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  :مقدمة

�ش�د العالم �غ��ات متواصلة �� ش�� ا��االت السياسية، �قتصادية، �جتماعية، والثقافية و�� ظل   

�ذه التغ��ات تحاول الدول أن تجد مواقع تجعل�ا �� مركز قوة لتحافظ ع�� مصا���ا وتتحكم �� �سي�� موارد�ا 

والتقدم، ومن القطاعات ال�� يمكن أن  وتنظيم اقتصاديا��ا ع�� النحو الذي يضمن ل�ا درجة من �ستمرار�ة

، إذ �عت�� السياحة من ب�ن أحد أ�م ��شطة �قتصادية �� عالم قطاع السياحةتؤدي دورا ر�اديا �� التنمية �و 

اليوم حيث أصبحت صناعة السياحة ظا�رة حضار�ة واجتماعية عمالقة ل�ا أصول�ا وعلوم�ا املتقدمة جدا، 

كب��ين لم تحظى ��ما �� أي عصر من عصور السابقة ونجم عن ال�شاطات  كما حظيت بأ�مية واعتبار

السياحية الكثيفة نتائج وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية و�ي�ية وعمرانية ل�ا أثر عظيم ووا�� �� حياة 

ا��تمعات والشعوب، �مر الذي استد�� توجيھ ��تمام إ�� ضرورة تنظيم وضبط وتوجيھ وتقييم �ذه 

�شاطات للوصول لأل�داف امل�شودة واملرغو�ة �ش�ل سر�ع ونا��، و�اعتبار السياحة واحدة من أك�� ال

الصناعات نموا �� العالم فقد أ��ت قاطرة للنمو �قتصادي، إذ أ��ا تك���� أ�مية كب��ة �� ز�ادة الدخل 

لأليادي العاملة و�دفا  الوط�� وتحس�ن م��ان املدفوعات ومصدرا للعمالت الصعبة و�تاحة فرص ال�شغيل

  .لتحقيق برامج التنمية �قتصادية، بلغت عائدا��ا مئات املليارات الدوالرات وعدد السائح�ن مئات املالي�ن

إن ا��زائر ومنذ استقالل�ا �عتمد �� صادرا��ا بالدرجة �و�� ع�� قطاع ا��روقات و�ذا �ش�ل خطر   

مورد زائل وال يمكن �عتماد عليھ �ش�ل دائم لذلك وجب إعادة  ع�� إيرادا��ا خصوصا وأن مورد الب��ول �و

و�� �ذا ا��ال تحوز ا��زائر ع�� قدرات كب��ة تأ�ل�ا لتحتل املراتب  �القطاع السيا��النظر �� مورد جديد 

ة �و�� ب�ن الدول السياحية، �ذا إذا ما أحس�ت استغالل ما تحوز عليھ من موارد و�م�انيات ومقومات سياحي

�ائلة تزخر ��ا، ف��راء ا��زائر ال ي�اد يوجد ل�ا مثيل �� ��اري العالم، حيث �عت�� مسرحا أثر�ا متنوعا، أما 

شرق أو غرب البالد فإن املناطق الطبيعية، الشواطئ، ا��بال، الس�ول وا��مامات املعدنية �� ا��اذب الرئ���� 

  .ممكن من العملة الصعبة للعديد من السياح �� تلبية حاجيا��م وجلب أك�� قدر 

وع�� الرغم من ��مية امل��ايدة للقطاع السيا�� �� العديد من دول العالم إال أن الواقع السيا�� ��   

ا��زائر ال يبعث ع�� التفاؤل، إذ أنھ �عا�ي تد�ورا كب��ا وال �عكس حقيقة ما تمتلكھ ا��زائر �� �ذا ا��ال إذ لم 

املطلوب الذي يكفل الوصول إ�� ��داف املرجوة منھ و�قيت إنجازاتھ جد محدودة  ير�� �ذا القطاع إ�� املستوى 

إذا ما قورنت ببلدان العالم بصفة عامة والبلدان ا��اورة بصفة خاصة ، إذ يواجھ �ذا �خ�� العديد من 

قتصاد ا��زائري التحديات ال�� �عت�� بمثابة العوائق ال�� تحول دون تطو�ر �ذا القطاع و�عز�ز م�انتھ �� �

و�عد التمو�ل العائق �سا��� و العامل الرئ���� الذي يقف عائقا أمام مختلف �س�ثمارات �� ا��ال السيا��، 

و�� عادة ما �عا�ي من قصور ع�� مستوى املوارد املالية ا��اصة، لذلك ت��أ إ�� املصادر ا��ارجية لتغطية 

ل�ذا القطاع �عت�� ضعيفة مقارنة بك�� مساحة ا��زائر، كما أن  احتياجا��ا ، ف��م �س�ثمارات ال�� تخصص

من ال�� عرف��ا ا��زائر خالل العشر�ة السوداء زادت من عزلة ا��زائر ع�� املستوى الدو�� و�التا�� ظا�رة الأل 

ور القضاء ع�� �مال ال�� �انت قائمة إلعادة بناء قطاع السياحة، �ل �ذه املعطيات تجعلنا ن�ساءل عن د

  .وأ�مية �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر كعنصر فعال �� �قتصاد الوط�� 
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وع�� ضوء �ذا العرض و�� محاولة ملعرفة مدى تأث�� �س�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي   

� بأساليب وطرق علمية �ساعدنا ع�� قياس العالقة بي��ما، نجد العديد من الدراسات و�بحاث �� �ذا �طار �

حيث �ان الستخدام القياس �قتصادي �� �بحاث العلمية الفضل الكب�� �� " الدراسات القياسية " مقدم��ا 

تنمية قدرات الباحث�ن مما أدى إ�� تطو�ر مختلف طرق معا��ة املعلومات، حيث ��تم القياس �قتصادي 

ا ومن ثم تحليل�ا وتفس���ا ع�� أساس بالتقدير الك�� لسلوك الظوا�ر �قتصادية واملتغ��ات املرتبطة ��

  .موضو�� غ�� متح�� باالعتماد ع�� بيانات معا��ة تمثل دعامة البحث وتصنع قيمتھ وجودتھ العلمية

 : �ش�الية

  و واقع �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر؟ و ما مدى تأث��ه ع�� النمو �قتصادي؟ما�  

 :ال�ساؤالت الفرعية

  :رتأينا طرح �ذه ال�ساؤالت التالية�ذه �ش�الية ال �ملام بجوانب ألج

 ما املقصود باالس�ثمار السيا�� والنمو �قتصادي؟ 

 ما مدى مسا�مة �س�ثمار السيا�� �� �قتصاد الوط��؟ 

 ؟ما نوع العالقة التأث��ية ب�ن �س�ثمار السيا�� و الناتج الداخ�� ا��ام 

  :فرضيات البحت

 حقيقية لتحقيق التنمية �قتصادية وترقية القطاع السيا�� �س�ثمار السيا�� فرصة. 

 تتعدد املفا�يم املتعلقة بالنمو �قتصادي بتعدد املدارس �قتصادية. 

 ناك عالقة تأث��ية معنو�ة ب�ن �س�ثمار السيا�� والناتج الداخ�� ا��ام�. 

  : م��رات اختيار املوضوع

  : وقع اختيارنا ل�ذا املوضوع ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية

 :�سباب الذاتية

  املقومات السياحية ال�� تحظى ��ا ا��زائر تأكد و�شدد ع�� فاعلية دور �س�ثمار السيا�� �� تحقيق نمو

ملعا��ة �ذا  لذلك، ما يولد لنا فضوال علميا ورغبة اقتصادي با��زائر إذا ما وجد الدعم والرعاية الالزم�ن

املوضوع خاصة وأن طبيعة تخصصنا يدفعنا للبحث ودراسة �ذا �خ�� دراسة قياسية تحليلية ملا لھ من 

  .صلة مت�نة بھ
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 :�سباب املوضوعية

 قلة الدراسات ��اديمية والكتابات العلمية ��ذا املوضوع. 

 إس��اتيجية ملرحلة ما �عد الب��ول التفك�� ا��دي باستقرار �قتصاد ا��زائري ومحاولة إيجاد بدائل. 

  تمام امل��ايد باالس�ثمار السيا�� من اجل إبراز مسار �قتصاد الوط�� تأكيدا ع�� الدور الذي يمكن أن��

 .يلعبھ القطاع السيا�� �� إ�عاش �قتصاد ا��زائري بوجھ عام �عيدا عن قطاع ا��روقات

  �� ترقية القطاع السيا�� وتطو�رهتحديد املقومات السياحية ال�� �سا�م. 

  :أ�مية الدراسة

ت�بع أ�مية الدراسة من حداثة املش�لة املعا��ة واملتعلقة بتذبذب مستوى النمو �قتصادي �� ا��زائر   

الرفاه �� ا��تمع ول�ي تتمكن  ال�� �س�� لرفع مستوى الناتج ا���� لتأث��ه املباشر ع�� مستو�ات املع�شة و

  :ز�ادة مستوى الدخل �عيدا عن ا��روقات و�مكن إجمال أ�مية الدراسة �� النقاط التاليةالدولة من 

 تزايد ��تمام العال�� والعر�ي والوط�� باالس�ثمار السيا�� كبديل اس��اتي�� ملرحلة ما �عد الب��ول. 

 عز�ز ��مية السياحية ال�� تتمتع ��ا ا��زائر�. 

 جدد مسا�م �� الدفع ���لة النمو �قتصادي إذ يمكن أن ي�ون أفضل أن القطاع السيا�� قطاع حيوي مت

 .بديل لقطاع ا��روقات ال�� �عتمد عليھ الدول �� اقتصاد�ا

 وأك�� ��شطة كثيفة العمل مما يوفر مناصب  �عت�� أفضل مصدر مدرا للدخل الوط�� والعمالت الصعبة

 .ا�م �� التنو�ع �� �قتصاد البالدالشغل كما لھ عالقة م�شابكة مع عدة قطاعات مما �س

  مية ال�� يك�س��ا �س�ثمار �� القطاع السيا�� ومدى تأث��ه ع�� النمو �قتصادي من خالل استخدام��

أدوات كمية و�األخص القياس �قتصادي من أجل بناء نموذج قيا��� يمكن من خاللھ تفس�� طبيعة 

  .يا�� والنمو �قتصاديالعالقة التفس��ية ما ب�ن �س�ثمار الس

  :أ�داف الدراسة

��دف �ذه الدراسة إ�� �جابة عن ال�ساؤالت ال�� استمدت من �ش�الية وكذا التأكد من ��ة   

  :الفرضيات ال�� بن�ت عل��ا الدراسة باإلضافة إ��

 إبراز أ�مية النمو �قتصادي كمؤشر عام �عكس الوضعية �قتصادية السائدة. 

  الواقع ا��ا�� للقطاع السيا�� �� ا��زائرتحليل وتقييم. 

  سليط الضوء ع�� مدى مسا�مة �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر �� ز�ادة الناتج ا���� �جما�� وتحقيق�

 .�قتصادي النمو

 محاولة إضافة ���ء جديد �� الدراسات السابقة �� �ذا امليدان.  
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  :من��ية الدراسة

لية و اختبار ��ة الفرضيات و �ملام بجميع جوانب املوضوع تم ح�� نتمكن من معا��ة �ش�ا  

لتوضيح �ل ما يتعلق باالس�ثمار السيا�� و النمو �قتصادي  و الوقوف املن�� الوصفي : �عتماد ع�� من���ن 

� املن�� الك�ع�� ظا�رة السياحة و تحليل مختلف أ�عاد�ا أي �ل ما يخص ا��انب النظري إ�� جانب استعمال 

الذي يتعلق با��انب التطبيقي و ذلك ب�ناء نموذج إحصا�ي قيا��� إلبراز العالقة ب�ن �عض املتغ��ات التحلي�� 

حيث " نموذج �نحدار ا��طي املتعدد " السياحة املفسرة والنمو �قتصادي كمتغ�� تا�ع تمثل �� استخدام 

و من ثم استخراج النتائج و إجراء   ( eviews 07 ) تمت معا��ة البيانات باالستعانة بال��نامج �حصا�ي 

  . �ختبارات الالزمة �� الفصل �خ�� 

  : صعو�ات الدراسة

  :أثناء إعدادنا ل�ذه الدراسة واج�تنا عدة صعو�ات وعراقيل أ�م�ا

 نقص املراجع العلمية والدراسات واملقاالت املتعلقة ��ذه الدراسة. 

  املركز�ة نظرا إلغالق ا��امعة بقرار رئا��� �س�ب ان�شار جائحة �ورونا  صعو�ة اقتناء الكتب من املكتب

الذي أقرتھ  تصال بمشرف البحث �س�ب فرض ا���ر الص��فضال عن صعو�ة �)   Covid 19–�وفيد(

 .حسار الف��وس ا���ومة لتفادي انتقال العدوى و ان

 وتضار��ا وعدم تجا�س�ا �� �عض  زد ع�� ذلك غياب �عض املعلومات واملعطيات �حصائية من ج�ة

  .ا��االت من ج�ة أخرى 

  : حدود الدراسة

  فالبحث يخص قطاع السياحة �� ا��زائر، أما من ناحية الزمان فإن ف��ة الدراسة من ناحية �طار امل�ا�ي

لقطاع م،وقد تم اختيارنا ل�ذه الف��ة لل��ك�� أك�� ع�� الواقع ا��ا��  2017م إ��  1995تمتد من سنة 

 .السياحة

  بال�سبة ل��دود املوضوعية فتم استخدام مجموعت�ن من املفا�يم �� �ذا البحث، �و�� متعلقة بالسياحة

  .والثانية متعلقة بالقياس �قتصادي والنمو �قتصادي،

  :أقسام الدراسة

قسيم املوضوع إ�� من أجل �ملام بجوانب موضوعنا و�جابة ع�� �ش�الية و�سئلة الفرعية قمنا بت  

  :ثالث فصول 

  عنوان مفا�يم أساسية حول �س�ثمار السيا�� والنمو �قتصادي، تناول ثالث مباحث: الفصل �ول� : 

  ومم��ا��ا و��مية ال��  تمثل ��، تقديم عام حول السياحة، حيث قمنا بالتعر�ف بالسياحة: املبحث �ول

 .ك�شاط ت�تج عنھ
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 عناصر  وعرض أ�م وي ع�� مدخل عام لالس�ثمار السيا�� الذي تم فيھ التعر�فيحت: أما املبحث الثا�ي

 .ا��ذب السيا��

 عموميات حول النمو �قتصادي تم فيھ التم�� ب�ن النمو �قتصادي والتنمية �قتصادية : املبحث الثالث

 .باإلضافة تم التعرف ع�� أ�م محددات النمو �قتصادي ونظر�اتھ

 لواقع �قتصادي لالس�ثمار السيا�� �� ا��زائر، عرضنا فيھ ثالث مباحث حيثا: الفصل الثا�ي: 

  حاولنا فيھ التعر�ف بالواقع السيا�� �� ا��زائر : املبحث �ول 

 تم التعرض فيھ ع�� مختلف التوج�ات ا��ططات التنمو�ة لل��وض بالقطاع السيا�� �� : املبحث الثا�ي

 .ا��زائر

 قراءة لالقتصاد السيا�� �� ا��زائريمثل : املبحث الثالث. 

 تمت عنونتھ بدراسة قياسية ألثر �س�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي �� ا��زائر : الفصل الثالث

 :��دف من خاللھ عرض دراس�نا التطبيقية وقمنا بتقسيمھ إ�� ثالث مباحث) 2017– 1995(

  عموميات حول القياس �قتصادي: املبحث �ول. 

 ذج القيا���بناء النمو : املبحث الثا�ي. 

 دراسة النموذج املقدر: املبحث الثالث. 



 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

  .حول السياحة تقديم عام: املبحث �ول 

  .مدخل عام لالس�ثمار السيا�� :املبحث الثا�ي

  .النمو �قتصادي عموميات حول :  املبحث الثالث
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  : مقدمة الفصل

لإل�سانية لم �عد السياحة �شاطا ترف��يا ووسيلة لل�سلية، بل  مع التطور التار��� و التقدم ا��ضاري  

�� كث�� من دول  لالقتصاد الوط�� املداخيل القوميةأصبحت صناعة قائمة بذا��ا ل�ا أ�عاد�ا و مسا�ما��ا �� 

  .العالم 

لقد ش�دت �س�ثمارات نموا �ائال �� ا��قبة �خ��ة من �ذا القرن حيث ازدادت أ�مي��ا �� �قتصاد  

، و�عت�� �س�ثمار �� القطاع السيا�� أحد التنمية �قتصاديةأك�� من أي وقت م��� و ذلك أل�مي��ا �� دعم 

العتماد العديد من دول العالم �� تنمية اقتصاد�ا الوط�� ع�� السياحة ملا  القضايا البارزة �� الوقت الرا�ن نظرا

من أك�� �س�ثمارات جلبا  �س�ثمار السيا��ل�ا من تأث�� ع�� الدخل الوط�� و م��ان املدفوعات ، كما �عت�� 

لرؤوس �موال بال�سبة للمس�ثمر�ن ا��لي�ن و �جانب و ال�� من شأ��ا الدفع ���لة التنمية �قتصادية 

وتحقيق نمو اقتصادي مما يرفع من امل�انة �قتصادية ألي دولة ، وعليھ فإن �س�ثمار السيا�� أصبح عامال 

  : ال �س��ان بھ �� عملية التنمية �قتصادية ، و من �ذا املنطلق ضرور�ا و أساسيا �ونھ يؤدي دورا 

سنحاول �� �ذا الفصل تقديم �عض املفا�يم �ساسية حول السياحة، �س�ثمار السيا�� والنمو  

  : �قتصادي كمدخل ملوضوع دراس�نا و عليھ سوف نتطرق إ��

  .تقديم عام حول السياحة : املبحث �ول 

  .مدخل عام لالس�ثمار السيا��  :املبحث الثا�ي

  .عموميات حول النمو �قتصادي : املبحث الثالث
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  تقديم عام حول السياحة : املبحث �ول 

�عت�� السياحة أحد وسائل ال��فيھ ال�� يمارس�ا �فراد كما أ��ا أحد أ�م املوارد �قتصادية �� العديد  

ديناميكية ، باعتبار�ا صناعة متجددة ، و سنحاول �� �ذا املبحث من اقتصاديات العالم و �ك�� قطاعات 

  .�ملام بمختلف املفا�يم املتعلقة بتطور السياحة ، باإلضافة ا�� أنواع�ا وخصائص�ا 

  ما�ية السياحة : املطلب �ول 

  :التطور التار��� عن السياحة /  أ 

ر�ة نفس�ا ، يصعب تحديد البداية السياحة كسلوك �شري و حركة سفر، ظا�رة قديمة قدم ال�ش 

�انت أخذت ت�بلور كمف�وم اقتصادي و ظا�رة اجتماعية مع بداية عصر ال��ضة ��  إنا��قيقية ل�ا، و 

ا��تمعات �ورو�ية ، و ذلك بحكم التحوالت الزراعية و الصناعية و ا��ضار�ة ال�� ش�د��ا �ذه القارة دون 

  .غ���ا من القارات 

  :  ر السياحة �� عدد من املراحل الزمنية التاليةو يمكن حصر  تطو 

  ): 1840ا��قبة �و�� من ( مرحلة العصور القديمة  .1

، و�التا�� �ان ي�تقل من  1سوى قوى الطبيعة  ��سانو حي��ا لم  يكن �ناك قوان�ن تحكم تصرف  

�رض ا��صبة ، و من امل�ان الغ�� �من للم�ان �من حيث �ان السفر ظا�رة طبيعية  إ���رض القاحلة 

برز مظا�ر أإشباع نزواتھ و استفتاء احتياجاتھ ال��صية و من  إ��ي ��دف الذو  ��سانمرتبطة بظ�ور 

 2: السياحة �� تلك الف��ة استخدام الدواب و السفن الشراعية و تجسدت أ�داف�ا �� 

 قال ��دف التجارة �نت.  

  نتقال ��دف ز�ارة �ماكن املقدسة� 

  انتقال أبناء امللوك للتعلم �� املراكز الدي�ية �� لندن و أورو�ا 

  انتقال أبناء �غنياء للتمتع بالطبيعة و املصايف.  

   

                                                           
 . 126: ، ص  2011، دار الراية لل�شر و التوز�ع و الطباعة ، �ردن ، عمان ،  نظم املعلومات السياحيةعصام حسن الصعيدي ، 1
  . 12: ، ص  2007، دار اثراء لل�شر و التوز�ع ، �ردن ،  مبادئ السياحةمرزوق عابد القعيد وآخرون ،  2
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 :مرحلة العصور الوسطى .2

ال�� ش�دت قيام الثورة  شر وف�� تمثل الف��ة ما ب�ن القرن الرا�ع عشر و بداية القرن التاسع ع 

، و�عد  ��2 القرن ا��امس ميالدي  1395تبدأ �ذه املرحلة �سقوط �م��اطور�ة الرومانية ، عام و  ،1الصناعية

تزامنا مع . ذلك انتقلت التجارة ا�� الدولة الب��نطية و ش�دت العصور الوسطى تطور �� النقل البحري �ورو�ي

أورو�ا  إ��الب��نطية عاصمة الب��نطي�ن من ج�ة و  إ��ظ�ور الدولة �سالمية كقوة حضار�ة منافسة و امتداد�ا 

ابن بطوطة ، '' : اش��ار عدد من الرحالة العرب من أمثال فكري و  إشعاعمن ج�ة أخرى جعل م��ا دولة ذات 

 : و من أ�م دوافع السفر �� �ذه الف��ة '' وابن جب�� ، و املسعودي و البالذري 

 دافع التجارة.   

 الدافع الدي��. 

  ال��حال و �ستكشاف. 

 طلب العلم.  

  توطيد العالقات و دافع �س�شفاء.  

  :مرحلة  العصر ا��ديث  .3

�قتصادية و �جتماعية  إ�عاد�ا لم �عد �ذه املرحلة مجرد حركة تنقل و سفر بل أصبحت ظا�رة ل�ا  

�ستحق ��تمام، خاصة أن التحوالت الزراعية و الصناعية و ا��ضار�ة و الثقافية ال�� ش�د��ا �ذه املرحلة قد 

دوره الذي ال يقل أ�مية عن بقية  و قطاع اقتصادي لھ أ�سا�يسا�مت �ش�ل كب�� �� بروز السياحة ك�شاط 

�ذه املرحلة من القرن السادس عشر و ��اية القرن التاسع، برزت ف��ا  امتدت،  3القطاعات �قتصادية �خرى 

��  ما إ�� إيصال�امرحلة متقدمة و جديدة ، و �انت الس�ب الرئ���� ��  إ��عدة عوامل إيجابية دفعت بالسياحة 

       اك�شافات أمر��ا إ��عالم املعاصر، أبرز�ا �ك�شافات ا��غرافية ا��ديثة ال�� أدت عليھ من الشمولية �� ال

و�ناك دوافع  و استعمار�ة و سياسية، دوافع اقتصادية إ��، و قد �ان رواد �ذه �ك�شافات باإلضافة و أس��اليا

  .أخرى تتمثل �� الرغبة للسفر و التنقل، حب املغامرة 

 : املرحلة املعاصرة .4

    تبلور مف�وم  السياحة و  تطور �� �ذه املرحلة ، كما تنوعت أ�داف�ا و تزايد عدد السياح �ش�ل كب��    

و امتازت حركة السفر بمختلف النقل ال��ية و البحر�ة بكثافة كب��ة وخاصة �عد ا��رب العاملية الثانية و بداية 

  . �4نتعاش �قتصادي و �جتما�� 

                                                           
  .5:، دمشق ، ص 06/07/2010، صناعة السياحة و أ�مي��ا �قتصادية ، '' أثر �عمال �ر�ابية ع�� السياحة '' العمر ، الندوة العلمية  دمحم عطا1
  . 12: ، ص  �2007عيم الظا�ر ، سراب الياس ، مبادئ السياحة ، الطبعة الثانية ، دار املس��ة لل�شر و التوز�ع ، �ردن ، 2
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ش�ادة املاج�ست�� ��  دور ال��و�ج �� ترقية ا��دمات السياحية ـ دراسة حالة الديوان الوط�� للسياحة،  دمحمي وافية3

  . 5ـ  4: ، ص ، ص  2012/  2011، ا��زائر العاصمة ، 03العلوم التجار�ة تخصص إدارة و�سو�ق ا��دمات ، جامعة ا��زائر
افيصل أحمد يو�س ، 4   . 11: م ، ص  1999، دار ال��ضة العر�ية للطباعة و ال�شر ، لبنان ، ب��وت ، فيا السياحية ا��غر
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:  حة �عر�ف السيا/ ب   

بدأت ا��اوالت �و�� لتعر�ف ظا�رة السياحة �� الثمان�نات �� القرن التاسع عشر، و �ان أول �عر�ف  

ظا�رة عصر�ة تن�ثق ''  :بوصف�ا  1905عام   ( GuyerFreuler)محدد للسياحة �عود للعالم �ملا�ي جو���فرو�لر

         جة امل��ايدة ل��صول  ع�� الراحة  و �ستجمام و�غي�� ا��و و �حساس بجمال الطبيعة و تذوق�ا امن ا��

  .1'' و الشعور بالب��ة و املتعة باإلقامة �� مناطق ل�ا طبيع��ا ا��اصة و �� ثمرة تقدم وسائل النقل 

مقاال تحت عنوان   1910كسل سنة و �و أستاذ بجامعة برو  (Edmond Picad )" ايدموند ب�اد"كما �شر  

إن م�مة ال�� تقوم ��ا السياحة واملدى : ( مة السياحة و دور�ا كصناعة بقولھووصف فيھ م�" صناعة املسافر "

، أي من السائح�ن و لكن من وج�ة املالية الواسع ال�� �عمل فيھ �ل فروع�ا ال يت�� فقط من وج�ة نظر أولئك

فق�ا السائح و ي�تفع ��ا أولئك الذين ي�تقل إل��م السائح  و يتجول �� بلدا��م و ت�ون ج�ة �موال الوف��ة ال�� ين

الفائدة مباشرة لصناعة الفنادق و غ�� مباشرة عن طر�ق املصار�ف ال�� ينفق�ا السائح إلشباع رغباتھ سواء من 

  .2"اجل التعليم أو املتعة 

       ( Huziker )من تأليف ال�اب�ن �وزكر" للسياحة النظر�ة العامة " ظ�ر كتاب �عنوان  1943و�� عام  

                 ن �عر�ف السياحة �شمل �ل الروابط و التأث��ات و الظوا�ر الطبيعية أحيث اعت��ا  ( kraft )و كرافت 

الك�� ا��موع "  بأ��او العالقات املادية ال�� تنطبق ع�� حقيقة �قامة املؤقتة للسائح�ن و عرفا السياحة 

و ممارسة أي أإقامة دائمة  إ��، شر�طة أن ال تؤدي عية ال�� ت�تج عن اقامة السائح�نللعالقات و الظوا�ر الطبي

  .3" و عمل مؤقتا  أ�ان العمل دائما  سواءنوع من أنواع العمل 

ل�س ألسباب تجار�ة أو مجموعة العالقات و ا��دمات املرتبطة �عملية �غي�� للم�ان �غي��ا وقتيا و تلقائيا و : " ��

  .و �و التعر�ف الذي خلص إليھ �ستاذ الدكتور صالح الدين عبد الو�اب". حرفية 

آخر و ل�س �غرض  إ��السياحة �ع�� ا��ركة و التنقل الذي يضم مجموعة من �فراد �غرض �نتقال من م�ان 

  .�قامة

     ، و السفر و التجوال�ان �ص��ال�شر�ة �نتقال من املفأحد الطبا�ع ) . نفسية واجتماعية ( السياحة غر�زة 

  .4و العودة إ�� امل�ان �ص�� 

   

                                                           
، مجلة �لية �غداد للعلوم �قتصادية ، ) حالة ا��زائر ( ي�� السعيدي و سليم  العمراوي ، مسا�مة قطاع السياحة �� تحقيق التنمية �قتصادية  1

  . 97: ، ص  2013، العراق ،  36العدد 
افية السياحةدمحم مر��� ا��ر�ري ،  2   . 18: ، ص  1991، دار املعرفة ا��امعية ، �سكندر�ة ، مصر ،  جغر
  . 34: ، ص  2006أحمد فوزي  ملوخية ، مدخل ا�� علم السياحة ، دار الفكر ا��امعية ، �سكندر�ة ، مصر ،  3
  . 25،  24: ، ص ، ص  2016ما�ر عبد ا��الق الس���� ، مبادئ السياحة ، مجموعة النيل العر�ي لل�شر ، الطبعة الثانية  ، القا�رة ، مصر ،  4
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  :(W.T.O )�عر�ف منظمة السياحة العاملية 

  : حيث تؤكد املنظمة ع�� أن السياحة ي�ب�� أن تتضمن أر�ع نقاط أساسية و ��  

 .مجتمع�م ا���� تنطوي السياحة ع�� تحرك الناس من موقع إ�� آخر خارج  .1

                      (Activités)توفر نطاقا من ال�شاطات ( Tourisme Destinations ) إن ج�ات القصد السياحية .2

 . (Facilites ) و ال�س�يالت  ( Expériences )و ا����ات

دخال  تتضمن صناعة السياحة عددا من ال�شاطات �قتصادية الفرعية و �ذه ال�شاطات تولد مجتمعة .3

ضمن �قتصاد الوط�� ي�تج من خاللھ العمالت الصعبة �جن�ية الذي تدخل إ�� البلد السيا�� املزار عن 

 .طر�ق السياح 

إن ا��اجات و الدوافع ا��تلفة للسائح تتطلب إشباعا، و �ذه ا��اجات و الدوافع تخلق تأث��ا اجتماعيا  .4

(Social Impact ) 1 . 

