيق التنمية المستدامة، برنامج الدراسات العولمة ومستقبل افريقياسيفرين روجومامو،  -000

 ؛1331القاهرة،  المصرية االفريقية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة

، 11، المجلد التخطيط من أجل التنمية المستدامة، مجلة دمشق لعلوم الهندسةسليمان مهنا،    -000

 ؛ 1334العدد األول،

االستثمار السياحي في محافظة عبد الناصر عبد الرحمان الزهراني، كباشي حسين قسيمة،  -003

 ؛1331السعودية،، الهيئة العامة للسياحة واآلثار، المملكة العربية العال

مجلة الكوت ، (1313-1111)عبد الستار عبد الجبار موسى، التطور التاريخي ألسعار النفط  -002

 ؛1311، 11للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، بغداد، العدد 

ئر للفترة عبد القادر دربال، مختار دقيش، العلة الهولندية نظرية وفحص تجريبي في الجزا -002

، 11، جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 1411-1311

 ؛1311

 ؛1310، مركز األبحاث والدراسات ، بغداد، الدولة الريعية والديكتاتوريةعدنان الجنابي،  -001

ة بين التفاؤل عياش قويدر، ابراهيمي عبد هللا، آثار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجار -001

 ؛1331، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مجلة اقتصاديات شمال افريقياوالتشاؤم، 

 مجلة جامعةعماد الدين محمد الزريبي، العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية،  -009

 ؛1310، غزة، 11، المجلد 31، العدد األزهر سلسلة العلوم اإلنسانية

، اآلمانة العالمية لمنظمة األقطار العربية المصدرة فط والتعاون العربيمجلة النعماد مكي،  -008

 ؛ 1319، الكويت، 93، المجلد 113،  العدد (األوابك)للبترول 

، مجلة الباحثعمار العماري وآخرون، واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر،  -002

 ؛ 1339، 31جامعة ورقلة، العدد

، شبكة االقتصاديين العراقيين، مقتطف النرويج كسب نعمة النفط وتجنب نقمتهفاروق القاسم،  -000

من ورشة عمل مخصصة للجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي منظمة األوبك ومعهد العراق 

 ؛1311، أكتوبر، 11-11للطاقة، فينا، 

، العدد نفط والتنميةمجلة ال، 1490فوزي القريشي، التطور التاريخي ألسعار النفط حتى عام  -000

 ؛1491الثالث، الكويت،

صفاء يونس الصفاوي وآخرون، تحليل العالقة بين األسعار العالمية للنفط ، اليورو،الذهب  -003

 ؛1331، بغداد 19،العدد المجلة العراقية للعلوم االحصائية، VAR(p)باستخدام متجه االنحدار الذاتي 
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 مجلةامل المشترك في تحليل السالسل الزمنية، شفيق عريش وآخرون، اختبارات السببية والتك -002

 ؛31، العدد00، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد تشرين للبحوث والدراسات العلمية

، العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقياخالد كواش، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر، -002

 ؛1333األول،جامعة الشلف،الجزائر،

، مركز الدراسات (الفرص والتحديات) االستثمار السياحي في المنطقة الشرقية غرفة الشرقية،   -001

 ؛1311والبحوث، المملكة العربية السعودية،

 :الملتقيات

، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي ، السياحة في الدول العربية، واقع وتحدياتإبراهيم عليوات -111

 اسة حالة بعض تجارب الدول، الدولي، السياحة رهان التنمية، در

 االستثمار السياحي في المناطق السياحية دراسة حالة واليةالطيب داودي، عبد المجيد مسكين،  - 119

مداخلة ضمن الملتقى الدولي االستثمار السياحي بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة  جيجل،

 ؛1319فمبرنو 19-11المنعقد بالمركز الجامعي بتيبازة يومي 

تمويل االستثمار السياحي في الجزائر، دراسة تحليلية بوسعدي الهام، بواللج منير، اشكالية  - 111 -

االستثمار السياحي بالجزائر " مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني ،(4155-4111)الفترة  خالل

 ؛1319نوفمبر  11/19زائر، يومي المركز الجامعي، تيبازة، الج" ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

 المنتج السياحي في الجزائر بين جاذبية السياحة وضعف الخدماتبن شيخ بوبكر الصديق،  -114 -

، مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول السياحة ودورها في التنمية المستدامة، دراسة تجارب المكملة

 ؛19/11/39/1311بعض الدول، جامعة البليدة 

، مداخلة ضمن ملتقى التسويق المفهوم المجتمعي للتسويق في صناعة السياحةئي، حميد الطا -103 -
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الوطني حول السياحة في الجزائر، الواقع واآلفاق، معهد العلوم االقتصادية، المركز الجامعي، البويرة، 

