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 في عمره؛  اهللأطال  
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وابن أختي    حياةا معي عبء ال  تقـاسموا و أ خواتي الذين "لخضر، عبد االله" خوتيإ 

 ؛ "محمد فؤاد"
ابي الثاني وسندي،    عبد القـادر "  يمينة  " بنجدي رحمه اهلل  ل الروح الطاهرة    الى  و 

 ؛" وزوجته  أبو بكر الصديق بن يمينةالى خالي " 
الذي كلما   "محمد رمضاني" كما أهدي ثمرة جهدي ألستاذي الكريم الدكتور:

تظلمت الطريق أمامي لجأت إليه فـأنار ها لي و كلما دب اليأس في نفسي زرع فيا األمل  
ألسير قدما و كلما سألت عن معرفة زودني بها و كلما طلبت كمية من و قته الثمين  

و    االقتصاديةوفره لي بالرغم من مسؤولياته المتعددة؛ إلى كل أساتذة قسم العلوم  
التسيير؛ و إلى كل من يؤمن بأن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا و  علوم  التجارية و 

 ..في أنفسنا قبل أن تكون في أشياء أخرى
 حراث حنان                                                                            

Harrats Hanane 
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عديد من البلدان لمهم ل نشاطوفي العالم  السياحة اليوم، هي واحدة من أسرع الصناعات نموا

ة تتضمن التخطيط واالستثمار صناعة متكامل كما أنها تعتبر، منها الناميةوحتى المتقدمة 

تتفاعل مع وتعتمد على قطاعات  متعددة المراحلصناعة والتسويق والتوزيع، فهي بذلك 

ي مجال خصوصا فعدا لعملية التنمية االقتصادية واالقتصاد األخرى، ولهذا تعتبر عامال مسا

بعد ان  االخرى البنية التحتية لالقتصاد مثل الطرق وشبكات المواصالت والخدمات السياحية

 كالبنك العالمية المنظمات بها اهتمتو ،والمعاهد الجامعات في يدرس مجردا   ِعلما  كانت 

 بين للتقريب ومهم أساسي كعامل  السياحة إلى تنظر أصبحت التي اليونسكو ومنظمة الدولي

 .الثقافات

الخدمية الصادرات فهي من ، أهم القطاعات في التجارة الدوليةمن حيث أصبحت السياحة 

زيادة الناتج المحلي في  الفعالةومساهمتها الحديثة ذات تأثير على ميزان المدفوعات 

 وسويسرا والنمسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا المتحدة الواليات في، كما هو الشأن اإلجمالي

 مداخيل على الحصول التي استطاعت العالم بلدان من وغيرها وتركيا وإنكلترا وفرنسا

 ينفقه بما وذلك زيادة إيرادات النقد األجنبياضافة الى .،يالسياح القطاع من كبيرة سنوية

 خصوصا   الصعبة العمالت أنأحدا  ينكر وال العمالت، هذه من والخدمات السلع على السائح

 وتسند والخدمات السلع استيراد من البلد تمكن والمغرب، وتونس كمصر النامية الدول في

توفير ، مع للسكان المحليين المعيشة وغالء التضخم من التقليل إلى يؤدي ما المحلية العملة

، ووفقا لتقارير )المجلس واالجتماعي المعاشي مستواهم يدعم مماللمواطنين  فرص عمل 

 من أكثر إيجاد في ساهمت والسفر السياحة صناعة فإن ((WTTCالعالمي للسياحة والسفر 

 القرن خالل العالم أنحاء جميع في مباشر غير أو مباشر بشكل شهريا   عمل فرصة مليون

 السياحة صناعة توفرها والتي األخيرة السنوات في العمل فرص تضاعفت وقد، الماضي

 .العالم بلدان معظم في والسفر

قطاعا خدميا بامتياز، حيث يعتمد على تقديم خدمات الراحة والطعام والنقل فضال عن عدها 

، ولذا فإن إلشباع حاجيات ومتطلبات السائح بالدرجة االولىوالتسوق والترفيه  وغيرها 

فر الجودة يعتبر من الخصائص األساسية التي يجب ان تكون مصاحبة لجميع الخدمات تو

يار الوجهة السياحية مما يستوجب االهتمام بتحسين تفي اخ االسياحية، فهي عنصرا استراتيجي

ودة عالية ومنافذ توزيعية ، وذلك بتقديم برامج سياحية بخدمات ذات جهذه الخدماتمستوى 

على عدة محاور وسبل متكاملة لتحقيق ميزة تنافسية في اسواق عالمية ، مع االعتماد مناسبة

  تتسم بشدة المنافسة.  

 

هذا وقد اعتمدت منظمة السياحة العالمية والمنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( مؤشرات 

 خاصة بالقطاع السياحي، ووضعت ضمن تقرير يصدر كل سنتين يسمىالللقدرة التنافسية 

تقرير التنافسية السياحة والسفر، اذ أن هذا التقرير جاء موسعا ال يختزل تنافسية القطاع 



عـــامـــة مــقــدمــــــــــــــــة  

 

 
2 

السياحي في مؤشر أو مؤشرين بل جاء ليغطي كافة االبعاد المكونة للمنتجات والخدمات  

واخر تقرير له الصادر في  2007عام  له السياحية وتنافسيتها محليا ودوليا، وكان أول تقرير

، تضمن حزمة واسعة من WTTCعن المجلس العالمي للسياحة والسفر  2017عام 

 دمات السياحية فضال عن جودة هذه االخيرة،منها مستوى االسعار للمنتجات والخالمؤشرات 

نتاجية وجودة القوى العاملة ودرجة التنويع في الخدمات السياحية اضافة الى مستوى اال

     رجية مقارنة بالمنتجات السياحية في دول أخرى. وأدائها في االسواق المحلية والخا

في ضوء هذه المؤشرات أصبح القطاع السياحي في سلم أولويات العديد من دول العالم وبات 

يشكل ميزة تنافسية القتصاديات الكثير من الدول المتقدمة والنامية، حيث أصبحت هذه الدول 

ووسيلة لتحسين الظروف االقتصادية نامية منها تنظر الى السياحة كطريقة الالسيما 

التي مست 2009واالجتماعية وتنويع الهياكل االقتصادية لها، خاصة بعد االزمة النفطية لعام  

 لهذهالدول التي تعتمد على قطاع المحروقات كمورد اساسي لها، بل تحول قطاع السياحة 

ظل المزايا والمؤهالت السياحية ومورد مالي، خاصة في دها كمحرك اساسي وداعم القتصا

، واستنادا الى بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث سجلت حوالي التي تحتضنها

من الناتج المحلي االجمالي العالمي  %10.4، كما شكلت السياحة 2016مليار سائح لعام  1.2

من الناتج المحلي  %4.1السفر العالمي، وما نسبته وفقا لمجلس السياحة و 2017ي عام ف

من العمالة في منطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وفي ظل  %5.9االجمالي و

     ع هذه النسب بشكل اكبر في السنوات االخيرة في العالمي النامي. فة ترتلالتطورات الحاص

بين الدول النامية التي تسعى الى تنمية  تأتي الدول المغاربية )الجزائر، تونس، المغرب( من

، فالجزائر تهدف الى ذلك اقتصاديات هذه الدولالقطاع السياحي للدور الكبير الذي يلعبه في 

لتنويع مصادرها وتوفير موارد داعمة لقطاع المحروقات على المدى الطويل، خاصة في 

واعتبرت السياحة الرهان ظل انهيار اسعار النفط التي تشهدها خالل السنوات االخيرة، 

من بين الدول المغاربية  أما عن تونس االكثر مالئمة للمؤهالت السياحية التي تزخر بها،

 تالتي اهتدت الى جعل السياحة وسيلة لتحقيق غاياتها وتعكس السياسات واالستراتيجيا

احة والفرص المرسومة االفاق لتوسع النشاط االقتصادي بالعالقة مع الميزات التفاضلية المت

التي يوفرها التموقع المميز لتونس كقطب جهوي للخدمات بصفة عامة والسياحة بصفة 

الى تفوق القطاع السياحي  ىخاصة مع اعتبار قطاع السياحة والسفر من اولويتها، هذا ما أد

من هذه الدول والمغرب هو االخر  ، التونسي واحتالله مكانة هامة في االقتصاد التونسي

متع بمقومات جذب مميزة تتيح له ايجاد بديل اقتصادي وباعتباره كمورد ثاني الذي يت

كما يتميز بمؤهالت سياحية متنوعة من تراث حضاري عريق، وموقع لالقتصاد المغربي، 

السياق يسعى المغرب  بنية سياحية وفندقية مهمة، في هذاجغرافي استراتيجي اضافة الى 

وتعزيز تسويق وجهة المغرب في االسواق العالمية  باستمرار الى تحديث قطاع السياحة
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الى دعم عنصر تنمية السياحة المستدامة لرؤية  ةوالحفاظ عليه كبلد مفضل للسياح، باإلضاف

  لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليا ودوليا. 2020

اولى الباحثون في مجال تنافسية السياحة والسفر في دول العالم خالل السنوات االخيرة 

، Bottiet Al 2009  ومحدداتهاالسياح اهتماما كبيرا بـ القدرة التنافسية للمقصد في جذب 

Grouch & Ritch1999،Dwyer &Kim2003  ،Dwyer Mellor,livaic,Edwards & 

Kim2004 ،Gomezelj & Mihaliç 2008 ،Ritchie & Grouch 2005   الدراسات  وبعض

، حيث Hall 2007 ، Mazanec &Ring 2011التي تناولت قياس القدرة التنافسية منها 

أشارت بعض الدراسات المذكورة سالفا عن القدرة التنافسية هو ان الوجهات االكثر قدرة 

من قبل السياح في الوجهة مما على المنافسة ستجذب المزيد من السياح وذلك بزيادة االنفاق 

يؤدي الى زيادة الناتج المحلي االجمالي والنمو االقتصادي في الوجهة، مما يعني ارتفاع 

ين، مع هذا الهدف ولمعرفة ما اذا كانت جودة وتنافسية لرفاهية االقتصادية للسكان المحليا

الخدمات السياحية تساهم بشكل ايجابي ومباشر في اقتصاديات الدول المغاربية تستلزم علينا 

باستخدام وبتطبيق مجموعة من النماذج القياسية والطرق الكمية التي تسمح بالحصول على 

وتأثيرها على النمو  الخدمات السياحية نتائج تفضي الى تفسير عالقة جودة وتنافسية 

   االقتصادي للدول محل الدراسة.

 االشكالية: 

تنافسية وجودة الخدمات السياحية ولما لها من تأثيرات  لقياسالتطرق من هذا السياق تم و 

مزايا نسبية مرتبطة على النمو االقتصادي للدول المغاربية بالنظر لما تتمتع به من 

 اريخ ...الخ ، ومنه يمكننا طرح اإلشكالية التالية : التبالجغرافية و

ما مدى تأثير جودة وتنافسية الخدمات السياحية في دعم  النمو االقتصادي  -

 المغاربية ؟             للدول 

 

 : االسئلة الفرعية التاليةومن خالل هذه اإلشكالية يمكننا طرح 

  السياحية في إطار االقتصاد السياحي؟كيف تحدد محددات القدرة التنافسية للخدمات 

  ماهي مكامن القوة والضعف للصناعة السياحية المغاربية في ظل مؤشرات التنافسية

 السياحة العالمية؟

 جودة الخدمات في القطاع السياحي يمارس أثار هل أن ارتفاع درجة التنافسية و

 ؟على النمو االقتصادي للدول المغاربية ةإيجابي

 ة:فرضيات الدراس
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لإلجابة على االشكالية المطروحة واالسئلة الفرعية تم صياغة مجموعة من الفرضيات 

 التالية:

   تحدد تنافسية الخدمات السياحية والقطاع السياحي على اساس حزمة شاملة من

المؤشرات تعكس كل الجهات ذات العالقة بالقطاع السياحي والخدمات السياحية 

خاصة، منها التنافسية السعرية وجودة الخدمات ذات العالقة بالقطاع) النقل، الفندقة، 

  الموارد البشرية، التكنولوجيا...الخ(.

  يمكن للمؤهالت والمقومات السياحية المغاربية أن تدفع بمعدالت النمو االقتصادي

 ايجابيا وبتفاوت نسبي .   

  ان ارتفاع درجة القدرة التنافسية للقطاع السياحي في الدول المغاربية بما فيها جودة

الخدمات السياحية أن تساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب السياحي أو باألحرى 

ب أكبر عدد ممكن من السياح الى المقصد مما يؤدي الى الزيادة في االنتاج لهذا جذ

القطاع، مما يؤدي الى زيادة النمو االقتصادي للدول المغاربية خاصة بالنسبة لتونس 

 والمغرب.

    أهمية البحث : 

السياحة في تأتي أهمية الدراسة من قيمتها العلمية وجدية الموضوع في ابراز أهمية قطاع 

اقتصاديات الدول المغاربية، وذلك  تنويع النشاط االقتصادي للدول من خالل زيادة الناتج 

السياحية من ثم تأثيرها على ميزان المدفوعات  تالمحلي االجمالي وزيادة اإليرادا

وامتصاص البطالة، وكذا ابراز االهتمام الدولي واالقليمي والمحلي الحديث بقياس القدرة 

افسية السياحة والسفر من خالل تقارير تسعى إلبراز الموقع التنافسي لمختلف الدول التن

، وأيضا ادراك مدى تقدم أو التأخر الذي تعيشه تلك والمغاربية السياحية السيما النامية منها

اس مستوى كأداة مهمة في قي االدول في مختلف مؤشرات التنافسية السياحة والسفر باعتباره

سياحية للدول، كما يعتبر البحث من االبحاث العربية القليلة والتي تناولت قياس التنمية ال

مؤشرات جودة وتنافسية الخدمات السياحية على النمو االقتصادي والتي كانت معظمها 

 تتمحور حول دراسته في اطار تحليلي لهذه المؤشرات فقط.

 أهداف البحث:

  والسائح عامة والخدمات السياحية اعطاء مفاهيم اساسية ذات الصلة بالسياحة

وتنافسية السياحة والسفر خاصة مع االلمام بمختلف المفاهيم والمقاييس المرتبطة بالنمو 

 االقتصادي، اضافة الى االهمية االقتصادية لقطاع السياحة.

 الدول المغاربية سياحيا من خالل ابراز االمكانيات السياحية الطبيعية  دراسة تموقع

 والثقافية والتاريخية والمادية التي تزخر بها الدول المغاربية.
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  تحليل االداء السياحي للدول المغاربية من خالل معرفة أثره على اقتصاديات الدول

 االجمالي، العمالة...الخ. المغاربية المتمثلة في ميزان المدفوعات، الناتج المحلي

  ة رالتعرف على الترتيب التنافسي السياحي للجزائر واسباب تأخرها من حيث القد

التنافسية السياحية بإجراء مقارنتها مع الدول المغاربية االخرى )تونس والمغرب(، 

استنادا الى المحددات التي تم وضعها في تقرير مؤشر التنافسية السياحية الصادر 

الى غاية اخر تقرير له الصادر  2007منتدى االقتصادي العالمي ابتداءا من عن ال

  . 2017عن

  محاولة بناء نموذج قياسي لمعرفة مدى مساهمة تأثير مؤشرات جودة وتنافسية

في جذب اكبر عدد من السياح داخل الدول المغاربية مع دراسة الخدمات السياحية 

 المتغيرات.بين هذه TYDLالعالقة السببية 

 السببية دراسة عالقة التكامل المشترك وTYDL النمو بين الطلب السياحي و

االقتصادي للدول المغاربية من ثم اجراء مقارنة بين دول محل الدراسة انطالقا من 

 النتائج المتحصل عليها في اداء التنافسي السياحي لهذه الدول.