  :(A.I.T )ة للسياحة �عر�ف ��اديمية الدولي

، ف�� مجموعة من ��شطة ال�شر�ة ال�� �عمل ع�� تحقيق إ�� أسفار املتعةالسياحة عبارة عن لفظ ينصرف 

  .�2ذا النوع من �سفار 

السياحة �� ذلك ال�شاط ا��ضاري و �قتصادي و التنظي�� بانتقال �فراد إ�� بلد غ�� بلد�م و إقام��م فيھ 

  . 3ساعة ألي غرض ما عدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد املزار   24ملدة ال تقل عن 

  مم��ات السياحة : املطلب الثا�ي

  ف السياحة يوجد عدة معاي�� لتص�ي: أنواع السياحة /  أ 

 : أسس التص�يف  .1

           قامت عدة دول بتص�يف أنواع السياحة ا��تلفة وفقا لعدد من املعاي�� ال�� ت�ناسب مع ظروف�ا   

�حتياجات ا��تلفة ا��ركة و�عددت أنواع السياحة تبعا للدوافع و الغايات و  4و موقع�ا و إم�انيا��ا السياحية 

أنماط أخرى جديدة ساعدت ع�� ظ�ور�ا و التقدم و التطور العل�� و �ستقرار  باإلضافة إ�� أنواع و ،ل�ا

، و ما رافق ذلك من تطلعات و متطلبات ذات ا��ياة �قتصادية و �جتماعية السيا��� و كذلك تطور و تقدم

  .صلة بالواقع ا��ديد لم تكن معروفة من قبل 

                                                           
افيا السياحية إبرا�يم خليل بظاظو ،  1 : ، ص  2010،  ، الوراق لل�شر و التوز�ع ، عمان ، �ردن ، الطبعة �و��) تطبيقات ع�� الوطن العر�ي ( ا��غر

29 .  
  . 97: و سليم العمراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص يدي ي�� السع 2
،  01، مجلة الباحث ، العدد ) حالة �قتصاد ا��زائري ( السياحة و أثر�ا �� التنمية �قتصادية العاملية �واري معراج و دمحم سليمان جردات ،  3

  . 22: ، ص  2004
4

  . 49: ، مرجع سبق ذكره ، ص مرزوق عابد القعید و آخرون 
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 : أنواع السياحة .2

  .، و سياحة خارجيةو تت�ون من سياحة داخلية :وفقا لتوز�ع ا��دود السياسية  /أ

 املرفقية ال�� تتضمن ��يئة جميع الظروف السياحية للمواطن�ن  ��شطةو �� تلك : السياحة الداخلية

 .لالستمتاع بأوقا��م أثناء ف��ة السياحة داخل الوطن الواحد 

  تلك ��شطة املرفقية ال�� تتفاعل من أجل إفراز مجموعة من ا��دمات السياحية : السياحة ا��ارجية ��

 . 1لألجانب، و مجموعة إجراءات سياحية أخرى خاصة بانتقال املواطن�ن إ�� ا��ارج لنفس الغرض 

  :السياحة وفقا ال�دف أو الغرض/ ب 

 دود دولة أو خارج�ا ل�دف ز�ارة �ماكن املقدسة مثل سفر السفر أو �نتقال داخل ح: السياحة الدي�ية

 .العر�ية السعودية  إ��املسلم�ن ألداء فر�ضة ا��� أو العمرة 

 سياحة إلمتاع النفس و ا��سد معا من �مراض بالعالج باستخدام املراكز   :السياحة العالجية ��              

 .و املس�شفيات ا��ديثة 

 و انتقال من م�ان آلخر لف��ة مؤقتة ��دف ممارسة الر�اضة ا��تلفة أو �ستمتاع  :السياحة الر�اضية�

 .بمشا�د��ا 

 يتعلق �ذا النوع بتعر�ف السائح بثقافة البلد و ا��ضارات ال�� مرت عليھ ، من حرف :  السياحة الثقافية

ذا التقسيم م��ا السياحة ا�� و �ناك أنواع أخرى ل�... يدو�ة ، تقاليد و عادات فن معياري ، اللغة  

  . 2ا�� ...الشاطئية و ال��راو�ة و سياحة املعارض و امل�رجانات 

 و �� نوع جديد من السياحة برز �� القرن املا��� و يتمثل �� عقد املؤتمرات لز�ارة : سياحة رجال �عمال

و تحف ال تقدر بثمن ، كذا حضور املؤتمرات الدولية ال��  أثر�ة�سواق و املعارض ، ال�� تتضمن قطع 

  . 3تتضمن جميع التوج��ات السياحية الدولية 

  : السياحة وفقا للعمر/  ج

 سنة و �� مرحلة �عليمية يتم  14 – 07يتعلق �ذا النوع من السياحة باملراحل العمر�ة من : سياحة الطال�ع

 .سلوكيات معينة  خالل�ا �طفال اك�ساب معارف و م�ارات و

 سنة 30 – 16عمر�م ما ب�ن  �� تلك السياحة ال�� يقوم ��ا �فراد الذين ي��اوح: سياحة الشباب. 

 و �و عبارة عن سياحة اس��خاء و متعة  55 – 35و �ذا يتضمن مرحلة عمر�ة من : سياحة النا���ن. 

 1سنة  60و ي��اوح عمر�م ما فوق : سياحة املتقاعدين  .  

                                                           
1

، ص  2008 – 2007الطبعة األولى ، اإلسكندریة،مصر،، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،  علم االقتصاد السیاحيأحمد عبد السمیع عالم ،  
 :25 .  
اقع و املأمول ��راوي دمحم تاج الدين و السب�� وسيلة ،   2   ء لالقتصاد و التجارة ، العدد الثا�ي ،، مجلة شما السياحة �� ا��زائر ب�ن الو

  .  52: ، ا��زائر ، ص  2017د�سم�� 
3

  . 27: أحمد عبد السميع عالم ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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  : السياحة خصائص/ ب 

  : متم��ة العتبارات  متعددة أ�م�ا �عت�� السياحة صناعة

  آخرإ�� �عت�� السياحة صادرات متم��ة غ�� متطورة ف�� ال تتمثل �� ناتج مادي يمكن نقلھ من م�ان ،              

من م�ان  ھ الصناعات القليلة ال�� يقوم ف��ا املس��لك با��صول ع�� املنتج بنفسمن  واحدة و �� �عت��

تتحمل نفقات النقل خارج ال " الدولة املضيفة "  الدولة املصدرة للمنتج السيا�� و عليھ فان  ،إنتاجھ

  .تطلب باإلضافة إ�� ت�اليف نقل�اكما �و ا��ال بال�سبة للمنتجات �خرى ال��  ،حدود�ا

 ال تباع "  �ثر�ةاملوارد السياحية الطبيعية التار�خية " املنتج السيا�� املتمثل �� عوامل ا��ذب السيا��  إن

�ذا املنتج و  ،إذا بيعت �� ش�ل منتج سيا�� إال، ف�ذه املوارد ال تجري عائدا بطبيع��ا من خالل السياحة إال

دة ال�� تتمثل �� ال�س�يالت السياحية ال�� ال يباع �� معظم �حوال من غ�� وجود سلع و خدمات مساع

 : �ذه  ال�س�يالت �� أر�ع مجموعات جنب مع املوارد السياحية و تتمثل إ��يجب أن تتواجد جنبا 

وسائل �تصال، " ياه و الك�ر�اء امل" كشي�ات النقل ، ا��دمات املرفقة : توفر ال�يا�ل �ساسية القاعدية /1

  .توفر �من و �ستقرار

  " .، القرى السياحية ا��يمات" التكميلية ال�يا�ل الفندقية و غ���ا من وسائل �قامة : �قامةتوفر م�شآت  /2

  .ال��ي، البحري، ا��وي : وفر النقلت /3

  .، محالت بيع ال�دايا التذ�ار�ة و السلع السياحكدور الل�و و ال�سلية: توفر امل�شآت السياحية ال��و�جية /4

 و توفر  وعة عناصر متعددة مع �عض�ا البعض،املنتج السيا�� منتج مركب ف�و مز�ج مش�ل من مجم إن 

 .2و تتأثر بالقطاعات �خرى �� ا��تمع 

 ق  �عد السياحة �شاطا اقتصاديا م��ايدا أو متضاعف الطبيعة و بصورة مطردة و خاصة فيما يتعل

إ�� عمالت إقدام السياح ع�� �نفاق و تحو�ل نقود�م ، و نفسر ذلك أن بالدخل و �ستخدام السياحي�ن

، �ع�� ذلك انتقال  النقود من السياح ش��يا��م من ال�دايا و التذ�اراتجانب م إ��، الدولة ال�� يحتاجو��ا

من مرة عن طر�ق انتقال�ا  أك��استخدام�ا  إ��عدة أ��اص و قنوات و مستو�ات متعددة باإلضافة  إ��

تزايد الدخل و �و ما يطلق عليھ باملضاعف رغم انتقال جزء من �ذه  إ��، مما يؤدي إ�� آخرمن حائز 

، من اجل توف�� خدمات و مواد و متطلبات صناعة السياحة و فيما موال إ�� خارج املنطقة السياحية� 

، أي �نعاملأعداد كب��ة من ال إ��، نظرا الحتياج�ا العمالة السياحية ال�� تتصف ��ا يتعلق باالستخدام أو

 .3أ��ا توفر فرص عمل ألعداد كب��ة من املستخدم�ن 

                                                                                                                                                                                     
1
  . 36: ، ص  2008، دار الكنوز المعرفة ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ،  صناعة السیاحة علما و تطبیقاأحمد محمود مقابلة ،  

  . 16: ، ص  1987، مؤسسة الثقافة ا��امعية ، �سكندر�ة ، مصر ، التخطيط السيا��  ن�يل الرو�ي ، 2
لتجار�ة و علوم نصر حميداتو ، ال�شاط السيا�� �� ا��زائر و أثره ع�� النمو �قتصادي ، مذكرة ش�ادة ماس�� ��ادي�� ، �لية العلوم �قتصادية و ا 3

  .  10: ، ص  2015/  �2014ضر الوادي ، ال�سي�� ، جامعة حمة �
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أ�مية السياحة و مقوما��ا : املطلب الثالث  

  : 1أ�مية السياحة / أ 

أصبح ينظر للسياحة �� العديد من الدول و خاصة �� الدول النامية ع�� أ��ا وسيلة �امة من وسائل 

املسارات السياحية نحو الدول النامية ال�� أخذت تنافس  �س�ثمار السر�ع و خاصة أن �ناك تحول كب�� ��

  .الدول املتقدمة �� ا��ذب السيا�� 

  : فمن أبرز نقاط أ�مية السياحة ما ي��    

  مصدر دخل العمالت الصعبة و يؤثر إيجابيا ع�� م��ان املدفوعات ، و دعم �قتصاد الوط�� مثل اليونان  

السياحة �� تخفيف ال��ز �� م��ان املدفوعات كذلك تو�س و مصر و لبنان و املكسيك الال�ي اعتمدن ع�� 

 .�� الدول العر�ية 

  مر الذي يوسع قاعدة إ�� ا��دمات الدنيا�شغيل �يدي العاملة ب�افة مستو�ا��ا من م��ج�� للسياح� ،

� كقطاع اقتصادي يتداخل الدخول �� الدولة ، و الذي �عكس أثره ع�� �س��الك و التنمية و �س�ثمار و �

�� معظم القطاعات �نتاجية �قتصادية �� الدولة من خالل إ�شاء املشروعات السياحية ال�� تحقق درجة 

 .معينة من الت�امل ب�ن القطاعات �قتصادية �خرى 

  � مم  (أل��ا تجعل �تصال مباشرة ب�ن الدول  ،جتما�� ن�يجة ا��راك �جتما���عمل ع�� التغي��� (

 .الفق��ة و الغنية �� العالم 

  �� للسياحة أثر �� سرعة انتقال �موال املستخدمة �� السياحة دون موا�ع �� دوره ي�تج ع��ا تأث��ا مركبا

 .ت�شيط ا��دمات و �نتاج �� الدولة و �ذا ما نطلق عليھ باألثر املضاعف 

  اك الثقا�� و ا��ضاري ب�ن الشعوبل ا��ر دولة متقدمة من خال إ��تنقل الدولة من دولة متخلفة                ،

 .الغ�� فأصبحت تنافس الدول �ورو�ية �خرى  إ��و �ذه ا��الة تنطبق ع�� اسبانيا ال�� أخرج��ا من الفقر 

  جمال�ا و لتعر�ف ترا��م التار���ت�يح السياحة الداخلية الفرصة للمواطن�ن التعرف ع�� بالد�م و، 

  .، مما ينعش اقتصاد�م الوط�� �ضاري وا�

2: مقومات السياحة / ب   

، ���ار دان و من أ�م �ذه املوارد البحارتتمثل �� املوارد الطبيعية ال�� رزق�ا هللا �عا�� البل:  املقومات الطبيعية

  .و املواقع و املناخ و ا��ميات الطبيعية 

�ع�� العمل الذي يتمثل �� �نجازات السياحية ا��ديدة و املضافة ا�� �نجازات الكب��ة ال�� :  املقومات ال�شر�ة

ترك�ا �جداد و استكمل��ا �جيال املتالحقة فإ�� جانب ما تركھ �باء و �جداد من ثروات سواء �انت �ثار 

ة ال�� تزخر ��ا �عض الدول فإن ا���ود ال�شر�ة التار�خية أو �سالمية أو املسيحية و غ���ا من �ثار القديم

ال�� تبذل �� مختلف ��شطة السياحية القديمة تمثل صورة أخرى من صور ��شطة السياحية  و العمل الذي 

                                                           
: ،ص  2016، دار أمجد لل�شر و التوز�ع ، �ردن ، الطبعة �و�� ،  )التار�خ ــ  ا��اطر ــ امل�ددات ( السياحة �� الوطن العر�ي عالء إبرا�يم العسي�� ،  1

27 – 28  .  
  . 53: ، ص  �2016ردن ، عمان ، الطبعة �و�� ،  ع�� لل�شر ،دار املمبادئ السياحة ا��ديثة ، ز�د من�� عبوي ، 2



 مفا�يم أساسية حول �س�ثمار السيا�� و النمو �قتصادي                      الفصل �ول                             

 

15 

 

�عد عنصرا �اما من عناصر املنتج السيا�� و استخدامھ �ساعد ع�� جذب السياح مثل القرى السياحية أو 

  . الر�اضات ا��اصة و غ���ا من وسائل ال��فيھ و الراحة و �ستمتاع �سواق التار�خية أو 

  :  إ��رأس املال ال�شري الذي يتوفر �� كث�� من املناطق السياحية و ينقسم العنصر ال�شري 

  �ول الذي يمكن أن يضم العاملون �� ا��ال السيا�� سواء العاملون �� امل�شآت الرسمية مثل وزارة السياحة 

، و الثا�ي فئة ا��م�ور املتصل بالسياحة و �ناك مجموعة من العوامل ال�يئات التا�عة ل�ا طاعا��ا ا��تلفة وو ق

  .جاح العنصر ال�شري و دعمھ للسياحةال�� �ساعد ع�� ن

رأس املال �و املقوم �سا��� الثالث من مقومات السياحة حيث �عت�� من أ�م املقومات ال�� :  املقومات املالية

عمل ع�� اس�ثمار �موال �� مختلف املشروعات السياحية و بإقامة م�شآت و الفنادق و الشر�ات السياحية و �

غ���ا من معدات و أدوات و مبا�ي ، لذا �عد رأس املال مقوم أسا��� للسياحة ملا لھ من أ�مية كب��ة للقيام 

  .باملشروعات �س�ثمار�ة ا��تلفة وتدعيم ا��دمات السياحية 

ل�سو�ق املنتج السيا�� حيث يمكن عن طر�ق املال  �زمةما يفيد املال �� القيام با��مالت الدعائية و �عالمية ك

القيام با��مالت �عالمية ا��ططة و املتنوعة و املس�ثمرة �� الداخل و ا��ارج و القيام بال��و�ج و �عالن 

  .الفاخرة ب�افة أش�ال�ا و أنواع�ااملطبوعات  إنتاجاملناسب للمنتج السيا�� و ك��ة 

الزائر و �سعار املناسبة ل��دمات املقدمة و �س�يالت  إ��باإلضافة إ�� ذلك �عد ال�س�يالت السياحية املقدمة 

عيم املقومات السياحية بصفة ، من العوامل ال�امة ال�� �ساعد ع�� تدوما يتوفر من أمان و راحة وسرعة النقل

  .عامة
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مدخل عام لالس�ثمار السيا�� : املبحث الثا�ي  

  مف�وم �س�ثمار السيا�� : املطلب �ول 

  : السيا���عر�ف �س�ثمار / أ 

  :�� �عر�ف �س�ثمار السيا�� ال بد من التعرف ع�� �س�ثمار قبل التطرق إ  

يقصد باالس�ثمار الت��ية بمنفعة حالية يمكن تحقيق�ا من إشباع اس��الك ا��ا�� ، و ذلك بقصد " و   

، أي أنھ توظيف �موال �� 1ا��صول ع�� منفعة مستقبلية أك�� يمكن تحقيق�ا من إشباع اس��الك مستقب�� 

و رفع القدرة �نتاجية أو تجديد  املشار�ع اقتصادية ، اجتماعية و ثقافية ��دف تحقيق تراكم رأس مال جديد ،

  ." 2و�عو�ض رأس املال القديم 

 : س�ثمار السيا�� ع�� النحو التا��و �ن يمكن �عر�ف � 

، و ما �ستقطبھ الدولة من اس�ثمارات � مجموع ما ينفق �� قطاع السياحة�س�ثمار السيا�� يتمثل �  

 سيا�� من ��شطة الواعدة ملا ي�يحھ من فرص كب��ة للنجاح أجن�ية موج�ة ل�ذا القطاع ، و �عت�� �س�ثمار ال

  .3و تحقيق عوائد مالية معت��ة 

القدرة �نتاجية ال�ادفة إ�� ت�و�ن رأس املال املادي و إعداد رأس : " �عرف �س�ثمار السيا�� ع�� انھ  

ا��دمات  شغيلية و تقديم أفضلاملال ال�شري �� مجال صناعة السياحة و ز�ادة تحس�ن طاقاتھ �نتاجية و ال�

  ."ا��تلفة ل�ذا ال�شاط 

التنمية �س�ثمار�ة للسياحة و ال�� تل�� احتياجات " كما عرفتھ منظمة العاملية للسياحة ع�� أنھ   

السياح و املواقع املضيفة إ�� جانب حماية و توف�� الفرص للمستقبل ، إ��ا القواعد املرشدة �� مجال إدارة 

�قة تحقق ف��ا متطلبات املسائل �قتصادية و �جتماعية و الثقافية ، و تحقق مع�ا الت�امل الثقا�� املوارد بطر 

  ."لتنوع ا��يوي و دعم نظم ا��ياة و العوامل البي�ية و ا

و يت�� مما سبق أن مف�وم �س�ثمار السيا�� �و توجيھ املس�ثمر جزءا أو كال من أموالھ لالس�ثمار   

وتقديم ة من أجل ت�و�ن رأس املال السيا�� املادي و ال�شري و ز�ادة طاقة البلد السياحية �� قطاع السياح

، و يتوقف تطور �س�ثمارات السياحية ع�� مدى قوة ا��ذب السيا�� و ع�� أفضل ا��دمات ل�ذا ال�شاط

  . 4الضمانات و ا��وافز املمنوحة للمس�ثمر�ن �� �ذا ا��ال 

                                                           
  . 09: ، ص  1999، مؤسسة الوراق ، عمان ، �ردن ،  إدارة �س�ثمارات �طار النظري و التطبيقات العلميةدمحم مطر ،  1
    . 29: ، ص  2012، دار الثقافة لل�شر و التوز�ع ، عمان ، �ردن ،  إدارة �س�ثمار ب�ن النظر�ة و التطبيققاسم نايف علوان ،   2
  .  16: ، ص  1998، رسالة ماج�س�� ، جامعة ا��زائر ،  ترقية السياحة �� ا��زائرعبد الكر�م قاسم ،  3
، مجلة ( SDAT 2030)��يئة السياحية �س�ثمار السيا�� و سبل تفعيلھ �� ظل اس��اتيجية ا��طط التوجي�� للبر�ان دليلة و �ا�ي نوال ،  4

  .  56: ، ص  2018، د�سم��  07اقتصاديات املالية و البنكية و إدارة �عمال ، جامعة �سكرة  ، العدد 
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: �داف �س�ثمار السيا�� أ/ ب   

  : 1تتمثل أ�داف �س�ثمار السيا�� فيما ي��   

  ال�دف �سا��� ز�ادة �ر�اح �� �ذا القطاع خاصة الشر�ات الكب��ة كشركة ال�ور الفر�سية و شركة

  .ال�لتون 

 ات �خرى تطو�ر ا��ركة �قتصادية ذلك بما يحققھ �س�ثمار �� القطاع السيا�� من فوائد تمس القطاع

 .ا��... قليدية و قطاع �تصاالت �الصناعات الت

  السياحية من يد عاملة ب�سب ز�ادة �س�ثمارات تؤدي إ�� ز�ادة فرص العمل و ذلك ملا تتطلبھ �س�ثمارات

 .عالية

 ماية �� ��تمام باملوروث الثقا�� و ا��افظة عليھ، و كذلك حسياحية �� ا��ال الثقا�� يؤدي إ اس�ثمارات

 .لألجيال الالحقة ملعرفة تار�خ�ا �ثار و إيصال�ا ساملة

  : ت �س�ثمار السيا��مجاال / ج 

  : 2و تتمحور حول ا��االت ال�� �غط��ا قطاع السياحة ، و تتمثل فيما ي��   

افقة ل�ا �س�ثمار �� ا��دمات  .1  : �قامة و ا��دمات املر

تقدم للسائح و ل�ا أ�مية كب��ة حيث يق��� السائح وقتا �عد خدمات �قامة من أ�م ا��دمات ال��   

ل �س�ثمار �� ، و �شم�قامة و ا��دمات املرافقة ل�ا من مخصصاتھ ع�� خدمة %40كب��ا �� الفندق ، و ينفق 

 .، مراكز �تصاالت و �ستعماالت السياحية ال�يا�ل الفندقية، مراكز ال��فيھ، خدمات النقل السيا��

 : �س�ثمار �� الشر�ات السياحية  .2

سيا�� ، حيث �عمل ع�� إيصال املنتج الدعيم ال�شاط السيا��تلعب الشر�ات السياحية دورا كب��ا �� ت  

، و�� املسؤولة عن عرضھ و تقديمھ للسياح فتقوم بإعداد وتنظيم ال��امج السياحية �� امل�ان و الوقت املناسب

  .و غ���ا... �شورات �عالنية املو الرحالت و ا���وزات ، طبع 

   

                                                           
اقع �س�ثمار السيا�� دراسة مقارنة ب�ن ا��زائر و تو�ستر��ي العر�ي ،  1 ، �لية العلوم �قتصادية و التجار�ة و علوم ال�سي�� ، جامعة  و

  .  40: ، ص  2012ا��زائر،
  . 21: ، ص  2010، دار أسامة لل�شر و التوز�ع ، الطبعة �و�� ، عمان ،  �دارة الفندقية و السياحةعبد الكر�م حافظ ،  2
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   السيا�� و أسس قيامھ  عناصر جذب �س�ثمار : املطلب الثا�ي

  : عناصر جذب �س�ثمار السيا��/ أ 

  : طب لالس�ثمارات السياحية و أ�م�ا�ناك مجموعة من العناصر تجعل القطاع السيا�� مستق  

  سياحية كمناطق التوسع السيا���ع ت�ون محل مشار أن وجود مناطق حرة ك��ى يمك��ا. 

  توفر فرص �س�ثمار السيا�� املر�ح و توفر ا����اء ا��تص�ن خاصة �� إدارة الفنادق و املطاعم الك��ى. 

  عية، الثقافية، و التار�خيةالطبي( توفر املقومات السياحية بمختلف أنواع�ا( .... 

 املصارف و �تصاالت ا��ديثةة و توفر ال�يا�ل القاعدية من م�شآت للنقل و ال��. 

 و توفر روح الضيافة و الكرم مقدرة الشعوب ع�� ممارسة ال�شاط السيا��. 

  : الدفع بنمو �س�ثمارات السياحيةأسس و وسائل / ب 

 : أسس قيام �س�ثمار السيا�� .1

  : يكن ذلك مرفقا بمجموعة أسس م��ا إن مقومات السياحية ال تكفي ��لب �س�ثمار ما لم  

 ستقرار السيا��� و �م���. 

  ع�� قطاع�ن العام و ا��اصالتنوع �قتصادي و خاصة �عتماد. 

 تالؤم ال�شر�عات لالس�ثمار السيا�� و ضرورة تكييف�ا مع �س�ثمار السيا�� الذي يتم�� بنوع من التعقيد. 

  1ا�� ...تحديث و تطو�ر مستمر للب�ية التحتية للدول من مواصالت و اتصاالت و خدمات ��ية ، بنكية. 