 ؛ 1313ماي  11-11

،الواقع ترقية تسويق المنتوج السياحي في الجزائريوفاس الشريف، بن خديجة منصف،  -101

المقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي في الجزائر، والتحديات مداخلة ضمن الملتقى الوطني األول حول 

 ؛1319أفريل  10-11جامعة الشريف مساعدية، جامعة سوق هراس، 
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 ؛1311تدامة بالجزائر مع االشارة لوالية خنشلة،دراسي حول واقع التنمية المحلية والتنمية المس

التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية إشارة خاصة سحر قدور الرفاعي،  -109
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، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي، ، اشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعمار العماري -191

رد المتاحة، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموا
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جامعة الشرق " تطوير السياحة والفندقة في الوطن العربي" ، مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حولالجزائر
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 أهمية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي واالستراتيجيات البديلة لقطاعوحيد خير الدين،  -199  

دراسة حالة الحالة الجزائر، رسالة ماجيستير في العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر،  المحروقات،

 ؛1310-1311بسكرة،
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، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تونس

 ؛1331
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 :للسياحة الجزائرية
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 (اعتمادا على اختبار ديكي فولر الموسع)  ETجداول إختبار استقرار سلسلة البواقي : لملحق األولا

 في حالة وجود قاطع: النموذج األول
 

 eviews08مخرجات برنامج : المصدر

 واتجاه في حالة وجود قاطع: الثانيالنموذج 

Null Hypothesis: ET has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     

        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.710493 0.4104 

Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  

 10% level  -2.655194  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 19 

     

   

Null Hypothesis: ET has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.044437 0.5416 

Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  

 10% level  -3.277364  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 19 
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 eviews08مخرجات برنامج : المصدر

 غياب قاطع واتجاهفي حالة : الثالثالنموذج 

Null Hypothesis: ET has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
     

   t-Statistic Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.761856 0.0744 

Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  

 10% level  -1.607051  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
and may not be accurate for a sample size of 19 
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 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل الفصل

 األول

تحليل ثنائي المدى للزيت في سوق النفط في الشرق األوسط في  (20-20)

 0812-0810الفترة 
27 

 39 أثر العلة الهولندية على االقتصاد الكلي (20-20)

(23-20) ألف 022وتيرة إنتاج منحنى هربرت وتوقعه ذروة النفط عند  

 برميل سنويا
41 

 24 0200-0882تطور الطلب على النفط  (22-20)

 50 العالقة بين أسعار النفط وسلوكيات المجتمعات النفطية (22-20)

مؤشرات المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  (21-20)

 للجزائر
21 

 (مليار دوالر)رصيد ميزان المدفوعات للجزائر  (21-20)
21 

 11 مفهوم السائح (20-20) الثاني 

 19 (0202-0882)نسبة ايرادات السياحة من الصادرات العالمية (20-20)

 18 (0202-0222)مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي  (23-20)

 92 المساهمة اإلجمالية للسياحة في التشغيل في العالم (20-20)

 90 (0202-0222)تطور االستثمار السياحي نسبة مئوية  نسب (22-20)

تطور االيرادات السياحية الدولية لعشر الدول الرائدة الرائدة  (21-20)

 (0202-0203)للفترة 
90 

 92 مليون سائح 0202-0882تطور عدد السياح في أوروبا للفترة  (21-20)

 91 دوالروالمحيط الهادي مليارسيا آتطور ايرادات السياحة في إقليم  (29-20)

 82 0202حصة إقليم أمريكا من السياحة الدولية  (28-20)

مليار ( 0202-0882) تطور ايرادات السياحة األمريكية للفترة  (02-20)

 دوالر
82 

) تطور االيرادات السياحية في منطقة الشرق األوسط للفترة  (00-20)

 مليار دوالر( 0882-0202
82 
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متوسط حصة دول الربيع العربي من الناتج المحلي اإلجمالي  (00-20)

 (0202-0222)والتشغيل 
82 

مليار )ومتوسط االنفاق السياحي ( الماليين)متوسط عدد السياح  (03-20)

 0202-0222للفترة ( دوالر أمريكي
82 

 81 (0200-0222)عدد السياح اللدوليين في مصر  (02-20)

للدول الربيع العربي للفترة  في التشغيل مشاركة السياحةإجمالي  (02-20)

(0222-0202) 
81 

( 0202-0882)تطور االيرادات السياحية في افريقيا للفترة  (01-20)

 مليار دوالر
88 

 033 مداخل التسويق السياحي (01-20)