 

 

 

 

 تحديد اطار الدراسة:

تأثير جودة وتنافسية الخدمات السياحية في دعم النمو االقتصادي للدول من أجل معرفة مدى 

المغاربية باستخدام مجموعة من النماذج القياسية، تم توظيف البيانات واالحصاءات المتوفرة 

لدى ثالث دول مغاربية والتي تتمثل في كل من الجزائر وتونس والمغرب  وذلك لتوفر لديهم 

من مزايا نسبية وقواسم مشتركة المرتبطة  هذه الدول  لما تتمتع  بهكافة البيانات مع النظر 

بالجغرافية والتاريخ ومجموعة من االمكانيات...الخ، وتم الغاء من الدراسة كل من ليبيا التي 

اليزال قطاع السياحة فيها متدهور مع عدم بروزها في قائمة الدول لتقرير التنافسية السياحة 

، موريتانيا هي االخرى التي لم تتوفر لها لهذا المجال لى بيانات كافيةوالسفر وعدم توفرها ع

أما عن االطار المستعملة في الدراسة، السياحة واحصائيات وبيانات اطالقا حول مؤشرات 

 .   2017الى غاية  1995الزمني للدراسة كانت من سنة 

 الدراسات السابقة: 
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االجنبية منها  التي تناولت موضوع  ةهناك مجموعة من الدراسات واالوراق البحثي 

 التنافسية السياحة والسفر تتمثل في:   

  االداء واألثر االقتصادي أطروحة دكتوراه بعنوان :"  "صليحة عشيدراسة لــ "

-2010، قدمت في جامعة باتنة سنة واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب"

حة في الجزائر ومقارنته بدول واقع قطاع السيا، وقد حاولت فيها الباحثة إبراز 2011

المقارنة االخرى لتونس والمغرب، وذلك من خالل الوقوف على اثار أداء القطاع السياحي 

القتصادي للدول  كدعمه لميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي االجمالي، اعلى الجانب 

المحللين من خالل توفير  والجانب االجتماعي لها كتحسين المستوى المعيشي للسكان

مناصب شغل، وكذا إظهار مختلف المقومات السياحية التي تتوفر عليها هذه الدول، ومقارنة 

نتائج السياسات التنموية بشأن هذا القطاع في الجزائر وتنوس والمغرب، مع ابراز الفروقات 

بحث، وتوصلت بينها على مستوى أهم المؤشرات السياحية التي تم االعتماد عليها في ال

بتونس والمغرب، رغم الدراسة الى ضعف االثار التنموية لقطاع السياحة في جزائر مقارنة 

  امتالكها مقومات سياحية هائلة.

 قياس محددات تدفق "أطروحة دكتوراه بعنوان  :" بودية فاطمة"دراسة لــ

قدمت في "، دراسة حالة الجزائر وتونس(-الصادرات السياحية باستخدام نموذج الجاذبية

وفيها قد تناولت الباحثة ابراز واقع القطاع  ،2018-2017جامعة حسيبة بن بولعيد شلف سنة 

لجزائري والتونسي واستقصاء دوره في دفع عجلة النمو االقتصادي من خالل االسياحي 

معرفة أثره على المتغيرات االقتصادية االخرى المتمثلة في ميزان المدفوعات، والناتج 

االجمالي والعمالة، كما هدفت الى قياس أهم العوامل المؤثرة في تدفق الصادرات  المحلي

-2000السياحية الى الجزائر وتونس باستخدام نموذج الجاذبية خالل الفترة الواقعة بين )

دولة من أربعة مناطق أساسية  31، وتم في ذلك استعمال مجموعة من البيانات عن (2015

مثل في منطقة أوروبا والمنطقة العربية ومنطقة أمريكا ، أسيا بتوافد منها السياح، تت

وأوقيانوسيا، وتضمن نموذج الجابية المقترح من قبل الدراسة مجموعتين من المتغيرات 

لمستقلة، وتتمثل االولى في العوامل المتعلقة بالطلب على الخدمات السياحية في البلد ا

مل المتعلقة بالقدرة على العرض بدولة المقصد تلبية المستقبل، أما عن الثانية تتمثل في العوا

لهذا الطلب، وتوصلت الدراسة على مجموعة من النتائج منها أن أهم العوامل المؤثر في 

جذب السياح الوافدين الى الجزائر هي الدخل الفردي وحجم السكان في الدول المصدرة 

فة الى المتغيرات الوهمية للسياح الى جانب عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر إضا

الحدود المشتركة، وعدم معنوية بعض المتغيرات منها لة في التاريخ االستعماري والمتمث

سعر الصرف الحقيقي وهذا يعود والبنية التحتية للسياحة اضافة الى سعر النسبي للسياحة 

توصلت اليه  الى أن معظم الوافدين للجزائر لغرض االعمال، واالمر ال يختلف بالنسبة لما

ن أفي نتائج تقدير نموذج الجاذبية في حالة تونس بالنسبة لدول الدراسة مجتمعة، اال 
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من السياح في تونس وهو الترفيه  ممكنهم والذي من خالله يجذب أكبر عدد األالغرض 

         واالستجمام.

  التنافسية وأهمية واقع  أطروحة دكتوراه بعنوان " :" زيان بروجة علي"دراسة لـــ

قدمت في جامعة ، السياحية للدول العربية في ظل التحديات المعاصرة دراسة حاالت"

والتي من خاللها حاول الباحث االلمام بأهم ، 2018-2017حسيبة بن بولعيد شلف سنة 

المفاهيم االساسية والنظرية والتسويقية للسياحة ومبادئها باإلضافة الى تبيان االهمية 

ناعة السياحة في االقتصاد، مع ابراز مختلف ابعادها التنموية والتنظيمية، االقتصادية لص

وكان أهم جانب لهذه الدراسة يتمحور حول دراسة تنافسية السياحة العربية ومؤشرات 

قياسها في ظل التحديات المعاصرة التي افرزاها البيئة السياحية المحلية والدولية ،واسقاط 

مثل في السعودية ومصر والجزائر، وتوصلت نتائج الدراسة ذلك على ثالث دول عربية تت

الى أنه توجد عالقة بين التنافسية السياحية للدول العربية والتحديات المعاصرة وذلك من 

خالل اثبات على أن التنافسية السياحية تأثرت من جراء االزمة االقتصادية العالمية كما 

لية اضافة كبيرة في مختلف الدول العربية البتروأبانت أن انخفاض البترول كان له تداعيات 

االمنية التي تعرضت لها المنطقة العربية مما ادى الى تراجع عدد الى االزمات السياسة و

كبير من السياح الوافدين الى المنطقة، أيضا تأخرها في المجال التكنولوجي وهذا كان 

أن تي توصلت فيها الدراسة على بالنسبة للدول العربية جملة أما عن الجزائر خاصة وال

صناعة السياحة الجزائرية غير تنافسية نتيجة ضعف جودة خدمتها السياحية وضعف البنية 

احة وغياب الكفاءات البشرية ايضا نقص التمويل واالستثمار في هذا المجال، يالتحتية للس

 اضافة الى غياب الوعي الثقافي والسياحي وغيرها من العوامل .

 مساهمة التسويق السياحي في أطروحة دكتوراه بعنوان  "زير ريان"ـ دراسة لـ"

قدمت في  تطوير السياحة في الوطن العربي دراسة مقارنة الجزائر تونس االمارات"

والتي من خاللها حاولت الطالبة ابراز أهمية ، 2018-2017جامعة محمد خيضر بسكرة 

تطبيق المفهوم التسويقي في مجال السياحي، الذي أصبح أكثر ضرورة ألي دولة تريد 

النهوض بقطاعها السياحي وخاصة الجزائر، وكذا دراسة واقع ومقومات السياحة في 

، وتوصلت الجزائر بغية االستحواذ على أكبر نصيب ممكن من االسواق المصدرة لسائح

نتائج هذه الدراسة أنم القطاع السياحي في الجزائر وعلى الرغم لما يتوفر عليه من موارد 

سياحية وعوامل جذب، مزال بعيدا عن ركب التنافسية السياحة العربية والدولية، وظهر 

ذلك من خالل المراتب االخيرة التي احتلها في المؤشر الخاص بالتنافسية العالمية للسياحة 

باإلضافة الى  مقارنة واقع السياحة في كل من دولتي تونس  ،2017-2015لسفر لعام وا

النتيجة غياب مخطط للتنمية السياحية رات العربية المتحدة مع الجزائر وكانت اواالم

الموجود في البلد وبالتالي فان تطوير السياحة ال يعتمد فقط على توفر الموارد السياحية 

 وانما في كيفية استخدام واستغالل الموارد في عملية تنمية السياحة.ومنطق الجذب السياحي 
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 دراسة" Craig Webster, Stanislav Ivanov"  مقالة تحت عنوان  Transforming" 

competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate economic 

growth in more competitive destinations?"  منشور في مجلة ادارة السياحة" 

Tourism Management"دراسة تأثير القدرة التنافسية  الباحثان، وحاول فيها 2014سنة

 131لــ   panel dataللوجهة على مساهمة السياحة في النمو االقتصادي، وتم استخدام نماذج 

دولة حول العالم، وقد ضمت الدراسة مجموعة من المتغيرات وتمثلت في حجم السكان 

وحجم االقتصاد والناتج المحلي االجمالي للسياحة، والناتج االجمالي للفرد، والمؤشر الكلي 

للسياحة والسفر ، اضافة الى استخدام المتغيرات الوهمية للداللة على المناطق الجغرافية 

لمتغيرات الوهمية أيضا لإلشارة الى الدول اقل تقدما وأعضاء منظمة وكذا استخدمت ا

التعاون االقتصادي والتنمية، وفي االخير توصلت الباحثة في هذه الدراسة الى أنه ال توجد 

عالقة مباشرة وايجابية وذات معنوية احصائية بين القدرة التنافسية للوجهة ومساهمة 

تساهم القدرة التنافسية المرتفعة للوجهات السياحية في  السياحة في النمو االقتصادي، وقد

جذب المزيد من السياح الى الوجهة، لكن هذا ال يعني تلقائيا أن السكان المحليين للوجهة 

 بشكل مباشر وفعال الى فوئد اقتصادية.بالفعل من قدرتها التنافسية وتحوليها  سيستفيدون

   دراسة   " María del P. Pablo-Romero, Palma Gómez-Calero and Javie 

Sánchez-Rivas "" مقالة بعنوان Tourism, Competitiveness and Economic Growth: "A New 

Analytical Model   منشورة في كتاب"Book citation Index "من خالل  حثانويحاول البا

للقدرة التنافسية ومؤشرات قياسيها مع عرض مجوعة  راسة ابراز االطار المفاهيميهذه الد

 Grouch-Ritchie1999نموذج ، Porter 1990نموذج من النظريات والنماذج من ابرازها  
ومن المالحظ أن جميع هذه النماذج  Dywer-kim2003ونموذج  ، Kim 2001 ونموذج

والدراسات التي ترتبط  متعلقة بالقدرة التنافسية والمؤشرات المستخدمة لقياسها من ناحية

بالسياحة والنمو االقتصادي من ناحية اخرى وذلك من خالل وضع مجموعة من العوامل 

منها الموارد االنتاجية التي تؤثر على القدرة التنافسية للسياحة مع رأس المال والعمل على 

رة التنافسية تحديد النمو االقتصادي اال أن هذه الدراسة تطور جديد لتلك العالقات بين القد

والسياحة والنمو التي اقترحتها النماذج سابقة الذكر، حيث يكون تلك الموارد االنتاجية مثل 

رأس المال الخاص والعام ورأس المال البشري  مع اضافة توفير الموارد الموروثة ومن 

 شأنها زيادة االنتاج في مجال السياحة، بالتالي زيادة النمو االقتصادي.

 تخدم:المنهج المس

جابة على األسئلة الفرعية المطروحة الدراسة واإل شكاليةإمعالجة في إطار القيام بتحليل و

المنهج : أوال اربع مناهجاالعتماد على  تموبهدف اختبار صحة الفرضيات الموضوعة 

الخدمات و السياحة بصفة عامة لتعريفعتماد على الوصف الدقيق المفصل تم اال الوصفي

ابراز مختلف و والسفر لتنافسية السياحةلضع تعاريف خاصة مع وبصفة السياحية 
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المنهج وأما  ،ومختلف مقاييسه تقديم مفاهيم أساسية للنمو االقتصاديوكذا  ،مؤشراتها

الذي سيتم من خالله تحليل سلوك واتجاهات السياحة المغاربية ومدى مساهمتها في  التحليلي

ل مختلف مؤشرات التنافسية السياحة والسفر للدول اقتصاديات هذه الدول، وكذا تم فيه تحلي

المغاربية باالعتماد على التقارير الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي للسياحة والسفر 

WTTC  وتحليل النتائج المتحصل عليها من الدراسة القياسية، أما عن المنهج الثالث والمتمثل

وذلك باالعتماد على االدوات القياسية واالحصائية الضرورية لدراسة  المنهج القياسيفي 

عالقة مؤشرات جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالنمو االقتصادي للدول المغاربية وذلك 

وفيه تم  المنهج المقارن، والمنهج االخير وهو 2017الى غاية  1995من خالل الفترة الزمنية 

والنتائج  اسة من خالل اداءها التنافسي السياحي خالل هذه الفترةالمقارنة بين دول محل الدر

   . المتوصل اليها من الدراسة التطبيقية

 

 تقسيمات البحث:

 لإللمام بكل جوانب الدراسة تم تقسيم البحث الى ثالث فصول كما يلي : 

 االقتصادي""العالقة النظرية بين الخدمات السياحية والنمو يحمل عنوان  الفصل االول:

نهدف من خالله االلمام بمختلف المفاهيم االساسية المرتبطة بالسياحة عامة والخدمات 

مية االقتصادية للخدمات السياحية وذلك من خالل هالسياحية خاصة اضافة الى اعطاء اال

أربع مباحث تتمثل في اقتصاديات السياحة والسائح، الجودة في الخدمات السياحية، 

 مفاهيمية للتنافسية السياحية، مساهمة الخدمات السياحية في النمو االقتصادي.المقاربات ال

نهدف من  " دراسة واقع قطاع السياحة في الدول المغاربية"يحمل عنوان  الفصل الثاني :

خالله الى تحليل واقع القطاع السياحي ومدى مساهمته في اقتصاديات الدول المغاربية خالل 

، وهذا من خالل ثالث مباحث تتمثل في المقومات 2017الى غاية  2007الفترة الممتدة من 

السياحية للدول المغاربية، تحليل اتجاهات الحركة السياحية في الدول المغاربية، واخيرا 

 داء االقتصادي لقطاع السياحة في الدول المغاربية.  اال

تحليل وقياس أثر جودة وتنافسية الخدمات السياحية على بحمل عنوان " الفصل الثالث:

نهدف من خالله تحليل مختلف مؤشرات جودة التنافسية النمو االقتصادي للدول المغاربية" 

والسفر الصادرة عن المنتدى العالمي الخدمات السياحية التي تتضمنها تقارير السياحة 

، ثم قياس هذه 2017الى غاية تقرير لعام  2007للسياحة والسفر من أو تقرير له لعام 

المؤشرات وتأثيرها على النمو االقتصادي للدول المغاربية والمقارنة بين الدلو محل الدراسة 

تتمثل في تحليل جودة من خالل النتائج المتحصل عليها وذلك كان من خالل ثالث مباحث 

وتنافسية الخدمات السياحة والسفر للدول المغاربية، قياس أثر جودة وتنافسية الخدمات 
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احي على النمو السياحية على الطلب السياحي للدول المغاربية، قياس أثر الطلب السي

 المغاربية.     االقتصادي للدول
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 متهيد: 

، ولقد أصبحت من الظواهر اعا رئيسيا يف خمتلف دول العاملالسياحة نشاط متعدد ومتداخل األبعاد وهي متثل قط
من خالل تعزيز معدالت   ،اقتصادية واجتماعية وثقافية  ذا أتثري إجيايب على جوانب كثرية  املميزة لعصران احلايل فهي

النمو االقتصادي وزايدة مستوايت الدخل، وحتقيق التنمية االقليمية املتوازنة وحتفيز استثمارات القطاع اخلاص 
فهي تساهم يف  من القطاعات املستقطبة للعمالة كما تعترب  )البنية التحتية، مرافق اخلدمات السياحية...اخل(،

وينتج عنها أيضا زايدة يف الطلب على العمالة يف القطاعات ذات العالقات الرتابطية مناصب عمل مباشرة، خلق 
ابلسياحة والداعمة هلا أي مناصب عمل غري مباشرة، كما تعترب السياحة جتارة غري منظورة فإهنا تؤثر على ميزان 

اكتساب العمالت االجنبية املدفوعات من خالل أرصدة امليزان السياحي احملققة، فهي مصدرا رئيسيا من مصادر 
ابإلضافة اىل كوهنا مرتكزا للحفاظ على املوروث  ،مبا ينفقه السائح على السلع واخلدمات من العمالت األجنبية

دمه احلاضر ملا تقتفتح الشعوب يف املاضي و فهي إحدى دالئل التطور و  الثقايف ألي جمتمع، مادي وغري مادي،
 .األخرى  تعلى عادات وتقاليد احلاضراتطلع للسائح من رفاهية واستكشاف و 

أمهيتها تنعكس على أمهية اخلدمات السياحية فهي تعترب من أهم فروع اخلدمات وأكثرها ديناميكية عرب كما 
العامل، ونظرا لتميزها ابمللموسة )غري مادية( فان الوقوف على تطوير هذا القطاع يعتمد على الرتكيز على جودة 

صر أساسي يف نشاطها اليومي من خالل إدخال تعديالت يف مكوانت الربانمج السياحي اخلدمة املقدمة فهي عن
يف شروط استفادة السائح من هذا الربانمج، وإضافة خدمات سياحية اخلدمات السياحية اليت يتضمنها و و 

هذه جديدة واحلرص على تقدميها ابلشكل الذي يليب حاجات وأذواق وتوقعات الزابئن، وجيب أن تكون 
التعديالت وفقا لتطلعات الزابئن ووجهة نظره اخلاصة جلودة اخلدمة السياحية اليت يرغب هبا  وجذب عدد كبري 
من السياح وازدهار قطاع السياحة، وانعكاس ذلك على ازدهار البلد ومن مث حتقيق ميزة تنافسية للقطاع على 

 املستوى العاملي .