 : ةوسائل الدفع بنمو �س�ثمارات السياحي .2

  : أخذ طرق أو فعاليات عديدة  أ�م�ا�مام،حيث ت إ��تتعدد وسائل ال�� تدفع بنمو �س�ثمارات السياحية 

  تخطيط سيا�� عل�� و شامل : 

تخطيط �أداة الزمة لالقتصاد الدو��  إ��، ف�� تحتاج لسياحة علما وصناعة قائمة بذا��انظرا ل�ون ا  

ا��ديث سواء �ان ذلك �� الدول املتقدمة اقتصاديا أو النامية و �عرف التخطيط السيا�� بأنھ استغالل تام 

  .أق��� درجات املنفعة القومية إ��للمصادر الطبيعية و ال�شر�ة و املالية ذات العالقة بالسياحة 

 ال��و�ج لفرص �س�ثمار السيا�� املوجودة : 

   يجب عدم إغفال الدراسات عند كمية و نوعية املنتجات السياحية الناتجة عن العملية �س�ثمار�ة،   

خصصة خ��ة كب��ة محلية و أجن�ية مت إ��و امل�انية و بيع�ا �� �سواق ا��ارجية و تحتاج تلك الدراسات 

 : التنظيم الفعال لالس�ثمارات السياحية

ال بد من تنظيم جيد و فعال �عمل ع�� تطو�ر �س�ثمارات السياحية ح�� تظ�ر آثار�ا النفعية ع�� مستو�ات 

محلية و إقليمية و ع�� ��م ا��ركة السياحية و ش�ل �ذا التنظيم يختلف من بلد آلخر تبعا أل�مية ال�� يول��ا 

  .2س�ثمار خاصة من القطاع ا���� و �جن�� البلد ل�ذا � 

  

                                                           
  . 58: بر�ان دليلة و �ا�ي نوال ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
، مذكرة لنيل ش�ادة املاج�س�� تخصص إدارة  "دراسة مقارنة " دراسات النظام القانو�ي �� �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر مسعود سالم ،  2

  . 40،  39: ، ص ، ص  2004 – 2003مالية،جامعة ا��زائر ، 
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  عموميات حول النمو �قتصادي : املبحث الثالث

ما �انت متقدمة أو دولة  إذا�عد النمو �قتصادي أحد املعاي�� ال�� يمكن من خالل�ا تص�يف الدول   

  .النمو و �عمل ع�� الرفع من قيمتھسائرة �� طر�ق 

  مف�وم النمو �قتصادي : املطلب �ول 

  :النمو �قتصادي و التنمية �قتصادية �عر�ف / أ 

  :�عر�ف النمو �قتصادي . 1

      �و الز�ادة �� التغ�� التلقا�ي �� �قتصاد القومي و �� مؤشراتھ بما �ع�� أيضا ارتفاع الدخل القومي   

، نص�ب الفرد من الدخل التجارة �الدخل القومي ؤشرات �قتصادية، كما �ع�� ز�ادة املو نص�ب الفرد منھ

�يان القيم دون أن ت�ون �ناك �غ��ات مقصودة �� الب�يان �جتما�� و الثقا�� أي ب. ا��.... الداخلية و ا��ارجية 

  .1ا�� ...العادات و التقاليد و مستوى ال��ة و التعليم و 

  ." 2القومي ا��قيقي خالل ف��ة زمنية معينة ) الدخل ( الز�ادة �� الناتج " كما يقصد بھ   

  .�3ع�� ارتفاع ال�سبة املئو�ة لإلنتاج العام محسو�ا باألسعار الثابتة أي �رتفاع ا��قيقي للدخل القومي   

لع و ا��دمات، كما �ع�� ز�ادة قدرة الوطن ع�� انتاج الس" و يمكن �عر�ف النمو �قتصادي ع�� انھ   

النمو حدوث ز�ادة مستمرة �� متوسط الدخل الفردي ا��قيقي مع مرور الزمن ، و �و �ش�� لنص�ب الفرد من 

  ."  4الدخل الك�� للمجتمع 

الناتج ا���� أو  الدخل القومي ا��قيقي ،  بما يحقق  إجما��حدوث ز�ادة �� " النمو �قتصادي �و   

  : ي�� ب الفرد من الدخل ا��قيقي و بالتعمق  �� �ذا املف�وم يتع�ن التأكيد ع�� ماز�ادة �� متوسط نص�

  �� الناتج ا���� بل ال بد و أن بفوق معدل النمو  إجما��أن النمو �قتصادي ال �ع�� فقط حدوث ز�ادة

 : و وفقا لذلك فإن. الس�ا�ي 

  . معدل النمو الس�ا�ي –معدل نمو الدخل القومي= معدل النمو �قتصادي 

 أن ت�ون الز�ادة ال�� تتحقق �� دخل الفرد حقيقية و ل�ست ز�ادة نقدية و ع�� ذلك فإن : 

 .معدل الت��م - معدل الز�ادة �� دخل الفرد النقدي = معدل النمو �قتصادي ا��قيقي 

                                                           
 6، �لية �قتصاد و �دارة ، جامعة  الفق�ية و �قتصاديةمركز الدراسات �قتصادية و التنمية املستدامة ، التنمية أحمد جابر بدران ، 1

  . 21  - 20: أكتو�ر،الطبعة �و�� ، ص  
  . 297: ، ص  2006دمحم أحمد �فندي ، مقدمة �� �قتصاد الك�� ، دار �م�ن لل�شر و التوز�ع ، صنعاء ، اليمن ، الطبعة ا��امسة ، 2
اقعالنمو �قتصمحمود ع�� الشرقاوي ، 3   .  46: ، ص  2015، دار غيداء لل�شر و التوز�ع ، عمان ، �ردن ، الطبعة �و�� ،  ادي و تحديات الو
  .  141: ، ص   ��2000 التنمية ، الدار ا��امعية ، مصر ،  اتجا�ات حديثةعبد القادر دمحم ، عبد القادر عطية ، 4
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 أي ت�ون ع�� املدي الطو�ل، و ل�ست ز�ادة وسط دخل الفرد بصفة �ستمرار�ةأن ت�سم الز�ادة �� مت ،

نظرا لوجود عالقة ب�ن النمو �قتصادي و التنمية �قتصادية �ناك من  1مؤقتة سرعان ما تزول بزوال أسبا��ا 

 :�عت�� بان ل�ما نفس املف�وم ولذلك سنو�� مف�وم التنمية �قتصادية وعليھ فإن
  

  : �عر�ف التنمية �قتصادية/  2

�� عملية حضار�ة شاملة ترتبط بخلق أوضاع جديدة و متطورة كما أ��ا �عتمد بدرجة كب��ة ع�� جدية   

واقع متقدم ��  إ��صا��� القرارات �قتصادية و السياسية �� الدولة و ال��ام�م بتحقيق التغ�� من واقع متخلف 

  . 2 ��سانالتنمية تتم باإل�سان من أجل  بان إيما��م�افة ا��االت �قتصادية و �جتماعية و الثقافية و 

�جراءات تتخذ عن قصد من شا��ا ز�ادة الدخل القومي ا��قيقي خالل ف��ة " التنمية �قتصادية ��   

  ." 3زمنية معينة بمعدل أك�� من ز�ادة الس�ان 

التغ��ات ا��ذر�ة املقصودة �� �قتصاد القومي بما ي��تب عليھ تنمية القطاعات  " �عرف أيضا بأ��ا و   

  ." �4قتصادية و ت��يح �ختالالت ال�ي�لية بي��ا بما يؤدي ا�� ز�ادة الدخل القومي و نص�ب الفرد فيھ 

�ي�ل �سمح  إ��ضة بال�سبة للفرد �نتقال الفع�� من �ي�ل اقتصادي ذو إنتاجية منخف بأ��اكما �عرف   

بأع�� ز�ادة لإلنتاجية �� حدود املوارد املتاحة أي استخدام الطاقات املوجودة �� الدولة استخداما أمثل عن 

  .�5غ��ات جذر�ة �� الب�يان �قتصادي و �جتما�� و توز�ع عناصر �نتاج ب�ن القطاعات  إحداثطر�ق 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مطبعة البح��ة  ،) املشكالت  –النظر�ات �س��اتيجية  –املفا�يم وا��صائص ( التنمية �قتصادية دمحم عبد العز�ز  ��مية ، ايمان عطية ناصف ، 1

  .  80 – 77، �سكندر�ة ، مصر ، ص  ، 
  . 15:  ، التنمية �قتصادية و التنمية املستدامة ، مرجع سبق ذكره ، ص أحمد  جابر بدران 2
  .  499: ، ص  1973إسماعيل دمحم �اشم ، املدخل ا�� أسس علم �قتصاد ، دار املكتب العر�ي ا��ديث ، �سكندر�ة ، مصر ، 3
  . 20: أحمد جابر بدران ، التنمية �قتصادية و التنمية املستدامة ، مرجع سابق ، ص 4
، مذكرة ماج�ست�� �� العلوم �قتصادية ، تخصص اقتصاديات املالية والبنوك، ) ة دراسة نظر�( بنا�ي فتيحة، السياسة النقدية و النمو �قتصادي  5

  . 4، ص   2009 – 2008جامعة بومرداس ، ا��زائر ، 
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  : الفرق ب�ن النمو �قتصادي و التنمية �قتصادية /   3

  �قتصادي و التنمية �قتصادية يو�� الفرق ب�ن النمو ) :  1 –1( ا��دول رقم 

  التنمية �قتصادية   النمو �قتصادي

يتم بدون اتخاذ أي قرارات من شأ��ا إحداث  -

 �غي�� �يك�� للمجتمع؛

الكم الذي يركز ع�� التغ�� �� ا���م و  -

  عليھ الفرد من السلع وا��دمات؛ يحصل

الدخل ا��قيقي الك�� ال ��تم �ش�ل توز�ع  -

  .ب�ن �فراد

��دف إ�� �غي�� ) مخططة ( عملية مقصودة  -

جتمع لتوف��  حياة الب�يان ال�يك�� للم

 أفضل ألفراده ؛

 م بنوعية السلع و ا��دمات نفس�ا ؛��ت -

خاصة ��تم بز�ادة الدخل الفردي ا��قيقي  -

  .بال�سبة للطبقة الفق��ة 

   4: بنا�ي فتيحة ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر

  1: أ�مية النمو �قتصادي/ ب 

ي �و أفضل �ش�� الدراسات التنمو�ة ال�� أجر�ت ع�� �عض الدول النامية إ�� أن النمو �قتصاد  

يؤدي   %10مستوى الدخل ب�سبة ، حيث أن ارتفاع طر�قة للتخلص من الفقر، و تحقيق مستوى مع���� أفضل

  : قتصادي أ�داف عديدة م��ا ما يأ�ي، و للنمو � %30 – 20إ�� انخفاض معدل الفقر بمقدار 

 مما يؤدي إ��  ،دل دخل �فراد �ش�ل سر�ع و فعاليرفع النمو �قتصادي من مع: تقليل مستوى الفقر

، أن مستوى الفقر �� دولة �� ال�سعينات 14أجر�ت ع��  فقد أثب�ت الدراسات ال�� ،تخفيض مستوى الفقر

 .% 1عند الز�ادة �� معدل دخل الفرد ب�سبة  % 1.7إحدى عشرة دولة قد انخفض ب�سبة 

 ف�لما �ان خل �فراد من خالل توز�ع  الدخل�عزز النمو �قتصادي من مستوى د:  إعادة �شكيل ا��تمع ،

نمو  و املساواة �� توز�ع ، مع ضرورة عدم الر�ط ب�ن القل مستوى الفقروز�ع الدخل عاليا مقياس ال�ش�ت لت

 .الدخل

 ارتفاع الطلب ع�� �يدي �عمل النمو �قتصادي ع�� خلق فرص وظيفية من خالل  :خلق فرص العمل

الصناعات و   كما يوازن ب�ن عمليات ال�ي�لية �قتصادية مر الذي �ساعد ع�� ا��د من الفقر، ، � العاملة

 .حسن من مستوى �نتاجية، و التالتحو�لية

 ا��دمات  �ساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو �قتصادي �� تحس�ن :تطو�ر ال��ة و التعليم

، و �ذا من د امللتحق�ن باملدارس و ا��امعات، و يتأثر التعليم أيضا بارتفاع أعداال��ية املقدمة لألفراد

 .ت الدخلشأنھ �عز�ز مستو�ا

  

  

                                                           
1https://mawdoo3..com .مف�وم النمو �قتصادي  .15/05/2020,14:00h 
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ر ع�� تحقيق النمو �قتصادي �� أي مجتمع ال بد ان يتوف أن :لنمو �قتصادي و مم��اتھمحددات ا/ ج 

  : امل�ونات �ساسية التالية

  : محددات النمو �قتصادي .1

  املال رأستراكم : 

ستقب�� الدخل و الناتج امل، ل�ي يتم اس�ثماره ح�� يزداد نمو يص جزء من الدخل ا��ا�� �االدخاري�تج ع��ا تخص

و السياسة  توقعات �ر�اح  �� تلك ال�� تؤثر ع�� �س�ثمار تتمثل ��، فس املالأما العوامل ا��ددة ل��اكم رأ

س املال يتعلق بصورة مباشرة ب��م �دخار و ال�� �عادل �سبة تجاه �س�ثمار ،و عليھ ف��اكم رأا���ومية 

  .��1 آخر  ث�� �ذا العامل يختلف من بلد إ�س��الك ، لكن تأدخل ا��تمع الذي ينفق ع�� 

�� ز�ادة معدالت نمو�ا املستقب�� ل حيث ي�ب�� ع�� الدولة الرامية إس املاو يفسر �دخار أساسا ل��اكم رأ

ن مشار�ع اس�ثمار�ة، و لذلك نجد أ ��و من ثم إ دخارك جزء من دخل�ا ا��ا�� و تحو�لھ إ�� ا�متناع عن اس��ال

  .2املالس صا�� �دخار �غرض ت�و�ن تراكم رأ�لفة النمو �قتصادي �� ا��زء املض�� بھ من �س��الك ل

 العمل : 

سلع و ا��دمات لتلبية ال إنتاج، ال�� يمكن لإل�سان استخدام�ا �� ة القدرات الف��يائية و الثقافية�و مجموع

، فز�ادة قوة الس�ا�ي و الز�ادة �� قوة العمل عامل موجب تقليدي �� حث النمو �قتصادين النمو ، إحاجياتھ

 ، و من ناحية أخرى ز�ادة الس�ان �ع�� ز�ادة �� القوى الشرائية منك�� �� عدد العمال املنتج�نالعمل �ع�� ز�ادة أ

ب و تأث�� سالب ع�� النمو �قتصادي ، رغم ذلك فالنمو الس�ا�ي لھ تأث�� موجخالل ز�ادة ��م �سواق ا��لية

س�يعاب ف ع�� قدرة النظام �قتصادي �� اخاصة �� الدول ال�� �عا�ي من فائض �� عنصر العمل، و ذلك يتوق

، و �ذه القدرة تتوقف بدور�ا ع�� معدل و نوع ال��اكم الرأسما��، و مدى توافر و توظيف العمالة �ضافية

  . 3تنظيم العوامل املرتبطة كم�ارة ال

 التقدم التكنولو�� : 

�عت�� عدد من ". من أجل ز�ادة مستوى املع�شة للس�ان تطو�ر و تطبيق املعرفة الفنية ، السرعة ��" 

، ف�و �ع�� ا���ود املستمرة ال�� �م عنصر لعملية التقدم �قتصاديالتقدم التكنولو�� �و أ أن�قتصادي�ن 

طو�ر اك�شاف موارد أخرى جديدة �� العملية ، وتحةاستغالل املوارد �قتصادية املتايبذل�ا ا��تمع �لھ �� ز�ادة 

  . 4ز�ادة و تحقيق النمو �قتصادي  إ���نتاجية ال�� تؤدي حتما 

                                                           
، ترجمة محمود حسن حس�� و محمود حامد محمود عبد الرزاق ، الطبعة �نجل��ية ، دار املر�خ لل�شر ،  التنمية �قتصادية،  م�شال تودارو 1

  . 182: ، ص  2008الر�اض 
  . 273،  272: ، ص ، ص  2006، دار وائل لل�شر و التوز�ع ، عمان ، �ردن ، ) التحليل الك�� ( مبادئ �قتصاد حر�ي دمحم مو��� عر�قات ،  2
  . 183: ، مرجع سابق ، ص  التنمية �قتصاديةم�شال تودارو ،  3
  . 142: ، ص  2007دار وائل لل�شر و التوز�ع ، عمان ، مفا�يم أساسية �� علم اقتصاد ، عبد الرحمان إسماعيل و حر�ي دمحم مو��� عر�قات ،  4
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ة �� السلع الرأسمالية و تت�ون التكنولوجيا من مجموعة من املعارف العلمية ال�� قد ت�ون متضمن  

ت�ون متضمنة �� ا��انب ال�شري �� ش�ل كفاءات و م�ارات مالزمة لألفراد و ال ، كما قد املعدات�اآلالت و 

  .1تنفصل ع��م

و يتج�� دور التقدم التكنولو�� كعامل م�م للنمو �قتصادي من خالل قدرتھ ع�� ز�ادة كميات �نتاج   

أساليب تقنية جديدة  ، ذلك أن التقدم التكنولو�� �ع�� إدخالنفس ا���م و الكمية من املدخالت باستعمال

، أي أن العمال س�تمكنون اج بال�سبة ل�ل وحدة من املدخالتحديثة يمكن من خالل�ا ز�ادة �نت إنتاجوسائل  أو

 إنتاج�ل وحدة من  أنالسلع بت�لفة أقل مما �انت عليھ قبل استخدام �ذه �ساليب ، و �ذا �ع��  إنتاجمن 

 إالللتقدم التكنولو�� �� رفع مستو�ات �نتاج  �س�امانھ و رغم �ذا  ، غ��مال طبي��  و �شري أقل رأستتطلب 

ة ال�افية ل�شغيل ، بل يجب أن تتوافر لدي القوى العاملة املعارف العلميھ ل�س شرطا �افيا الستمرار النمونأ

  .2 حاجات ا��تمع املنظم�ن ا��ددين القادر�ن ع�� تكييف التقنية معكما ا��ھ ال بد م�ن وجود . �الت املعقدة

 التنظيم �قتصادي الكفء: 

   لإلنتاج  ع��أتحسن كفاءة استخدام موارد�ا تتمكن من تحقيق مستو�ات  أنن الدولة ال�� �ستطيع إ  

    ، ي�سم باإلسراف فانھ �عوق النمو�ان التنظيم �� دولة ما يفتقد و   إذا، و ترفع معدل نمو�ا �قتصادي أنو 

  .�ا  لتجنب �سراف و عدم الكفاءة، �ناك شروط أساسية ال بد توافر التنظيم �قتصادييصرف النظر عن و 

�ستخدم إلنتاج سلع و ا��دمات ال�� يرغ��ا الناس فل�س ثمة خالف ع�� عدم   أنال بد  ذلك أن املوارد  

� ت�لفة الفرصة إلنتاج سلع غ�� مرغو�ة بالنظر إ� ي�شأ عن استخدام الدولة ملوارد�ا الكفاءة �� توز�ع املوارد

د�ي و���ايد اقتناع علماء �قتصاد بأن �سراف �� استخدام املوارد و ما يؤدي إليھ من تحقيق مستوى أ .لبديلةا

آخر للضياع و مصدر � واملوارد �ش�ل فعال اج من املستوى الذي يمكن تحقيقھ إذا استخدمت لإلنت

السلع  إنتاج إ��حد ح�� لو وج�ت  أق��� إ��مثل �ذا الضياع �س�ب عدم استغالل املوارد  و��شأ .�قتصادي

  . 3املرغو�ة 

 املوارد الطبيعية : 

، ية لك��ا عمالق اقتصادي �اليابانو �عد �ذا العنصر مساعدا ف�ناك من الدول ال�� ال تمتلك ال��وات الطبيع

  .   4ب�نما معظم الدول العر�ية تضم كميات �ائلة من ال��وات الطبيعية  لكن �ذه البلدان مازالت نامية 

  : مم��ات النمو �قتصادي  .2

  :التالية) مم��ات ( حظة املظا�ر تمر بمرحلة نمو اقتصادي من خالل مال  بأ��ايمكن ا��كم ع�� دولة ما 

                                                           
 142:ص،�2007ردن ، الطبعة �و��،، دار وائل لل�شر و التوز�ع ، عمان ، ) نظر�ات و سياسات و موضوعات ( التنمية �قتصادية مدحت القر���� ، 1

 .  
،  1999، دار املر�خ لل�شر و التوز�ع ، الر�اض ، السعودية ، �قتصاد الك�� جيمس جوار��ي�� و ر�تجارد أس��وب، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان ، 2

  . 587: ص 
  . 589-588: رجع سابق ، ص ، ص جيمس جوار��ي�� و ر�تجارد أس��وب، م3
اقع النمو �قتصادي و تحدياتمحمود ع�� الشرقاوي ، 4   . 48:، مرجع سبق ذكره ، ص  الو
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  ز�ادة ��م �نتاج : 

��  ، غ�� أن املقصود بالز�ادةأو ما �عرف بالتوسع �قتصادي �نتا��و �و ارتفاع ��م ال�شاط   

و ا��دمات  ، و بالتا�� الز�ادة �� الدخل الفردي ا��قيقي و الذي �ش�� إ�� كمية السلعالز�ادة ا��قيقية �� �نتاج

 .معينةال�� يحصل عل��ا الفرد من إنفاق دخلھ املتاح خالل ف��ة زمنية 

 دوث �غي��ات بال�سبة لعملية ال�سي��ح : 

، و يز�د من للمنتج�ن ر�حا أك�� إن تحقيق نمو �قتصادي ن�يجة ز�ادة ��م �نتاج و الذي يحقق  

إشباع حاجيات �فراد سوف يؤدي باملس�ثمر�ن إ�� إحداث طرق جديدة لتنظيم العملية �نتاجية، و جعل 

، و �ذا ما التا�� �س�يل من ديناميكية العمل، و بس�لة و اقل ت�لفة و أك�� ر�حية ةعناصر �نتاج تتداول بطر�ق

يمكن من إتاحة طرق تنظيمية و �سي��ية جديدة أفضل من ال�� �انت سائدة �� السابق من أجل تحقيق فائض 

  .أك�� و استمرار�ة عملية النمو

 التقدم �قتصادي : 

ية و �جتماعية، املرافقة للنمو �قتصادي و منھ فان التقدم بحكم انھ جملة من التحس�نات �قتصاد  

  . 1مظ�ر من مظا�ر النمو �قتصادي، استمراره يحقق الغايات �جتماعية ��مل �فراد إال�قتصادي ما �و 

  سمات النمو �قتصادي : املطلب الثا�ي

  : مقاي�س النمو �قتصادي  /أ 

ردي من الدخل الوط�� ملعدل النمو �� متوسط نص�ب الدخل الفيقاس النمو �قتصادي تبعا   

  .�2عد �ذان املؤشران �ك�� استخداما لقياس درجة النمو �قتصادي �� غالبية دول العالم ا��قيقي، و 

 : الناتج الوط�� ا��قيقي .1

املنتجة مقومة باألسعار  �ش�� الناتج الوط�� ا��قيقي ا�� الكميات الفعلية من السلع و ا��دمات  

، �ذا �خ�� يمثل التغي�� �� الناتج ا��قيقي ب�ن ف��ت�ن اس القياس ملعدل النمو �قتصادي، و �و أسالثابتة

  . 3القياس  إل��امقسوما ع�� الناتج �جما�� للف��ة �ساسية امل�سوب 

عند ز�ادة عدد ع�� نموا اقتصاديا إال أن �ذا املقياس رفضھ البعض ذلك ألن ز�ادة الدخل الوط�� ال �  

  .، و نقصھ أيضا ال �ع�� تخلفا اقتصاديا عند انخفاض عدد الس�ان بمعدل أك�� الس�ان بمعدل أك��

  

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل ش�ادة املاج�ست�� ، تخصص �قتصاد الك�� ، ترقية الصادرات خارج ا��روقات ع�� النمو �قتصادي  أثر  خالد بن جلول ، 1

  . 65: ، ص  �2009قتصادية و علوم ال�سي�� ، جامعة بن يوسف بن خدة ، ا��زائر ، �لية العلوم 
  . 340: ، ص  2008ا��امعية ، جم�ور�ة مصر العر�ية ، ، الدار النظر�ة �قتصادية ال�لية دمحم السر�ي��  ونجا ع�� عبد الو�اب ،  2
  . 22: ، ص  2001دمحم نا�� حسن خليفة ، النمو �قتصادي النظر�ة و املف�وم ، دار القا�رة ، جم�ور�ة مصر العر�ية ،  3
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 : متوسط الدخل الفردي  .2

�عت�� �ذا املعيار �ك�� استخداما لقياس النمو �قتصادي �� معظم دول العالم ، لكن �� الدول النامية �ناك 

  . الس�ان إحصائياتصعو�ات لقياس الدخل الفردي �س�ب نقص دقة 

  : 1و يقاس النمو �قتصادي وفق طر�قت�ن و �ما 

  أخرى، و  تتمثل   إ��خل ا��قيقي من سنة يق�س معدل التغي�� �� متوسط  الد: معدل النمو ال�سيط

 : صيغتھ فيما ي�� 

CM� =
y� − y���

y���
× 100 

  :  حيث أن

  .معدل النمو ال�سيط:  ���

 .   tا��قيقي �� السنة متوسط الدخل: ��

  . t-1متوسط الدخل ا��قيقي �� السنة :  ����

 ل ف��ة زمنية طو�لة �س�يا كمتوسط خالالنمو السنوي �� الدخل ا معدل النمو املركب فيق�س معدل أم

  .طر�قة �نحداروتوجد طر�قت�ن ��سابھ، طر�قة النقطت�ن و 

  : الصيغة التالية فوفقا لطر�قة النقطت�ن لدينا

  

CM� = �
y�

y�

�
− 1  

 

y� = ( 1 + CM�)� 
 

  : ث أنحي

CM�  :معدل النمو املركب.  

N   :فرق عدد السنوات ب�ن أول و اخر سنة �� الف��ة.   

y�   :الدخل ا��قيقي آلخر ف��ة.  

  : طر�قة �نحدار فصيغ��ا  �التا��ما أ

ln y� = A + CM�� 
����  =  ln y� − � 

  :حيث أن

                                                           
، أطروحة مكملة لنيل ش�ادة الدكتوراه �� العلوم )  2015 -  1986( دراسة قياسية للف��ة  –صباح زرو�� ، أثر النمو �قتصادي ع�� البطالة �� ا��زائر 1

  .  90: ، ص   2017 – 2016جار�ة ،جامعة دمحم بوضياف مسيلة ، الت
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Ln  :لسنة اللوغار�تم الطبي�� للدخل �� ا)t.(   

A  :ثابت.  

    .(t)معدل النمو املركب �� السنة :  ����

 1: الدخل القومي الك�� املتوقع .3

فقد ت�ون لدى الدولة . لدخل املتوقع و ل�س الدخل الفع��ا أساسيق��ح البعض قياس النمو �قتصادي ع�� 

ما  بلغتھ من تقدم  إ��، إضافة  ادة من ثروا��ا ال�امنةموارد �امنة غنية كما يتوافر ل�ا �م�انات ا��تلفة لالستف

� �عتبار تلك املقومات عند  قياس ��م الدخل، غ�� ، �� �ذه ا��الة يو��� �عض �قتصادي�ن أن تؤخذ �تق��

أن �ذا املعيار لم يلقي القبول �� �وساط �قتصادية لصعو�ة تقدير و قياس تلك ال��وات ال�امنة و املتوقعة �� 

  .املستقبل

:  2محفزات النمو �قتصادي/ ب   

 : العوامل �قتصادية .1

شملت العوامل ا��فزة و تنطوي �ذه  إنمامية �� تحقيق النمو لم تقتصر ع�� دراسة أسباب فشل الدول النا

  :العوامل فيما ي��

  عامل �س�ثمار �� املوارد ال�شر�ة : 

معظم �قتصادي�ن اعت��وا أن ال��اكم الرأسما�� �و املتطلب �سا���  أنعند دراسة نظر�ات التنمية تو�� 

للنمو، غ�� انھ �� �ونة �خ��ة تزايد ��تمام باالس�ثمار �� املوارد ال�شر�ة �� عملية �نتماء حيث توسعت فكرة 

  .املال لإلنفاق ع�� ال��ة و التعليم و البحوث �نتاجية  رأس

 ة العامةلياستخدام السياسة املا : 

يتم �عي�ن السياسة املالية وفقا للظروف ا��اصة ب�ل بلد لتعز�ز النمو أي انھ تطبيق إزاء السياسة املالية العامة 

  .ال �عت�� أمرا سليما

 عامل التدخل ا��كومي : 

طة ت��اوح أش�ال التدخل ا���ومي ما ب�ن �عض �جراءات التنظيمية من ناحية و الدخول املباشر �� ��ش

  .�س�ثمار�ة و �نتاجية من ناحية أخرى 

 : العوامل الغ�� �قتصادية .2

  : و من العوامل الغ�� �قتصادية ال�� تنطوي فيما ي��

  

  

                                                           
مرجع  سبق ، ) املشكالت –النظر�ات �س��اتيجية  –املفا�يم وا��صائص ( دية التنمية �قتصادمحم عبد العز�ز ��مية و ايمان عطية ناصف ، 1

  . 105:، ص ذكره 
مذكرة ماس�� ا�ادي�� ،تخصص تقنيات كمية ، )   2013 - 1990( حراث حنان ، اثر �س�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي دراسة قياسية للف��ة  2

  . 36: ، ص   2015 – 2014مطبقة ،�لية العلوم �قتصادية و التجار�ة و علوم ال�سي��  عبد ا��ميد بن باد�س ، مستغانم ، ا��زائر ، 
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 العوامل السياسية : 

�انت تواجھ عناية كب��ة  إن، أي لة وطبيعة ت�و�ن ا���ومة السائدةتمثل مدى توافر السيادة السياسية للدو 

  .نھ �عتنق مبدأ ا��ر�ة �قتصاديةأ أملعملية �نتماء 

 العوامل �جتماعية : 

، محاولة لإلسراع �عملية النمو ال بد أن �عمل ع�� ل�ا تأث�� ع�� قوة نمو �قتصاد ل�ل مجتمع �يا�ل اجتماعية

��تمعات �غي�� تلك ال�يا�ل القائمة و من ثم توجد ضرورة إلحداث �غ��ات أساسية �� املواقف و رؤى �فراد �� ا

  .النامية

: 1معوقات النمو �قتصادي / ج   

  : تت��ص معوقات حركة النمو �قتصادي �� النقاط التالية

 العامل الديموغرا�� : 

يمثل العامل الديموغرا�� أحد العوائق �ساسية ال�� تقف �� طر�ق النمو �قتصادي للدول املتخلفة، إذ أن 

  .الدول يلقى أثر الز�ادة �� �نتاج و الدخل نمو الس�ان بمعدالت سر�عة �� معظم

  املال رأسمش�لة تكو�ن : 

املال العامل الرئ���� ا��دد للنمو �قتصادي و ال �ع�� بھ مجرد القدرة ع�� �دخار فحسب  رأس�عت�� ت�و�ن 

  .بل �ع�� بھ كذلك تحقيق �س�ثمار

 التخلف التكنولو�� : 

أن �ل الدالئل �ش�� ع�� �بوط  إالمن ا��قائق الثابتة أن التخلف التكنولو�� رك��ة أساسية للنمو �قتصادي 

  .مستوى التكنولو�� �� الدول املتخلفة

 ضعف املستوى التعلي�� : 

التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعھ و �لما دخلت أساليب حديثة لس�� العمل ��  مختلف  إن

ميادين �نتاج صار من الضروري �رتفاع باملستو�ات التعليمية التدر��ية لقوة العمل إضافة إ�� ما ذكر فإن من 

  .فرصة الضا�عة ع�� ما يبدو مرتفعة، إن �انت ت�لفة الع�� �س�ثمار �� التعليم قدام�الضروري 

 ضعف ا��دمات ال��ية : 

  . الكب��ة �� �نتاجية يمكن تحقق ال جدال أن الز�ادة

و �رتفاع املستو�ات ال��ية لأليدي العاملة و ا���د املبذول من طرف �فراد العملي�ن ي�ون أك�� فاعلية 

  .عا منھ عندما ي�ون املستوى متد�يعندما ي�ون مستوا�م الص�� مرتف

  

  

                                                           
  . 37: مرجع سبق ذكره ، ص ، )    2013 - 1990( اثر �س�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي ، دراسة قياسية للف��ة حراث حنان ، 1
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  1قلة املوارد الطبيعية أو ندر��ا : 

ذلك  إ��إضافة  .ذا يحد من إم�انات النمو السر�عةتنوع�ا فإن � أوعندما �عا�ي دولة ما من قلة املوارد الطبيعية 

فيما يظل . مثل النفط �س��اتيجيةسلعة أو سلعت�ن و خاصة السلع �ولية أو  إنتاجفإن الدولة تتخصص �� 

  .تؤثر ع�� حركة أسعار السلع �ولية  مستقبل النمو ر��ن بالتطورات �قتصادية العاملية ال��

  نظر�ات النمو �قتصادي : املطلب الثالث

من خالل�ا تحقيق النمو السبل و �س��اتيجيات ال�� يمكن  أواختلف املفكر�ن �قتصادي�ن حول العوامل 

  : ت النمو �قتصادي و م��ا ما ي���عدد نظر�ا إ��، مما أدي �قتصادي

   :  2النمو �قتصادي عند الكالسيك / أ 

، و تباين طرق التحليل تبعا للمدة سيكي�ن بتحليل التقدم �قتصاديبالرغم من اختالف وج�ات نظر الكال 

بالنمو �قتصادي و طر�قة ، إال أن آرا��م تقار�ت فيما يتعلق �روا ف��ا و �وضاع ال�� م����االزمنية ال�� ظ

، مما جعل�م مو�ة التوز�ع استحوذت ع�� ا��زء �ك�� من تحليال��م و عالق��ا بالن، حيث أن نظر تحقيقھ

ركزت ، معتمدين ع�� التحليل �قتصادي ا��ز�ي و قد تلنمو طو�ل �جل �� الدخل الوط��يبحثون عن أسباب ا

  : نظر���م �� �ف�ار التالية

  و�ل �غ�� �� �نتاج املال، و التقدم التكنولو��دالة لعدد من العوامل و �� �رض، العمل، رأس �نتاج ،

، و أن �را��� الزراعية العنصر الوحيد الثابت �� النموذج الذي يحكمھ �� أحد العوامل أو �ل�ايحدث بتغ

 .قانون تناقص الغلة املر�ون ب�بات الفن �نتا�� و رأس املال املستخدم

 لفن �نتا�� و ع�� �ر�اح ال�� �عت�� مصدر عملية ت�و�ن القوى الدافعة للنمو �قتصادي تتمثل �� ا إن

 .تزايد ��م الس�ان إ��التقدم التكنولو��، كما أن ال��اكم الرأسما�� يؤدي  إ��رأس املال الذي يؤدي 

 ارتفاع ت�لفة ( تناقص الغلة �� الزراعة  إ��العالقة السب�ية ب�ن ال��اكم الرأسما�� و ��م الس�ان تؤدي  إن

 إ��و ارتفاع حصة �جور �� الدخل الك�� مما �عوق ارتفاع حصيلة �ر�اح فيؤدي ذلك ) املنتجات الزراعية 

 .، مما يدفع بالرأسمالي�ن بتجميد �جور عند حد الكفافتباطؤ ت�و�ن رأس املال

 ن مما يجعل متغ��ا ال يؤثر �� عملية النمو، و �و بخالف ثبات الفن �نتا�� و املعرفة الفنية ع�� الزم

 .النظر�ات املعاصرة ال�� جعلتھ عامال مؤثرا

  و ح�ومة  إداري ، و �� �شمل تنظيم اجتما�� ماعية و املؤسسية املواتية للنموالعوامل �جت إ��ا��اجة

، و ضرورة توسيع ة مناسبةقانو�ي و أوضاع اجتماعي ، و نظام شر��مستقرة، و مؤسسات تمو�لية منظمة

  . ق مع عدم تدخل الدولة �� �شاطاتھ��م السو 

                                                           
  .  306: مرجع سبق ذكره ، ص مقدمة �قتصاد الك�� ، دمحم أحمد �فندي ، 1
، تخصص ) دراسة تحليلية و قياسية ( ا��زائر مقارنة بالدول العر�ية  كبدا�ي سيد أحمد ، اثر النمو �قتصادي ع�� عدالة توز�ع الدخل �� 2

 34: ص: ، ص  2013 – 2012اقتصاد ، �لية العلوم �قتصادية و التجار�ة و ال�سي�� ، أطروحة دكتوراه ، جامعة ا�ي بكر بلقايد  تلمسان ،ا��زائر ، 

– 35  .  
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: النمو �قتصادي عند الكين��ي�ن/ ب   

، و يرى كي�� إن ثابة ثورة �� �قتصاديات ال�ليةنظر�ة جديدة عن العمالة �انت بم" جون مينارد كي�� " قدم 

و بالتا�� تحقيق النمو ، ال�شغيل زاد الدخل الك��زاد ��م ، فإن �لما دخل الك�� دالة �� مستوى ال�شغيلال

، اعت�� كي�� أن �دخار دالة �� وذج كي�� ع�� تحديد الدخل القومي، و �عتمد مستوى �س�ثمار �� نم�قتصادي

، و ركز مة دورا اك�� �� �قتصاد القوميالدخل و أن البطالة تبقى كمش�لة �� �جل الطو�ل ما لم تلعب ا���و 

، و لم يتعرض تحليلھ كث��ا ��قيقة أن �� مجال الطلب الك�� أو التجمي��ع�� �ثار امل��تبة ع�� �س�ثمار  كي��

 �ارود �س�ثمار يتمخض عن ز�ادة الطاقة �نتاجية �� �قتصاد القومي، و قام منظري النظر�ة الكي��ية و �م 

غ�� أن النموذج الكي��ي امل�سط يحافظ ع�� مستوى ، بمشا�ل النمو �� الدول املتقدمة ، و قد ا�تمو دومار

، فاذا ارتفع �س�ثمار فان الدخل التواز�ي �س�ثمار ع�� مستوى ثابت مع�ن من الدخل ا��قيقي طاملا بقي

ا�تمت نظر�ة كي�� باقتصاديات التنمية للدول املتقدمة  ، و قد1س��تفع بمضاعف مع�ن للز�ادة �� �س�ثمار 

  .2لدول النامية أك�� مما �� ل

  : النمو �قتصادي �� الفكر �قتصادي املعاصر / ج 

  نظر�ة النمو املتوازن : 

، حيث يرى أن تحقيق معدالت عالية ال يتم � الدفعة القو�ة و النمو املتوازن  صاحب نظر�ة "بول روزن�ش�ن " 

وج �قتصاد الوط�� من إطار من خالل دفعة قو�ة و ر�ما سلسلة من الدفعات القو�ة يمكن عن طر�ق�ا خر 

  .الر�ود و تحقيق التنمية

  .دفعة قو�ة من رؤوس �موال املس�ثمرة و من استغالل املوارد املتاحة �� املشار�ع إ��فالدول النامية تحتاج 

  نظر�ة النمو غ�� املتوازن : 

صاحب نظر�ة النمو غ�� املتوازن، حيث يرى أن النمو غ�� املتوازن أفضل من النمو " ���شمان  أل��ت" �عت�� 

املتوازن، فالنمو غ�� املتوازن قادر ع�� جعل الدولة النامية تحقق تقدما أك�� أما نظر�ة الدفعة القو�ة 

  .تص�� للدول املتقدمة و ل�س النامية

، و جو�ر �ذه النظر�ة دول متقدمة ب�ن عشية و��ا�ا إ��النامية  تحو�ل الدول  إ��أل��ا غ�� واقعية �س�� 

بقية  إ��، ثم تن�شر �عد ذلك تلقائيا بإنماء الصناعات الرائدة تبدأ إن�� أن تنمية �قتصاد يجب 

  . 3الصناعات �قتصاد الوط�� 

   

                                                           
، مذكرة املاج�س�� �� العلوم �قتصادية ،  ) 2007 – 1970( البطالة و النمو �قتصادي �� ا��زائر ، دراسة قياسية و اقتصادية للف��ة ملو�ي دمحم ،  1

  . 35: ، ص )  2007 – 2006( �لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي�� ، جامعة ا��زائر ،
اقعالنمو �قتصادي و تحديات محمود ع�� الشرقاوي ، 2   .  53: ، مرجع سبق ذكره ، ص   الو
  .  39: حراث حنان ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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  : خاتمة الفصل

من خالل �ذا الفصل حاولنا �ملام بمختلف التعار�ف و املفا�يم �ساسية املرتبطة بمقتضيات     

 الدراسة و ال�� من شأ��ا أن �ساعدنا ع�� الف�م النظري ا��يد من منطلق جدوى �س�ثمار �� القطاع السيا�� 

  .و مدى تأث��ه ع�� النمو �قتصادي

ن ع�� اختالف توج�ا��م الفكر�ة بدراسة �ل ما يتعلق بمس�بات النمو ا�تم العديد من املفكر�ن �قتصادي�

و لعل أحد �سباب الرئ�سية ال�� تؤدي إ�� تحقيق معدالت عالية �� النمو  ،�قتصادي و العوامل املؤثرة فيھ

ملقومات �قتصادي �� تلك الدفعة القو�ة من رؤوس �موال املثمرة �� املشار�ع ضمن مختلف القطاعات ذات ا

، ال سيما �� القطاع السيا�� إذ �عت�� �س�ثمار السيا�� أحد القضايا ال�امة بما ف��ا الصناعة، النقلاملتوفرة و 

البارزة �� الوقت الرا�ن ملسا�متھ الفعالة �� ال��وض باالقتصاد ف���يعھ �عد دافعا أساسيا يمكن من خاللھ 

  .ر�ا رئ�سيا لأل�شطة �قتصادية ع�� اختالف مجاال��ابلوغ النمو �قتصادي أما تطو�ره �عت�� مح



 

 
 

  

  

  

  

  

اقع السياحة �� ا��زائر: املبحث �ول    .و

  .�س�ثمار السيا�� �� ا��زائر وآليات تفعيلھ: املبحث الثا�ي

  .�قتصاد السيا�� ا��زائري : املبحث الثالث
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  :مقدمة الفصل

�عتمد ا��زائر �� اقتصاد�ا ع�� �قتصاد الر��� املرتبط بقطاع الب��ول ونظرا لألزمات ال�� يواج��ا   

و عليھ قامت . �ذا القطاع حتم عل��ا إعادة التفك�� �� التنو�ع �� اقتصاد�ا من أجل التحرر من التبعية النفطية

يا�� أحد أ�م �ذه القطاعات و �ذا راجع إ�� ب��قية عدة قطاعات �عد دراسة إم�انيا��ا، و�عت�� القطاع الس

امتالك ا��زائر مقومات ا��ذب السيا�� سواء �انت طبيعية ، تار�خية أو مادية و �عد استقالل�ا عن املستعمر 

الفر���� قامت ا��زائر ب�ب�� عدة مخططات سياحية و تنمو�ة تخص بناء مؤسسات و مشار�ع سياحية، كما 

�� �ذا القطاع ومنح�م مزايا و فرص �ائلة ��دف من خالل�ا التوسيع �� سوق عملت ع�� جذب املس�ثمر�ن 

العمل و ت�شيطھ مما يحقق فرص عمل و توف�� دخل لألفراد بالتا�� تحقيق نمو اقتصادي باإلضافة إ�� أ��ا 

  .ي�ب�ن من خاللھ أ�داف و توقعات منتظر بلوغ�ا  ( SDAT 2030 ) قامت ب��يئة قطاع�ا السيا�� آفاق 

وعليھ فقد انت��ت ا��زائر عدة آليات وسبل ل��قية قطاع�ا السيا�� من أجل مسا�متھ �� تحقيق   

  .الدخل الوط�� والتحس�ن من الوضع �قتصادي للبالد

و�عد توضيح العالقة ب�ن �س�ثمار السيا�� والنمو �قتصادي من خالل أ�م ما جاء �� �دبيات   

سنحاول �� �ذا املبحث التطرق إ�� تحليل واقع �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر . النظر�ة�قتصادية و�ذا ل��لفية 

بإعطاء صورة عامة للقطاع السيا�� مو���ن �ل �م�انيات و�س��اتيجيات املت�ناة مع استخدام �عض �رقام 

  :وعليھ قمنا بتقسيم �ذا الفصل إ�� ثالث مباحث. و�حصاءات املعتمدة �� التحليل

ائرو  :املبحث �ول    .اقع السياحة �� ا��ز

ائر وآليات تفعيلھ: املبحث الثا�ي   .�س�ثمار السيا�� �� ا��ز

ائري : املبحث الثالث     .�قتصاد السيا�� ا��ز
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ائر: املبحث �ول  اقع السياحة �� ا��ز   و

  تار�خ ظا�رة السياحة : املطلب �ول 

  :قبل �ستقالل/ أ 

أي قبل  �� ا��زائر حديثة ال�شأة فإن ظ�ور�ا �عود إ�� ا��قبة �ستعمار�ةباعتبار ظا�رة السياحة 

أسس املستعمر ) 1897(مع بداية القرن التاسع عشر خالل �حتالل الفر���� للبالد ففي ) 1962(�ستقالل 

ال��نة الشتو�ة ا��زائر�ة و بواسطة الرعاية و �ش�ار تمكنت من تنظيم قوافل س�� عديدة من أورو�ا نحو 

ك�شاف املناظر الطبيعية لبالدنا و �و ما دفع ا��زائر ف�ذه املرحلة جلبت العديد من السياح �ورو�ي�ن ال

تم  1914املستعمر الفر���� إ�� التفك�� �� إ�شاء �يا�ل قاعدية تلبية ��اجيات الز�ائن �ورو�ي�ن و �� سنة 

تم  1919تم �شكيل نقابة سياحية �� قسنطينة و �� سنة  �1916شكيل نقابة سياحية �� مدينة و�ران و �� سنة 

نقابة تواجدت أنداك و �� نفس السنة تم إ�شاء القرض الفند�� امل�لف  20السياحة و ال�� تجمع  إ�شاء فدرالية

تم إ�شاء الديوان ا��زائري لل�شاط �قتصادي             1931بمنح القروض للمس�ثمر�ن �� مجال السياحة و �� 

تقالل و قد بلغ عدد السياح �� ا��زائر و السيا�� الذي �ان ��دف إ�� تنمية السياحية و استمر �شاطھ �عد �س

ألف سائح لذا أدرك املستعمر أ�مية املوارد السياحية �� ا��زائر حيث تم وضع برنامج  150حوا��  1950سنة 

غرفة لفنادق حضار�ة  17200و ا��اص بإنجاز  1957موسع خاص بالتج���ات السياحية �� مخطط قسنطينة 

  .1ليل ع�� أ�مية السياحة �� ا��زائرممركزة با��زائر العاصمة كد  17%

  :غداة �ستقالل/ ب 

سر�ر، تو�� �سي�� �ذه ال�يا�ل ��نة مختصة �� �سي�� الفنادق و املطاعم وال�� تأسست 5922ورثت ا��زائر 

تخلت الدولة عن �ذه ال��نة و أسندت م�ام�ا إ�� )  1966( وخاضعة لنظام ال�سي�� الذا�ي، و �� سنة  1965سنة

، )1964(و �ان تحت وصاية وزارة الشباب والر�اضة إ�� غاية )  1962( ان الوط�� للسياحة الذي أ�شأ سنة الديو 

و�واسطة قرار رئا��� تم إحداث وزارة السياحة وتتمثل م�ام الديوان الوط�� للسياحة �� �سي�� أمالك الدولة 

لك بواسطة وسطائھ الثالث �� ا��ارج، عموما والتعر�ف باملنتج السيا�� ا��زائري �� السوق الدو�� للسياحة و ذ

لم �ستفيد القطاع السيا�� من أنھ تنمية محددة املعالم وتم��ت السياحة خالل ) 1966 – 1962(خالل الف��ة

�ذه املرحلة بضعف ال�يا�ل السياحية، ونقص �� اليد العاملة املؤ�لة، ال�عدام الو�االت السياحية ال�� تتكفل 

بداية ��تمام ا��قيقي بالقطاع ) 1966( ر إضافة إ�� استغالل ال��وات السياحية، و�عت�� سنة بالدعاية و�ش�ا

السيا�� من خالل أول عمل ح�ومي ع�� املستوى الوط�� فبعد تقييم شامل قدمتھ الوزارة السياحة حول مجمل 

حة ونوع امل�شآت السياحية ال��وات السياحية ال�� تتوفر عل��ا ا��زائر، و�عد تحديد أ�مية وفوائد السيا

الواجب إحدا��ا تم تحديد توج�ات امليثاق السيا�� واملتمثلة أساسا �� تحس�ن الشروط السياحية الطبيعية 

  .2والثقافية و اعتبار مناطق التوسع السيا�� و��شاء و تطو�ر الصناعة الفندقية 

  

  

                                                           
، مداخلة ضمن امللتقى الوط�� حول السياحة �� ا��زائر واقع وآفاق، 2025عبد القادر شال��، الواقع السيا�� �� ا��زائر وآفاق ال��وض بھ �� مطلع 1

  . 04، ص 2010ماي  12 – 11جامعة البو�رة، 
  . 227 –225:، ص2000خالد �واش، مقومات ومؤشرات السياحية �� ا��زائر، مجلة اقتصاديات شمال افر�قيا، العدد �ول، جامعة الشلف، ا��زائر،  2
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ائر ومعيقاتھ: املطلب الثا�ي   مقومات القطاع السيا�� �� ا��ز

�عت�� ا��زائر من الدول ال�� تمتلك تار�خا عر�قا يزخر باآلثار و الثقافات القديمة، وكما يقول   

�ناك أصناف من الثقافات املتباينة من مجتمع إ�� آخر، و �ذا �ختالف و التباين : ال��وف�سور صا�� فال��

احة من القطاعات �نتاجية �عت�� عامل جذب لطرف للتعرف ع�� الطرف �خر لذلك فقد أصبح قطاع السي

  .1الكب��ة �� كث�� من الدول خاصة دول العالم الغر�ي 

ائر / أ    : 2مقومات السياحة �� ا��ز

  :تتمتع ا��زائر �عدة معطيات ال�� ترتقي �عدة معطيات ال�� ترتقي من خالل�ا تتمثل فيما ي��

افية .1  :املعطيات ا��غر

املتوسط ف�� زاخرة ب��وا��ا ومناظر�ا املتنوعة فنجد ف��ا ا��بال تقع ا��زائر �� الضفة الغر�ية ��وض   

�لم ع��  2000الشا�قة وال�ضاب العليا الفسيحة والس�ول وال��اري والسواحل البحر�ة املمتدة ع�� طول 

، مليونان تحتل�ا ال��راء �ذا �²لم 2381741ضفاف البحر �بيض املتوسط، كما ت���ع ا��زائر ع�� مساحة 

  .تداد الذي ي�ش�ل منھ جزء ��راوي �ام ي��امى ح�� شبھ ا��ز�رة العر�ية�م

 12ºمن خط الطول الغر�ي  9ºمن خط العرض الشما�� و��ن  13ºو18ºإن ارض ا��زائر املوجودة ب�ن   

خط الوسط الفاصل ب�ن أطرف الكرة �رضية يمر بالقرب من مدينة مستغانم �� قالب (من خط الطول الشر�� 

، حيث أن ا��زء �عظم من الشمال لھ مناخ متوسطي و�سوده �طلس الت��، ب�نما �سود )طبي�� متم�� جدا

  .ا��نوب ال��راوي �طلس ال��راوي 

 :املعطيات التار�خية والثقافية .2

             إن املعالم التار�خية و ا��ضار�ة املتنوعة ال�� تنفرد ��ا ا��زائر جعل��ا م�دا ل��ضارة ��سانية   

و شا�دا حيا ع�� انتما��ا للفضاء �سالمي املتوسطي و �فر�قي، فمعالم �ثر�ة و املتاحف و الوثائق التار�خية 

       الفي�يقية إ�� الب��نطية �ماز�غية إ�� ا��ضارات املتعاقبة من املوجودة �� ا��زائر �ش�د ع�� عراقة و عظمة 

و قد شا�د عليھ قلعة ب�� حمدان ببجاية، و الرومانية و أخ��ا �سالمية ال�� فرضت نفس�ا عل التار�خ و ال

            �بازة صنفت اليون�س�و مناطق أثر�ة با��زائر ضمن قائمة ال��اث العال�� التار��� كمنطقة الطاسي�� و ت

، كما ي�ب�ن أن السياحة الثقافية و ال��ف��ية �ستقطبان الكث�� من تيمقاد و وادي م��اب و �� القصبةو جميلة و 

�� اختيار التوج��ات السياحية حيث يزداد الطلب عل��ا و ��ذا الصدد تتم�� ا��زائر بمزايا كفيلة بتلبية  ��تمام

  .الساحلية من الساحل إ�� ال��راءمتداد املناطق الطلبات �ك�� �شددا بفضل ا

                                                           
1https://mawdoo3.com 00: 11 , 2020 / 03 / 04 , معوقات السياحة �� ا��زائرh . 

التجار�ة �لية العلوم �قتصادية و  تخصص تقنيات كمية مطبقة، �ادي��،مذكرة ماس��أ�قتصادي،أثر �س�ثمار السيا�� ع�� النمو حنان،حراث 2

  .22 – 21 :،ص2015 – 2014 مستغانم،ا��زائر،جامعة عبد ا��ميد بن باد�س  وعلوم ال�سي��،
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 :املقومات املادية .3

بالرغم من أ�مية الدور الذي تلعبھ املقومات الطبيعية و ا��ضار�ة و الثقافية �� جلب السياح، إال أن   

ة    ذلك يتطلب دعما ماليا كتوف�� الطرق و املوا�ئ و شب�ات �تصال و لعل أ�م دعم مادي �و الطاقة الفندقي

سر�را موزعا  5992و مدى تناس��ا مع مستوى �ؤالء السياح و�� ذات السياق فقد ورثت ا��زائر غداة �ستقالل 

ع�� املدى الك��ى ثم ش�د �ذا العدد تطورا مع �عاقب ا��طط �قتصادية املتبعة وصوال إ�� مرحلة ال�سعينات 

عرفت ف��ا طاقة �يواء تطورا م��وظا من حيث عدد  ال�� ش�دت تحوالت �� �ل ا��االت و م��ا السياحة ال��

  .�سرة و تص�يفات الفنادق

ائر القطاع السيا�� قاتمعي/ ب  :�� ا��ز  

  :للسياحة �� ا��زائر معوقات عديدة أ�م�ا

  القرن العشر�ن السبعينات من� عقد الست�نات و �انت �عمل بھ ا���ومات ا��زائر�ة �التأث�� السل�� الذي ،

أثر ع�� وت��ة �س�ثمار �جن�� �� البالد و�ش�ل خاص قطاع السياحة، فقد �ان ينظر للسائح ع�� أنھ  مما

ا القطاع و�س�ب تر�� �ذه �ف�ار أ�ملت ا���ومات �ذ ا��تمع، مصدر ��ديد لألمن الوط�� و��دد قيم

 .ل القطاع الصنا���خرى مث��تمام كما �و ا��ال �� القطاعات �نتاجية حقھ ��  ولم يأخذ

  �� إ�مال قطاع السياحة ا�عكس ع�� الكفاءات ال�شر�ة حيث �عا�ي الكث�� من املرافق السياحية من نقص

 .�يادي العاملة املتخصصة بفروع خدمات السائح واملناطق السياحية

  من ضعف و�� س�ان ا��زائر بأ�مية السياحة ومسا�مة الس�ان بمشار�ع صغ��ة أو كب��ة، وتوف���

ا��تم�� للسائح فال ينظر للسائح نظرة ر�بة أو شك، بل ينظر إليھ كزائر للبلد،و�جب إعطاء صورة حسنة 

 .عن البالد ل���يعھ للعودة مرة أخرى 

 ،ملقا��وا تركز املرافق السياحية �� املدن الرئ�سية مما يؤدي إ�� ارتفاع أسعار�ا، خاصة الفنادق املطاعم. 

  مواصالت مخصص لنقل الوفود السياحية حيث تتوفر �� �ذه املواصالت سبل الراحة عدم توفر أسطول

 .و�مان للسائح

و�� �ذه �يام �عمل ا���ومة ا��زائر�ة ع�� ال��وض بمسؤوليا��ا لتطو�ر �ذا القطاع من خالل ا��رص   

إقامة املشار�ع السياحية  ع�� ال��وض بمسؤوليا��ا و �شر الو�� و التدر�ب ب�ن فئات الشعب ، وال���يع ع��

  .1الصغ��ة خارج املدن 

ائر : املطلب الثالث ا��ططات السياحية التنمو�ة �� ا��ز  

ائر/ أ    :ا��ططات السياحية �� ا��ز

�عدما حددت ا���ومة أ�داف�ا من التنمية السياحية وحددت نوع السياحة ال�� ترغب �� تطو�ر�ا،   

  :�ططات التنمو�ة التالية كما ي��حاولت إدراج القطاع السيا�� �� ا�

                                                           
1https://mawdoo3.com .  . h 00: 13 , 04/03/2020, معوقات السياحة
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مليون  282تم برمجة القطاع السيا�� �� �ذا ا��طط، و خصصت لھ : )1969 – 1967(ا��طط الثال�ي  .1

سر�ر ، و �� �ذا ا��طط تم ال��ك�� ع�� السياحة  13.081دينار جزائري �اس�ثمارات سياحية، �غية إنجاز 

 . 1سر�ر فقط 1818السياحة ال��راو�ة خصص لھ سر�ر ، �� ح�ن  6795الشاطئية إذ خصص لھ 

  توز�ع �س�ثمارات ع�� القطاعات �قتصادية خالل ا��طط الثال�ي): 2–2(جدول رقم 

)1967–1969(  

  %ال�سبة املئو�ة   املبالغ ا��صصة ل�ل قطاع   القطاعات

  48.74  5400  الصناعة 

   16.87  1869  الزراعة 

  10.14   1124  ال�يا�ل �ساسية 

  08.23  912  ال��بية 

  03.72  413  السكن 

  02.54  282  السياحة 

   01.14  127  الت�و�ن 

  02.66  295  الضمان �جتما�� 

  03.68  441  �دارة 

  01.94  215  متفرقات 

  100  11078  ا��موع 

  1969– 1967وزارة التخطيط وال��يئة العمرانية أثناء ا��طط الثال�ي : املصدر

  مامات من حيث املبالغ ا��صصة لھا��دول أعاله تب�ن أن القطاع السيا�� رتب �� آخر ��تمن خالل ،    

ادات ال�لية ا��صصة باملئة من �قتص 2.54، أي ب�سبة مليون دينار ا��زائري  252يتجاوز و ذلك بمبلغ ال 

الدولة من  ردد و تخوفئري و�فسر �ذا التوز�ع تمليون دينار جزا 11078، و املقدرة ب ل�ذا ا��طط

�س�ثمار �� القطاع و املسا�مة ال�� يمكن أن يقدم�ا للتنمية و خاصة املردود من العملة الصعبة مقارنة مع 

مثل القطاع الصنا�� الذي �انت الدولة �عول عليھ كث��ا ، و �ذا يظ�ر من خالل �عتماد �خرى القطاعات 

                                                           
�� ظل �س��اتيجية السياحية ا��ديدة للمخطط التوجي�� لل��يئة ) 2025 – 2000(عو�نان عبد القادر، السياحة �� ا��زائر �م�انيات واملعوقات  1

  . 73: ص 2013 – 2012أطروحة لنيل ش�ادة الدكتوراه، تخصص نقود مالية،  ،SADAT 2025السياحية 
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جما�� �س�ثمارات من إ %48.74ون دينار جزائري ، أي �سبة ملي 5400املا�� ا��صص لھ و املقدر ب 

 .1ا��صصة ل�ذا ا��طط و �� �ذا ا��طط تم ا�شاء �عض الفنادق و معا�د الت�و�ن امل��

 :ا��طط الر�ا�� .2

ألف  35حدد �ذا ا��طط �دف رئ���� و�و رفع قدرات �يواء لبلوغ  ):1973–1970(ا��طط الر�ا�� �ول 

مليون دينار جزائري، كما أعطيت ��مية �� �ذا  700سر�ر وتم تخصيص غالف ما�� ل�ذا ا��طط يقدر ب 

  :فضال عن القيام بما ي�� %60ا��طط إ�� املشار�ع املتبقية من ا��طط السابق ب�سبة 

  ر البحري والفنادق ا��ضر�ةإعادة ��يئة نادي الصنو�.  