 032 مفهوم التسويق المجتمعي في صناعة السياحة (09-20)

 022 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة (23-20) الثالث

 020 األعمدة الثالثة للتنمية المستدامة (20-23)

 012 الدولية  المطلوبة لمواجهة مشاكل البيئة  االجراءات (23-23)

 

 012 االجراءات المحلية المطلوبة لمواجهة مشاكل البيئة (22-23)

 099 المتوسطة في األجل الطويلانتقال منحنى التكاليف  (03-05)

 244 المقومات الطبيعية والجغرافية للمواقع في الجزائر (22-20) الرابع

 246 (1995-2014)توزيع الفنادق حسب الدرجة  (20-22)

 248 (0202-(1995توزيع عدد األسرة حسب الدرجة للفترة  (23-22)

المنتج السياحي للفترة توزيع الطاقة الفندقية حسب نوعية  (22-22)

(5088-0202) 
250 

 252 (2014-0882)نسبة تغطية الليالي السياحية للفترة  (22-22)

مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالصورة المباشرة  (06-22)

 (0202-1995) والغير مباشرة للفترة 
259 
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 الجداولفهرس 

 262 (0202-1995) نسبة االنفاق السياحي للفترة  (07-22 )

 264 (0202-1995) االيرادات السياحية في الجزائر  (08-22)

 267 0202-1995تطور رأس مال االستثمار السياحي خالل الفترة  (09-22)

 273 0202-1995نسبة مساهمة السياحة في التشغيل  (10-22) 

 281 تركيبات مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر (01-22)

 294 التمثيل البياني لعالقة االنحدار الخطي (12-22) 

 297 عالقة االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي بالطريقة األسية (30-22) 

 298 عالقة االتجاه العام لاليرادات السياحية بالطريقة األسية (14-22) 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول الفصل

 األول

(20-20) 
 0812-0822تطور أسعار الزيت الخام خالل الفترة 

 (دوالر للبرميل)
02 

(20-20) 
تطور األسعار االسمية والحقيقية للنفط الخام خالل الفترة 

 (دوالر للبرميل) 0892-0222
02 

دوالر ) 0202-0220تطور أسعار النفط الخام خالل سنة  (23-20)

 (للبرميل
03 

تطور أسعار النفط الخام االسمية والحقيقية خالل الفترة  (22-20)

 (دوالر للبرميل)  0200-0202
02 

تطور صادرات المحروقات الجزائرية من إجمالي  (22-20)

 نسبة مئوية( 0202-0882)الصادرات خالل الفترة 
20 

االيرادات العامة تطور نسبة الجباية البترولية من إجمالي  (21-20)

 مليون دينار جزائري( 002-0882)في الجزائر للفترة 
23 

تطور حصة القطاع البترولي ضمن الناتج المحلي  (21-20)

 نسبة مئوية( 0202-0882)اإلجمالي في الجزائر للفترة 
22 

 الثاني

)  0202-0822تطور عدد السياح الدوليين في الفترة  (20-20)

 (مليون سائح
11 

مليون )  0202-0892تطور عائدات السياحة الدولية  (20-20)

 (أورو
11 

 19 0202-0203الفاعلون العشر في السياحة الدولية للفترة  (23-20)

مليون ( 0202-0882)تطور عدد السياح عبر األقاليم  (22-20)

 سائح
92 

الدوليين إلقليم آسيا والمحيط الهادي  تطور عدد السياح (22-20)

 مليون سائح( 0882-0202)
99 

(21-20) 

 

 (0202-0882)تطور السياحة الدولية في أمريكا 
98 

 -0882)تطور السياحة الدولية في إقليم الشرق االوسط  (20-(07

 مليون سائح( 0202
80 
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 83 السياحة الدولية في دول الشرق األوسط (08-20)

 88 (0202-0822)تطور السياحة الدولية في افريقيا  (28-20)

 091 مقارنة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد عصر الصناعة (23-20) الثالث

 089 بنود الميزان السياحي (02-23)

 الرابع

 

توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالل  (20-22)

 0818-0811المخطط الثالثي 

224 

 

 225 0818-0811 حصيلة برنامج المخطط الثالثي بين سنتي (20-22)

توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل  (23-22)

 الرباعي األول
226 

توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات التنموية خالل  (22-22)

 المخطط الرباعي الثاني
228 

 229 المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي األول (22-22)

 230 0898نهاية طاقة االستقبال  (21-22)

 238 توزيع األقطاب السياحية ضمن المخطط التوجيهي للتنمية (21-22)

 240 0203-0200الطاقة الفندقية حسب اإلطار القانوني  (29-22)