عيارا لتقييم األداء النسيب للدول مقارنة بغريها من دول العامل ، وذلك للوقوف والتنافسية السياحية مبفهومها العام م
على جوانب الضعف والقوة هلا يف جمال السياحة، وقد اهتمت الكثري من املؤسسات الدولية إبعداد تقارير عن 

ث أصدر املنتدى السفر، حية وكان أحدثها يف جمال السياحة و مستوى تنافسية الدول يف جماالت اقتصادية عديد 
وأخر تقرير له ذلك الصادر  2007االقتصادي العاملي )دافوس( تقريره األول عن تنافسية السياحة والسفر يف عام 

لذا سنحاول   يف هذا الفصل التعرف على  ، وفتح اجملال أمام تقييم إجنازات دول العامل يف هذا اجملال، 2017يف 
جودة اخلدمات السياحية و وكذلك ات السياحية بصفة خاصة و اخلدمالقطاع السياحي بصفة عامة من مث على 

، وأخريا إعطاء مدى مسامهة السياحة والسفر يف النمو مؤشرات التنافسية السياحة والسفرحتديد خمتلف 
 االقتصادي فقمنا بتقسيم الفصل إىل أربع  مباحث كالتايل :
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 ؛والسائحاقتصادايت السياحة  :  املبحث األول      

 ؛  اجلودة يف اخلدمات السياحيةاملبحث الثاين :       

 املقارابت املفامهية للتنافسية السياحية؛املبحث الثالث:    

 ؛  مسامهة اخلدمات السياحية يف النمو االقتصادي:  الرابعاملبحث       
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 السائح األول : اقتصادايت حول السياحة و املبحث  

التحليل  السياحة تبعا الختالف التخصصات العلمية اليت تناولت هذه الظاهرة ابلدراسة وحيث تعددت مفاهيم 
 البيئية .االجتماعية واالقتصادية والسياسية  والثقافية و   اوانعكاساهتو ذلك بتعدد جماالهتا  

و بواعث وزايرة حاجيات  تعددت دوافع  ،هده السياحة على املستوى العامليونتيجة للنمو السريع الذي تش
متطورة حيث تتناسب مع خمتلف و ، وظهور أنواع جديدة السياحية األمناطتنوع و تعدد  إىل، مما أدى السائحني
، فمن هذا السياق سوف نقوم بتقدمي تطور السياحة عرب لسائحني من الناحية االقتصادية واالجتماعيةشرائح ا

 .  اخلالتصنيفات ...ح وخمتلف اخلصائص و لتاريخ و بعض التعاريف للسياحة والسائا

I. اقتصادايت السياحة 
 :مراحلها التارخيية  نشأة السياحة و  .1

كما أن  ،وكانت بسيطة وبدائية يف مظاهرها وأسباهبا وأهدافها ووسائلها اإلنسان شأة السياحة مع ظهور تزامنت ن
انت تتصف مظهراي بضرورايت تقدمها اليت كالتطلعات اإلنسانية يف بداية الغرض منها يتناسب مع النشاطات و 

الشراب أو املسكن أو الصيد أو البحث عن اجملتمعات بشرية أخرى ألغراض احلياة، مثل البحث عن الطعام و 
 اجتماعية أو اقتصادية أو لزايدة املعرفة أبساليب احلياة عندهم .

، بل أصبحت سياحة نشاط ترفهي ووسيلة للتسليةمل تعد ال لإلنسانيةالتكنولوجي التقدم احلضاري و و  مع التطور 
ين يف كثري من دول  املداخيل القومية لالقتصاد الوط أهدافها ومسامهتها يفاعة السياحة قائمة هلا أبعادها و صن

  .العامل

من املتوقع  ألنه  "قرن السياحة " ـوتعترب السياحة إحدى الظواهر اهلامة اليت شهدها القرن العشرين ،وكما مسي ب
السياحي  اإلنفاقذلك حلجم العوائد اليت ستحقق جراء تكون أكرب صناعة يف هذا القرن و  هلذه الصناعة أن

 اجلماعات البشرية يف خمتلف أحناء العامل . و   األفرادهذه الظواهر يف حياة    ألمهيةو 

 :1يلي   للسياحة كماومما سبق ميكن أن نوجز مراحل تطور التارخيي    

 العصور القدمية :مرحلة  أوال:  

ن عيشية ومن أجل حياة أفضل، ومل تكمظروف لسعيا  بني أرجاء املعمورة اإلنسانومن أبز مظاهرها هي تنقل 
كذلك مل تكون هناك وسيلة نقل سريعة ومنظمة اليت احتياجاته الضرورية، و  له منظمات رمسية توفرهناك جهات و 

 
، 2009دار رسالن للطباعة و النشر والتوزيع، الطبعة االوىل، سوراي، دمشق، صناعة السياحة واالمن السياحي "، مصطفى يوسف كايف ، " - 1

 .29ص
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كانت عملية احلصول على اخلدمات عنصر الوقت ذو أمهية كبرية هلم و ، ومل يكن توفر له التنقل املريح تستطيع أن
 :2ىلوميكن تقسيم هذه املرحلة إ  ،1، وكان حيصل على اخلدمات بنفسهعن طريق املقايضة أو املبادلة

 : ومتتد من قبل التاريخ ظهور احلضارات .  العصور البدائية األوىل  -           

 ،ق5000الرافدين رات وادي النيل و الرافدين وتبدأ من نشأة حضا: يف مصر و  العصور القدمية -             
واألنظمة والقوانني ما مييز هذا العصر ظهور اجليوش واألداين أهم وتنتهي بسقوط الدولة الرومانية و 

 :  3ظهور دوافع جديدة و 

، واليت تكون أحياان متجاورة ومرات بائل املختلفةعين خلق عالقات متبادلة بني القوت :حتقيق فائدة  -أ
، حيث كانت مستعمرات على شاطئ البحر املتوسطتكون متباعدة .وقد أنشا اليواننيون يف العصور القدمية 

، كما كانت هناك رحالت يقوم هبا أهل قريش قبل اإلسالم بقصد التجارة هتم ابلتعامل مع الشعوب اجملاورةجتار 
 ن . بني بلدهم وبالد الشام و اليم

برحالت طويلة  القيام إىل األخرىملعرفة عادات وتقاليد الشعوب أدى هذا الدافع  :حب االستطالع -ب
 .4الرواد يف العصور القدمية  أوائل" من   اإلغريقي" هريودت املؤلف  واهم الرحالة    ،لغرض التعرف عليها

دفع هذا الشعور الناس إىل القيام برحالت بعيدة لغرض زايرة األماكن املقدسة مثل   الدافع الديين : -ت
هو ما يطلق عليها العرب بزايرة مكة لغرض العبادة والتجارة و ا " كما كان يقوم لبوذالصني الذين يعبدون "ا

 .5ابلسياحة الدينية  

خاصة ، و احلضارة اإلسالمية واتسعت دائرة رحالهتمازدهرت  ففي هذه املرحلة    مرحلة العصور الوسطى :اثنيا: 
ى املعرفة الرابع عشر ميالدي مما أثر ون املمتدة بني القرنني الثامن و ذلك طوال الستة قر يف قاريت أسيا وإفريقيا و 

 اإلطار ، يف هذااملناطق واألماكن بدقة، وخرائط مثينة تصف اجلغرافية لدى العرب والعامل، فرتكوا واثئق سياحية
ال يقتصر حميط األدب اجلغرايف العريب على البالد العربية وحدها بل ميدها  » :يعلق أ املستشرقني بقوله

مبعلومات من الدرجة األوىل عن مجيع البالد اليت بلغها العرب أو جتمعت لديهم معلومات عنها و ذلك بنفس 

 
 . 14، ص  1997األردن ،–، عمان ،دار زهران  "صناعة السياحة"ماهر عبد العزيز ،  - 1
، الطبعة االوىل،  األردن التوزيع و ، إثراء للنشر "مبادئ السياحة "،  بركات النمر، عادل الراوي، بدر القعيد، فيصل ذيب، مرزوق عايد القعيد - 2

 . 10، ص  2011،)عمان(
 . 14، ص  مرجع سبق ذكره ،ماهر عبد العزيز  - 3
 . 14ص ، 2001،عمان ، الطبعة االوىل ،دار املسرية،" مبادئ السياحة "نعيم الظاهر وسراب إلياس  - 4
   .31مرجع سبق ذكره، ص " صناعة السياحة واالمن السياحي"،مصطفى يوسف كايف،  -  5
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العربية أما املصدر الوحيد أو اجلغرافية  املادةثل أن مت وقد حيدث أحياان ،اإلسالمالصورة املتنوعة اليت وصفوا هبا 
 .1«لتاريخ حقبة معينة لقطر ما ...  األهم

 2وكان من أهم دوافع السفر يف هذا العصر :

 الدافع الديين .                           دافع التجارة .

 دافع طلب العلم .        بدافع الرتحال و االستكشاف  

 دافع االستشفاء .                   دافع توطيد العالقات  

ا تغريات عديدة بداية العصور احلديثة كانت يف عصر النهضة اليت حدثت فيه مرحلة العصر احلديث :اثلثا: 
، فقد ساعد على وتقدم وسائل االتصال واملواصالت اآللةكما اتسمت هذه املرحلة بتطور  ،يف اجملال العلمي

    3و أمنا .السكك احلديدية على جعل السفر أكثر راحة  و السيارات و   البواخرظهور  

، واقتصرت نني يف خمتلف اجملاالت العلمية والدراسية والفنيةوصحب ذلك التطور بظهور علماء وفنا      
العصر لبعض القيود والقواعد ياحة يف هذا الرحالت على الفئة معينة تعرف ابلسياح األثرايء كما خضعت الس

ية ودينية خمتلفة، وظهور اقتصادتيجة لظهور دول ذات نظم سياسية و التأشريات كنوالقوانني كجوازات السفر و 
 4إدراك أمهية السياحة .تشريعات و 

ا شأن شأهن دوليا،ونالحظ يف هذا العصر وحتديدا بعد احلرب العاملية الثانية ابعتبار أن السياحة أصبحت تنشط 
ستحق التشجيع ، وكما أهتم هبا اجملتمع الدويل كنشاط إنساين ي االجتماعية  مجيع التغريات السياسية واالقتصادية و 

 . 5احلكومات من كافة الشعوب و 

معرتفا به ومت إنشاء متكامال و مستقال و  صفه علماوجود بو ال إىلمرة علو السياحة  ألولويف هذه املرحلة ظهر و 
منظمات سياحية عاملية متعددة  استحدثتكما  ،امعات املتخصصة بتدريس هذا العلماجلاملدارس واملعاهد و 

 
علوم التسيري شعبة تسيري املوارد البشرية ، جامعة ابتنة   –أطروحة دكتوراه  صناعة السياحة يف اجلزائر "،"دور املوارد البشرية يف حدة متلف   -   1

 . 4ص  2015-2016
 .11مرجع سابق ذكره ، ص، "مبادئ السياحة "،  ، بركات النمر، عادل الراوي، بدر القعيد، فيصل ذيبمرزوق عايد القعيد   -  2
 . 16، ص  2007، الطبعة األوىلدار التنوير ، ،ها""السياحة مفهومها ،أركاهنا أنواعخالد كواش ،  -  3
 . 21- 20نعيم الظاهر ،سراب إلياس ، مرجع سابق ذكره ، ص  - 4
 . 31، ص  2007مصر ، –، اإلسكندرية  الطبعة االوىلدار الفكر اجلامعي ، ،مدخل إىل علم السياحة "أمحد فوزي ملوخية ، " -  5



 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 17 

التابعة هليئة األمم املتحدة   (WTO)، ومن بينها املنظمة العاملي للسياحة شاط السياحي يف العاملتشرف على الن
 :  2، ومن مميزات السياحة يف هذا العصر 1النشرات السياحية الكتب و ، وقد مت إصدار العديد من األحباث و 

 ( أصبحت ظاهرة السياحة مؤثرة إجيااب يف اقتصادايت الدول  -1
 ( تزايد احلركة السياحية سنة تلو سنة كما ونوعا . -2
 ( اعتربت السياحة فن تقدمي اخلدمة ، وفن الضيافة . -3
 النقل .( ظهور السياحة الدولية نتيجة تطور و سائل   -4
 ( و االهتمام ابالستثمارات الدولية يف جمال السياحة . -5
 ( استعمال الوسائل احلديثة و املتطورة يف برجمة السياحة و التخطيط هلا . -6

 ومما سبق تبني أن السياحة تعترب :
 .  األرضعلى سطح    اإلنسان ظاهرة قدمية نشأت متزامنة مع بداية   -
و ثقافية هدفها املتعة و   اجتماعيةظاهرة   إىلو حاجته    اإلنسانرغبات    حتولت هذه الظاهرة من ظاهرة حتقق -

 االستجمام.الراحة و  
غريت النظرة إىل السياحة من جمرد ظاهرة اجتماعية إنسانية إىل صناعة مركبة هتدف إىل حتقيق التنمية ت  -

 االجتماعية يف العصر احلايل .
 مفاهيم السياحة و السياح :أسس و  .2

كز على جانب كل ابحث ر حمدد للسياحة و شامل و  فعدة حماوالت من قبل الباحثني إلعطاء تعريلقد جرت 
اخلارج ا عدد كبري من الناس يف الداخل و ، فمنهم ينظر إليها كظاهرة اجتماعية يلتف حوهلمعني أو ظاهرة معينة

دالت النمو يف البلدان ومنه ومنهم من ينظر إليها كظاهرة اقتصادية حتسن من املستوايت االقتصادية وترفع مع
منهم من أعتربها أساس مزيد من مزج الثقافات والعادات والتقاليد بني األمم و  إىلينظر إليها كظاهرة ثقافية تؤدي  

 .اإلنسانية بني الشعوبالدول وربطا للعالقات الدولية و   التواصل

 

 

 

 

 
 .  23، مرجع سبق ذكره  ، صنعيم الظاهر، سراب إلياس -  1
 .15- 14مرجع سبق ذكره ، ص ،"مبادئ السياحة "،  ، بركات النمر، عادل الراوي، بدر القعيد، فيصل ذيبمرزوق عايد القعيد  - 2
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 :أنوعها وخصائصهاالتعاريف األساسية للسياحة    أوال:   