 تنمية السياحة �� ت�بازة و�الد القبائل.  

  مليون دينار إلنجاز ثمانية حمامات معدنية 120تخصيص م��انية. 

  :ش�د �ذا ا��طط عدة �غ��ات ع�� مستوى التنظيم السيا�� كماي��): 1977–1974(ا��طط الر�ا�� الثا�ي 

  إ��اق املصا�� التجار�ة(SONATOUR )   بالو�الة التجار�ةDTA .   

  إ�شاء الشركة الوطنية للسياحة(SON – ATOUR ) .  

  2إ�شاء مؤسسة �عمال السياحية ا��زائر�ة.  

وتم سر�ر  50.880طاقة إيواء تقدر بـ �دف ا��طط �و الوصول ا�� : )1984–1980(ا��طط ا��ما��� �ول 

مليون دينار لتغطية ت�اليف �ذه املشار�ع، باإلضافة إ�� تطور ثالث مناطق  3400 ـتخصيص لذلك غالف ما�� ب

  .املوج�ة أساسا نحو السياحة الداخليةذجية موزعة ع�� ا���ات الشرقية والوسط والغرب، و سياحية نمو 

  )1984–1910(املشار�ع السياحية امل��مجة �� ا��طط ا��ما��� �ول ): 3–2(جدول رقم 

  ا��موع  حمامات  تخييم   حضري   منا��   ��راوي   �ساح�  النوع

عدد 

  املشار�ع 

02  01  05  32  40  09  89  

عدد 

  �سرة 

3300  2350  1150  6900  1200  1650  16550  

   214 :عو�نان عبد القادر، مرجع سبق ذكره،ص: املصدر

                                                           
  .06عبد القادر شال��، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .73: عو�نان عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص2
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وضعت �� إطار  املشروعات ا��ديدة ال��نطالق أي مشروع من أعاله أنھ لم يتم اما يالحظ من ا��دول   

 زمة �قتصادية للدولة والتوج�ات السياسية�اء الدراسات ا��اصة ��ا �س�ب � ن�ا��طط �ذا رغم إ

 .و�قتصادية

أدركت ا���ومة أ�مية السياحة �� ا��طط مما أدى إ�� برمجة عدة : )1989-1985(ا��طط ا��ما��� الثا�ي 

مليون دينار، بالتا�� يمكن القول من خالل امل�انة  1800مشار�ع سياحية خصص ل�ا غالف ما�� يقدر بـ 

الضعيفة ال�� �ان يحتل�ا القطاع السيا�� �� ضمن ا��ططات التنمو�ة أن الدولة لم تو�� ا�تماما كب��ا لقطاع 

  .1السياحة ، �ذا ما ش�ل عائقا كب��ا أمام تطو�ر السياحة ا��زائر�ة �عد �ذه املرحلة

ائر الرؤ�ة املستقبلية/ ب  :�� ��تمام بالتنمية السياحية �� ا��ز  

مع بروز أ�مية السياحة �� ا��زائر و �عاقب �زمات �قتصادية و النفطية �� ا��زائر منذ وقت م���   

أصبح للسياحة و �س�ثمار السيا�� وزن �� �قتصاد ا��زائري حيث عمدت السلطات العمومية إ�� النظر إ�� 

اس��اتي�� لھ �ولو�ة، منتج للقيمة املضافة و موفر ملناصب العمل و ذلك من خالل القطاع السيا�� كقطاع 

�طار املرج�� املتمثل �� �س�ثمار الطو�ل �جل املوضوع من قبل وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و �و 

ل�ذا القطاع من خالل ، الذي يو�� البعد �س��اتي�� ) 2030SDAT (ال��نامج التوجي�� لل��يئة السياحية

  : أ�داف ك��ى كما ي��) 05(خمسة 

 جعل السياحة أحد محر�ات النمو. 

 دفع قطاعات أخرى من خالل ظا�رة �ثر املضاعف. 

 الدمج ب�ن ال��قية السياحية والب�ئة. 

 ترقية ال��اث التار��� والثقا��. 

 2التحس�ن الدائم لصورة ا��زائر . 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .74: عو�نان عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .44:، ص 2015، جوان   ( FCE entrepreneurs de progres ) ع�� حداد ، تقر�ر حول من أجل اثبات �قتصاد ا��زائري ، منتدى رؤساء املؤسسات 2
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ائر وآليات تفعيلھ : املبحث الثا�ي   �س�ثمار السيا�� �� ا��ز

  مقومات �س�ثمار السيا�� ومعوقاتھ : املطلب �ول 

ائري / أ    :مقومات �س�ثمار السيا�� ا��ز

تتم�� ا��زائر باإلم�انيات املتعددة واملتنوعة وال�� �عمل ع�� فتح ا��ال �س�ثمار السيا�� �� وجھ   

  : تتمثل ��املس�ثمر�ن و 

  املوقع : أوال

تقع ا��زائر شمال القارة �فر�قية وال�� تتوسط بالد املغرب العر�ي الكب�� يحد�ا من الشمال البحر   

  .�بيض املتوسط ومن الشرق تو�س و لي�يا و من الغرب املغرب �ق��� و مور�تانيا و من ا��نوب النيجر  و ما��

�لم مر�ع، إن �ذه املساحة ال�� ت��اوح �� املسافات من الشمال إ��  2381741ت���ع ا��زائر ع�� مساحة تقدر ب 

�لم، تجعل من ا��زائر أوسع بلد إفر�قي �عد لي�يا و�بلغ عدد  2000و  1500ا��نوب، و من الشرق إ�� الغرب ب�ن 

، و �ذا حسب ما كشف عنھ الديوان 2016جانفي  1مليون �سمة بحلول  40.4س�ا��ا املقيمون داخل ا��زائر 

  .1لنتائج �حصائيات امل�شورة ع�� موقعھ ا��اص  ( ons ) الوط�� لإلحصاء 

كما تحتوى ا��زائر ع�� عدة مناطق �سا�م �� جذب السواح و قيام �س�ثمار السيا�� ع�� إقليم�ا ،و �ذه 

سلسل�� �طلس (، املناطق ا��بلية 2الساحل ا��زائري :  املناطق متواجدة �� عدة أماكن با��زائر و تتمثل ��

  .3، املناطق ال��راو�ة ، ا��طات و املنا�ع املعدنية ذات خاصيات عالجية مؤكدة ) الت�� و ال��راوي 

، حيث تمتلك العديد من ا��ظائر الوطنية املتواجدة �� مختلف أرجاء ا��زائر بمعالم تار�خية و حضار�ةتنفرد 

 .4الوطن

  املناخ : نياثا

لقد عملت ا��زائر ع�� تحس�ن مناخ �س�ثمار من خالل ت�ن��ا سياسة إقتصاد السوق وتوف�� ب�ئة   

مناسبة للمس�ثمر�ن واملشار�ع السياحية و �عرف مناخ �س�ثمار بأنھ مجمل �وضاع القانونية و �قتصادية 

  . 5ال�� ع�� أساس�ا يتم اتخاذ قرار �س�ثمار والسياسية و �جتماعية ال�� ت�ون الب�ئة �س�ثمار�ة و 

                                                           
1http://www.ONS.dz ,    15:  30،  2020/  07/ 28، موقع الديوان الوط�� لإلحصائيات 

رؤ�ة استكشافية و�حصائية، مجلة بحوث اقتصادية عر�ية، تصدر عن ا��معية : بو�كر بداش، صناعة السياحة �� ا��زائر ب�ن املؤ�الت والسياسات2

  . 11: ، ص2014، ر�يع، ب��وت، 66العدد  66العر�ية للبحوث �قتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العر�ية العدد 
3Office national de tourisme. Algérie source thermales,http://www.ont.dz.org,dat 18/07/2020, 16 :00h.  

املقاوالتية وتفعيل : الواقع والتحديات، امللتقى الوط�� �ول حول : بوفاس الشر�ف، بن خديجة منصف، ترقية �سو�ق املنتوج السيا�� �� ا��زائر4

  .3: ، ص2014أفر�ل  23- 22قاملة، بتار�خ  1945ماي  8ل�سو�ق السيا�� �� ا��زائر، �لية العلوم �قتصادية، جامعة ا
  .3: ، ال�و�ت، ص2002، بتار�خ ابر�ل 177املؤسسة العر�ية لضمان �س�ثمار �� الدول العر�ية العدد  5
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ا��زائر سوقا مر�حا " حول مناخ �س�ثمار �� العالم أن  2016أو��ت كتابة الدولة �� تقر�ر�ا لسنة   

من خالل �م�انيات ال�امة املتاحة لعديد املؤسسات �مر�كية و أن العديد من القطاعات توفر فرص �امة 

أن �س�ثمار واعد جدا �� القطاعات  إ��، مش��ة �مر�كية�ل بال�سبة للمؤسسات للنمو ع�� املدى الطو 

  .1و صناعة السيارات و الطاقة و ال��ة �عالممثل الفالح و السياحة و تكنولوجيات و �تصال  �س��اتيجية

   :معوقات �س�ثمار السيا��/ ب 

جملة من العراقيل واملعوقات تتعلق جملة م��ا �عت�� ب�ئة �س�ثمار السياحية ب�ئة معقدة تواجھ   

با��انب �داري والب��وقراطية وجملة أخرى با��انب املا�� و�م�انيات ودرجة ا��اطرة وعدم توفر اليد العاملة 

  :وعليھ يمكن ���يص أ�م �ذه املعوقات كما ي��

  :تتمثل فيما ي�� ،املعوقات التنظيمية و�دار�ة: أوال

تتمثل العراقيل �دار�ة و القانونية أحد ال�وابح الرئ�سية لتحس�ن مناخ �عمال : داري و القانو�يمن ا��انب � 

ن �� �جراءات إن ما يم�� �جراءات �� ا��زائر �و الب��وقراطية و الروت� ،و جذب رأس املال �جن�� ل��زائر

، عدم وجود أنظمة ملرغم توفر�ا �� سوق الع، نقص ا����ات الفنية املتخصصة �� امليدان و�نجاز املعامالت

  .2، �عدد �ج�زة املشرفة ع�� �س�ثمار و غياب الت�سيق ب�ن �ذه �ج�زةلومات متطورة و دقة �� املعلوماتمع

  :تتمثل فيما ي��: املعوقات املتعلقة بجانب �م�انات ودرجة ا��اطرة: ثانيا

 جعل عزوف معظم املس�ثمر�ن �� �ذا القطاع رتفاع مخاطر �س�ثمار �� القطاع السيا��ا.  

  س�ثمارات �� الصناعة السياحية �� اس�ثمارات طو�لة �جل �مر الذي جعل معظم املس�ثمر�ن �عزفون�

  .عن �س�ثمار �� �ذا ا��ال

 عل�ا ن لم نقل �����ية ع�� �س�ثمارات ال سيما السياحة م��ا مما جرض البنوك ا��زائر�ة شروط ثقيلة إف

  .مام �س�ثمار �� �ذه الصناعةت�ون عائقا أ

 ضعف اليد العاملة املؤ�لة لالس�ثمار �� مجال الصناعة السياحية.  

  3و �تصال �� قطاع السياحة  �عالمضعف التكيف مع الوزن امل��ايد لتكنولوجيا. 

 من زاو�ة أخرى طرح أحد التقار�ر �ورو�ية خالل ملقدمة للمس�ثمر�ن �� �ذا القطاعضعف التحف��ات ا ،

دراسة ميدانية حيث فسر املس�ثمرون �ورو�يون تردد�م لالس�ثمار �� ا��زائر  إ����اية �لفينات اس�نادا 

سواء �علق باملش�ل �م�� أو �ستقرار املؤسسا�ي و السيا��� و �قتصادي يضاف إ�� ذلك نقص توفر 

، و�� دراسة أجرا�ا 4ومات ، إضافة إ�� تف��� الرشوة و الضعف و نقص ال�يا�ل القاعدية املعطيات و املعل

                                                           
  .مساءا  20:00، ع�� الساعة  2020 07/  18، اطلع بتار�خ  http://www.andi.dz: موقع الو�الة الوطنية لتطو�ر �س�ثمار 1
ص  2005نوفم��  15 – 14عمار عماري، بوسعدة سعدية، معوقات �س�ثمار �جن�� وسبل تفعيلھ �� ا��زائر، امللتقى العل�� الدو�� الثا�ي، بتار�خ 2

235.  
السياحة والعوملة أي اس��اتيجية بال�سبة : �سمة عول��، دور املقاوالتية كموجة لالبت�ار �� صناعة التنمية السياحية املستدامة، امللتقى الدو�� العاشر3

  .20: ، ص3، ا��معية الوطنية لالقتصادي�ن ا��زائر��ن، جامعة ا��زائر 2014جوان  17 – 16ل��زائر، بتار�خ 
  .141واقع وآفاق سياسة �س�ثمار �� ا��زائر، مجلة اقتصاديات شمال افر�قيا، العدد الثا�ي، ص منصوري الز�ن، 4
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منتدى رؤساء املؤسسات حول �ش�اليات و العراقيل ال�� تنال من تنمية السياحة �� ا��زائر، سمح 

  : 1ت��يص �ذه �ش�اليات التالية

  .توفر العقار السيا��، ا��صول ع�� التمو�ل والت�و�ن

ائر: املطلب الثا�ي   �ليات املتخذة لتفعيل �س�ثمار السيا�� �� ا��ز

ائر / أ  ايا �س�ثمار السيا�� �� ا��ز   :مز

  :تتمثل املزايا ال�� تمنح�ا ا��زائر للمس�ثمر�ن �� ا��ال السيا��

  بال��قية يتكفل صندوق دعم �س�ثمارات وال��قية ونوعية ال�شاطات السياحية، بالنفقات املرتبطة

 .السياحية و�ل النفقات �خرى ا��اصة بدعم انجاز مشار�ع اس�ثمار�ة سياحية

  ح�ن تخضع ال�شاطات �خرى  % 19تخضع ال�شاطات السياحية للضر�بة ع�� أر�اح الشر�ات ب�سبة ��

 .من �ذه الضر�بة % 25ل�سبة 

  مؤسسات السياحية ال�� ي�ش��ا سنوات بال�سبة لل �10عفاء من الضر�بة ع�� أر�اح الشر�ات ملدة

املقاولون الوطنيون أو �جانب باست�ناء و�االت السياحية و �سفار و كذا شر�ات �قتصاد ا��تلط ال�� 

 . 2ت�شط �� قطاع السياحة 

  ستفيد �س�ثمارات �� املشار�ع السياحية ال�� تنجز ع�� مستوى الواليات الشمال، واليات ا��نوب، ع���

 .من �سبة الفائدة املطبقة ع�� القروض البنكية% 4.5و  % 3من تخفيض التوا�� 

  أما عمليات تحديث املؤسسات السياحية والفندقية ال�� تنجز ع�� مستوى واليات الشمال وواليات

من �سبة  % 34.5، ف�ستفيد ع�� التوا�� من تخفيض ب "مخطط نوعية السياحة " ا��نوب، �� إطار 

 .القروض البنكية الفائدة املطبقة ع��

 عفاء الدائم ع�� الرسم ع�� ال�شاط امل��، بال�سبة لل�شاطات السياحية، الفندقية وا��مو�ة�. 

 فيما يخص 2019د�سم��  31من الرسم ع�� القيمة املضافة، إ�� غاية  % 7 ـتطبيق ال�سبة ا��فضة ب ،

ا �شاطات املطاعم السياحية املصنفة، ا��دمات املرتبطة بال�شاطات السياحية، الفندقية وا��مو�ة،وكذ

 .�سفار وتأج�� سيارات النقل السيا��

 ،وكذا تأس�س شر�ات �� قطاع السياحة �عفاء من رسم ال���يل بال�سبة لعمليات رفع رأس املال. 

  �� تطبيق ال�سبة ا��فضة للرسوم ا��مركية فيما يخص إقتناء تج���ات وأثاث غ�� مصنعة محليا، تدخل

 ".��طط نوعية السياحة " التأ�يل، طبقا  إطار

  من أجل التحف�� ع�� تطو�ر قطاع السياحة ع�� مستوى ا��نوب و ال�ضاب العليا، �ستفيد عمليات منح

        % 50 ـ�متياز ع�� القطع �رضية الضرور�ة إلنجاز املشار�ع �س�ثمار�ة السياحية من تخفيض تقدر ب

 %. 80 و

                                                           
  .44: ع�� حداد، مرجع سبق ذكره، ص1
  .63: أحمد فوزي ملوخية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 منوحة �� إطار ال��ت�ب ا��اص بالو�الة الوطنية لتطو�ر �س�ثمار ، لفائدة �س�ثمارات توسيع املزايا امل

 . 1املرتبطة بال�شاطات السياحية و الفندقية املصنفة 

ائر/ ب    :سبل دعم وترقية �س�ثمار السيا�� �� ا��ز

  :ا��زائر�ة ع���� س�يل ف�م وترقية القطاع السيا�� و�س�ثمارات السياحية �س�� الدولة 

 شر السياحة الثقافية �� ا��تمع�.  

 ماز���متداد �سالمي العر�ي � ق مع مراعاة ثوابت �مة ذات � عداد معاي�� تص�يف الفنادإ.  

 شاء محالت الصرافة و�� نقطة أساسية الستقطاب السواح و�س�يل املعامالتإ�.  

 شاء مركز ا��ططات وفقا ملعاي�� ا��فظ والرقمنةإ�.  

 إقامة مشار�ع سياحية دي�ية ثقافية �عكس �رث التار��� ل��زائر.  

  � ع�� الطرق ا��ديثة�عتماد عالم بھ من خالل و� �تمام باإلش�ار السيا��.  

 ضرورة ا��فاظ ع�� الطا�ع التقليدي ا���� للمدن.  

 ضرورة توف�� املعلومات السياحية للمس�ثمر �جن��.  

  ل���يع املس�ثمر ا���� و�جن�� 49/  �51س�ثمار السيا��، سيما قاعدة إعادة النظر �� قانون.  

 تنمية الصناعات التقليدية الداعمة للسياحة. 

 توف�� ال�يا�ل القاعدية بالقرب من املعالم السياحية. 

 عز�ز �ليات الرقابية ع�� املؤسسات السياحية�. 

 تحس�ن نوعية ا��دمات السياحية. 

 واطن�ن وطموحا��م �� مجال السياحة و �ستجمام وال�سليةتلبية حاجيات امل. 

  2التطور امل���م و املتوازن لل�شاطات السياحية و تثم�ن ال��اث السيا�� .    

                                                           
  . 45: ، ص2017، الطبعة �و��، دار حامد لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، التقدم التق�� �� صناعة السياحةصفاء عبد ا��بار املوسوي،  1

2https://dev.cu-tamanrassent.dz ,19/07/2020 , 17 :55h ، ملتقى وط�� حول ترقية �س�ثمار السيا��.  
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ائر : املطلب الثالث   )2030آفاق(��يئة �س�ثمار السيا�� �� ا��ز

ائر/ أ    :وضعية املشار�ع �س�ثمار�ة �� القطاع السيا�� با��ز

     مشروع اس�ثماري سيا�� موزع ب�ن مشار�ع �� طور �نجاز  860ما بز�د عن  2014ش�دت ا��زائر خالل ��اية 

  :  1و مشار�ع متوقفة و مشار�ع تم إنجاز�ا سن��ص�ا �� ا��دول التا�� 

  2014ية املشار�ع السياحية ��اية وضع): 4–2(ا��دول رقم 

  الت�لفة مليار دج   عدد مناصب الشغل   مجموع املشار�ع   -

  190.344  25526  385  مشار�ع �� طور �نجاز

  27.70  3797  104  مشار�ع متوقعة

  93.84  13006  296  مشار�ع غ�� منطلقة

  30.38  2971  76  مشار�ع تم إنجاز�ا

  342.26  45300  861  ا��موع

  املوقع الرس�� لوزارة السياحة: املصدر

 288 ـمشروع سيا�� بطاقة اس�يعاب تقدر ب 2200 ستالما 2019ارة السياحة ا��زائر�ة سنة أعلنت وز   

مليار دينار و �ذا راجع إ��  1500 ـألف منصب شغل جديد بقيمة اس�ثمار تقدر ب 114ألف سر�ر من شأنھ خلق 

�ل التحف��ات و�متيازات املوضوعة م��ا �عفاءات ا��بائية وتخفيض �سبة الفوائد ع�� القروض البنكية 

املمنوحة مما أدى إ�� ���يل إقبال كب�� للمس�ثمر�ن إلنجاز ال�يا�ل السياحية مش��ة إ�� أن �س��اتيجية 

�ذا القطاع من خالل تدعيم قطاع �س�ثمار السيا�� وترقية الوج�ة السياحية  املنت��ة وضعت ر�ائز التنمية

  .2ا��زائر�ة 

تندرج �ذه املشار�ع �س�ثمار�ة �� إطار �س��اتيجية الوطنية ا��اصة ب��يئة القطاع السيا�� ��   

لق نوع من التناسق وال�� �� جزء ال يتجزأ من ا��طط الوط�� ل��يئة �قليم الذي يرمى إ�� خ 2025آفاق

، و تم �� �ذا �طار �نطالق �� وسد ال��ز �� مجال �يواء.طاعيةوالتناغم �� إنجاز مختلف املشار�ع الق

�طار �س��اتي��   ( SDAT 2025 )و �ش�ل ا��طط التوجي�� . 3تجسيد مشار�ع سياحية ا��لية و الوطنية 

 ��طط بمثابة الوثيقة ال�� �علن الدولة من خالل�ا ��ميع الفاعل�ن ، و �عد �ذا اللسياسة السياحية �� ا��زائر

                                                           
1https://www.radioAlgerie.dz , 18/07/2020 , à l’heur 15 :40 . 
2https://wikipedia.org ,18 / 07 /2020 , à l’heur 15 : 59 . 
3www.Algeriantourisme.com/articles,  18 /07 /2020 , à l’heur 14 :30 . 
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و �و أداة ت��جم إرادة الدولة �� تثم�ن  2025و جميع القطاعات و جميع املناطق عن مشروع�ا السيا�� آلفاق 

لقفزة ، و وضع�ا �� خدمة السياحة �� ا��زائر ، و لتحقيق اعية الثقافية و التار�خية للبالدالقدرات الطبي

، أل��ا �ش�ل ��ا لم �عد خيارا بل أصبحت ضرورةاملطلو�ة و جعل السياحة أولو�ة وطنية يجب النظر إل��ا ع�� أ

  : للمحروقات و ��دف �ذا ا��طط إ��موردا بديال 

  ا��دمات  النقل، مثل الصناعة التقليدية،(توسيع �ثار امل��تبة عن �ذه السياسة إ�� قطاعات أخرى

 ).�شغيلالصناعة وال

 و�س�ثمار ال�شغيل،النمو، امل��ان التجاري واملا��،:تحس�ن التوازنات ال�لية. 

 التوفيق ب�ن ال��قية السياحية والب�ئة. 

  تثم�ن ال��اث الثقا�� والشعائري، �ون �ذه العناصر تمثل عوامل جذب �امة فإن اس��اتيجيات السياحة

 .ا�مة �� التنمية ا��ليةاملتواصلة عل��ا اح��ام التنوع الثقا�� واملس

  إحداث �غي��ات �� التصور الذي يحملھ املتعاملون  إ��التحس�ن الدائم لصورة ا��زائر، بحيث يرمى ال��نامج

 .الدوليون اتجاه السوق ا��زائر�ة

  و بناءا ع�� ا��طط التوجي�� للتنمية السياحية تم تأس�س بنك �س�ثمار من أجل منح مساعدات

  .1ا��ال السيا�� و منح قروض طو�لة �جل  للمس�ثمر�ن ��

  :)2030ا��طط التوجي�� آفاق (إس��اتيجية ال��وض بقطاع السياحة / ب 

� إطار التخطيط ع�� بالنظر إ�� إم�انيات ا��زائر السياحية و م�انة القطاع السيا�� �� �قتصاد و �  

     ،تقبال و إعطائھ امل�انة املستحقة�ذا القطاع مس، قامت الدولة بإجراء دراسات معمقة لتطو�ر املدى البعيد

و قد تجسدت سياسة الدولة ا��ديدة و ا�تماما��ا بالسياحة بوضع مخطط توجي�� لل��يئة السياحية �عكس 

تماشيا مع ذلك و �عد عدة �عديالت تم تجسيد �ذا  �2030فاق املستقبلية ل�ذا القطاع �� ا��زائر �� حدود 

  : 2تكز ع�� ا��طط الذي ير 

 التثم�ن وال��و�ج للوج�ة السياحية ل��زائر. 

 الرفع من مستوى ا��ودة وا��دمات السياحية. 

  ترقية �قطاب السياحية و���يع �س�ثمار 

 مخطط الشراكة ب�ن القطاع العام والقطاع ا��اص، مخطط التمو�ل العم�� للسياحة. 

    

  

                                                           
 – 25: ، ص ص2008ا��ركيات و�رامج �عمال السياحية ذات �ولو�ة، جانفي " وزارة ��يئة �قليم والب�ئة والسياحة ا��زائر�ة، ا��طط �س��اتيجية 1

59 .  
  .2016، فيفري 2030السياحية آفاق مخطط التنمية : ملتقى وط�� حول " وزارة ال��يئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، 2
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  : وتحقيق�اكما �س�� �ذا ا��طط لبلوغ ��داف التالية   

 ترقية اقتصاد بديل لقطاع ا��روقات. 

 تأث�� دينامي�ي ع�� التوازنات الك��ى وتحف�� القطاعات. 

 دمج ال��قية السياحية والبي�ية. 

 تثم�ن ال��اث التار���، الثقا�� والدي�� وتحس�ن صورة ا��زائر �� العالم. 

كما حدد ا��طط التوجي�� لل��يئة السياحية كيفية تنمية السياحة �� ا��زائر ع�� �ي�لة �قطاب   

السياحية ال�� �عت�� نموذج للسوق السياحية الوطنية والدولية ،حيث �عت�� القطب ع�� أنھ تركيبة �� مساحة 

           �يا�ل إيواء ( ات نوعية و �شاطات سياحية ذ) فضاءات و مسالك ( جغرافية معينة من مؤ�الت سياحية 

م تحديد ، واعتمادا ع�� مؤ�ال��ا و جاذبي��ا �قليمية تمت�املة مع مشروع تنمية إقليمية م���مة و) و ترفيھ 

�� )  02( �� الشمال و قطبان )  03( ، �ذه �قطاب مجسدة ع�� ثالث أقطاب أقطاب سياحية)  07(سبعة 

��داف والنتائج املرتقبة من خالل تنفيذ �ذا ا��طط متمثلة �� الرفع من الناتج ا���� ا��نوب الكب��، و أ�م 

  .�جما��، وتوف�� مناصب الشغل، �عث السياحة الداخلية

  :أما الس�نار�و�ات املتمكنة �عد تنفيذ ا��طط فيمكن إنجاز�ا �� ا��دول التا��

  2030 �نار�و�ات املتوقعة �� آفاقالس): 5–2(جدول رقم 

عدد السياح   الس�نار�و�ات

  باملليون 

عدد �سرة   عدد املشار�ع

  ا��ديدة 

القيمة ا��الية 

  )مليار دينار ( 

�نجاز 

  السنوي 

الس�نار�و 

الثا�ي 

  الضروري 

 50سر�ر، 600  300  100000  635  6

  مشروع

الس�نار�و 

  الثالث املعدل 

سر�ر  1200  600  200000  1240  12

  ، مشروع 100

الس�نار�و �ول 

  الضروري 

سر�ر ،  2000  1200  400000  2500  18

  مشروع 200

  نية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة ال��يئة العمرا: املصدر

بالفعل حاليا �ناك ا�تمام كب�� من طرف السلطات من أجل تحس�ن وترقية قطاع السياحة لز�ادة   

انخفاض أسعار النفط، فا��زائر تبحث عن موارد أخرى إلتمام مسا�متھ �� التنمية �قتصادية، وخاصة �عد 

برامج�ا التنمو�ة و�بقى �ن مسؤولية السلطات املعنية لتنفيذ �ذا ا��طط من أجل الوصول إ�� ��داف 

  .املسطرة ع�� مختلف املراحل
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ائري : املبحث الثالث   �قتصاد السيا�� ا��ز

افع �س�ثمار �� ا�: املطلب �ول  ائردو   �ال السيا�� با��ز

�عت�� �س�ثمار السيا�� أحد �مور ال�امة �� �قتصاد الوط�� ف�و فرصة حقيقية لتحقيق التنمية   

ومن ب�ن �سباب �س�ثمار السيا��  �قتصادية من ج�ة الدولة أو �قتصاد وتحقيق الر�ح من ج�ة املس�ثمر،

  :�� ا��ال السيا�� با��زائر

 حيث اتج�ت معظم ح�ومات الدولة ادية للسياحة�ول ا��تلفة لأل�مية �قتص إدراك ح�ومات ،

السياحية إ�� القيام بدور أك�� فعالية �� التنمية السياحية عن طر�ق ز�ادة ال�س�يالت و ���يع                   

، �مر الذي جعل ا��زائر �ستفيد من �ذا �دراك و السياسات �جن�ية 1نمو السياحة الدولية الوافدة 

 .نحو �س�ثمار �� القطاع السيا��باالتجاه 

  حتمية تنو�ع �قتصاد ا��زائري و البحث عن بدائل أخرى تخفف من التبعية للر�ع الب��و�� خصوصا مع

��زائر�ة ��ذا القطاع من خالل عدة مشار�ع و تراجع املداخيل املتأتية منھ مؤخرا ، فقد ا�تمت السلطات ا

 . 2مخططات سياحية لل��وض بھ 

  عت�� �س�ثمار السيا�� من ��شطة الواعدة ملا ت�يحھ من فرص كب��ة للنجاح و تحقيق عوائد مالية�

 . لذا من صا�� أي دولة �س�ثمار �� �ذا القطاع  ،3معت��ة 

 من ب�ن أ�م املداخيل �س�ند عل��ا �قتصاديات العاملية �غرض بلوغ  �عد �س�ثمار �� القطاع السيا�� واحد

 .مراتب التنمية �قتصادية و�جتماعية

  فة إ�� ، إضادي إ�� اختالف منتجا��ا السياحية�عدد و تنوع مناطق ا��زائر و مناظر�ا ا��تلفة مما يؤ

، و ثروات طبيعية ش�را �� السنة 12ء موسم سيا�� ب ، معالم تمكن من قضامناخات متجا�سة و مت�املة

 .4و تار�خية متم��ة و كذلك تراث ثقا�� متنوع و مختلف باختالف املناطق 

 امتالك ا��زائر لل��وات التار�خية والثقافية وتراث وغ���ا. 