-9950) عدد الفنادق وتصنيفها حسب الدرجة للفترة  (09-22)

2014) 
245 

-1995)تطور عدد األسرة حسب الدرجة خالل الفترة  (00-22)

2014) 
247 

توزيع طاقة اإليواء في المؤسسات حسب نوعية المنتج  (01-22)

 (0202-1995) السياحي خالل الفترة 
249 

تطور الطاقة الفندقية معبر عنها بأعداد األسرة خالل  (20-22)

 0202-0882الفترة 
251 

مليون ( 0202-1995)عدد السياح الوافدين للجزائر  (13-22)

 سائح
253 

) مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  (14-22)

 نسبة مئوية( 1995-0202
261 
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 نسبة االنفاق السياحي في الجزائر (15-22)
263 

 265 0202-0882تطور االيرادات السياحية الجزائرية  (16-22)

-0882)دور السياحة في ميزان المدفوعات للفترة  (17-22)

 دوالر أمريكيمليون ( 0202
266 

-0882)قيمة رأس مال االستثمار السياحي في الجزائر  (18-22)

 مليون دوالر أمريكي( 0202
270 

) نصيب الفرد من االيرادات السياحية  الجزائرية للفترة  (19-22)

 دوالر أمريكي( 0881-0202
272 

-0882)مساهمة السياحة في التشغيل في الجزائر للفترة  (20-22)

0202) 
282 

المؤشر الكلي  للتنافسية السياحية لدول شمال افريقيا خالل  (21-22) 

 (0201-0221) الفترة 
283 

تطور تنافسية السياحة من خالل المؤشرات الفرعية في  (22-22)

 0202-0221الجزائر خالل الفترة 

289 

 

313-294 

 294 نموذج االنحدار الخطي البسيطتقدير ((2233--0044))

 

-0882)جدول تطور الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر 22443939

41524152
296 

3300  ;; 22553939PPIIBB299-300 

 301-299 اختبار ديكي فولر (25،27-22)

 299 اختبار معنوية االتجاه العام للنموذج الثالث (25-22)

 300 اختبار معنوية االتجاه العام للنموذج الثاني (26-22)

 300 اختبار معنوية االتجاه العام للنموذج األول (27-22)

 302-301 اختبار ديكي فولر الموسع (28،03-22)

 301النموذج ) اختبار معنوية النموذج دون قاطع ودون اتجاه (28-22)
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 (الرابع

 302 (النموذج الخامس) قاطع  بوجود اختبار معنوية النموذج (29-22)

النموذج )اختبار معنوية النموذج بوجود القاطع واالتجاه  (30-22)

 (السادس
302 

3333  ;; 33113939RRtt  303-303 

 303-303 اختبار ديكي فولر الموسع

النموذج ) اختبار معنوية النموذج دون قاطع ودون اتجاه 33113939

 (الرابع
303 

 303 (النموذج الخامس)قاطع  بوجوداختبار معنوية النموذج 33223939

النموذ )اختبار معنوية النموذج بوجود قاطع واتجاه 33333939

 (السادس
303 

 305 اختبار استقرار السلسلتين بعد أخذ الفارق األول334433993939

-303 

3366  ;; 33443939DDPPIIBB304-305 

 303 اختبار ديكي فولر الموسع

النموذج ) اختبار معنوية النموذج دون قاطع ودون اتجاه 33443939

 (الرابع
304 

 304 (النموذج الخامس)قاطع  بوجوداختبار معنوية النموذج 33553939

ج النموذ)اختبار معنوية النموذج بوجود قاطع واتجاه 33663939

 (السادس
305 

337733993939DDRRtt306-305 

 305-306 اختبار ديكي فولر الموسع

النموذج ) اختبار معنوية النموذج دون قاطع ودون اتجاه 33773939

 (الرابع
305 

 306 (النموذج الخامس)قاطع  بوجوداختبار معنوية النموذج 33883939
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النموذج )نموذج بوجود قاطع واتجاه اختبار معنوية ال33993939

 (السادس
306 

440044773399307-313 

 

 307 تقدير عالقة االنحدار الخطي44003939

 308 ار الطياختبار الجذر الوحدوي لسلسلة بواقي االنحدنتائج 44113939

 309-308 اختبار تشخيص البواقي442244443939

اختبار ) اختبار االرتباط الذاتي بين قيم سلسلة البواقي 44223939

LM) 
308 

 309 اختبار التوزيع الطبيعي لقيم سلسلة البواقي44333939

 ARCH 309اختبار عدم ثبات التباين 99443939

 310 تحديدد فترات اإلبطاء44553939

 311 تقدير شعاع االنحدار الذاتي44663939

44773939313 
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