 املفاهيم االساسية للسياحة  -

 ،الوقوف عند بعض األهداف الكامنة وراء تعريف أي ظاهرة بشكل عاموقبل إعطاء املفاهيم األساسية جيب 
قق موحد للظاهرة السياحية حيإن الوصول إىل تعريف متكامل و  ، وميكن القولوالظاهرة السياحية بشكل خاص

 1األغراض التالية :

لضرورة على معامل هذه الظاهرة وأبعادها وعناصرها : فتطوير الظاهرة السياحية يتطلب اب( غرض تعليمي  أ   
 .ليلهاحتاالطالع على مجل من التعاريف و   هذا من خاللو 

، حبيث السياحيةإىل تعريف موحد ومتكامل ومتفق عليه للظاهرة من أجل الوصول ب ( غرض إحصائي : 
، حبيث جتنبهم اخللط القائم بني ظاهرة السفر بشكل والظاهرة باحثني يف قياس الظاهرة السياحيةيسهل مهمة ال

املقاييس املستخدمة يف قياس ثلى لتوحيد الضوابط واملعايري و ، وهكذا نصل إىل حالة مالسياحية بشكل خاص
 الدول .اإلحصاء السياحي  اإلقليمي و الت  الظاهرة السياحية خصوصا يف جما

 رورة التعمق يف الظاهرة السياحية.القوانني اإلدارية تطلب ابلضإن التشريعات و ت ( غرض تشريعي و إداري:  

إال انه كان معروفا يف اللغة العربية  ةيف اللغات الالتيني ةويعترب لفظ السياحة من األلفاظ املستخدم ➢
ض " تعين ذهب وسار ة جند أنه يعين التجوال وعبارة "ساح يف األر يف املفهوم اللغوي للفظ سياح

 . 2على وجه األرض
أي    TOURISMيعين جيول أو يدور أما كلمة    « TOUR »أما يف اللغة االجنليزية جند أن  ➢

 .   3السياحة فمعناها االنتقال و الدوران
أطلقت على كالب العلم رحلة، و واليت تعين   ،   TOURمن   TOURISM     وأصل كلمة السياحة  ➢

، وانتشرت هذه الكلمة من يف القرن الثامن عشر TOURISTاالجنليز يف أورواب كلمة السياح 
، أي التحرك يف رحلة لغرض املنفعة أو ألخرى واستعملت للسياحة و السائحالفرنسية إىل اللغات ا

 .  4الدائمة يف الدول املضيفةالرتفيه أو الصحة وليس الكتساب األموال أو اإلقامة  

 بعض التعاريف العلمية املتخصصة   نورد  شامل للظاهرة السياحية ،تعريف علمي و   إىلحىت ميكننا الوصول  و     

 
 .  27ق ذكره ، ص بنعيم الظاهر ، سراب إلياس مرجع س  -  1
 . 10،ص 1994الشركة العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل، القاهرة، السياحة النظرية والتطبيق"، هدى سيد لطيف، " -  2
 .11، ص2016االكادمييون للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، عمان ، االردن، " اساسيات اجلغرافيا السياحية "، رضا حممد السيد،  - 3
 . 09، ص2017اجلنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، االردن، عمان، مبادئ علم السياحة"، خليل حممد سعد، " -  4
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أبهنا : "ظاهرة من ظواهر  1905يف سنة  األملاين«  » E.Guyer Freullerجويرفولريكما عرفها  ➢
جبمال  اإلحساس ة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغري اجلو العصر  اليت تنبثق من احلاج

  1الشعور ابلبهجة وهي مثرة تقدم وسائل النقل".الطبيعة وتذوقها و 
للسياحة الفرنسي عرف  األعلىجغرايف ومسؤول إداري يف اجمللس   » j.l. Michaud  «أما تعريف  ➢

ياحة تضم جمموعة نشاطات إنتاج واستهالك تستلزم تنقالت خاصة هبا، خارج السياحة كما يلي :" الس
األقل حيث سبب اخلروج هو التسلية، األعمال، الصحة، اجتماعات ، ليلة على مقر السكن اليومي

   2."، رايضية أو دينية  مهنية

، الرتفيه  الراحة النفسية واملتعة الذي يكمن يفومن تعريفني السابقني نستخلص أن كلهما رعى اجلانب النفسي 
، ومن جهة أخرى اجلانب االجتماعي الذي جيعل من لفرد و تطوير الشخصية هذا من جهةاليت يشعر هبا ا

 أو اليت نشأ فيها .  املستهلك يقرتب من شعوب أخرى بثقافات وحضارات غري اليت يعرفها

رداي أو اجتماعيا للسياحة كان كما يلي : " تنقل مؤقت لألشخاص ف   «S.KALFIOTIS»وتعريف  ➢
احلاجات ىل اجتاه أخر للرتفيه عن النفس وإشباع الرغبات الروحية ورفع املعنوايت و ، إمن مقر سكناهتم

 .  3الثقافية مما يؤدي إىل ظهور نشاط اقتصادي جديد "

 من خالل هذا التعريف ومقارنته ابلتعاريف السابقة جند إضافة شيء جديد هو : اعتبار السياحة نشاط اقتصادي 

 1910يف عام  « Herman Von Scholleron » هريمان فوشو لريونوعرفها العامل النمساوي   ➢
العمليات االقتصادية املتعلقة السياحة االصطالح الذي يطلق على كل العمليات املتداخلة وخصوصا "

 .4انتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة معينة "خول األجانب وإقامتهم املؤقتة و بد 

انه كما    ، وثقايف أنه ركز على اجلانب االقتصادي للسياحة و أمهل اجلانب االجتماعي يالنمساو للعامل    ةابلنسبوأما  
 . اخلارجيةالسياحة  أشار إىل السياحة الداخلية و 

وهناك من يعرفها على أهنا : حركة يؤديها الفرد أو جمموعة من األفراد بغرض االنتقال من مكان ألخر  ➢
بغرض العمل  وليس ،أو العالج تاملهرجاانجتماعية أو ترفيه أو لقضاء العطل أو حلضور املؤمترات و وألسباب ا

 
 .09، ص2016دار اجلنان للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، عمان، تسويق خدمات السياحة"، حممد الفاتح حممود املغريب، " -  1

2  - Jean-Luc Michaud, « Le Tourisme face à l'environnement،  », In: Annales de Géographie, t. 94, 

n°524,1985, p. 473   .  
3 - Elena Bogan et outre, « The economic benefits of tourism in the rural area case study: Rucǎr-

Bran Corridor », Article  in  Quality - Access to Success vol(15)· May 2014,p122. Site 

https://www.researchgate.net/publication/288442831.consulté le 17/06/2017. 
 .  619ص ،  2007األردن، والتوزيع، للنشر املعرفة كنوز دار األوىل، الطبعة ،" السياحي والنشاط الفنادق ادارة فن "عبوي، منري زيد -  4

https://www.researchgate.net/publication/288442831.consulté


 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 20 

خر أو حىت العمل املؤقت أو الدراسة أو أعضاء السلك ال يدخل يف السياحة اهلجرة من بلد ألواإلقامة الدائمة و 
 .  1الدبلوماسي

أما يف خيص اهلجرة واإلقامة  ،ظاهرة اجتماعية حضارية وإنسانيةومن هذا التعريف نالحظ أنه يعتب أن السياحة 
 أعضاء السلك الدبلوماسي فقد اعتربت أنشطة غري سياحية . الدائمة وحىت العمل والدراسة و 

 : "أبهنا صناعة ودراسة للفرد بعيدا عن موطنه االصلي، عن  Jafar Jafari    ويعرفها

 املؤمترات الدولية للسياحة: تعريف بعض املنظمات و  ➢

ن السياحة هي " ، قرر أ1963يف روما عام الذي أنعقد مؤمتر األمم املتحدة للسياحة و السفر الدويل :  -    
لفرتة مؤقتة ال تقل عن إنسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة إىل مكان أخر ظاهرة اجتماعية و 

السياحة كطائر هلا يهية أو العالجية أو التارخيية و رتفشهر هبدف السياحة ال  (12)ال تزيد عن اثين عشر  ساعة و   24
 2جناحان مها السياحة الداخلية واخلارجية ". 

" هي األنشطة اليت يقوم هبا الشخص املسافر إىل  1991": الذي أنعقد بكندا عام  وعرفها مؤمتر "أواترا -
مكان خارج بيئته املعتادة ملدة أقل من فرتة معينة من الزمن و أن ال يكون غرضه من السفر ممارسة نشاط يكتسب 

   3منه دخال يف املكان الذي يسافر إليه" . 

 :للسياحة العاملية املنظمةأما عن    -
 لتحقيق املوجهة اإلنسانية األنشطة جمموع وهي  الرتفيهية، الرحالت على يطلق تعبري السياحة"   األول:  تعريفها     

 ."4السائح حاجات سد  على تساعد   صناعة وهي الرحالت، من النوع هذا
هبدف توحيد أسس اإلحصائيات السياحية قامت املنظمة  للسياحة:للمنظمة العاملية  التعريف الثاينوحسب   

تزيد  يقيمون فيها ملدة الو  املعتادة،تقع خارج بيئتهم  أماكن إىلالذين يسافرون  األشخاصالعاملية للسياحة أنشطة 
 ، وتتألف البيئة املعتادة للشخص من منطقة حمددة قريبة من مكانللراحة أو ألغراض أخرى انقطاع،عن سنة بغري 

 
1 -Ramesh Raj Kunwar, « Tourism Education, Curriculum Spaces, Knowledge Production, and 

Disciplinary Pluralism », Article in The Gaze Journal of Tourism and Hospitality (Vol. 9),2013,68 

site file:///C:/Users/ACER/Downloads/19724-Article%20Text-63054 consulté le  1/10/2018.   
،امللتقى الدويل "دور املسؤولية   "املسؤولية البيئية للمنشات السياحية منوذج الفنادق "نوان مداخلة بع ،طهراوي دومة علي وشاقور خلطية فايزة  - 2

 .  4، ص 2016نوفمرب 15-14يومي  – والرهان الواقع –التنمية املستدامة  اسرتاتيجيةاالجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم 
 .61ص ،  2002مصر، احلديث، العريب املكتب ،والفندقي" السياحي للنشاط القانوين اإلطار سعد،" حممد حمي- 3
احلاج   أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية ختصص تنظيمات سياسية و إدارية ،جامع ،" السياحة والتنمية يف املغرب العريب "هادية حيياوي  -  4

 .20، ص 2012-2011العلوم السياسية ،خلضر ابتنة كلية احلقوق و 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/19724-Article%20Text-63054%20consulté%20le%20%201/10/2018
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ك حتقيق ربح أال يكون اهلدف من وراء ذليت يزورها بصورة مستمرة و متكررة، و إقامته مضافا إليه كافة األماكن ال
    1. هم يف توفري عرض املنتوج السياحيإجياد مجلة من النشاطات اليت تساويرتتب عن السياحة و 

ن هلذا أو  ، أفراد ميضون فرتة زمنية حمدودةاقتصادي بنيكما يرى البعض األخر أهنا " تتفاعل حضاري اجتماعي و 
 .  2"إلجيايب وبعضها سليباقتصادية بعضها التفاعل أاثرا اجتماعية وثقافية و 

وميكن نستخلص من التعاريف السابقة : السياحة عنصر أساسي من حرية اإلنسان إذا يفيد انتقال الشخص من   
 وكأداء ، وألغراض أخرى كالعالج ،من اجل إشباع رغباته يف التنزه والرتفيهمكان إقامته املعتادة إىل أماكن أخرى 

 وال تتجاوز مدة اإلقامة سنة ودون الطقوس الدينية ودون هدف كسب مادي . 
 أنواع السياحة:    -

وفيها سوف نعرض خمتلف تصنيفات السياحة طبقا جملموعة من املعايري وخمتلف اخلصائص املرتبطة ابلسياحة   
 وفيما يلي لذلك : 

 تصنيفات السياحة اعتمادا على اختالف املعايري :   –أ (        
ب احلدود اجلغرافية  ومنها حس املختلفة،االحتياجات تبعا للدوافع والرغبات و  ( السياحةتعددت تصنيفات )أنواع 
يث ساعد على ظهورها جديدة ح أخرى أنواع إىل ابإلضافةالرتفيهية و العالجية ...إخل ) السياسية (، الثقافية و 

 االجتماعي وتكون كما يلي: التقدم والتطور العلمي والسياسي واالقتصادي و 
  السياسية:احلدود    النطاق اجلغرايف  عياروفقا مل ▪

ومبوجب ذلك منيز  ،حدود البلد السياسية أم تتعداهاملعيار على حركة السياح فيما إذا كانت داخل ويعتمد هذا ا
 بني الشكلني من السياحة : 

بل ينتقلون داخل حدود   ،األصليال يغادر فيها السياح املوطن  السياحة الداخلية ) السياحة احمللية ( :  -     
 :   4تساعد على حتقيق النمو السريع للسياحة احمللية فيما يليوميكن حتديد العوامل اليت    ،3بلدهم 

 تشجيع احلكومات للسياحة الداخلية . ✓
مع رفع مستوى الوعي الثقايف و الفكري و حتسني مستوى املعيشي و زايدة دخول ألفراد   ✓

 لديهم.السياحي  

 
ة للتنمية  اجمللة اجلزائري "متطلبات تنمية القطاع السياحي يف االقتصاد اجلزائري "،مقالة بعنوان ،عبد الرزاق موالي خلضر وخالد بورحلي  - 1

 .  68، ص  2016،جامعة ورقلة جوان  04االقتصادية عدد 
 .   35، ص  ع سبق ذكرهأمحد فوزي ملوخية ، مرج - 2
.أطروحة دكتوراه كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم   ( 1974/2002-" السياحة و الفندقة يف اجلزائر دراسة قياسية ،حممود فوزي شعويب  -  3

 .  19، ص  2006/2007التسيري فرع االقتصاد القياسي ، جامعة اجلزائر ،
 .  32، صسبق ذكرهمرجع  أمحد فوزي ملوخية ،  - 4
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ليت تِثر  السياسية و االقتصادية اتعد السياحة الداخلية أقل أتثريا من السياحة اخلارجية ابلظروف   ✓
العمالة السياحية من انحية و تزيد   استقرارعامال مساعدا يف  على السياحة الدولية، كما تعترب  

العالقات بني تزيد من الصالت و   االسياحية، كم  املنشآتفرص حتسني ورفع مستوى تشغيل  
  الواحدة.أبناء الدولة  

     (:  اخلارجية ) السياحة الدولية أو العاملية  السياحة  -
، وهي اليت يغادر فيها السياح موطنهم لفة عرب احلدود السياسية الدوليةوتشمل حركة السياح من اجلنسيات املخت

موارد وابلتايل  ،رب موردا من موارد النقد األجنيب، كوهنا تعت1أخر لقضاء فرتة مؤقتة يف بلد أخراألصلي إىل بلد 
 .    زايدة املوارد االقتصادية  و   ميزان املدفوعات
   وفقا للمعيار اإلقامة :  ▪

 ، وميكن التمييز فيه بني األنواع التالية : هذا املعيار مدة الرحلة السياحيةويعتمد     
وهذا النوع من السياحة عادة ما يستغرق أايم حمدودة من يومني إىل أسبوع يقضيها السائح  سياحة أايم : -     

 2.وقد يكون يف عطلة هناية األسبوع أو يف املناسبات ،ويكون هذا نوع من السياحة مستمرا على مدار السنة  
ترتاوح بني شهر إىل ثالث أشهر وهذا وحيث   ،مبوسم معني  هذا النوع  من السياحة  ترتبطسياحة مومسية:   -    

السياحة السياحة الشتوية و : وجند ضمن هذا النوع من السياحة ،3احة حيمل صفة الدورية أو التكرارنوع من السي
 فصل الربيع خاصة يفوالبيئية و ، كما جند السياحة الطبيعية شمل سياحة الشواطئ وسياحة اجلبالوتالصيفية 

ذات طابع ديين كاحلج إىل مكة واملدينة  ،ى االحتفال أبعياد معينة منط خاصتقوم علاليت وسياحة املناسبات و 
 .  4أو الفاتكان لدى املسحينيعند املسلمني 

وترتاوح  :هذا النوع من السياحة يكون أثناء انتقال السياح ابلطرق الربية سياحة عابرة ) أو سياحة التنقل (   -
   .  5أايم   50إىل   03بني    مدة اإلقامة ما
 وفقا ملعيار طبيعة الرحلة السياحية ) وفقا للعدد ( :  ▪

 ويتم تقسيم السياحة وفقا هلذا املعيار إىل صنفني مها :       
 لاالتصائلة بتنفيذ رحلة على حسابه اخلاص، و أي قيام السائح مبفرده أو صحبة العاالسياحة الفردية :  -      

 تتميز الرحالت الفردية بكرب تكلفتها مقارنة ابلرحالت اجلماعية.ابملشروعات السياحية املختلفة و   املباشر

 
 . 22،  ص 2014عمان،االكادمييون للنشر والتوزيع، االدارة السياحية احلديثة" ، مسر رفقي الرحيب، " -   1
 .  87، ص ذكره خالد كواش ، مرجع سبق  -  2
 .  88،ص  املرجع نفسه -  3 
 . 21، ص ذكره حممود فوزي شعويب ،مرجع سبق -  4
 .  20،ص  املرجع نفسه-  5
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على مدى والرتويج و  اإلعالن على أتثري والكلمة الصادقة و  األصدقاءويعتمد هذا النوع من السياحة على أتثري   
 .1السائحثقافة  

، ويف األشخاص ابلسفر مع بعضهم البعض، مرتبطني برابطة معينةن يقوم هبا جمموعة م اجلماعية:السياحة  -
املنظمة ، حبيث الشركة غري مباشرهذا النمط من السياحة غالبا ما حيصل السائح على اخلدمات السياحية بشكل 

، ويتميز هذا النوع من الرحالت ابخنفاض أسعاره ابملقارنة للرحلة هي الوسيط بينه وبني املشروعات السياحية
 ابلسياحة الفردية . 