 عدد وتنوع �قاليم املناخية �� ا��زائر حيث يمكن للسياح �قامة طول السنة واملوسم�. 

 معروف سياحيا يجعل�ا اتجا�ا جديدا للسياحة الدولية ا��زائر مقصدا غ��. 

 شاطئية، سياحة املسافات الطو�لة، سياحة ��ية، مراكز معدنية، سياحة املعالم : تنوع السياحة كما ي��

 .ا��.... �ثر�ة 

                                                           
 تومي ميلود، بن فرحات عبد منعم، إم�انيات ومتطلبات تحقيق تنمية سياحية مستدامة �� ا��زائر منطقة �سكرة نموذجا، امللتقى الدو�� حول  1

  . 05: ، ص2019نوفم��،  9 – 8املقاوالتية ودور�ا �� تطو�ر القطاع السيا��، جامعة قاملة 
السياحة �� ا��زائر، واقع وآفاق، املركز ا��ام�� : ، امللتقى الوط�� حول )تو�س، املغرب(ل، تقرورت دمحم، دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة بوفليح ن�ي 2

  .06: ، ص2010ماي  12و 11أك�� معند أو��اج بالبو�رة، يومي 
�ي ا��زائري وتحديات تطو�ره دراسة حالة والية �شار، امللتقى الدو�� حول بن عبد العز�ز سفيان، ز�رمي �عيمة، وافع القطاع السيا�� �� ا��نوب الغر 3

  .01: ، ص2015نوفم��  9 – 8املقاوالتية ودور�ا �� تطو�ر القطاع السيا�� �� ا��زائر، جامعة قاملة، يومي 
�س�ثمار السيا�� با��زائر ودوره : قا��� ياس�ن، حاج هللا ح��ية، دور �س�ثمار �� تطو�ر وترقية القطاع السيا�� �� ا��زائر، امللتقى الدو�� الثا�ي حول 4

  . 2: ، ص2014نوفم��  27 – ��26 تحقيق التنمية املستدامة، يومي 
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 إصدار ا��زائر مؤخرا �شر�عات وقوان�ن محفزة لالس�ثمار �� جميع القطاعات. 

 حقيقية لالس�ثمار �� القطاع �� القطاع السيا��، فمؤسسات القطاع  عملية ا��وصصة توفر فرصة

معروضة ل��وصصة ملس�ثمر�ن محلي�ن وأجانب بأش�ال مختلفة �البيع ال�امل للمؤسسة أو �سليم �دارة 

 .للقطاع ا��اص أو من خالل عملية الشراكة مع مؤسسة أجن�ية

 و ا��ار�� و و�االت وم�اتب للسفر والسياحة            تحتاج ا��زائر إ�� اس�ثمارات �� مجال النقل الداخ ��

، باإلضافة إ�� اس�ثمارات �� مرافق ال��فيھ السيا�� من ب�ية السياحية و يخدم أ�داف�او�و مجال يكمل ال

من ج�ة أخرى �عتمد سياسة �س�ثمار �� ا��زائر  .دن ألعاب و مالعب ر�اضية و غ���امراكز ال�سلية و م

املبادرات ا��اصة و تحقيق الشراكة و بالتا�� يصبح دور الدولة محدودا يقتصر ع�� توف��  ع�� ���يع

 .1من أجل قيام و صناعة سياحية حقيقية) الظروف القانونية و املرافق التا�عة(الشروط الضرور�ة

 س�يالت �� من ج�ة أخرى عرفت ا��زائر خالل �ونة �خ��ة �عض املم��ات �� ا��انب �قتصادي �عت�� ك�

، تكثيف �عرفھ ا��زائر، انفتاح�ا ع�� العالما��انب �س�ثماري تتمثل �� �ستقرار �قتصادي ال�س�� ال�� 

، إم�انية تمو�ل من خالل لقيام بإجراءات ل���يع �س�ثمارإبرام اتفاقيات ا��ماية و التحكم الدو�� با

 ، سياسات تنمو�ة وا��ة و اس��اتيجياتاليةيق �س�ثمار و املؤسسات املالبنوك العمومية و صناد

  .2إ�� ...، فرص اس�ثمار�ة جذابة قطاعية طموحة

ائر�ثا: املطلب الثا�ي   ر �قتصادية للسياحة �� ا��ز

القطاع السيا�� �أي قطاع جزء ال يتجزأ من �قتصاد القومي لھ دوره الفع�� وأثره �� ت�و�ن الناتج   

و�ختلف �ذا الدور بحسب ��م وأ�مية القطاع السيا��  املؤشرات �قتصادية �خرى،القومي واملسا�مة �� 

  .القومي

  ):2014–1995(صناعة السياحة �� الناتج ا���� �جما�� / أ 

�عد الناتج ا���� �جما�� من أك�� املقاي�س شيوعا و استخداما لقياس �داء �قتصادي سواء محليا   

  .3ستوى النمو �قتصادي للبالدأو عامليا أي �عكس م

  

   

                                                           
  .10: قاسي �اس��، م�جع س�� ذ��ه، ص 1

2
 http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme , 20/07/2020 , à l’heur 16 :00 . 

، أطروحة نيل ش�ادة الدكتوراه، )2014-1995(صور�ة مسا�ي، �س�ثمار السيا�� كبديل اس��اتي�� ملرحلة ما �عد الب��ول دراسة حالة ا��زائر للف��ة  3

فرحات عباس تخصص اقتصاديات �عمال والتجارة الدولية، قسم العلوم �قتصادية، �لية علوم اقتصادية وعلوم ال�سي�� وعلوم التجار�ة، جامعة 

  .257، ص 2018/2019سطيف، 
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  )2014–1995(مسا�مة السياحة �� الناتج ا���� �جما�� للف��ة ): 6–2(ا��دول رقم 

  �سبة مئو�ة 

  املسا�مة �جمالية   املسا�مة املباشرة  السنة

1995  1.9  4  

1996  2  4.3  

1997  2.2  5  

1998  2.2  5.1  

1999  2.3  5.1  

2000  2.6  5.7  

2001  2.6  5.6  

2002  3.2  6.3  

2003  2.9  5.6  

2004  3.1  5.9  

2005  3.4  6.4  

2006  2.1  4.1  

2007  1.8  3.7  

2008  1.7  3.5  

2009  2.1  4.1  

2010  1.7  3.5  

2011  2  4.1  

2012  2  3.9  

2013  3.6  7.3  

2014  3.6  7.3  

Source : world and tourisme concile data 2015 
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  الصورة املباشرة والغ�� املباشرةمسا�مة السياحة �� الناتج ا���� �جما�� ب): 1–2(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انطالقا من معطيات ا��دول أعاله من إعداد الطالبت�ن: املصدر

بمسا�مة مباشرة  % 3.7يالحظ من ا��دول أن �سبة مسا�مة السياحة �� الناتج �جما�� لم تتعدى   

و�� �سبة ض�يلة إذا ما قورنت باإلم�انيات املتاحة و�رجع ) 2014-1995(كمسا�مة إجمالية خالل الف��ة  %8و

الس�ب �عتماد الشبھ الك�� لالقتصاد ا��زائري ع�� قطاع ا��روقات و��مال املردودية ال�� يمكن ا��صول 

  .عل��ا من با�� القطاعات بما ف��ا القطاع السيا��

  : )2018-2015(السياحة �� مؤشرات �قتصاد ا��زائري  تطور مسا�مة/ ب 

�عد السياحة صناعة القرن ا��ادي والعشر�ن ،نظرا لأل�مية �قتصادية البالغة و تتج�� �ذه ��مية   

��1:  

  ز�ادة الدخل القومي للبلد من خالل إنفاق السياح ع�� �يواء و�طعام، ومختلف السلع وا��دمات ال��

م��ا خالل رحال��م، �أقسام التحف وال�دايا التذ�ار�ة، خدمات ال��فيھ والز�ارات، رسوم �ستفيدون 

 .إ��...الدخول إ�� املتاحف واملعالم �ثر�ة 

 مصدر للعملة �جن�ية ورؤوس �موال. 

 سا�م السياحة �� توف�� مناصب العمل وا��د من البطالة�. 

                                                           
  : .........، ص .......2008لل�شر و التوز�ع، عمان، �ردن، ........الراية . ز�د من�� عبوي، �قتصاد السيا��، دار1
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 تا�� دور �� املسا�مة �� م��ان املدفوعات من خالل عائدات �عت�� السياحة صادرات غ�� متطورة، فل�ا بال

 .السياح الدولي�ن الوافدين إ�� البلد

  إ��...�سا�م ا��ركة السياحية �� تنامي ��شطة �خرى �النقل والبنوك و�تصاالت . 

  ) 2018-2015(تطور مسا�مة �� املؤشرات �قتصادية ): 7-2(ا��دول رقم 

  �سبة املئو�ة 

  2018  2017  2016  2015  السنوات

  3.9  5.1  4.0  5.8  )%(املسا�مة �� الناتج ا���� �جما��

  4.0  5.0  3.7  4.4 )%(املسا�مة �� م��ان املدفوعات

  4.0  6.4  3.2  5.1  )%(املسا�مة �� ��م �س�ثمار

  2.7  2.0  1.8  2.7  )%(املسا�مة املباشرة �� العمالة

Source : (the World travel & Tourism Council, TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 

2019WORLD .2019, P :10 

  

 تطور املسا�مة السياحية با��زائر �� املؤشرات �قتصادية): 2- 2(الش�ل رقم 
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من خالل ا��دول أعاله ي�ب�ن لنا أن �سبة مسا�مة السياحة �� الناتج : املسا�مة �� الناتج ا���� �جما�� .1

و�� �سبة ضعيفة مقارنة باأل�داف  %6لم تتعدى ) 2018-2015(ا���� �جما�� �� الف��ة املمتدة 

امل�شودة واملرجوة خاصة وأن ا��زائر تحظى بمقومات ومؤ�الت تفوق الدول ا��اورة إال أ��ا مازالت �عيدة 

�ل البعد من جعل قطاع�ا السيا�� قطاعا ر�اديا و�ديال اس��اتيجيا ملرحلة ما �عد الب��ول و�رجع �ذا إ�� 

ية البالغة �� املسا�مة �� ت�و�ن الناتج القومي وز�ادة معدالت النمو إ�مال القطاع السيا�� رغم أ�م

 .�قتصادي

من خالل ا��دول نالحظ أن �سبة مسا�مة السياحة �� م��ان املدفوعات :املسا�مة �� م��ان املدفوعات .2

تحس�ن  ، �ذا يدل أن القطاع السيا�� �� ا��زائر ال �سا�م ��% 5و % 3.7ض�يلة جدا وقد تراوحت ما ب�ن 

م��ان مدفوعات وعليھ ال يمكن �عتماد عليھ كبديل لقطاع ا��روقات ومسا�م �� إ�عاش �قتصاد 

  .الوط��

من خالل قراءتنا ل��دول نالح بأن �ناك تزايد �� ا��صصات املالية : املسا�مة �� ��م �س�ثمار .3

تمد��ا ا���ومة ل��قية �ذا القطاع لالس�ثمار �� ا��ال السيا�� و�ذا ناتج عن جملة التداب�� ال�� اع

 2018أما سنة  2015سنة  % 5.1وال��وض بھ حيث بلغت �سبة املسا�مة السياحية �� �س�ثمار �جما�� 

و يتوقع أن تبلغ �سبة املسا�مة ذرو��ا إذا ما تم تحقيق أ�داف مشروع  % 4بلغت �سبة املسا�مة

(SADAT2030). 

��دف إ�� ت�شيط سوق العمل من  إس��اتيجيةائر بوضع خطط و�رامج قامت ا��ز : املسا�مة �� العمالة .4

أجل توف�� مناصب شغل وامتصاص البطالة و��ب�ن من خالل ا��دول أن �سبة املسا�مة املباشرة �� 

وذلك  % 2.7وأك�� قيمة بلغ��ا �� % 3إذ أ��ا لم تتجاوز  2018إ��  2015العمالة ش�دت تذبذبا ما ب�ن 

الذي ��دف إ�� ز�ادة املشار�ع السياحية وال�� من شأ��ا التوسيع �� سوق و  (SADAT2030)تنفيذا ��طط 

 .العمل لكن تبقى �ذه ال�سب متدنية مقارنة باإلم�انيات ال�ائلة ال�� تزخر ��ا ا��زائر

�ذه النتائج ما �� إال دليل ع�� عدم ا�تمام الدولة ب�نمية �ذا القطاع و�شراكھ �ش�ل أسا��� �� عملية   

التنمية الشاملة واعتماده ع�� قطاع ا��روقات باعتباره �ك�� أ�مية �� تحقيق التنمية �قتصادية للبالد 

بوت��ة أسرع و�ذا قمنا بمقارنة �ذه ال�سب مع �سب مسا�مة قطاع السياحة للناتج ا���� �جما�� لبعض 

ليھ فإن �ذه ال�سب ما �� إال داللة ع�� لوجدنا عكس ذلك و ع. إ��... الدول العر�ية �املغرب ومصر وتو�س 

ا��اوالت العديدة للدولة ��تلف مراحل �صالحات �قتصادية للتنمية وال��وض بقطاع السياحة �� ا��زائر، 

ولكن ع�� ا��زائر أن �س�� أك�� من أجل ا��روج من التبعية النفطية و�عتماد ع�� قطاع السياحة كمورد 

  .1ثا�ي

                                                           
: لتقى العل�� �ول حول بن زعرور شكري وساطور رشيد، السياحة والنمو �قتصادي �� ا��زائر �دلة من الت�امل املش��ك وتحليل السب�ية، امل1

  .176: ، ص2016نوفم��  10- 3السياحة �� ا��زائر، جامعة دمحم الصديق بن ي��، جيجل، يومي 
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ائر: الثالثاملطلب    الوضعية �قتصادية لالس�ثمار السيا�� �� ا��ز

ائري أثر �س�ثما/ أ    :ر السيا�� ع�� �قتصاد ا��ز

�عت�� �س�ثمار السيا�� املنفذ الوحيد الذي �ستطيع أن ي�ون البديل ��م لقطاع ا��روقات ��   

وارد السياحة و يمنع �در �م�انات السياحية ا��زائر اعتمادا ع�� اس��اتيجية وتخطيط مستقب�� ينظم إدارة امل
ال�� أصبحت سنة  ،1993،ف�للت ج�ود الدولة �� ذات ا��ال بإ�شاء و�الة ترقية ودعم ومتا�عة �س�ثمار سنة  1

لتو�ل أل��ا  (ANDI)الو�الة الوطنية لتطو�ر �س�ثمار  2001س�تم��  24الصادر ��  282-01بموجب رقم  2000

، باإلضافة إ�� إ�شاء )2019الو�الة الوطنية لالس�ثمار و ترقيتھ، (م�مة �س�يل وترقية واصطحاب �س�ثمار 

، وكذا الصندوق الوط�� للتأم�ن عن البطالة 1996سنة  (ANSEJ)الو�الة الوطنية لدعم �شغيل الشباب 

(CNAC)  تية للشباب، و �ذا لفتح مجال �س�ثمار و املقاوال1994سنة.  

  )2008-2018(تطور ��م �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر خالل الف��ة ) 3 -2(ومن خالل الش�ل 

  مليار دينار جزائري : الوحدة 

  

  

  

  

  

  

  

SOURCE: (the World Travel & Torism Council , Alegria 2018, 2018, p 5)  

                                                           
  . 266: صور�ة مسا�ي، مرجع سبق ذكره، ص1
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 170بأك�� من  2009و 2008بأن ��م �س�ثمار السيا�� ش�د ارتفاعا �� سن�� ) 3 – 2(يب�ن الش�ل   

، كذلك عرفت �ذه SNATو SADATمليار دينار، و�ذا ناتج عن البحبوحة املالية، و�انت بداية تنفيذ مخططات 

لم تمثل �ذه ا��قبة تحض��ات واسعة الحتضان املؤتمر الدو�� السادس عشر للغاز الطبي�� بو�ران، باملقابل 

  .ع�� التوا�� 2009و 2008من إجما�� ��م �س�ثمار خالل سن��  %3.8و %4.2املبالغ سوى 

مليار دينار،  150 ـانخفاضا �� ��م �س�ثمار السيا�� إ�� حدود ال 2014إ��  2010ثم عرفت سنوات   

الدولة بقطاعات أخرى ع�� من إجما�� �س�ثمارات، �ذا ما ي��ر ا�تمام %2.5و %2.7ب�سب ت��اوح ما ب�ن 

 200ليصل إ�� أك�� من  2018-2015حساب السياحة، ليعود ��م �س�ثمار السيا�� إ�� �رتفاع خالل الف��ة   

مليار دينار، و�عود ذلك إ�� صدمة �نخفاض ا��اد �� أسعار ا��روقات مما جعل بالدولة ت�� املز�د من 

مؤخرا نظرا الس�نفاذ كب�� �� احتياطي العملة �جن�ية، و يتوقع ا��لس  �موال لالس�ثمار السيا�� �� التفاتة

 %3وسيمثل  2028مليار دينار جزائري آفاق سنة  �300ع�� للسياحة و السفر أن ��م �س�ثمار سيقارب   

  . 1من إجما�� �س�ثمارات

ائر/ ب    : أسباب اضمحالل قيمة �س�ثمارات السياحية �� ا��ز

  � للغاية و�عرف تذبذبا مستمرا خاصة �� السنوات �خ��ة  س�ثمارات السياحية �� ا��زائر ض�يلةإن �سب

و لعل  من قبل الدولة (SADT2030)مما يفسر عدم مواكبة الواقع ا��قيقي للقطاع و ال��امج املت�ناة 

  :�2سباب ال�� أدت إ�� انخفاض قيمة �س�ثمارات السياحية �عود باألساس إ�� 

  عا�ي القطاع السيا�� �� ا��زائر من إ�مال كب�� وعدم جدية املسؤول�ن وا��تمع �� ال��وض ��ذا القطاع�

  .الرائد

 درجة النمو والتطور الب�ية التحتية ي�اد ي�ون منعدما.  

  قطاع ا��روقات أو القطاع الصنا�� إذ ما قورن بدور القطاع السيا�� �� م��ان املدفوعات ذو أثر �ام���

  .التجاري مما �س�ب عزوف أ��اب رؤوس �موال ا��لية أو �جن�ية لالس�ثمار �� القطاعأو 

  انخفاض الطلب السيا�� ا��ار�� ع�� ا��دمات السياحية ا��زائر�ة ومن ثم انخفاض �نفاق وما ي��تب

  .عنھ من انخفاض �دخار الذي يتحول لالس�ثمار

 ل �جن�ية لالس�ثمار �س�ب العراقيل الب��وقراطية والفساد عدم وجود �س�يالت �� انتقال رؤوس �موا

  .اللذان يكبحان القطاع السيا�� ا��زائري من التقدم �داري 

                                                           
1
جدیدة لالقتصاد، جامعة التطبیقات ال: دور السیاحة في العمالة، الملتقى العلمي الوطني األول حول: مرواغي جیاللي وعدالة العجال، مداخلة حول 

  . 13-12: ، ص2019نوفمبر  12عبد الحمید بن بادیس مستغانم ،
  .267: صور�ة مسا�ي،مرجع سبق ذكره، ص2
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املؤسسات املالية ا��زائر�ة وو�االت السياحة و�سفار ل�ست القاعدة البناءة للقطاع السيا�� بل ��م يكمن �� 

.سياحية تنمو�ة شاملة إس��اتيجيةتب��   

  تجد البنوك واملؤسسات املالية السياحية صعو�ة كب��ة �� تحو�ل العملة الصعبة و�سديد املستحقات

السياحية من و��� السوق ا��زائر�ة حيث �عا�ي املنظومة املالية ا��زائر�ة من عراقيل كث��ة وتأخر كب�� إذ ما 

لتحو�ل العملة، �ذا ما دفع العديد  قورنت بالدول ا��اورة حيث ال توجد �� املناطق السياحية أي و�االت

  .من املس�ثمر�ن إ�� العزوف عن دخول �� اس�ثمارات مباشرة �� ا��زائر رغم مقوما��ا و�م�انيا��ا املتاحة

  عا�ي القطاع من قوان�ن صارمة وغ�� وا��ة تحد من ال�شاط وطرق التعامل والتطبيق للقرارات الوزار�ة�

  .1واملراسيم الوطنية 

  

                                                           
  .268: صور�ة مسا�ي، مرجع سابق، ص1
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:الفصل خاتمة   

�ليات املتخذة لتفعيلھ واقعھ و معوقاتھ و  ،ول �س�ثمار السيا�� �� ا��زائرتمحور �ذا الفصل ح  

، و ت�ي�ن أن ا��زائر ية لالس�ثمار السيا�� �� ا��زائر،حيث حاولنا قدر �م�ان إبراز ��مية �قتصادا��....

، و �� �ذا الشأن ما �ستفيد منھ �جيال املتعاقبةمستدا، ليصبح موردا بتطو�ر القطاع السيا�� و تنميتھ تقوم

بادرت ا��زائر نظرا ملا تملكھ من مقومات سياحية �امة ومتنوعة بمشار�ع إس��اتيجية موج�ة أساسا لتنمية 

) 2030- 2025( ، و يأ�ي ا��طط التوجي�� ل��يئة السياحة آلفاق سياحة و جعلھ أك�� جاذبية للسياحقطاع ال

و برامجھ و آلياتھ ليضع معالم قيام صناعة سياحية جذابة شعار�ا التم�� لضمان موارد �شر�ة ومالية بأ�دافھ 

  .أك�� استقرارا و نموا 

و رغم إدراك ا��زائر أل�مية السياحة و دور�ا الكب�� �� ز�ادة النمو �قتصادي نظرا ملا تقدمھ من مردودية 

أن �س�ثمار �� �ذا ا��ال ال يزال �عا�ي من جملة من املعوقات وال�� سر�عة و إم�انا��ا �� امتصاص البطالة إال 

، وعليھ و من خالل ما سبق � و �داري و كذا ا��انب املا��تتج�� �� عدة جوانب متعلقة أساسا با��انب التنظي�

جميع  يمكن القول أن ضعف �س�ثمار و توج��ھ نحو القطاع السيا�� جعل �ذا القطاع دون املستوى ع��

�صعدة و �� �ذا �طار ي�ب�� ���يع �س�ثمار السيا�� و كبح عراقيلھ ل��قية القطاع السيا�� و جعلھ فرصة 

  .حقيقية للمسا�مة �� تحقيق تنمية اقتصادية و ز�ادة �� الدخل الوط�� و �عبئة ا��ز�نة العمومية 



 

 
 

  

  

 

 

  

 

  .عموميات حول القياس �قتصادي: املبحث �ول 

  .بناء النموذج القيا���: املبحث الثا�ي

.دراسة النموذج القيا���: املبحث الثالث
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  : مقدمة الفصل

�قتصاد القيا��� مجال متعدد التخصصات يجمع ب�ن �قتصاد و �حصاء الر�ا���، و �ستخدم ��   

لالختبار نظر�ات تحديد �تجا�ات و �رتباطات �� البيانات �قتصادية لت�و�ن نظر�ات اقتصادية جديدة أو 

موجودة، و �عتمد ع�� القدرة ع�� الفصل ب�ن متغ��ات خاصة ��تم فيھ عالم �قتصاد باعتباره أسلو�ا من 

للعالقات ب�ن املتغ��ات �قتصادية ) الك�� ( أساليب التحليل �قتصادي و الذي �ستخدم التقدير العددي 

  .م السياسات و اتخاذ القرارات �قتصادية املث�� و غ���األغراض متعددة �الت�بؤ بالظوا�ر �قتصادية و رس

و �عد الدراسة النظر�ة ملوضوع أثر �س�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي، و �� إطار الدراسة سنحاول بناء 

نموذج قيا��� يدرس العالقة ب�ن �ل من �س�ثمار السيا�� و النمو �قتصادي و ذلك باالعتماد ع�� النظر�ة 

�قتصادية و �ستعانة باملعطيات �حصائية ا��صل عل��ا من البنك الدو�� و ضمن �ذا السياق قمنا بتقسيم 

  : �ذا الفصل إ�� ثالث مباحث ع�� النحو التا��

  .عموميات حول القياس �قتصادي: املبحث �ول 

  .بناء النموذج القيا���: املبحث الثا�ي

    .لقيا���دراسة النموذج ا: املبحث الثالث
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  عموميات حول القياس �قتصادي : املبحث �ول 

إن �قتصاد القيا��� من العلوم ا��ديثة املن�ثق من علم �قتصاد، يقوم بالتقدير الك�� ب�ن متغ��ات   

لدراسة ظا�رة معينة باالستعانة بالنظر�ات �قتصادية  و استخدام �ساليب الكمية و �حصائية، و اختبار 

  .الفرضيات

  1مف�وم �قتصاد القيا��� و أ�دافھ : املطلب �ول 

  : مف�وم �قتصاد القيا���/ أ 

و بحث   (theoretical research )ينقسم البحث �� علم �قتصاد ع�� غرار با�� العلوم ا�� بحث نظري   

الذي ��تم بالبحث التجر���،  و �قتصاد القيا��� أحد فروع العلوم �قتصادية ( empirical research )تجر��� 

  . يتم�� باستخدامھ لألساليب الكمية �� تحليل الظوا�ر �قتصادية 

غ��  ( Ranger Frisch )من طرف �قتصادي  1962استخدم مصط�� �قتصاد القيا��� ألول مرة سنة   

، و دور�ة 1930م ان البداية ا��قيقية لالقتصاد القيا��� �� مع تأس�س جمعية �قتصاد القيا��� �� عا

(Econometrica journal )  و �قتصاد القيا��� �و مصط�� يونا�ي يت�ون من مقطع�ن   ��1933 يناير 

Economic   ، و �ع�� �قتصادMitrics   القياس �� �قتصاد، أو �قتصاد القيا��� أو : �ع�� القياس، أي حرفيا

القياس �قتصادي، و يمكن �عر�فھ ع�� انھ فرع من علم �قتصاد ��تم بقياس العالقات �قتصادية وتكميم�ا 

  .من خالل بيانات إحصائية واقعية

    : أ�داف �قتصاد القيا���/ ب 

  : عقلنة اتخاذ القرار من خالل ��دف �قتصاد القيا��� إ��  

 اختبار العالقات �قتصادية ب�ن املتغ��ات كما تقدم�ا النظر�ة �قتصادية. 

 تحليل الظوا�ر �قتصادية و تفس���ا من خالل اختبار الفروض النظر�ة. 

 وضع السياسات �قتصادية و تقييم�ا. 

  قتصادية �� املستقبلالت�بؤ و التوقع بالسلوك الذي تأخذه املتغ��ات�. 