 وفقا للعمر :  ▪
 :  إىلحسب هذا املعيار تنقسم السياحة 

سنة وهي املرحلة تعليمية يتم خالهلا  14-7هذا النوع من السياحة ابملراحل العمرية من    يتعلقسياحة الطالئع : -
ابت أو اجلمعيات اخلريية االنقتقوم كثري من الشركات السياحية و حبيث  ،ابالكتساب معارف ومهارات األطفال

كأن تكون يف شكل رحالت كشفية أو رحالت تعلم السياحة أو تعلم احلاسوب  ،بتنظيم هذا النوع من الرحالت
 . 2مناسبةأسعارها رخيصة وخدماهتا قليلة و  تكون وتكون يف فرتة العطل املدرسية و   ،و التعرف على طبيعةأ

سنة وميتاز هذا النوع من  21-15سياحة ابملرحلة العمرية من يتعلق هذا النوع من ال:  سياحة الشباب -   
، تقوم الشركات السياحية أو اجلمعيات نفساإلاثرة و االعتماد على الة ابلبحث عن احلياة االجتماعية و السياح

 .  3اخلريية بتنظيم مثل النوع من السياحة
بارة عن السياحة سنة وهو ع 55-35يتعلق هذا النوع من السياحة ابملرحلة العمرية سياحة الناضجني:  -

النوع من االستجمام على هذا واإلرهاق ويغلب طابع الراحة و  ،هروب من جو العمل الروتييناسرتخاء ومتعة و 
   .السياحة

 نوغالبا ما يشارك فيها املتقاعدي ةيعترب هذا النوع من السياحة من أنواع السياحة التقليديسياحة املتقاعدين:  -
من السياحة خصيصا هلؤالء األشخاص، ومتتاز ابرتفاع تقوم الشركات السياحية بتنظيم هذا النوع وكبار السن، و 

تكون لفرتات طويلة ترتاوح من أسبوعني النقل و أفضل أنواع اإلقامة و اخلدمات السياحية و تقدمي أفضل أسعارها و 
 .  4إىل شهرين

 
 

 
 .66، صذكره ماهر عبد العزيز ، مرجع سبق -  1
 .  86- 85، صذكره قب، مرجع س خالد كواش  -  2
 . 67، ص ذكره  ماهر فوزي عبد العزيز ،مرجع سبق -  3
 . 68ص  ،املرجع نفسه -  4
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 :1لوسيلة النقل املستخدمة وفقا   ▪
فمثال  ،ا السائح عند حضوره البلد املضيفوحبسب هذا املعيار تسقم السياحة حسب وسيلة النقل اليت استخدمه

تقسيم السياحة ومن هذا  يتم  أي حسب وسيلة النقل، ،ياح الرب أو سياح البحرميكن القول سياح اجلو أو س
  كما يلي :وفقا هلذا املعيار  

 :هنرية  أو  حبرية  سياحة  –(    ب سياحة الربية:  –أ (  
 البواخر  - مستخدمي السيارات اخلاصة والعامة. -
 بالقوار   - مستخدمي السكك احلديدية. -
 اليخوت  - مستخدمي احلافالت العامة واخلاصة. -

 سياحة جوية :  –ت (  
 .ةالداخليالرحالت    -

 

 الرحالت اخلارجية .  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 . 52،ص  بق ذكرهمرجع س،"مبادئ السياحة "،  ، بركات النمر، عادل الراوي، بدر القعيد، فيصل ذيبمرزوق عايد القعيد   -  1
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 وفقا ملعيار الغرض من السياحة :  ▪
الباعث على الرحلة السياحية ) انظر للشكل رقم  أووفقا ملعيار اهلدف  األنواعهذه  ألهموفيما يلي يتم عرض 

(01: ) 
 (: أنواع السياحةI-01الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،  ، بركات النمر، عادل الراوي، بدر القعيد، فيصل ذيبمرزوق عايد القعيد  -   املصدر: 
 .   59، ص.11مرجع سابق ذكره ، ص، "مبادئ السياحة "

 
 

 أنواع السياحة 

 أنواع السياحة احلديثة   أنواع السياحة التقليدية  

 السياحة الثقافية  

 السياحة الثقافية  

 السياحة الدينية  

 السياحة الرايضية  

 سياحة املؤمترات  

 سياحة رجال األعمال  

 سياحة املعارض  

 السياحة العالجية  

 السياحة البيئية  

 السياحة العلمية  

 سياحة املعوقني  

 سياحة الدرجات 

 سياحة هناية االسبوع 

 سياحة الفضاء 

 سياحة اجلولف  

 املشاركة يف الوقت سياحة 

 سياحة احلوافز 

 السياحة البديلة  

 سياحة االهتمامات اخلاصة 

 سياحة اإلرهاب  

 السياحة الطبيعية  
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 :  وتشمل ما يليأنواع السياحة التقليدية :
على مستوايت خمتلفة من الثقافة يهتم هذا النوع من السياحة بشرحية معينة من السائحني السياحة الثقافية:  -
 .1حضرية كثريةول اليت تتمتع مبقومات اترخيية و ، حيث يتم الرتكيز على زايدة الدمالتعليو 

املعارض الدولية سفرهم للمشاركة يف ألنشطة املختلفة لرجال األعمال و ويشمل ا :سياحة رجال األعمال -
مع توفر مجيع أنواع املرافق احلديثة واملتطورة لالجتماعات العمل و الندوات واملؤمترات )الفنادق  التجارية والصناعية

 .  2ذات جودة، ومجيع التسهيالت(
 االستجمام ( :و السياحة املتعة ) الرتفيه    -
 ةن اليت تشتهر ابعتدال الطقس أو مبناظرها الطبيعيتكون الزايرة فيها من أجل قضاء العطل ) اإلجازات ( األماك  

 .  3ليس لغرض أخرعن النفس و   هالرتفيلغرض االستمتاع و   اإلقامةتغيري مكان    أهنايعرفها املختصني على  وهدوء، و 
مكان أخر يف دولة أخرى لفرتة مؤقتة هبدف  إىل اإلقامةيقصد هبا االنتقال من مكان السياحة الرايضية :  -  

االوملبية  األلعابجند دورات  األنواعومثل هذه  ،الرايضية املختلفة، أو االستمتاع مبشاهدهتا األنشطةممارسة 
كبرية وخدمات سياحية ضخمة  أموالاستثمار  إىلفان هذا النوع من السياحة حيتاج  ،بطوالت العامل املختلفة و 
 .4مثل هذه املبارايت  إنشاءائما تتبىن احلكومات واملنظمات الرمسية تنظيم و هلذا السبب دو 

ويتطلب  ،ة ابلعالقات بني اغلب دول العاملارتبط هذا النوع من السياح :االجتماعات و  املؤمتراتالسياحة  -
 . حديثة وسائل النقل متطورة    تالتنوع وسائل اتصاالاجلودة و مبستوى عايل من  و   هذا النوع خدمات فندقية راقية

مكة ، وأتيت يف مقدمتها وتتمثل يف زايرة املواقع الدينيةالسياحة  أنواع وتعترب من أقدم:السياحة الدينية:  -
 .5ورة يف اململكة العربية السعودية، واخل .. من دايانتاملدينة املناملكرمة و 

وتكون يف  ،دف العالج أو قضاء فرتات النقاهةالزايرة تكون فيها هب: ) االستشفاء ( ةالعالجيالسياحة  -
 ةجه األماكن اليت حتتوي على املستشفيات ذات طابع اخلاص أو املصحات اخلاصة لعالج حاالت متميزة ومن

مياه ة املتمثلة يف احلمامات املعدنية، املنابع البخارية و الطبيعي ابملواردوالسياحة احلموية املعدنية وتعتمد على املعاجلة 
 .البحر  

 
( يف ظل اإلسرتاجتية السياحية اجلديدة للمخطط 2025-200،"السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات و املعوقات ) عوينان عبد القادر   -  1

،  -03-،أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم االقتصادية ختصص :نقود ومالية،جامعة اجلزائر  "SDAT2025التوجيهي للتهيئة السياحية 
 .  23،ص 2012/2013

2- N.JAYAPALAN , « An Introduction to Tourism   », Atlantic Publishers and Distributors, Rajouri 

Garden, New Delhi, 2001,p27.   
 . 91ص  ،ذكرهق بخالد كواش ، مرجع س -  3

4 -. T. D. Hinch1  and J. E. S. Higham, « Sport Tourism: a Framework for Research », Article in 

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH ,vol(3), 2001,p48. Site 
https://www.academia.edu/16936733/ consulté le 15/06/2018.    

 .142، ص.2008 األردن،الطبعة االوىل،  ، دار الراية للنشر والتوزيع، " الرتويج والتسويق السياحي والفندقي"عصام حسن الصعيدي،   - 5

https://www.academia.edu/16936733/Sport_tourism_a_framework_for_research
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النشاط حضور املعارض الصناعية والتجارية والفنية التشكيلية ومعارض  ومن أهم مظاهر هذاسياحة املعارض : -
جنازات  التكنولوجية واحلضارية نوافذ حضارية يطل منها السياح على اال، فأصبحت املعارض الكتاب ...اخل

املادية للدول املختلفة ميا بعد عوامل جذب سياحي مؤثر يف عملية التنشيط السياحي ابجتاه الدول اليت تعقد و 
 .1فيمها مثل هذه املعارض

 .برحالت علمية من ذوي االختصاص و املهتمنيوتشمل السياحة العلمية أو البحثية القيام  :السياحة العلمية -
 اإلنسانالناتج عن سلوك  ابلتوازن البيئي    اإلخاللومن أهم متطلبات السياحة البيئية هو عدم  السياحة البيئية : -

بني مصاحل السياحية والبيئية و  األنشطةهبا ،وجيب أن يكون هناك توازن بني  اإلضرارقد حيدثه من تلوث و  وما
 .2واالجتماعية   االقتصادية

 أنواع السياحة احلديثة :    
دية اليت مت استعراضها يف ما وتعرف ابلسياحة التقليمن املعروف ان هناك أنواع من السياحة عرفت منذ القدم 

، ومع التطور العلمي والتكنولوجي وثورة االتصاالت وسهولة التنقل عرب القارات فقد ظهرت عدة أنواع من سبق
 نوجزهاالسياحة ،ومت إطالق اسم السياحة احلديثة عليها لتميزها عن أنواع السياحة التقليدية األخرى واليت سوف 

 :  3فيما يلي 
خدمه الشركات واملؤسسات و املصانع واملنظمات لتحقيق أهداف ة احلوافز منط تستتعد سياحسياحة احلوافز : -

 .  موظفنيعليها املوظفني العاملون فيها و   حيصل ةالرحلة السياحية أتيت كمكافأالعمل، و 
االهتمامات اخلاصة " انتقال جمموعة من األفراد من مكان إىل يقصد بسياحة  سياحة االهتمامات اخلاصة :  -   

، وغالبا ما تكون هذه يف منطقة بعينها أو يف مكان حمددخاص ال ميكن حتقيقه إال  اخرس عبا وراء اهتمام
 االهتمامات علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو بيئية " .

حيث هتدف هذه السياحة اىل اعتبار املعاق ) جسداي أو سياحة املعاقني ) ذوي االحتياجات اخلاصة ( :  -
 جيب ان حيصل على كل حقوقه يف مباشرة خمتلف األنشطة السياحية .حركيا أو حسيا ( سائحا عاداي  

ت أصبح هذا النمط من السياحة كمقوم سياحي هام يشكل أداة هامة لتعزيز التدفقا سياحة التسوق : -
 السلع الوطنية .السياحية و   تسويق املقصد السياحي والرتويج املنتجاتالسياحية يف كثري من البلدان و 

 

 
 .  65ص ،"مبادئ السياحة "،  ، بركات النمر، عادل الراوي، بدر القعيد، فيصل ذيبمرزوق عايد القعيد  -  1  -   1
 29، ص 2014دار رسالن للنشر والتوزيع، سورية، دمشق،  السياحة البيئية املستدامة: حتدايهتا وأفاقها املستقبلية"،مصطفى يوسف كايف، " -  2
. 

3  - László Arva and Zsuzsa Deli-Gray, « NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM 

MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD », Article in Applied Studies in 

Agribusiness and Commerce – APSTRACT Agroinform Publishing House, Budapest, January 

2011,p35.site : https://www.researchgate.net/publication/227365461_consulté 17/10/2019.    

https://www.researchgate.net/publication/227365461_consulté
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 لسياحة: خصائص ا    -

إىل استثمار املوارد الطبيعية  هتدفساهم يف حتقيق النمو االقتصادي و تعترب السياحة من أهم القطاعات اليت ت    
 البشرية املتاحة يف املنطقة أو الدولة وميكن حصر أهم خصائص صناعة السياحة فيما يلي: و 

   ارتباطها ابلكثري من األنشطة االقتصادية األخرىب وتعدد مكوانت النشاط السياحي و تشع ✓
 ) صناعية ،خدمية ...( .

هي تعترب  من و  ألخر، وابلتايل ال ميكن نقله من مكان تعترب السياحة منتوج غري مادي ✓
 .الصادرات الغري املنظورة  

وتتشابك مع  ،جمموعة عناصر من بعضها البعضأنه مزيج من  ""مركباملنتوج السياحي  ✓
  املنشآتاخلدمات اليت تقدمها حيث أن السياح يستهلكون  السلع و  ،قطاعات أخرى

، مع العلم أن كون كذلك سلع وخدمات منشآت  أخرىيستهل، و اإلطعامو  ةقامكاإلالسياحية 
 .  1هذه العناصر متكاملة من حيث جلبها للسياح

مؤهلة وأصحاب الكفاءات  من عمالة غري  ،مل ألعداد كبرية من املستخدمنيأهنا توفر فرص ع ✓
العاملة مع وجود أعمال وهي مرتبطة بصورة مباشرة مع القوى  ،العالية واخلربات املتخصصة

أخرى ترتبط ابلسياحة كبعض اخلدمات اليت تستمر يف التواجد و املمارسة طاملا السياحة قائمة  
 كنشاط .