  

   

                                                           
، �لية العلوم �قتصادية و العلوم التجار�ة و ال�سي�� ، جامعة أدمحم بوقرة )محاضرات و تمار�ن محلولة ( �قتصاد القيا��� ي�� عبد هللا قوري ،  1

  .  03بومرداس ، ا��زائر ، ص 
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  1أدوات القياس �قتصادي : املطلب الثا�ي

  :�عتمد �قتصاد القيا��� �� من��يتھ ع�� ثالث علوم أساسية  

 و ذلك من خالل الفرضيات ال�� تقدم�ا املدارس �قتصادية فيما يتعلق بالعالقات  :النظر�ة �قتصادية

 .املوجودة ب�ن املتغ��ات �قتصادية، سواء �ان ذلك ع�� املستوى الك�� أو ع�� املستوى ا��ز�ي

 و ذلك من خالل الطرق و �ساليب ال�� يقدم�ا علم �حصاء �� كيفية قياس و اختيار  :علم �حصاء

 .املتغ��ات، اختيار العينة، قياس املتوسط ا��سا�ي و التباين، و �رتباط ا��طي

 وذلك من خالل ما توفره من أدوات م�مة �� التحليل و التقدير و �ختبارات و الت�بؤ  :علم الر�اضيات

 .�ا���� و �حتماالت و املنطق

 ��� وارزميات ال�� �س�ل القيام بحل املشا�ل و ذلك من خالل ما يوفره من ال��مجيات و ا�� :�عالم

 .والعمليات املعقدة 

  مراحل البحث �� �قتصاد القيا��� : املطلب الثالث

  : 2تمر عملية البحث �� �قتصاد القيا��� �عدة مراحل   

  : بناء النموذج القيا��� .1

مجموعة من املعادالت إن بناء نموذج �و عبارة عن التعب�� عن النظر�ة �قتصادية �� ش�ل معادلة أو   

عبارة عن عالقة ب�ن متغ�� تا�ع و متغ�� مستقل أو عدة متغ��ات مستقلة  و املتغ�� التا�ع �و ) الدالة ( ،واملعادلة 

�و املتغ�� الذي يؤثر �� ) املتغ�� التفس��ي ( املتغ�� الذي يتأثر بتغ�� املتغ�� املستقل، و من ثم ي�ون املستقل 

  .املتغ�� التا�ع 

 : تقدير النموذج القيا��� .2

، β1( إن تقدير النموذج القيا��� �و عبارة عن محاولة الوصول ا�� تقديرات دقيقة لقيم معامالت   

β2 ،β3  (... و إن عملية التقدير �ذه تتم �عد تجميع البيانات( x,y, z …)  و أعداد�ا لالستخدام  بواسطة تحليل

  .�نحدار

  

  

  

                                                           
  .  4 – 3: ي�� عبد هللا قوري ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .  21: م ، ص 1994ه ،  1414الطبعة �و��  ، الدار املصر�ة اللبنانية  ، �قتصاد القيا��� النظر�ة و التطبيق ، مجدي الشور��� ،  2
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 : تقييم النموذج القيا��� .3

�ناك عدة مشا�ل قياسية قد تواجھ الباحث القيا��� م��ا مش�لة �رتباط الذا�ي لألخطاء و مش�لة   

عدم تجا�س تباين �خطاء، و مش�لة التعدد، �ذه املشا�ل و غ���ا يجب معا����ا قبل القيام بتقييم النموذج 

  : و التا��القيا��� املقدر، و يتم �ذا من خالل ثالثة اختبارات رئ�سية �� ع�� النح

  لنتائج تقدير النموذج القيا���اختبار املعنو�ة �قتصادية. 

 اختبار املعنو�ة �حصائية لنتائج تقدير النموذج القيا��� املقدر. 

 اختبار �داء العام للنموذج القيا��� املقدر. 

 

 : لنموذج القيا��� املقدر �� الت�بؤاستخدام ا .4

املقدر �و الت�بؤ بالقيمة املستقبلية للمتغ�� التا�ع ع�� أساس إن ال�دف الرئ���� من النموذج القيا���   

النموذج القيا��� املقدر يجب التأكد . القيمة املستقبلية املعروفة أو املتوقعة للمتغ�� املستقل، و قبل استخدام

  .من جودة �داء العام للنموذج القيا��� املقدر

  : عمليا من خالل ا��طط املوا��  يمكن اختصار مراحل البحث �� �قتصاد القيا���   
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  خطوات التحليل �� �قتصاد التطبيقي 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    10: ، مرجع سبق ذكره ، ص ) محاضرات و تمار�ن محلولة ( فوزي ي�� عبد هللا ، �قتصاد القيا��� 

 النظر�ة �قتصادية أو  النموذج �قتصادي

 النموذج القيا��� 

 تقدير النموذج 

اختبار الفرضيات و تقييم النموذج 

 اقتصاديا احصائيا و قياسيا 

 �ل النموذج مقبول 

 مقبول 

استخدام النموذج لغرض الت�بؤ و توجيھ 

 السياسات �قتصادية 

 مرفوض

 البيانات �حصائية
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  بناء النموذج القيا��� : املبحث الثا�ي

النموذج صياغة العالقات محل الدراسة �� صورة ر�اضية يمكن قياس معامال��ا باستخدام  يقصد بناء  

�س�ثمار السيا��، ( السياحية  ما �س�� بالطرق القياسية و قد خصصنا �ذا املبحث لدراسة �ل من املتغ��ات

ا���، والناتج وذجنا القيتم استخدام�ا كمتغ��ات مستقلة �� بناء نم و ال��) السياحية، عدد السياح  النفقات

معطيات سنو�ة حقيقية خاصة يراد تفس�� سلوكھ و �ذا اس�ناد إ��  تا�ع املتخذ كمتغ��ا���� �جما�� 

و ا��صل عل��ا من طرف البنك الدو�� و الديوان )  2017إ�� سنة  1995( باالقتصاد ا��زائري املمتدة من 

، حيث أن ��م الدراسة �و  EXCEL 2007باستخدام برنامج )  3( الوط�� لإلحصاء و املو��ة �� ا��دول رقم 

  .مشا�دة و �و ��م يكفي للقيام ��ذه الدراسة  23

  قتصادي بال�سبة ملؤشرات السياحةالتغ��ات السنو�ة للنمو �): 8 -3(ا��دول رقم 

)1995–2017(  

DIT ($  )  FT INV   ( $   )  PIB ($ ) Année 

186 1193210 32.7 41760 1995 

188 1119548 45.8 46940 1996 

144 1127545 28.8 48180 1997 

269 804713 74.3 48190 1998 

251 520000 80 48640 1999 

193 605000 95.7 54790 2000 

194 635000 99.5 54740 2001 

248 678000 99.6 56760 2002 

255 749000 112 67870 2003 

341 866000 178.5 85330 2004 

660 901000 477 103200 2005 

414 988000 393 117030 2006 

502 1166000 334 134980 2007 

613 1234000 473 171000 2008 

574 1443000 361 137200 2009 

716 1638000 324 161210 2010 

595 1743000 300 200010 2011 

598 1772000 295 209060 2012 

531 2733000 326 209750 2013 
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679 2301000 347 213810 2014 

762 1709994 357 165980 2015 

556 2039000 246 160030 2016 

632 2451000 172 167390 2017 
  

  املعطيات من الديوان الوط�� لإلحصاء،والبنك الدو��: املصدر

  دراسة تطور �ل من مؤشرات السياحية و الناتج ا���� �جما�� : املطلب �ول 

  ) :املتغ�� التا�ع املراد تفس�� سلوكھ(تطور الناتج ا���� �جما��  دراسة/ أ 

 :( PIB )ب لھ ونرمز�جما��، �عر�ف الناتج ا���� 

و�و عبارة عن القيمة النقدية إلجما�� السلع وا��دمات املصنعة محليا داخل حدود الدولة و�عت�� من   

  .أ�م مؤشرات �قتصادية لقياس ��م اقتصاد الدولة

  )  2017 – 1995( يو�� تطور الناتج ا���� �جما�� خالل السنوات ) :  4 – 3( الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و�رنامج ايفيوز )  8 – 3(  من إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� معطيات ا��دول رقم:  املصدر
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  ):  4 -3( تحليل منح�� الش�ل رقم 

خاصة ��  خالل ا��دول الش�ل أعاله أن ا��زائر قد ��لت قيما منخفضة للناتج ا���� �جما��ي�ب�ن من 

و �ذا راجع إ�� �وضاع �منية  1995ون دوالر أمر��ي �أقل قيمة سنة يمل 41760السنوات ال�سعينات حيث بلغ 

د متا�عة تطور الناتج ا���� �جما�� ، و عنط��املزر�ة ال�� �انت �ع�ش�ا ا��زائر أنداك مما أثر ع�� الدخل الو 

خالل  % 19.76بحيث ��لت انخفاضا ب�سبة  2009نجد أنھ عرف نموا م��ايدا ما �عد ال�سعينات إ�� غاية سنة 

، ليعاود �رتفاع و ���ل أع�� �ان ل��زائر نص�ب �� التأثر ��ا سنة واحدة �س�ب �زمة املالية العاملية و ال��

  ) .الذروة (  2014مليون دوالر سنة  213810قيمة قدرت 

  : و �� متغ��ات ال�� ل�ا تأثر �� املتغ�� التا�ع، ومتغ��ات الدراسة ��: املتغ��ات املستقلة/ ب 

 :(INV)ونرمز لھ بالرمز  ،)2017–1995(تطور �س�ثمار السيا��  .1

السائح�ن و الذي ي�ون ن�يجة  و نقصد بھ الدخل الذي تحققھ الدولة من إيرادات: �عر�ف �س�ثمار السيا�� 

  .نفقات السياح ع�� �افة ا��دمات السياحية و السلع ال�� �س��ل�و��ا 

  )2017–1995(ما ب�ن  (INV)يو�� تطور �س�ثمار السيا�� ) 5 -3(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     و�رنامج ايفيوز )  8 – 3(  ا��دول رقممن إعداد  الطالبت�ن باعتماد ع�� معطيات :  املصدر
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:أعاله) 5–3(تحليل املنح�� البيا�ي املو�� �� الش�ل   

إن قيم �س�ثمارات السياحية �� ا��زائر ض�يلة للغاية حيث عرفت تذبذبا مستمرا )  5 - 3(ي�ب�ن من الش�ل 

و �عود ذلك إ�� عدة عوامل م��ا غياب �من الذي )  1999 – 1995( خاصة �� السنوات ال�سعينات من سنة 

ش�دتھ ا��زائر �� تلك الف��ة و الذي ا�عكس ع�� إ�مال كب�� �� ال��وض بالقطاع السيا�� مما أدى إ�� اضمحالل 

 شا�د تطورا م��وظا �� �س�ثمار 2017قيم �س�ثمارات السياحية أنداك، أما �� ف��ة ما �عد ال�سعينات إ�� 

السيا�� مما يفسر أن ا��زائر �عمل جا�دة ع�� تطو�ر السياحة من خالل مواكبة الواقع ا��قيقي للقطاع 

  .لإلس��اتيجية و املشار�ع �س�ثمار�ة املت�ناة مؤخرا من قبل الدولة 

 : (DIT)و نرمز لھ بالرمز ، )2017–1995(نفقات �س�ثمار السيا�� دراسة تطور  .2

لية ال�� ينفق�ا املس�ثمرون �� تطو�ر قطاع السياحة من خالل او�� القيم امل: السيا��  �عر�ف نفقات �س�ثمار 

 .ياحية املتنوعة ��دف تحقيق أر�احاملؤسسات و الفنادق ال�� ي�شئو��ا و �سو�ق املشار�ع و ا��دمات الس

  )2017–1995(السياحية خالل ف��ة يب�ن تطور نفقات �س�ثمار ) 6–3(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     و�رنامج ايفيوز )  8 – 3(  من إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� معطيات ا��دول رقم:  املصدر
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  ):  6– 3( تحليل املنح�� البيا�ي املو�� �� الش�ل 

- 1995(من خالل قراءتنا للمنح�� ي�ب�ن جليا أن قيم النفقات السياحية ش�دت انخفاضا طيلة الف��ة ما ب�ن 

ما يدل أن    % 51.79فقد تم ���يل ارتفاع م��وظا قدر ب�سبة ) 2015إ��  2007(أما �� الف��ة ما ب�ن ) 2007

طاعا رائدا ومسا�ما �� تطو�ر �شاط�ا ا��زائر أصبحت تو�� ا�تماما بالغا للقطاع السيا�� واعتباره ق

  .�قتصادي

 : ( FT )و نرمز بالرمز  ،) 2017- 1995( طور التدفق السيا�� دراسة ت .3

و �و �عب�� عن عدد ���اص أو السياح الوافدين إ�� بلد مع�ن سواء �انوا سياح  :�عر�ف التدفق السيا��

  .أجانب أو املقيم�ن خارج الدولة �صلية ل�م و الذي �عتمد تزايد�م ع�� توفر عناصر ا��ذب السيا��

  ) 2017 – 1995( يب�ن تطور التدفق السيا�� خالل الف��ة الزمنية املمتدة ما ب�ن ):  7 – 3( الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     و�رنامج ايفيوز )  8 – 3(  من إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� معطيات ا��دول رقم:  املصدر
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�ان ) 1997إ��  1995( تدفق من أن ا��زائر ش�دت ) 7 – 3(تب�ن لنا من  املنح�� الش�ل : تحليل املنح�� البيا�ي 

معت��ا ثم انخفض تدفق عدد السياح الناتج عن الوضعية �منية الس�ئة �� تلك الف��ة باعتبار أن �عمال 

و �عد �ذه الف��ة )  1999إ��  1997( �ر�ابية �انت �� الذروة ما أثر سلبا ع�� تدفق السياح خاصة ما ب�ن الف��ة

سائح ن�يجة تحسن  273300و قدرت قيمتھ ب  2013دا مستمرا حيث بلغ ذروتھ سنة عرف التدفق السيا�� تزاي

�وضاع �منية من ج�ة و ان��اج سياسة ترقية و تطو�ر عوامل ا��ذب السيا��  و كذا ا��دمات املرفقية 

  .التا�عة ل�ا ال�� �سا�م بدفع ���لة النمو للقطاع السيا��

  

  )صياغة النموذج القيا��� ( الدراسة القياسية تحديد ش�ل نموذج : املطلب الثا�ي

�عد التعرف ع�� املتغ��ات ال�� يحتو��ا النموذج القيا���، و �عد تجميع البيانات ا��اصة ب�ل املتغ��ات   

 : يتم تحديد الش�ل الر�ا��� للنموذج والذي �عد من أ�م مراحل بناء النموذج القيا���، و �و مب�ن كما ي��

  

  

  : حيث أن 

β0 ،β1  ،β2  ،β3  : تمثل معلمات النموذج.  

μi  :يمثل املتغ�� العشوا�ي و �� متغ��ات لم تدرج �� النموذج أو يصعب قياس�ا و �و يخضع للفرضيات التالية : 

  

t   :  2017- �1995و عدد املشا�دات  و�و �ع��  عن  سنوات الف��ة املدروسة.  

PIB   :يمثل الناتج الداخ�� ا��ام.  

INV :يمثل �س�ثمار السيا�� �� ا��زائر. 

FT   : التدفق السيا�� ( يمثل عدد السياح.(  

PIB� =  β� + β�( INV ) +  β�( FT) + β�DIT + μ� 
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DIT   :يمثل النفقات السياحية.  

  تقدير النموذج القيا��� : املطلب الثالث

�عد التعرف ع�� الش�ل العام للنموذج نقوم بتقدير معلمات النموذج و ذلك باالعتماد ع�� أسلوب �نحدار 

خالل الف��ة املمتدة   ( Eviews )بمساعدة ال��نامج �حصا�ي )  MCOطر�قة املر�عات الصغرى العادية ( املتعدد 

ات الدراسة �� برنامج �يفيوز تحصلنا ع�� النتائج و �عد إدخال البيانات املتعلقة بمتغ�� )  2017 – 1995( ب�ن

  : التالية 

  يو�� نتائج تقدير النموذج )  9– 3( ا��دول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Eviews 7من إعداد الطالبت�ن باستخدام برنامج : املصدر 

  : و �انت نتائج التقدير 

  

    

Dépendent Variable: PIB   
Méthode: Least Squares   
Date: 06/08/20   Time: 16:23   
Sampler: 1995 2017   
Inclue observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INV 140.3395 64.39827 2.179244 0.0421 

FT 0.054455 0.010587 5.143405 0.0001 
DIT 69.93403 56.52547 1.237213 0.2311 
C -17215.36 11015.74 -1.562795 0.1346 
     
     R-squared 0.906376     Mean dépendent var 117558.7 

Adjusted R-squared 0.891593     S.D. dépendent var 62311.85 
S.E. of régression 20516.31     Akaike info citerions 22.85260 
Sum squared resid 8.00E+09     Schwarz citerions 23.05008 
Log like lihood -258.8049     Hannan-Quinn critère. 22.90226 
F-statistic 61.31300     Durbin-Watson stat 1.340489 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

�� =   0.906                          ������ =   0.891 

�� = 61.31300                        �� = 1.34 

PIB = - 17215.36 + 140.3395(INV ) + 0.054455 ( FT )  + 69.93403 ( DIT  ) 

����  :  ( - 1.562795 )   ( 2.179244 )        ( 5.143405 )           ( 1.237213 ) 

����� ; ( 11015.74)   ( 64.39827 )       ( 0.010587 )           ( 56.52547 ) 
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  دراسة النموذج املقدر : املبحث الثالث

  الدراسة �حصائية و�قتصادية للنموذج املقدر : املطلب �ول 

النموذج القيا��� املقدر ال بد من إجراء مجموعة من �ختبارات ملعرفة مدى  لدراسة مدى صالحية  

  .صالحية �ذا النموذج من الناحية �حصائية ومن منظور النظر�ة �قتصادية

  : الدراسة �حصائية/ أ 

   :)اختبار  ستودنت (  β0 ،β1 ،β2 ،β3م  اختبار معنو�ة املعال – 1

�ذا �ختبار يمكننا من فحص مدلولية املقدرات حيث يق�س تأث�� املتغ��ات املفسرة ع�� املتغ�� التا�ع       

 )PIB ( و �عتمد ع�� املقارنة ب�ن القيمة ا��سو�ة للمعلمات املقدرة ،Tc   املستخرجة من برنامج( Eviews 7 )      

  ).n-K-1(و عند درجة حر�ة   % 5ستوى معنو�ة و القيمة ا��دولة املستخرجة من جدول ستودنت من م

������:  ( حيث  

�

� .(  

n = 23   تمثل عدد املشا�دات وK = 3   تمثل عدد املتغ��ات املفسرة ، و يمكن توضيح نتائج �ختبار �� ا��دول

  : التا�� 

  ساعد يو�� معنو�ة معالم النموذج جدول م) :  10– 3( ا��دول رقم 

prob  القيم ا��دولة

����  

القيم ا��سو�ة 

����  

  املقدرات  املعلمات

0.0421 2.093 2.17 β1 INV 

0.0001  2.093 5.14 β2  FT  

0.2311  2.093 1.23 β3  DIT  

0.1346  2.093 -1.56 β0  C  
  

  من إعداد الطالبت�ن اعتمادا ع�� نتائج برنامج �يفيوز : املصدر 
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  : نقوم بوضع الفرض�ت�ن

�
�� ∶ �� =  الفرضية العدم                  0

�� ∶  �� ≠ الفرضية البديلة                   0 
� 

 : β0بال�سبة إ�� املعلمة  .1

 ����|بما أن 
��� |� < |����

ل�س ل�ا   ��نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضية البديلة أي أن املعلمة  | ����

= ����و   ، % 5معنو�ة إحصائية عن مستوى املعنو�ة   0.134 > 0.05.  

T��� =  T�����

�
�  

 :β1بال�سبة للمعلمة  .2

�
�� ∶ �� =  الفرضية العدم                  0

�� ∶  �� ≠ الفرضية البديلة                   0 
� 

 ����|بما أن 
���|� > |����

ل�ا   ��نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن املعلمة  | ����

  (PIB)�شرح الناتج الداخ�� ا��ام (INV )أي أن �س�ثمار السيا��  % 5معنو�ة إحصائية عند مستوى معنو�ة  

= ����و   0.042 > 0.05 .  

 :�βبال�سبة إ��  .3

�
�� ∶ �� =  الفرضية العدم                  0

�� ∶  �� ≠ الفرضية البديلة                   0 
� 

  

 ����|بما أن 
���|� > |����

ل�ا   ��نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن املعلمة  | ����

و (PIB)  م�شرح الناتج الداخ�� ا��ا  ( FT )أي أن التدفق السيا��  % 5معنو�ة إحصائية عند مستوى معنو�ة  

= ����أيضا   0.0001 <  0.05 .  

  : β3بال�سبة إ��  .4

�
�� ∶ �� =  الفرضية العدم                  0

�� ∶  �� ≠ الفرضية البديلة                   0 
� 
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ل�س ل�ا   ��نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضية البديلة أي أن املعلمة 

(DIT )   ال �شرح الناتج الداخ�� ا��ام

  

F��� = 61.31300            

، فإننا نقبل الفرضية البديلة القائلة بان 

∑كب�� �� مجموع �نحرافات املر�عة و ال�� �ساوي  �� =

ال �شمل بصفة وا��ة أغلبية ال��ابة النقطية املو��ة �� 

 يو�� منح�� ش�ل ان�شار املتغ��ات

 من إعداد الطالبت�ن باستخدام برنامج ايفيوز 
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|���� 
��� |� نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضية البديلة أي أن املعلمة  >

( DIT)أي أن النفقات السياحية   % 5معنو�ة إحصائية عن مستوى املعنو�ة 

 : اختبار املعنو�ة �جمالية للنموذج

                    F���   = F( � ,����� )
� = F(

�

، فإننا نقبل الفرضية البديلة القائلة بان % ��5سو�ة تفوق القيمة ا��دولية عند مستوى معنو�ة 

  .PIB)( �ناك ع�� �قل متغ�� مستقبل واحد ذو تأث�� ع�� املتغ�� التا�ع 

= ����إ�� أن   0.000 < 0.05  

كب�� �� مجموع �نحرافات املر�عة و ال�� �ساوي  عباإلضافة إ�� ذلك يوجد  ارتفا

ال �شمل بصفة وا��ة أغلبية ال��ابة النقطية املو��ة ��  مما جعل خط �نحدار8000000000

  

يو�� منح�� ش�ل ان�شار املتغ��ات):  8 – 3( الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من إعداد الطالبت�ن باستخدام برنامج ايفيوز : املصدر 
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�بما أن  < |����
���� |

معنو�ة إحصائية عن مستوى املعنو�ة 

(PIB) .  

اختبار املعنو�ة �جمالية للنموذج .2

( � ,�� )
�.�� = 3,127 

��سو�ة تفوق القيمة ا��دولية عند مستوى معنو�ة ا ���Fبما أن 

�ناك ع�� �قل متغ�� مستقبل واحد ذو تأث�� ع�� املتغ�� التا�ع 

إ�� أن باإلضافة 

باإلضافة إ�� ذلك يوجد  ارتفا

8000000000

  :الش�ل التا�� 
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  :دراسة �قتصادية للنموذج املقدرال/ ب 

�� = من التغ��ات ال�� تحدث �� الناتج ا���� �جما��   % 90.6تدل قيمة معامل التحديد ع�� أن  0.906  

(  PIB )    تبقى عوامل غ�� م��صة يفسر�ا متغ�� العشوا�ي،كما تدل   %9.4تفسر�ا املتغ��ات املستقلة أما

  .قيمة معامل التحديد ع�� أن نموذج �نحدار املتعدد املقدر يمثل العالقة محل الدراسة تمثيال جيدا

 س�ثمار السيا��(  : ��إشارة املعلمة�Investissement  ( موجبة مما يب�ن بان �ناك عالقة طردية ب�ن

جما�� و �س�ثمار السيا��، حيث انھ إذا زاد �س�ثمار السيا�� بوحدة واحدة فان الناتج الناتج ا���� � 

 .وحدة 140.3395ا���� �جما�� يز�د 

  ي�ب�ن من املعلمة أ��ا موجبة مما يدل ع�� أن �ناك عالقة طردية )التدفقات السياحية : (  ��إشارة املعلمة

و إذا �غ��ت النفقات السياحية بوحدة واحدة ) الوافدين ( فقات السياحية ب�ن الناتج ا���� �جما�� و التد

 .وحدة 0.0544: فان الناتج ا���� �جما�� يتغ�� بـ 

  إشار��ا موجبة بالتا�� فان �ناك عالقة طردية ما ب�ن الناتج ا���� ) نفقات السياحية : (  ��إشارة املعلمة

ة و �لما �غ��ت نفقات �س�ثمار السيا�� بوحدة واحدة فإن الناتج �جما�� و نفقات �س�ثمار السياحي

 .وحدة 69.934: ا���� �جما�� يتغ�� بـ 

  : من خالل الدراسة �حصائية و �قتصادية ت�ي�ن لنا أن

 النموذج لھ قدرة تفس��ية عالية و جيدة. 

  ا�عدام املعنو�ة �حصائية للمعلمة املقدرة�� . 

 T   ستودنت صغ��ة مما جعل �عض املعالم ل�س ل�ا معنو�ة إحصائية و اقتصادية و أ��ا مرفوضة من

 .الناحية �حصائية

�عتمد �ذا �ختبار ع�� إيجاد مصفوفة  :( Farrar et Glouber )اختبار الكشف عن التعدد ا��طي / ج 

فوفة �رتباط ا��زئية و املو��ة �� ا��دول �رتباط ا��زئية فيما ب�ن املتغ��ات املستقلة ثم حساب محدد مص

  : املوا�� ، ثم حساب �حصائية �أي مر�ع حسب القانون التا�� 

  

  

  : حيث أن

n   :عدد املشا�دات.  

K   :عدد املتغ��ات املستقلة.  