الرفع من واجهة التقلبات بتخفيض األسعار و املنتوج السياحي غري قابل للتخزين :لذلك جيب م ✓
 .2جودة اخلدمات ،لزايدة الطلب على املنتوج السياحي 

مستوى املداخيل  لألفراد بصورة كبرية السياحة بعاملي أسعار السفر واخلدمات السياحية و   ثرتتأ ✓
 .3توجهاهتم ا تتغري بتغري قرارات السياح و أي أهن

، درجة من عدم االستقرار إىل األحوال، يتعرض يف بعض ترب السياحة الدولية منتج تصديريتع ✓
 ابإلضافة الدخل ونة عالة ابلنسبة لكل من السعر و ، ومر اخلارجيةمن القوى  بتأثرياتيتعلق  ألنه
 .4اليت تؤثر على النشاط السياحي  املومسيةمشكل   إىل

 
، كلية   13علوم التسيري و التجارة ، العدد  ، جملة العلوم االقتصادية و  حالة اجلزائر "  –االجتماعية للسياحة ،"األمهية االقتصادية و خالد كواش    -   1

 . 51،ص 2005جامعة اجلزائر ،، االقتصادية وعلوم التسيريالعلوم 
 .  31، ص ذكره عوينان عبد القادر ،مرجع سبق -  2
 . 45،ص  بق ذكرهمرجع س السياحة مفهومها .اركاهنا .أنواعها "،خالد كواش ، - 3

 - املرجع نفس ه، ص 47 .4 
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وتقوم بتنشيط الصناعات ،  تنمية الوعي السياحي والثقايف للمواطننيوكما تساهم السياحة يف ✓
 .1اليدوية يف منطقة اجلذب السياحي  احلرفالبيئية و 

 السائح وسلوكياته : اثنيا:  

               :  تعريف السائح  -

ما ل تعريف السائح و تعريف السياحة بتعريف السائح فكان املدخل لتعريف صناعة السياحة من خال ارتبطلقد 
أوصت منظمة  1937عام  ففي ،دةاملعتا إقامتهيقوم به من نشاط وعالقات من خالل حركته املؤقتة خارج حمل 

" إىل بلد غري الذي يقيم فيه عادة أكثر أوساعة  24الفرد الذي يسافر ملدة املتحدة بتعريف السائح أبنه "مم األ
2.    

، حيث اعترب السائح :" كل شخص يزور بلد غري البلد الذي 1963سنة لمن خالل املؤمتر الدويل للسياحة أما 
     3جرة يف الدولة اليت يزورها " قبول وظيفة أبري  يقيم فيه على وجه االعتياد ألي سبب من األسباب من غ

سبب غري  أليأو االعتيادية و  األصلية قامته إكما عرف السائح أبنه :" الشخص الذي يسافر خارج حمل 
(   األجنيب الكسب املادي أو الدراسة سواء كان يف داخل بلده ) السائح الوطين ( أو يف داخل غري بلده ) السائح  

                                                                                      ساعة وغن قلت عن ذلك فهو يعترب قاصد للنزهة ".   24ن  ولفرتة تزيد ع

 اثنيتمكان خمتلف عن بيتيه املعتادة أقل من   إىلوعرفت منظمة العاملية للسياحة السائح أبنه: " أي شخص يسافر  
 مزاولة عمل بغرض التكسب " .خبالف   األغراضغرض من    أليذلك  عشرة شهرا متصلة، و 

منطقة معينة غري اليت  أوومن خالل التعاريف السابقة نستخلص أبن السائح هو الشخص الذي يقوم زايرة بلد 
أو  ،دينيا ،سياسيا ،حلضور اجتماعات دولية ،اقتصاديي أو فيها هبدف الرتويح عن النفس أو لغرض صح يقيم

، وكل من يفد ساعة وال تتجاوز سنة 24 تقل عن البحر ملدة ال ،ون ذلك إما عن طريق الرب أو اجلوويك ،رايضيا
     :5وهناك منوذجان رئيسيان من السياح مها،4يعترب سائحا   بغرض التوظف أو العمل فهذا ال  األخرىالبالد    إىل

 
 .  112ص )بدون نشر السنة(،،،دار العلم واإلميان ،مصرالسياحة يف تطوير بعض احلرف و الصناعات التقليدية " ،"أثرأمينة عبد هللا سامل علي - 1
 .  07،ص  2003،منشورات جامعة اإلسكندرية ،مصر ، " اقتصادايت السياحة "جليلة حسن حسنني ،  -  2
 .  7، ص ذكره قبحدة متلف ، مرجع س  - 3
-14، ص2018، دار رسالن للطباعة والنشر، الطبعة االوىل، سوراي، دمشق، وكاالت ومنظمات السياحة والسفر"مصطفى يوسف كايف، " - 4

15. 
 .32، ص2015دار رسالن للنشر والتوزيع، سوراي، دمشق، ، اقتصادايت النقل السياحي""مصطفى يوسف كايف،  - 5
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الذي يسافر عرب احلدود الدولية  هو الشخص: (International Tourist)السائح الدويل  •
 /ساعة.24املقيم فيها بشكل دائم مدة ال تقل عن  ويبقى بعيدا عن دولته  

احلدود  : وهو الشخص الذي يقتصر تنقله(Domestic Tourist)السائح الداخلي  •
ساعة أو ليلة  24الدولة اليت يقيم فيها ويبقى بعيدا عن مكان إقامته االصلي مدة ال تقل عن 

واحدة وتضع بعض الدول حدودا مسافية دنيا يف السائح الداخلي، ختتلف هذه احلدود بني 
  كم.  40-100

 : السياحي    املستهلكسلوك  خصائص    -

لعوامل سواء  الذي يتأثر مبجموعة من ا كسلوكا إنسانيا كسلوك املستهليعترب سلوك السائح ال خيرج عن كونه 
تسويقية وبسبب تداخل وتشابك هذه العوامل فيما بينها مما ينتج عن ذلك شبكة  ،كانت بيئية أو شخصية

 .1متشابكة كخيوط العنكبوت معقدة من أمناط سلوكية أقل يقال عنها أهنا 

 : Tourism Concumer: مفهوم سلوك املستهلك )السائح (   ▪

االستفادة منها ء اخلدمات السياحية الستخدامها و "املستهلك السياحي هو ذلك الشخص الذي يقوم بشرا   
لسلوك املستهلك يعرف كما يلي: هو   ةأما ابلنسب، و ئحا دوليا أو سائحا حملياأثناء رحلته السياحية سواء كان سا
على أنه موجه لتحقيق أهداف وعرف  ،احية حيث يكون وراءه سبب أو دافع كل سلوك ملستهلك اخلدمات السي

 .  2، فال نستطيع تصور سلوك بدون هدف واضح معينة

 :السياحيخصائص املستهلك   ▪

أسلواب خمتلفا يف اليت جتعل له كبيعة خاصة و لسمات االسياحي ابلعديد من اخلصائص و يتميز املستهلك     
من مشرتايته السياحية و منط إنفاقه على اخلدمات و وسلوكه يف دولة املقصد السياحي و استخدامه للمنتج السياحي 
 :   3أهم هذه اخلصائص ما يلي

 حساسوهذا اإل ،رة الدولة املقصودة أكثر من مرةدائما ما يالزم السائحني الشعور ابلرغبة يف زاي ✓
 ابلسائح.بيعي ويرجع لعوامل نفسية واجتماعية ترتبط  ط 

 
 ،الطبعة االوىلالتوزيع ، األردن ، ، مؤسسة الوراق للنشر و  ، " مبادئ السفر و السياحة "إمساعيل حممد علي الدابغ  ومثىن طه احلوري  - - 1

 .163- 162ص ،2001
 . 138، ص 2017، اجلزائر ، قسنطينة  الطبعة االوىل، ،ألفا للواثئق  التسويق السياحي "،"التنمية و مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف   - 2
 .  140-139، ص املرجع نفسه -  3
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ية مشرتايته السياحدة اإلنفاق ابلكبري على خدماته و ومن مسات املستهلك السياحي االجتاه حنو زاي ✓
 املعنوي.املادي والنفسي و الوصول إىل درجة كبرية من اإلشباع  إلرضاء رغبات كامنة يف نفسه و 

تشكيل املنتج السياحي يف دولة اليت تدخل يف معظم األحيان يف تصميم و املستهلك السياحي ال ي ✓
 يزورها .

 ئي للمنتج السياحي أو اخلدمات السياحية .يعترب املستهلك السياحي هو املستهلك النها ✓
اجلانب مزدوج جيمع بني اجلانب املادي و  حتقيق هدف إىلاملستهلك السياحي يهدف ابالستمرار  ✓

 .املعنوي  
ائحون دائما اىل القيام برحالت سياحية دولية أو داخلية ضمن جمموعات السائحني مييل الس ✓

  اآلخرين.
  حقوق وواجبات السائح :  -

 حقوق السائح : ▪

نس أيريـس  بشأن يف دورهتا التاسعة املنعقدة يف بيو  (OMT)قررت اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة        
 .  1991/ 10/ 04 أمن السائحني يفالسفر وسالمة و   سيريت

حمليا  وقد جاء يف املادة األوىل من مبادئ هذه املنظمة التعرف على اجملتمعات املضيفة واملشتغلني ابلسياحة      
 محايتهم من طرف السلطات إضافة إىل، ، أذواقهم و توقعاتـهمعلى السائحـني احرتامهم ومعرفة أساليب حياهتم

 التأمني .بتوفري األمن و   ،العامة

ية ابلسائح يف املادة السادسة من مبادئ املنظمة قررت فيها هذه املنظـمة ابلتـزام املشتـغلني ابلسياحة العناو      
، وعلى الدينية اخلاصة هبم أثناء السفروالسماح هلم مبمارسة الشعائر  ،سالمة الطعامو والوقاية من احلوادث 

، وإبالغهم الة إفالس الشركة املنظمة للسفـرمن وجود آليات الزمـة إلعادة السياح يف حالسلطات العامة التأكد 
 عن حدوث أزمات أو صعوابت حمتمل مواجهتها أثناء الرحلة . 

ر على تدفق السياح بصدق، وتطوير تكنولوجيا والصحافة بدورها يتوجب عليها نشر األحداث اليت قد تؤث    
 نية .التجارة االلكرتو االتصال و 

أما املادة السابعة  فجاءت حول عدم وضع املعوقات حول السياحة اليت تعد من أفضل الطرق لالستفادة من     
ساعات  وضع حد معقـول لعدد عتبارها مالزما للحق يف الراحة والرتفـيه،ينبغي االنمو املطرد يف أوقات الفراغ، و 

من اإلعالن  (24)العشرون نصت عليه املادة الرابعة و ذا ما احلصول على إجازات مدفوعة األجر هالعمل و 
 .هد الدويل للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافيةد(من الع  -7العالـمي حلـقوق اإلنسـان و املادة )
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ن اإلعالن م(13)خارج مكان إقامته وفقا للمادة الثالثة عشر رية التنقل داخل و كما ينبغي للسائح التمتع حب       
إمكانـية االتصال ابملمثلني القنصليني لبلداهنم وفقا إضافة إىل السماح له ابلعبور، التكفل و  ،املي حلقوق اإلنسان الع

 .لالتفاقيات الدبلوماسية السرية   

 واجبات السائح:  ▪

األفعال ، أُعلن عن عدم ارتكـاب السائح أي نوع من مبادئ املنظمة العاملية للسياحة وفقا للمادة األوىل من      
، وعدم تشجيع السياحة اجلنسية أبي طريقة اليت أصدرت قرارها املتاجرة يف املخدرات أو األسلحةاإلجرامية ك

 .   22/10/1995املنعقدة ابلقاهرة بتاريخ  (11)املنظمة يف دورهتا احلادية عشر

 ..األمنيةو الصحية ليه التـعرف على خصائـص الدولة ومراعاة املخاطر  قبل املغادرة من مكان إقامـته عو 

II.  خصائصه .و التسويق السياحي 

توجيه من ختطيط وتنظيم و  اإلدارةعلى الوظائف  اعتمادهأنه نشاط إداري من حيث يعترب التسويق السياحي 
،  ويق املنتوج السياحي يف اخلارج والداخلعلى مهارة القائمني عليه يف تس اعتمادهورقابة ، ونشاط فين من حيث 

، مع رضاهم بطريقة أفضل من املنافسني احلرص على إشباع حاجات ورغبات السياح وحتقيق إىلكما يهدف 
 ضمان حتقيق مستوى رحبي معني .

 السياحي.التسويق  ماهية     .1

بطريقة أفضل من حماولة إشباعها ورغبات العمالء و التسويق هو دراسة حاجات تعريف التسويق بصفة عامة: 
املوارد قابة على اجلهود و الر وعملية التسويق تعين ختطيط، تنظيم ،توجيه و  ضمن املوارد املتاحة للمؤسسة،املنافسني و 

 1التسويقية لتحقيق األهداف املرسومة

 تعريف التسويق السياحي : أوال:  

• " Kridppendrof   "من قبل  األعمالالنسق لسياسة ق السياحي أبنه التنفيذ العلمي و عرف التسوي
، لغرض حتقيق لي أو إقليمي أو وطين أو عاملياملشاريع السياحية سواء كانت عامة أو خاصة أو على مستوى حم

 .  2مالئماحلاجات جمموعة من املستهلكني احملددين وبنا حيقق عائدا   األقل  اإلشباع

 
 ..09، ص2016دار خالد اللحياين للنشر والتوزيع، عمان،  "التسويق السياحي وترويج اخلدمات السياحية"،أمحد جالل مجال،  -  1
 .144، ص2008، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، "صناعة السياحة سلسلة الكتب السياحية والفندقية" ماهر عبد العزيز توفيق، -  2
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  اإلقليمية لية و السياحية احمل تالفنية اليت تقوم هبا املنظمااحي يتمثل يف األنشطة اإلدارية و "التسويق السي •
التأثري فيها مبا يؤدي إىل واملستقبلية يف األسواق املختلفة، والعمل على اجتذابه و لتحديد الفرص املتاحة احلالية 

 .  1التنمية احلركة السياحية القادمة من هذه األسواق " 
تكنولوجيا املعلومات   األسواقحتليل يستعمل من اجلانب التقين للبحث و انه :" فن كما ميكن تعريف  •
 ."  2األحوالإشباعها يف أحسن  املستهدفة و   األسواقملعرفة    لاالتصاو 

 أمهية التسويق السياحي : اثنيا:  

 :3أصبح التسويق السياحي ضروري من أجل       

 إشباع رغبات وحتقيق احتياجات السياح و الزوار .  ✓
 السياحية بطريقة مرحبة .  تتسويق املنتجا ✓
 .  ةإعطاء كل املعلومات الالزميف ابملنتجات السياحية اجلديدة و التعر  ✓
 الوطنية.مواجهة املنافسة من الشركات األجنبية أو متعددة اجلنسيات داخل األسواق   ✓
حيث أن وجود نشاط تسويقي ابملنطقة أو ابلقطاع معني يتطلب تعيني عمال من أجل أهداف  ✓

 التوظيف.املنظمة أي خلق الكثري من فرص العمل أو  
  السياحي:عناصر التسويق  اثلثا:  

 :4يليهناك عناصر البد أن يتضمنها التسويق السياحي وهي كما  

 ةاملنويحتديد اجملموعات السياحية املتوقع االتصال هبم عن طريق املكاتب السياحية املتواجدة يف املناطق  -
 إليها.التسويق  

 تسويقها.تصور مفصل وواضح لدى هؤالء اجملموعات عن املنطقة املطلوب  خلق     -
التنسيق مع تلك املكاتب هبدف بشكل حملي أو إقليمي أو عاملي و  السفراحة و حتديد مكاتب السي   -

 استقبال تلك اجملموعات
 

 . 82، صذكره مرجع سبق التنمية والتسويق السياحي"،مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف ،" - 1
جامعة خيضر –، جملة العلوم اإلنسانية  السياحي يف اجلزائر "" التسويق السياحي كسبيل لتنشيط القطاع مقالة بعنوان ،الشاهد إلياس  -  2

 .  14/03/2017. 125،ص   2012،ماي 25بسكرة، العدد 
، JFBEجملة اقتصادايت املال واالعمال " املزيج التسويق السياحي يف ظل تكنولوجيا االنرتنت"،شليحي الطاهر، علي عز الدين، مقالة بعنوان  -  3

consulté   edit/14.pdf-mila.dz/fbej/pdf/6eme-univ-http://www.centreاملوقع: 240،ص2018(، جوان 06العدد )

le 01/04/2019. . 

 11،ص  2002،عمان ، األردن ، الطبعة االوىلالتوزيع وطباعة ، دار مسرية للنشر و  تسويق اخلدمات السياحية "،،" ، نعيم الظاهرسراب إلياس  - 4
 . 

http://www.centre-univ-mila.dz/fbej/pdf/6eme-edit/14.pdf
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ذلك من خالل التعاون والتنسيق  اجملموعات و  تلك استقطابالسياحية القادرة على  املنشآتحتديد    -
 مع املكاتب السياحية.

ثل سهولة االنتقال وذلك من عمل كافة األنشطة املؤدية إىل إشباع حاجات هذه اجملموعات ورغباهتا م   -
 توفري أماكن اإلقامة ...إخل.ل التنويع يف وسائل املواصالت والتسهيل يف منح أتشرية الفيزا و خال

   االتصاالت.ة املناسبة من شبكات املواصالت و توفري البني -
 املزيج التسويقي السياحي :عناصر   .2

اليت ميكن تغريات القابلة للسيطرة عليها و يعرف أبنه جمموعة املتعريف املزيج التسويقي السياحي : "   
السياحية يف األسواق املستهدفة للمنظمة السياحية املوجودة يف املنطقة اليت تستخدمها لبلوغ األهداف 

 .1احملددة مسبقا و 

للقطاع الصناعي، مرة بفكرة املزيج التسويقي يف الستينات موجها خصيصا  ألول « Bordan »جاء الباحث 
 .  )4p’s)هذا النموذج التقليدي من أربعة عناصر أطلق عليها   يتألفو 

خمتصني يف جمال اخلدمات من بينهم  من قبل عدة ابحثني و  يوقد وجهت انتقادات شديدة للنموذج التقليد 
« Lovelock »   و « Shostack »   عدم صالحية هذا النموذج يف قطاع اخلدمات  إىلوأشاروا

   :2اقرتحوا منوذجا معدال يتالءم مع تسويق اخلدمات إبضافة عناصر جديدة سوف نذكرها يف العنصر التايلو 

بني املؤسسة هذه السياسة وسيلة تقوم هبا املؤسسة السياحية لتنشيط احلوار  السياحي :  جسياسة املنت •
، ويكون احملور األساسي هو املنتج املعروض، وعليه فاملنتج السياحي هو تلك اخلدمة اليت السياحية و املستهلك
 :    3ويتكون من العناصر التالية  ،أثناء إقامتهم و جولتهم السياحيةحتقق رغبات السياح  

 اإليواء .  -          النقل و املواصالت .  -املوارد السياحية          -
 التسهيالت اإلدارية .  -           اخلدمات الصحية.  -     التجهيزات املمكنة.-

 األسفار .  -                      كفاءة اخلدمات املالية و التجارية .-           
 تالقرارا وأحد ،عناصر املزيج التسويقي أهم من  يعترب التسعريسياسة تسعري املنتج السياحي :  •

 مؤثر جلذب املستهلكنياملؤسسة السياحية وميكن استخدامه كعنصر فعال و  جناح اليت تؤثر على االسرتاتيجية
النقل  ،تكاليف اإلطعام نتاج السياحي منفالسعر السياحي يعرب عن كافة مصاريف اإل ،للمؤسسة السياحية

 
 . 217،ص  2006، األردن  ، ، الطبعة االوىلدار املناهج للنشر والتوزيع ،" تسويق اخلدمات و تطبيقاته "،زكي خليل املساعد - 1
 .  128- 127، ص  مرجع سبق ذكره،  التنمية و التسويق السياحي"مصطفى كايف ،"مصطفى يوسف كايف ،هبة   -   2
 .  128، ص  املرجع نفسه - 3
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تعتمد على ثالثة معايري فهناك طرق لتسعري املنتجات السياحية اليت  ،يواء وغريها من اخلدمات السياحيةاإلو 
 : 1هي  رئيسية و 

 .  اإلنتاجالتسعري الذي يعتمد على تكاليف    -  
 املنافسة .  األسعارالتسعري الذي يعتمد على    -
 التسعري على أساس الطلب .  -
 هناك قناتني لتوزيع املنتج السياحي مها :سياسة توزيع املنتج السياحي:   •
الطريقة على احلد   هذه  لالنهائيني، وتعماملباشر مع املستهلكني    لوذلك ابالتصا املباشر:طريقة التوزيع  -

  السياحي.األعباء النامجة عن عملية توزيع املنتج  من املصاريف و 

يف املسامهني  التوزيع على خمتلف املتعاملني والوسطاء و  تعمل على توزيع ومصاريف املباشر:طريقة التوزيع الغري  -
 الغري املباشر نذكر:  وسائل التوزيع   أهم  نالسياحي، ومعملية توزيع املنتج  

، كما هلكنيعبارة عن وسطاء لتقريب اإلنتاج السياحي للمستوهم  :املتعاملني السياحيني ❖
 طلبيات السياح .بتوزيع وهتيئة كل وسائل السفر و يقومون  

يث تعد وسلة فعالة جللب السياح واملستهلكني ملختلف : وحلسفروكاالت السياحة وا ❖
فهي تسهل عملية   ،املنتجات والربامج السياحية، كالرحالت، والسفرات االستكشافية

 السياحة.السفر و 
على توزيع املنتج السياحي للمتعاملني السياحيني و    وهي تعملالدواوين السياحية :   ❖

 منظمي الرحالت ووكاالت السياحة و السفر .
 .تكمل أمهيتها يف تقريب وسائل النقل يف كافة أحناء الوطن  نقاط البيع لوسائل النقل :   ❖

ملؤسسة ومستخدمي منتجاهتا أو وتعترب وسيلة االتصال بني اسياسة االتصال يف املنتج السياحي : •
، ويتوقف هدف التصال ابستمرار مع عوامل متغرية، فعملية اإعطاء صورة الئقة للمنتج إىل، وكما هتدف خدماهتا

بل أيضا إقناع   ،منها ليس فقط رفع احلصة السوقية ، منها جتارية واهلدفاملؤسسة هدفعملية االتصال على 
لعناصر مكونة لعملية االتصالية ، فهناك جمموعة من اع جلب عدد أكرب من الزابئنالزابئن وحماولة كسب ثقتهم م

 :   2هيو 

كة االتصالية، وهو بنقطة انطالق الرسالة اإلعالمية من الش  (KOTLERE ) يعترب كوتلر  املرسل: -    
 املستفيد من عملية توجيه الرسالة .صاحب و 

 
 .  .85،ص  2000، ألردن ا عمان،الطبعة االوىل،  ،رللطباعة والنش لدار وائ،"سلوكي  لالسياحي: مدخالتسويق  " حممد عبيدات، - 1
 .  133، مرجع سبق ذكره ، ص التنمية و التسويق السياحيكايف ،"مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى   -  2
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، حيث يشارك يف العملية االتصالية من ستقبل الرسالة اإلعالميةهو الشخص أو اهليئة الذي ي املستقبل: -
 ل الرسالة إليه .وهذا دليل على وصو   ،ايب أو سليب إزاء الرسالةجيخالل إصدار رد فعل إ

تكون و  املؤسسة،اليت تعرب عن أفكار  غريها،الصور و و  اإلشاراتالرموز و هي جمموع الكلمات و  الرسالة:-
 مرئية.  وكتابية، أ  شفوية،الرسالة  

ري شخصية من خالل مزيج يتم إرسال الرسالة من خالل وسيلة اتصال معينة شخصية أو غالوسيلة ) القناة(:-
 ..إخل .االنرتنت.  الصحف،أجهزة )االتصال (  االتصال و 

III. .دراسة السوق السياحي 

األساسيني يف القطبني  يعتربانالعرض الذين سوق السياحي يتم من خالل الطلب و حتليل الإن دراسة و       
، فقبل القيام بتحليل السوق السياحي سنستعرض أوال حدمها أو كليهما ينفي وجود السوقانعدام أالسوق و 
 عناصر السوق السياحي .ا من مث تقسيمات السوق السياحي و مفهومه

 تعريف السوق السياحي :  .1

السوق السياحي هو الذي يلتقي فيه و  ابلطلب،"هو ذلك املكان الذي يلتقي فيه العرض  السوق:   أوال:
 اجملال ".الطلب السياحي من السائحني ابلعرض السياحي الذي تقدمه املؤسسات العاملة يف  

السلع، كما هو عبارة هن جمموعة من نه يتم فيه بيع و شراء اخلدمات و وكذلك ميكن تعريف السوق على أ
 .1الرغبة الكافية لشراء السلع واخلدماتالقدرة و   األشخاص الذين ميلكون

املؤسسات اليت تسعى إلشباع حاجات و رغبات معينة يف أقطار أو فهو ميثل كافة األفراد و   السوق السياحيأما  
ديين وثقايف ومن خالل وسائل و تقدم عددا من املنتجات السياحية اليت ترتبط مبوقع اثري أماكن سياحية 

 .2املطاعم و غريها أبنواعه والفنادق و   لمساعدة كالنق

 :   3وعليه فأن السوق السياحي مهما كانت طبيعته يتمثل عادة يف األفراد الذين    

 حيتاجون ويريدون خدمة سياحية معينة . •
 لديهم القدرة على شراء هذه اخلدمة السياحية . •

 
 2014 ،)عمان( االردن الطبعة االوىل،،دار اإلعصار العلمي ، مكتبة اجملتمع العريب ، ،" مبادئ التسويق السياحي و الفندقي "مروان ابو رمحة  -  1

 . 137، ص
 . 41، ص 2008، األردن  )عمان(،  الطبعة الثالثة، دار وائل ، ،" التسويق السياحي مدخل سلوكي "حممد عبييدات  -  2
 . 89،ص بق ذكره"،مرجع س "التنمية والتسويق السياحي هبة مصطفى كايف ، –مصطفى يوسف كايف  -  3
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 لديهم الرغبة يف اإلنفاق للحصول على اخلدمة السياحية . •
 و عدم وجود عقبات( .لديهم الصالحية للشراء ) صالحية استخدام املال     •

 :  الطلب يف السوق السياحيالشكل التايل يبني مكوانت العرض و و  

 (:مكوانت السوق السياحي .I-02الشكل )

 
 . 90ص، ذكره بقمرجع س"التنمية والتسويق السياحي "،هبة مصطفى كايف ، –مصطفى يوسف كايف املصدر :

 األسواق السياحية :   تتقسيمااثنيا:  
 :  1األسواق السياحية إىل عدد من األنواع الرئيسية أمهها   ميكن تقسيم            

ياحـي الذي ، إذ متثل املصدر الرئيسي للطلب السلغة لدى الدول املستقبلة للسياحهلا أمهية اب :األسواق الرئيسية  ▪
ز اجلهود فيها  تركيمن حيـث الدراسة، و املبيعـات للمنشآت السياحـية تعتمد عليه هذه الدول، يهتم هبا رجال التسويق و 

 الربامج الستمـرار حركة تدفـق السـياح.ملختلف النشاطات و 
          فـاض عن حركة األسـواق  احلركة السياحية القادمة من هذه األسواق تتجـه إىل االخناألسواق الثانوية : ▪

 .  السياحية  ال تعترب مصدرا هاما للحـركةيت ختطى هبا تلك األسـواق، و مهية الليس هلا نفس األو   ،الرئيسية
 السياحية    كثرة حجم التعاقـدات اليت تتم هبا لبيع الربامـجز هذه األسواق بفاعليتها الكبرية، و تتمي :األسواق النشطة ▪

 : أمهها    السياحية بعـدة عوامل، حيث تقاس درجة نشاط السوق  وكاالت السياحية خالل فرتة معينةللسياح أو ال

 
 .     93-92مرجع سبق ذكره ، ص   ،""التنمية والتسويق السياحي هبة مصطفى كايف ، –مصطفى يوسف كايف   - 1
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 حجم التعاقدات اليت تتم يف السوق السياحية سنواي . •
 درجة استجابة الطلب السياحي للنشاط التسويقي . •
 معدل الزايدة القادمة من هذه األسواق يف فرتة معينة  •
 حجم نشاطها .ياحية املوجودة يف هذه األسواق و عدد املنشآت الس •

وجود بعـض الظروف االقتصـادية، االجتماعية متثل مصدرا رئيسيا للطلب السياحي نتيجة لال األسواق الكامنة : ▪
نشـطة مبجرد زوال هذه الظروف  تتحول إىل أسواق فعالة و  ولكنها، اق، املؤثرة سلبا يف هذه األسو أو السياحية

  .الفرتة اليت عاشتها منطقة اخلليج العريبكالسوق العربية يف مرحلة حرب حترير الكويت الذي كان كامنا خالل تلك  
إىل مسـتوى عايل نتيجة اجلهود التسويقـية و   السياحي فيها  هي األسواق املمـكن وصول الطلـب احملتملة:األسواق  ▪

الشكـل دة يف الطلـب عن هذا املسـتوى و فأي جهد إضايف على هذه اجلهود يرتتب عليه زاي املبذولة،التنشيطية 
 :  1املوايل جيمل كل أنواع السوق السياحية كاآليت

  أنواع األسواق السياحية  ( :I-03الشكل رقم)

. 
القاهرة ،مصر  ة العربية للتنمية اإلدارية ، منشورات املنظم ، "أسس علمية و جتارب عربية-التسويق السياحي الفندقي" : صربي عبد السميع ، املصدر   

 .63-62، ص 2007،

هذا سنقوم   نواخلدمات، ومسبق أن السوق السياحي يعد سوقا خمتلفا عن كل من سوق السلع    وعلى ما
 (.  العرضعناصر السوق السياحي )الطلب و بدراسة  

 

 

 

 
 

  القاهرة، للتنمية اإلدارية ، منشورات املنظمة العربية،"أسس علمية و جتارب عربية -التسويق السياحي الفندقي" صربي عبد السميع ، - 1
 .  65-62، ص  2007،مصر
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 العرض (:عناصر السوق السياحي )الطلب و    .2

 ذلك:الشكل التايل يوضح    و

 ( : عناصر السوق السياحي I-04الشكل )

 
 . 96"،مرجع سابق ،ص  التنمية والتسويق السياحيهبة مصطفى كايف ، "–مصطفى يوسف كايف  :املصدر  

 الطلب السياحي :  أوال:  

من املستهلكني شراءها من سلعة  الطلب بشكل عام هو عبارة الكمية اليت تنوي جمموعة :مفهومه -أ        
 .1مكان حمددين يف زمن و وبسعر حمدد و 

الذين  لألشخاص د الكلي أبنه العد " : Matheson and Wall"وأما ابلنسبة للطلب السياحي الذي عرفه     
م  أماكن بعيدة عن جمال إقامتهاخلدمات السياحية يفستعمال التسهيالت و ا ألجليرغبون يف السفر  أويسافرون 

 .   2أعماهلم املعتادةو 

 

 
 . 15،مرجع سبقه ذكره ،ص   ،"تسويق اخلدمات السياحية "، نعيم الظاهرسراب إلياس  -  1
 .  99مرجع سبقه ذكره ،ص"التنمية والتسويق السياحي "،هبة مصطفى كايف ، –مصطفى يوسف كايف  -  2
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 املنطقة سياحية احلديثة اخلاصة ابلطلب السياحي أبنه :" اجملموع االحتمايل للوافدين إىلومن التعاريف املشهورة و 
 :  1ويقاس الطلب السياحي بواسطة النسب التالية  األجانب "من املواطنني و 

املعدل الصايف للسفر         
عدد املسافرين( املغادرين)

100   =   السكان عدد إمجايل × 

  =املعدل اخلام للسفر      
عدد السفرايت(الرحالت)