  . Excel 2016حساب قيمة محدد املصفوفة باستخدام برنامج 

  

�� =  − �� − 1 − �
1

6
� (2 � + 5) ln(�)� ↝  ��

��(���)

�
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  ط ا��زئية ب�ن متغ��ات املستقلة 

Corrélation 

INV 

FT 

DIT 

  و برنامج �يفيوز )  8 – 3( 

 

 

 

 

��
�

عيد التقدير ثم � )نفقات �س�ثمار السيا��

   

����
�  =  �(23

�
%
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ط ا��زئية ب�ن متغ��ات املستقلة يب�ن مصفوفة �رتبا) : 11 – 3( ا��دول رقم 

FT INV 

0.408 1 

1 0.408 

0.677 0.853 

( باالعتماد ع�� ا��دول رقم  من إعداد الطالبت�ن: املصدر 

n = 23 , K = 3 ,  D = 0.1188225 

 

بما أن قيمة �أي مر�ع ا��سو�ة أك�� من قيمة �أي مر�ع ا��دولة أي 

�.��,�
� = 12.5916 < ����

� = 42.957 

  نقبل فرضية البديلة أي أن �ناك �عدد خطي ما ب�ن املتغ��ات املستقلة 

نفقات �س�ثمار السيا��(ملعا��ة �ذا املش�ل سوف نحذف املتغ��ة املس�بة ل�ذا املش�ل 

  .من جديد و �ذه الدراسة مو��ة �� املطلب الثا�ي

 

(23 − 1) −  �
1

6
� (2(3) + 5)� ��(0.1188225

����
� = 42.957  

% � ,
�
�

  �(���)

� = ��.��,�
� = 12.5916 
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ا��دول رقم 

DIT 

0.853 

0.677 

1 

 

املصدر 

 

 بما أن قيمة �أي مر�ع ا��سو�ة أك�� من قيمة �أي مر�ع ا��دولة أي 

نقبل فرضية البديلة أي أن �ناك �عدد خطي ما ب�ن املتغ��ات املستقلة 

  ملعا��ة �ذا املش�ل سوف نحذف املتغ��ة املس�بة ل�ذا املش�ل

من جديد و �ذه الدراسة مو��ة �� املطلب الثا�ي

1188225) 
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  ت��يح النموذج القيا��� : املطلب الثا�ي

، ذج �ول فأصبح لدينا نموذج جديدمن النمو ) نفقات السياحية(�عدما تم حذف املتغ��ة املستقلة     

من حيث  أوسوف تب�ن لنا �ختبارات التالية صالحية النموذج املقدر إحصائيا، سواء من معنو�ة املعالم املقدرة 

  : � ا��دول املوا��امل��� مو��ة � و نتائج التقدير النموذج. املعنو�ة ال�لية للنموذج

 نتائج تقدير النموذج امل���: ) 12– 3( ا��دول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبت�ن باستخدام برنامج ايفيوز : املصدر  

   

Dépendent Variable: PIB   
Méthode: Least Squares   
Date: 06/08/20   Time: 16:24   
Sample: 1995 2017   
Inclue observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INV 208.7621 33.42925 6.244892 0.0000 

FT 0.063520 0.007743 8.203750 0.0000 
C -14114.82 10868.28 -1.298717 0.2088 
     
     R-squared 0.898833     Mean dépendent var 117558.7 

Adjusted R-squared 0.888716     S.D. dépendent var 62311.85 
S.E. of régression 20786.73     Akaike info citerions 22.84312 
Sum squared resid 8.64E+09     Schwarz citerions 22.99123 
Log likelihood -259.6959     Hannan-Quinn critère. 22.88037 
F-statistic 88.84663     Durbin-Watson stat 1.332045 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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  : للنموذج املقدر ع�� الش�ل التا��و تكتب الصيغة ال��ائية 

  

  

  

  

  

  

  : �حصائية للنموذج املقدر امل���الدراسة 

  يب�ن قيم معلمات النموذجمساعد جدول ) : 13– 3( ا��دول رقم 

prob القيم ا��دولة 

���� 

 القيم ا��سو�ة

���� 

 املقدرات املعلمات

0.000 2.086 6.244892 �� INV 

0.000 2.086 8.20375 �� FT 

0.2088 2.086 -1.296717 �� C 

  

  )  12 – 3( من إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� نتائج ا��دول رقم : املصدر 

  .ة للنموذج املقدر امل���الدراسة �حصائي/ أ  

 )اختبار  ستودنت (  β0 ،β1 ،β2 ،β3م  اختبار معنو�ة املعال .1

  : β0بال�سبة إ�� 

����القيمة �حصائية لستودنت �� = و �� اصغر بالقيمة املطلقة من إحصائية ستودنت  1.29− 

����حيث  20و درجة حر�ة  % 5ا��دولة عند مستوى معنو�ة  = ����، أي  أن  2.086 > كما  ،����

����لدينا أيضا مستوى معنو�ة �ذا املعامل �ساوي  =        ،0.05و �� أك�� من مستوى معنو�ة  0.2088

��و عليھ نرفض الفرضية البديلة   ≠ ��و نقبل فرضية العدم     0 = ل�س لھ   ��، و عليھ فان املعامل  0

  .معنو�ة إحصائية

�� =   0.89         ������ =   0.88 

�� = 88.84            �� = 1.332 

PIB = - 14114.82 + 208.7621(INV ) + 0.063520( FT )   

����  :  ( - 1.298717 )   ( 6.244892 )        ( 8.203750 )                   

����� ; ( 10868.28)   (33.42925)       ( 0.007743)  
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  :�βبال�سبة إ�� املعامل 

����� القيمة �حصائية لستودنت � = عند مستوى اك�� من إحصائية ستودنت ا��دولة  و �� 6.24 

����حيث  20و درجة حر�ة  % 5معنو�ة  = ����، أي  أن 2.086 < ، كما لدينا أيضا  مستوى ����

����معنو�ة �ذا املعامل �ساوي  = ، و عليھ فإننا نرفض 0.05و �� أصغر من مستوى معنو�ة   0.0000

��فرضية العدم  = ��، و نقبل الفرضية البديلة  0 ≠ لھ معنو�ة إحصائية أي أن   ��، و منھ املعامل 0

  .�PIBس�ثمار السيا�� �شرح الناتج الداخ�� ا��ام 

  : �βبال�سبة إ�� املعامل 

���� القيمة �حصائية لستودنت �� = عند مستوى اك�� من إحصائية ستودنت ا��دولة  و �� 8.20 

����حيث  20و درجة حر�ة  % 5معنو�ة  = ����، أي  أن  2.086 < ، كما لدينا أيضا  مستوى ����

����معنو�ة �ذا املعامل �ساوي  = ، و عليھ فإننا نرفض 0.05و �� اصغر من مستوى معنو�ة   0.0000

��فرضية العدم  = ��، و نقبل الفرضية البديلة  0 ≠ لھ معنو�ة إحصائية أي ان   ��، و منھ املعامل  0

 .  PIBعدد السياح �شرح الناتج الداخ�� ا��ام 

 :الدراسة �حصائية ال�لية للنموذج املقدر/ 2

  

F cal = 88.84                                                                                               

F  88.84ا��سو�ة �ساوي.  

F  3.492ا��دولة �ساوي.  

فإننا نقبل الفرضية البديلة و نرفض فرضية  %5ا��سو�ة أك�� من ا��دولة عند مستوى معنو�ة  Fبما أن 

  .  ذج لھ معنو�ة إجماليةالعدم و عليھ النمو 

  : دراسة �قتصادية للنموذج امل���ال/ ب 

  تدل قيمة معامل التحديد�� = ) pib( من التغ��ات ال�� تحدث �� الناتج ا���� �جما�� 88 %ع�� أن  0.88 

  % 12، أما  ( FT )و عدد السياح  ( inv )يفسره �ل من املتغ��ات املستقلة املتمثلة �� �س�ثمار السيا�� 

 .� م��صة يفسر�ا املتغ�� العشوا�يتبقى عوامل غ�
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  و �لما �غ�� �� �جما�� و �س�ثمار السيا��أن �ناك عالقة طردية ما ب�ن الناتج ا��  ���ي�ب�ن من  املعلمة ،

 .وحدة)  208.7621( جما�� يتغ�� بـ �س�ثمار السيا�� بوحدة واحدة فان الناتج ا���� � 

  قيم��ا موجبة مما يدل ع�� ان �ناك عالقة طردية ما ب�ن التدفقات السياحية   ���أما بال�سبة للمعلمة

، و�لما �غ��ت التدفقات السياحية بوحدة واحدة فان الناتج ا���� و الناتج ا���� �جما��) سياح عدد ال(

  .وحدة)  0.06352( ـ �جما�� يتغ�� ب

  الدراسة القياسية للنموذج امل��� : املطلب الثالث 

من خالل الدراسة القياسية يتم اختبار النموذج املقدر من حيث ا���امھ و تطابقھ مع الفرضيات   

ا��اصة بھ، و سنطبق عليھ �عض �ختبارات القياسية للكشف عن وجود أو عدم وجود �عض املشكالت 

  .ا��... ة عدم تجا�س تباين ا��طأ اء، مش�لكمش�لة �رتباط الذا�ي ب�ن �خط

  : اختبار تجا�س تباين �خطاء/ أ 

جا�س ب�ن �خطاء أو عدم وايت من أجل الكشف إذا �ان يوجد ت  ( white )سنقوم باالعتماد ع�� اختبار 

�μ، الذي �عتمد ع�� وجود عالقة ب�ن مر�ع البوا�� تجا�س�ا
و نقوم باختبار الفرضية  ،و املتغ��ات املستقلة�

  : التالية

�
�� ∶   ��

� = ��
� = ��

� = ⋯ = ��
يوجد تجا�س�

�� ≠ ��
� ≠ ��

� ≠ ��
� ≠ ⋯ ≠ ��

ال يوجد تجا�س�
� 

  : �� و �� مو��ة �� ا��دول املوا���التا  Eviewsنتائج برنامج  و �انت

  يو�� تقدير اختبار وايت  : )14 - 3( ا��دول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   7لبت�ن باستخدام برنامج ايفيوز من إعداد الطا: املصدر 

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 0.450340     Prob. F(5,17) 0.8072 

Obs*R-squared 2.690104     Prob. Chi-Square(5) 0.7476 

Scaled explained SS 2.735504     Prob. Chi-Square(5) 0.7407 
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  :حسب ا��دول ي�ب�ن لنا

���� = 0.45   ,    ���� (�) = 0.8072 

�� ,����� 
% � =  �� ,��

�.�� = 3.492 

  بما أن���� > و منھ فان   ��و نرفض الفرضية   ��فاننا نقبل  0.05عند مستوى معنو�ة   ����

 .الفرضية ال�� تنص ع�� تجا�س تباين �خطاء محققة 

  :اختبار �رتباط الذا�ي لألخطاء/ ب 

  اختبار دار�ن وا�سون: 

�
H� ∶  � = 0                                           

H� ∶  � = 0        (� < 0 �� � > 0)
� 

و ال�� تمثل   �Hتمثل فرضية العدم و ال�� تنص ع�� عدم وجود ارتباط ذا�ي لالخطاء أما  �H: بحيث أن

  .نص بأن �ناك ارتباط ذا�ي لألخطاءالفرضية البديلة و ال�� ت

)  12 – 3(  املأخوذة من ا��دول   DW = 1.33ا��سو�ة وال�� �ساوي  (DW)من خالل �ذا �ختبار نقارن قيمة 

نجد قيمة �ل من  k =2 ، و املتغ��ات املستقلة و ال�� �ساوي 23عدد املشا�دات و ال�� �ساوي  رمع �خذ باالعتبا

�� = du   و  1.168 =    .املستخرجة من جدول دار�ن وا�سون   1.543

  DW مخطط يو�� تحديد مناطق القبول والرفض إلحصائية): 9 –3(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  نالحظ من خالل ا��طط أعاله أن قيمة(DW)  وقعت �� منطقة �ختبار القرار الغ�� ا��اسم مما يدل ع��

 :عدم معرفة إذا �ان �ناك ارتباط ذا�ي لألخطاء و ل�ذا سنقوم باختبار الذي �عرف باختبار

  ارتباط موجب 

  �� = 1.33 

قرار غ�� 

 حاسم 

 ارتباط سالب قرار غ��  حاسم   ال يوجد ارتباط 

 

0                        dl  = 1.168           du = 1.543                                        4 – du = 2.477      4 – dl = 2.832    4 
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Breach – Godfrey) ( والذي �عتمد عليھ من اجل معرفة طبيعة العالقة املعنو�ة ب�ن �خطاء، يص�� �ذا

  : رتباط من الدرجة الثانية و نتائج �ذا �ختبار مو�� �� ا��دول التا���ختبار عندما ي�ون � 

  Breuch – Godfrey  نتائج التقدير الختبار): 15–3(ا��دول رقم 

  

  

  

  

  

  

   7باستخدام برنامج �يفيوز )  12 – 3( من  إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� نتائج ا��دول رقم : املصدر 

  

. ����املعنو�ة بلغت قيم��ا     أعاله أن مستوى نالحظ من خالل ا��دول  �(2 , 20) = 0.5761  

، و عليھ نقبل فرضية العدم ال�� تنص ع�� عدم وجود ارتباط ذا�ي ��0.05 أك�� من مستوى املعنو�ة  بالتا��

د مش�لة �رتباط ، ومنھ فان النموذج ال �عا�ي من وجو و نرفض الفرضية البديلة) اء استقاللية �خط( لألخطاء 

  .ا�ي لألخطاءالذ

  :)البوا�� ( ز�ع الطبي�� لألخطاء اختبار التو / ج  

و سنقوم باختبار   ( Jaque – bera )ملعرفة إذا �انت �خطاء ت�بع التوز�ع الطبي�� سنعتمد ع�� اختبار جاك ي��ا 

  :ية التاليةالفرض

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     

F-statistic 0.566885 Prob. F(2,20) 0.5761 

Obs*R-squared 1.233888 Prob. Chi-Square(2) 0.5396 

Scaled explained SS 1.254712 Prob. Chi-Square(2) 0.5340 
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  لتوز�ع �خطاء العشوائية  (Jaque – bera )تو�� اختبار جاك ب��ا  :)10  - 3(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Eviewsباستخدام )  12 – 3( من إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� نتائج ا��دول رقم : املصدر 

  

         �0.47ساوي   prob ( J – B )ي�ب�ن لنا أن ):  10 – 3( من خالل النتائج ا��صل عل��ا �� الش�ل رقم   

و عليھ فإننا نقبل فرضية العدم ال�� تنص ع�� أن �خطاء العشوائية ت�بع التوز�ع  0.05و �� قيمة أك�� من 

  .الطبي�� و نرفض الفرضية البديلة 

   :اختبار مقدرة النموذج ع�� الت�بؤ/ د 

  : ل�ساوي لثايل كما يو��ھ الش�ل التا�� يمكن اختبار مدى مقدرة النموذج ع�� الت�بؤ باستخدام معيار عدم ا    

  

  

  

  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-40000 -20000 0 20000 40000

Series: Residuals
Sample 1995 2017
Observations 23

Mean       1.25e-11
Median   3639.888
Maximum  49032.29
Minimum -39496.35
Std. Dev.   19819.36
Skewness   0.523577
Kurtosis   3.689639

Jarque-Bera  1.506628
Probability  0.470804
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  توضيح اختبار معيار ثايل ) : 11 – 3(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باستخدام برنامج ايفيوز )  12 – 3( من إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� نتائج ا��دول : املصدر 

  

من خالل الش�ل أعاله ي�ب�ن لنا أن النموذج لھ مقدرة ت�بؤ�ھ مقبولة و �ذا من خالل معامل ثايل حيث   

�Uأن قيمتھ صغ��ة  =   .، ما يفسر ع�� أن النموذج لھ مقدرة ت�بؤ�ھ�� تؤول إ�� الصفرو ال  0.073

  جما�� مقارنة القيم الفعلية و القيم املقدرة للناتج ا�����( PIB ) : 

 

 

 

 

  

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

PIBF ± 2 S.E.

Forecast: PIBF

Actual: PIB

Forecast sample: 1995 2017

Included observations: 23

Root Mean Squared Error 19383.72

Mean Absolute Error      15004.33

Mean Abs. Percent Error 16.72836

Theil Inequality Coefficient  0.073589

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.026658

     Covariance Proportion  0.973342
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  نة القيم الفعلية والقيم املقدرةيو�� منح�� مقار ): 12 – 3(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Eviewsباستخدام برنامج )  12 – 3( م�ن إعداد الطالبت�ن باعتماد ع�� نتائج ا��دول رقم : املصدر

  

 .�عيدة عن القيم الفعليةمن خالل الش�ل أعاله ي�ب�ن لنا بأن القيم املقدرة ل�ست 
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  : الفصلخاتمة 

ائر حاولنا �� �ذا الفصل القيام بدراسة قياسية    ألثر �س�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي �� ا��ز

و ذلك باستخدام طرق و أساليب )  2017 – 1995( خالل الف��ة املمتدة  ( PIB )املع�� عنھ بالناتج الداخ�� ا��ام 

كمية و منا�� �قتصاد القيا��� حيث تم تحديد متغ��ات النموذج القيا��� و تجميع بيانات إحصائية من عدة 

، تمت معا��ة �ذا النموذج باستخدام ذج قيا��� بواسطة برنامج �يفيوز مصادر و �عد ذلك بناء و تقدير نمو 

و ذلك ��دف معرفة مدى توافق الفرضيات املوضوعة و تب�ن لنا من خالل دراس�نا معاي�� اقتصادية و إحصائية 

لالس�ثمار السيا�� أثر موجب ع�� النمو �قتصادي إذ أن �ناك عالقة طردية ما ب�ن مؤشرا��ا  أنالقياسية 

كن أن ي�ون قطاعا ، و بالتا�� يمكن اعتبار أن القطاع السيا�� يمدروسة و الناتج ا���� �جما��السياحية امل

، كما يمكن �عتماد عليھ كقطاع لة و يحقق الدخل الفردي و الوط���شيطا و حيو�ا �سا�م �� ا��د من البطا

 .ا��روقات ملرحلة ما �عد الب��ول، و أن ي�ون منافسا لھبديل لقطاع 
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�قتصادية و ذلك من خالل �نفاق ع�� قد ش�دت �ونة �خ��ة ا�ساع دور الدولة و تدخل�ا �� ا��ياة 

القطاعات التا�عة ل�ا، حيث �س�� الدول من وراء ذلك إ�� تحقيق أ�داف�ا املسطرة، و من ب�ن �ذه الدول 

فقد سعت منذ �ستقالل إ�� يومنا �ذا لتحقيق نمو اقتصادي متنوع و مقبول م��وب ب�نمية " ا��زائر"

و ذلك من خالل ����� طاقة �م�انيات ال�شر�ة و املالية املدرجة ��  مستدامة �عيدة عن قطاع ا��روقات،

ال��امج ال��مة ال�� وفر��ا لذلك، ل�ذا فإن ا��زائر تطمح إ�� ترقية القطاع السيا�� و تطو�ره باعتباره أحد 

  .الدخل القومي أ�م ��شطة �قتصادية ال��مة و ال�� ال يمكن تجا�ل�ا ملا �عققھ من ز�ادة و تنو�ع �� مصادر

يت�� جليا من خالل دراس�نا أن السياحة �انت و ما تزال واحدة من أ�م القطاعات �قتصادية املوفرة  -

للتدخل حيث �عت�� محر�ا للنمو �قتصادي من خالل �شكيل الناتج الداخ�� ا��ام و تحقيق إيرادات بالعملة 

لب ع�� العمالة باعتبار�ا من أك�� القطاعات ذات الصعبة كما أن انتعاش السياحة سيؤدي إ�� ز�ادة الط

الكثافة العالية من العمالة، كما أ��ا مجال واسع ��ذب رؤوس �موال �جن�ية من خالل السياح و املس�ثمر�ن، 

و ل�ي ت�ون السياحة �� ا��زائر مبادرة للدعم �قتصادي و بديال اقتصاديا ملرحلة ما �عد الب��ول البد من 

�افة �م�انيات و املقومات السياحية ال�� تحوز عل��ا و ���يع �س�ثمار السيا�� الذي �عد عنصرا  استغالل

م�ما من عناصر التنمية و الذي من شأنھ أن �س�م �� تحقيق نمو اقتصادي و اجتما�� واسع إذا ما توافرت 

  .الظروف املالئمة لذلك

كب��ة، فر�دة و متم��ة تؤ�ل�ا ألن ت�ون من أ�م دول العالم  و ع�� الرغم من امتالك الزائر ملقومات سياحية -

جذبا للسياح، إال أ��ا لم ترق إ�� مستوى املطلوب �س�ب سوء �ستغالل و إ�مال قطاع السياحة �� مختلف 

برامج التنمية �قتصادية ن�يجة اعتماد�ا ع�� قطاع ا��روقات، و �ن �عدما اتخذت س�يل�ا إ�� طر�ق �صالح 

أصبح تنو�ع املوارد �قتصادية ضرورة حتمية تفرض عل��ا ان��اج سياسة سياحية جديدة ��دف إ�� ترقية و 

تطو�ر املنتوج السيا�� و ��تمام باالس�ثمار فيھ، الذي من شأنھ رفع مستوى النمو �قتصادي للبلد، �مر 

  .الذي دعا إ�� ��تمام بتعظيم ال�شاط السيا�� �� ا��زائر

� إطار الدراسات �قتصادية ال�لية، �ان �سليط الضوء ع�� أثر ال�شاط السيا�� ع�� النمو �قتصادي �� � -

ال�دف ) 2017-1995(ا��زائر من خالل تأث�� �عض املتغ��ات السياحية ع�� الناتج ا���� �جما�� خالل الف��ة 

نحدار املتعدد �� محاولة لبناء نموذج قيا��� الرئ���� من �ذه الدراسة و �� س�يل ذلك تم استخدام أسلوب � 

  .ي��ز أ�م املتغ��ات السياحية املؤثرة ع�� النمو �قتصادي

  :و من خالل ما سبق يمكن إيجاز النتائج التالية -

تطور مف�وم �س�ثمار بتطور �قتصاد حيث �عت�� �س�ثمارات السياحية أحد املتغ��ات ال�امة �� �قتصاد     

باعتبار�ا عنصرا حساسا �� تنمية القطاع السيا�� من ج�ة و عنصرا �اما �� التنمية �قتصادية من و ذلك 

ج�ة أخرى، و عليھ فإن �س�ثمار السيا�� �عد من ب�ن أ�م املداخيل ال�� يمكن �سناد عل��ا �� �قتصاد 

  .الوط��، و �ذا ما يؤكد ��ة الفرضية �و��
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عية ال�� تزخر ��ا ا��زائر و ا���ود الكب�� لتطو�ر السياحة إال أن القطاع السيا�� بالرغم من املؤ�الت الطبي

  .بقي ثانو�ا و لم ينل حظھ من الرعاية و الدعم و لم �عرف �قالع امل�شود

واقع قطاع السياحة �� ا��زائر يواجھ العديد من التحديات ال�� �عت�� بمثابة العوائق ال�� تحول دون تطور �ذا 

  .طاعالق

تو�� ا���ومة ا��زائر�ة مؤخرا ا�تماما كب��ا باالس�ثمار السيا�� ضمن سياس��ا و إس��اتيجي��ا ��دف �رتقاء 

  .بالقطاع السيا��

اختلف املفكرون �قتصاديون حول العوامل و السبل و �س��اتيجيات ال�� يمكن من خالل�ا �عميق النمو 

و النظر�ات املتعلقة بھ، حيث تم تناول �ذا املف�وم من جوانب متعددة، �قتصادي مما أدى إ�� �عدد املفا�يم 

  .و �ذا ما يؤكد ��ة الفرضية الثانية

أثب�ت الدراسة التطبيقية للنموذج �قتصادي القيا��� املفسر للعالقة ب�ن معدالت النمو �قتصادي املمثل 

السياحية با��زائر من خالل عالقة �نحدار  بالناتج الداخ�� ا��ام و السياحة املمثلة ب��م �س�ثمارات

  :ا��طي املتعدد أنھ

توجد عالقة تأث��ية طردية ذات داللة معنو�ة ب�ن الناتج الداخ�� ا��ام و �س�ثمار السيا�� و �ذا ما يؤكد  -

  .��ة الفرضية �خ��ة

يمنع من محدودية مسا�مة السياحة �� التأث�� �يجا�ي لالس�ثمار السيا�� ع�� النمو �قتصادي �� ا��زائر ال  -

  .ت�و�ن الناتج القومي

يبقى الر�ان �سا��� لتطو�ر القطاع السيا�� و جعلھ موردا بديال لقطاع ا��روقات �و إ�شاء قاعدة سياحية  -

  .��مة بإم�ا��ا تحقيق قيادة تنمية اقتصادية حقيقية �� ا��زائر

الناتج الداخ�� ا��ام و عليھ يمكن القول أن �س�ثمار  السيا��  �لما زادت �سبة �س�ثمار السيا�� ارتفع -

�سا�م �� دعم �قتصاد الوط�� من خالل ما يوفره من فرص عمل �سا�م �� الدخل السيا�� أي أنھ يمكن 

تقو�ة القطاع السيا�� �� ا��زائر من خالل �� املز�د من �س�ثمارات السياحية و �عتماد ع�� السياحة 

  .اس��اتي�� ملرحلة ما �عد الب��ول كبديل

  :التوصيات

ع�� ا��زائر أن تكثف ا���ود لل��وض بالقطاع السيا�� و ترقيتھ لالستفادة أك�� من الدور �قتصادي  .1

الذي يلعبھ و الذي ينعكس باإليجاب ع�� م��ان املدفوعات و ع�� الناتج ا���� �جما�� و كذا مستوى 

 .مع�شة �فراد

اس��اتيجيات سياحية تتالءم مع املقومات الطبيعية و الثقافية و التار�خية ال�� تمتلك�ا وضع خطط و  .2

 .ا��زائر
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توف�� الشروط التحف��ية لالس�ثمار خاصة املادية م��ا، ع�� اعتبار أن القطاع السيا�� يتطلب أمو�  .3

 .��مة، و إ�شاء صندوق لضمان �س�ثمارات السياحية

ول الرائدة سياحيا و خاصة الدول الشقيقة مثل تو�س و املغرب ال�� تزخر �ستفادة من خ��ات الد .4

 .تقر�با بنفس �م�انيات و املؤ�الت السياحية

رفع كفاءة العامل�ن �� ا��ال السيا�� من خالل إجراء دورات ت�و��ية و كذا إرسال �عثات إ�� ا��ارج      .5

 .ط السيا�� و الفند��و املشاركة �� التظا�رات و الندوات ا��اصة بال�شا

رد �عتبار للقطاع السيا�� ب���يع املس�ثمر�ن �� �ذا ا��ال و العمل ع�� كبح مختلف العراقيل،  .6

 املعوقات و التحديات ال�� تواجھ �س�ثمار السيا��

وضع خر�طة الس�ثمارات السياحية وفك العزلة عن املناطق النائية و كذا تحديد املواقع ا��صصة       .7

 .الصا��ة لالس�ثمار السيا�� و �س�يل سبل إقام��ا ملا �ش�لھ من أ�مية �� دعم السياحةو 

 .إ�شاء بنك متخصص �� تمو�ل �س�ثمارات السياحية .8

�س�يل م�ام الباحث�ن و ا��طط�ن السياحي�ن، من خالل توف�� قاعدة بيانات خاصة باإلحصائيات  .9

تاج�ا �ذا النوع من الدراسات القياسية لضمان نتائج السياحية ت�ون شاملة ملعظم املؤشرات ال�� يح

 .أك�� دقة و أك�� تفس��ا للواقع

تكثيف الدراسات القياسية ل�افة جوانب ال�شاط السيا�� و تأث��ه و تأثره ببا�� املتغ��ات �قتصادية  .10

 .ل�ي ي�س�� إيضاح الرؤ�ة ا��قيقية و ال��وض بالقطاع السيا�� �� ا��زائر

  

�� نأمل أننا قد وفقنا �� إنجاز �ذا البحث، كما أن وقوفنا عند �ذا ا��د ال �ع�� تمام الدراسة و �� �خ    

  .�� �ذا ا��ال، بل العكس من ذلك ف�و يمثل انطالقة جديدة لدفع بحوث أخرى مستقبلية أك�� عمقا و نفعا
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  :امل��ص

العصور النفسية و تطورت ع�� �عت�� السياحة ظا�رة اجتماعية تن�ثق من ا��اجة لتحقيق رفا�ية   

لتصبح صناعة اقتصادية مسا�مة �� إ�عاش اقتصاد الدول و الرفع من م��ان املدفوعات و التوسيع �� سوق 

العمل بالتا�� ا��د من مش�ل البطالة مما �سا�م �� تحقيق معدالت نمو اقتصادية م�سارعة و ي�ون ذلك من 

و عملت ا��زائر ع�� استغالل مؤ�ال��ا      . عخالل �س�ثمار و توف�� مرافق و فنادق و خدمات تخدم �ذا القطا

و مقوما��ا السياحية من خالل بناء برامج تنمو�ة تخص �ذا ا��ال و بالرغم من محاول��ا ب��قية إال أ��ا ال زالت لم 

تحقق �ذا ال�دف �س�� �عد و �ذا ما وصلنا إليھ من خالل دراس�نا ملوضوعنا عن أثر �س�ثمار السيا�� ع�� 

مو �قتصادي �� ا��زائر مستخدم�ن املن�� الوصفي و التحلي�� كما قمنا بدراسة قياسية معتمدين �� التقدير الن

من أجل قياس عالقة ب�ن �عض املؤشرات  7ع�� طر�قة املر�عات الصغرى العادية مستخدم�ن برنامج ايفيوز 

كن �عتماد عليھ �� الت�بؤ إذ أنھ ال �عا�ي من السياحية و الناتج ا���� �جما�� و تحصلنا ع�� نموذج صا�� و يم

  .مشا�ل القياسية كما أن املؤشرات السياحية ل�ا أثر معنوي موجب و مسا�م �� تحقيق النمو �قتصادي

  :ال�لمات املفتاحية

 .السياحة، �س�ثمار السيا��، النمو �قتصادي، نموذج �نحدار املتعدد

  

Résumé : 

Le tourisme est un phénomène social qui émerge de la nécessité de parvenir au bien-être 

psychologique et à évolué à travers les âges pour devenir une industrie économique qui contribue à 

relancer l’économie des pays et à relever le balance des paiements et l’expansion du marché du 

travail, réduisant ainsi le problème du chômage, ce qui contribue à atteindre des taux de croissance 

économique rapides, et ce grâce à investir et fournir des installations, des hôtels et des services qui 

servent ce secteur. L’Algérie à travaillé pour tirer parti de ses qualifications et ingrédients 

touristiques en construisant des programmes de développement dans ce domaine et malgré ses 

efforts, elle n’a toujours pas atteint cet objectif supérieur, et c’est ce que nos avons atteint grâce à 

notre étude de la question de l’impact de l’investissement touristique sur la croissance économique 

en utilisant l’approche analytique descriptive. Nous avons également étudié une mesure accréditée 

dans l’estimation en utilisant la méthode régulière des moindres carrés en utilisant le programme 

Eviews (7) afin de mesurer une relation entre certains indicateurs touristiques et le produit intérieur 

brut et nous avons obtenu un modèle valide sur lequel on peut se fier dans les prévisions car il ne 

souffre pas de problèmes standard comme les indicateurs du tourisme l’ont Effet moral positif et 

contributif sur la réalisation de la croissance économique. 

Mot clés : tourisme, Investissement touristique croissance économique - model de régression 

multiple.      

 