100  إمجايل عدد السكان × 

 =معدل تكرار السفر    
 املعدل الصايف للسفر
100  املعدل اخلام للسفر × 

السائح وحتدد اختياراته السياحي عبارة عن جمموعة متداخلة و خمتلفة  من العوامل اليت تؤثر على سلوك  الطلب  
إلشباع رغباته واحتياجاته، وهذا عن كما ميثل يف رغبة السائح يف احلصول على اخلدمات السياحية السياحية، و 

ذا دليل على أن الطلب السياحي يف تزايد ، ومع وجود اإلحصائيات الدولية املتوفرة للسياحة وهطريق الشراء
  مستمر وهناك مجلة من العوامل اليت تؤثر على زايدة الطلب على اخلدمات السياحية منها :  

 التزايد العاملي املستمر لعدد السكان ، والذي خيلق أجيال جديدة ذات رغبات سياحية خمتلفة . •
 من اخلدمات السياحية .  ةاالستفادزايدة الدخل : ارتفاع الدخل يشجع على   •
 التحسن املستمر يف مستوى املعيشة وزايدة أوقات الفراغ لدى العاملني . •
 ، مما يسهل عملية التنقل و التواصل بني الشعوب .املواصالتمر يف وسائل االتصال و التطور املست •

 السياحي:خصائص الطلب    -ب

 التالية :يتميز الطلب السياحي ابخلصائص    

مدى التغري الطارئ وف االقتصـادية السائدة يف السوق، و تعين درجة استجابة الطلب للتغـريات يف الظر :  املرونة  –
 على السعر للخدمات السياحية يف الدولة املستقبلة للسياح .                                              

حيث كلما اخنفضت  ،اليت تعيش ظروف اقتصادية مواتية األسواقتتسع قاعدته يف و فالطلب السياحي ينشأ    
فيها   األمرولكن هناك بعض املناطق الراقية   ،ة ما زاد التدفق السياحي إليها والعكس صحيحاألسعار يف منطقة سياحي

بقة ، والسبب يف ذلك هو أن هذه املناطق خمصصة لطإليهاقل التدفق السياح  األسعارأي كلما اخنفضت  ،خمتلف
مناطق مميزة و  إىلإذ أهنم يفضلون الذهاب  ،املمثلني املشهورين يف العامل وبعض األعمالمعينة من السياح مثل  رجال 

 
 . 100،ص السابق رجع امل -  1
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ربوهنا أماكن عامة لكافة تيع ألهنم إليهايقل التدفق  األسعارهذا نوع من الفخر والتباهي ولكن عند اخنفاض غالية و 
 السياحي :  الشكل التايل ميثل مرونة الطلبالناس و 

 ( : مرونة الطلب السياحي I-05الشكل )

 
 . 104،ص مرجع سبق ذكره ،""التنمية والتسويق السياحي هبة مصطفى كايف ، –مصطفى يوسف كايف   املصدر :

 ابستخدام املعادلة التالية :   يوميكن إجياد معامل مرونة الطلب السياح

 النسبة  املئوية  للزايدة  يف  الطلب   معامل مرونة الطلب        
100   =   النسبة  املئوية  الخنفاض السعر × 

 وكذلك ابملعادلة التالية : 

  =   معامل مرونة الطلب      
 معامل التغري النسيب يف الطلب
100     معامل التغري النسيب يف السعر × 

تؤثر  أخرىالسائدة يف الدولة املستقبلة للسياحة يف مرونة الطلب السياحي كذلك توجد عوامل  األسعارمثلما أتثر 
السفر فتصبح يف هذه  هاما يف االجتاه حنو السياحة و فيه مثل دخول السائحني حيث أن الدخول املرتفعة تعترب عامال

العالقة واضحة بني الدخل واالجتاه حنو السياحة منه تكون جة مرونة الطلب السياحي منخفضة والعكس، و احلالة در 
بط به فريتيف معامل مرونة الطلب أما اخنفاض الدخل  اخنفاضبط هبا زايدة يف الطلب السياحي و فزايدة الدخل يرت

، ولذلك فان معامل مرونة الطلب السياحي يكون   اخنفاض يف الطلب السياحي وزايدة معامل مرونة الطلب السياحي
 :   1كاآليت

 
 . 105،ص مرجع سبق ذكره ، " "التنمية والتسويق السياحيهبة مصطفى كايف ، –مصطفى يوسف كايف  - 1
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:   معامل مرونة الطلب السياحي  
  التغري يف الطلب

100   التغري النسيب يف  الدخل × 

 وتنطبق هذه العالقة على األفراد ذوي الدخول املتوسطة و احملدودة .

فالدول التغري يف أمناط السفر، ستجابة الطلب للظروف االجتماعيـة، السياسـية واألمنية و تتمثل يف مدى ااحلساسية :
، يصعب هلا أبن تكون قبلة سياحية مهما متتـعت به من أو سياسي عدم استقرار اقتصادي أو اجتماعي اليت تعرف

عترب أساس زايدة االقتصادي املستقر يفاملناخ السياسي و اخنفاض األسعار مغرايت سياحـية كاخلدمات والتسهـيالت، و 
، ـية بني البلد املستقبل للسياح والبلد املصدر للسياحةاجتماعيـة و الطلـب السياحـي، فوجود عالقات سياسـية، اقتصاد
 عامل مساعد على اتساع قاعدة الطلب السياحي.  

 التوسع :    

اخنفاضا يف بل تسوده عدة تذبذابت صعودا و  ، على وترية واحدة من سنة ألخرىاتساع الطلب السياحي ال يسري     
 :  1من أسباب التوسع ما يلياالقتصادية واالجتماعية و ،  وليةنسبة الزايدة نتيجة الظروف الد 

ة  ، ساعد هذا على ارتفاع نسبة زايدة الدخل يف الدول الغنية واملتقدمة صناعياخاصالتطور االقتصادي و  ✓
 السفر .السكان القادرين على السياحة و 

 شعوب أخرى.على مناطق و ت على السفـر للتعرف  اليت شجعـتطوير وسائـل االتصال ونقل املعلومـات، و  ✓
 زايدة أوقات الفراغ املتمثلة يف زايدة طول عطلة هناية األسبوع اليت تشجع على كثرة الزايرات السياحية . ✓
 احلياة .، والتخلص من روتني العمل و الرغبة يف تغيري منط احلياة ✓
 .خصوصا يف جمال النقل التطور التكنولوجي و  ✓
 .الطقس يف املنطقة ما يساعد على إقبال السياح عليها   عوامل املناخ و  ✓

ب السياحي العاملي هبـذه اخلاصية، واليت ، يتميز الطلعروف أن للسيـاحة موسم الذروة وموسـم الكسـادمن امل املومسية :
اليت تشـمل سياحة، و نظيمية يف الدول املصدرة لل، فاملوسـمية ترجـع إىل املـناخ و العوامل التتؤثر على اجتاهاته وحجمه

يؤدي علـى زيـادة  أعياد امليـالد هذا ماد غلق املصانع يف شهر أوت، و مواعيواعـيد العطل املدرسـية يف الصيف، و م
ـصرا على كبار السن املتقاعدين واألرامل يبـقى منح الفرتات املغايرة ملا سبق ذكره، و ينخفـض يفالطلب السياحي، و 

اإلجازات  العاملني ابلشركات اليت توزع عليهمبعض احلرفيني املستقلني عن عملهم، و وبعض أصحاب املهن احلرة، و 
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، للطلب السياحي يف كل سوق سياحية  فعلى الدولة املستقبلة للسياح دراسة الرتاكيب املومسية  ،دوراي يف أوقات خمتلفة
 . 1للتمكن من التخطيط للتنمية السياحية بشكل جيد 

اليت هلا آاثر قدمية   الدول   ، خاصة تلكالسياحة  ، أو حىت احتكار القلة يفالصافيةأي عدم سيادة املنافسة    املنافسة :
 .2من قبل الدول اليت ال متلك مثل هذه مقومات يصعب منافستها يف هذا اجملال مقومات سياحية طبيعية  و 

 نفسها اليت زارها من قبل .املنطقة  يقوم بزايرة    أي أن السائح اندرا ماعدم التكرار :

 أنواع الطلب السياحي  -ب

 : للطلب السياحي عدة أنواع منها        

، بصرف أو على السياحة بشكل عام طلب على إمجايل اخلدمات السياحيةهو ال:الطلب السياحي العام  –(  1
بنوع حمدد أو بربانمج خاص من و ليس  ارتباط الطلب السياحي ابلعملية السياحية ككلو النظر عن النوع والوقت 

ايرة فرنسا أو اسبانيا أو النوع تتميز به الدول املتقدمة سياحيا ومن األمثلة عنه هو الطلب السياحي لز هذا  وبراجمها ،
 أمريكا .يز به عدة دول كفرنسا، إسبانيا و تتمأمريكا  

 ،معني، جيده السائح إلشباع رغـباته واحتـياجاتهبط هذا النوع بربانمج سياحي يرت: الطلب السياحي اخلاص  – ( 2
، أو السفر إىل اهلند من أجل سياحة يف كندا اجار نيامشاهدة شالالت  و  الطلب منتشر يف دول أمريـكا  النوع من  هذاو 

 .3تسلق اجلبال 

لة  أو املكالطلب السياحي املشتق :  -(3 للربانمج السياحـي، كالطلـب على  ونةيرتبط ابخلدمات السياحية املكمِ 
، اىل غري ذلك يعد طلبا 4وابقي اخلدمات السياحية األخرىالنقل السياحي  الطلب على شركات الطريان أوالفنادق و 

 .   5مرتبط ارتباط قوي ابلطلب اخلاص  ألنهمشتقا ،وقد مسي ابلطلب املشتق  

 

 

 

 
 . 155، ،ص  ذكره سبقمرجع  مدخل إىل علم السياحة ،أمحد حممود ملوخية ،   - - 1
 . 17، ص ذكره ،مرجع سبق ،" تسويق اخلدمات السياحية "، نعيم الظاهرسراب إلياس - 2
 . . 18ص  ،املرجع نفسه - 3 
 .  61- 60،ص مرجع سبق ذكره، "صناعة السياحة"، أمحد حممود مقابلة  - 4
 . 107، ص مرجع سبق ذكره  ،"التنمية والتسويق السياحي" مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف، -  5



 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 44 

 والشكل التايل يوضح العالقة بني خمتلف أنواع الطلب السياحي :         
 ( :العالقة بني خمتلف أنواع الطلب السياحي I-06الشكل )

 
 .  108، ص  ذكره مرجع سبق ، "التنمية و التسويق السياحي "،مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف :   املصدر

 :   1السياحي و مهاكما ميكن التمييز بني نوعني من الطلب  

على دفع  القادرينب إمجايل عدد السياح الداخليني و وميثل هذا الطلالطلب السياحي الفعال ) احلايل( : –أ ( 
ع ة حبيث يتوفر فيه كافة العوامل الضرورية للسياحة مثل الرغبة وتوفر وقت الفراغ و القدرة على الدفالنفقات السياحي

 الظروف املناسبة .ابإلضافة إىل مدى توفر  

هناك إقبال حىت يصبح   األساسيةوهو عبارة عن نقص يف طلب أحد العناصر  الطلب السياحي الكامن:    –ب (  
 للسياح لزايرة منطقة ما وهي العناصر هي :

o . عدم القدرة على دفع مصاريف الرحلة 
o   املناسبة .الكافية و توفر الظروف املناسبة للسياح مع عدم حصوله على املعلومات  عدم 
o . عدم توفر وقت الفراغ 
o . ضعف وسائل اإلعالن و اإلعالم و الرتويج 

مث إىل  ميكن للمؤسسة السياحية أو الدولة املستضيفة أن تقوم بتحويل الطلب السياحي املشتق إىل الطلب اخلاص
عالية اجلودة أبسعار معقولة من أجل توفري الربامج السياحية األكثر تنوعا وخدمات طلب عام، بواسطة تنوع و 

 .  2تزويدهم بكافة املعلومات وذلك لتحقيق رضاهم ووفائهم هلادد ممكن من السياح  مع تثقيفهم و استقطاب أكرب ع

 
 .  19-18، ص مرجع سبق ذكره، " ،" تسويق اخلدمات السياحيةسراب إلياس  -  1
 . 109، ص  مرجع سبق ذكره ،،"التنمية والتسويق السياحي" مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف  -    2
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  العرض السياحي :    اثنيا:  

ابإلضافة إىل  ،معينةر اجلذب املختلفة يف منطقة عناصأبنه جمموع املعامل الطبيعية و العرض السياحي :" تعريف -أ
إقناعهم شأهنا ختلق رغبة لدى السائحني و  ،...( و اليت مناخلدمات والتسهيالت املتنوعة ) النقل، إجراءات السفر

 :  2ومن أهم مكوانت العرض السياحي  ،1بزايرة هذه املنطقة "

املناظر الطبيعية ،املناخ ،هيئة األرض )سهولة ،جبل ،حبريات ،شواطئ املكوانت الطبيعية و تشمل :   -
 الربية ، املياه الكربيتية .  تو النباات  ت، احليواان  ،أهنار ( 

  املكوانت اليت من صنع البشري و هي : -
 ،يداألماكن الثقافية،  العادات والتقال ،أاثر احلضارات القدميةتشمل : ينية و الدالتارخيية و الثقافية و  ✓

 ، ومعطيات ثقافية أخرى . املعطيات الدميغرافية
 التقدم العلمي و التكنولوجي . ✓
التصال سائل االتحتية شبكات املياه الثقيلة والكهرابء وخمتلف و  البنية تشملو البنية التحتية الفوقية :  ✓

 كذلك اخلدمات الصحية .و 

وكالت السفر والشركات السياحية تشمل أيضا املطارات املوتيالت و ل أماكن اإلقامة مثل البنية الفوقية فتشمأما 
 .خمتلف أماكن للرتفيه  واملسارح و 

 اإلطعام .اإليواء و   ،النقلوسائل اخلدمات :   ✓

 خصائص العرض السياحي :   -ب

 :   3أهم اخلصائص ما يليالعروض و   أنواعمميزات متيزه عن بقية  لسياحي ميتاز بعدة خصائص و جند العرض ا

: كون النشاط السياحي نشاطا خدميا مع   يعتمد العرض السياحي ابلدرجة األوىل على عنصر العمل ✓
، ويكون استعمال اآللة حمدودا يف عملية تقدمي اخلدمات بة استخدام اآللة حمل عنصر العملصعو 

 السياحية .
ك كافة أرجاء العامل فهنامع توفر العرض السياحي بشكل كبري يف  للمنافسة:خيضع العرض السياحي  ✓

 تنافس بني البلدان على تسويقه .

 
 . 115، ص  مرجع سبق ذكره ،،"التنمية والتسويق السياحي"مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف  -  1
 .  13-12ص ، مرجع سبق ذكره ،"،" تسويق اخلدمات السياحية سراب إلياس  - 2
 . 119ص  ،مرجع سبق ذكره  ،"،"التنمية والتسويق السياحيمصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف  -  3
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 السياحي،دوره يف تصنيع العرض    كل منتج  أنحيث   السياحي:تعدد املنتجني الذين يشاركون ابلعرض   ✓
، ومنهم مكاتب سياحية والسفر ،ع مثل أصحاب الفنادق، املطاعمومنهم من يكون داخل حدود القطا 

 ...أحل .حمطة الكهرابء، الغازج حدود القطاع مثل خار 
، يمكن اجلمع بني السياحية الدينيةفتداخل العناصر املكونة له :تاز العرض السياحي بتعدد وتنوع و مي ✓

االقتصادية املومسية يف آن واحد ،مثال إبمكان السائح زايرة األماكن الدينية يف نفس الوقت مين له أن 
 . ابلنسبة لالماكن التارخييةلشيء   يزور األسواق هبدف لتبضع ونفس ا

 الشكل التايل يوضح هذه اخلاصية  و   :العرض السياحي غري مرن

 ( : مرونة العرض السياحي .I-07الشكل رقم )

 
 . 120" ،ص التنمية والتسويق السياحيهبة مصطفى كايف ،"  مصطفى يوسف كايف، املصدر :

يف الكميات املعروضة أقل من التغري النسيب يف األسعار ،ومن  أي أن التغري النسيب ،(Dp>Ds)من الشكل نالحظ أن 
هذا تتضح ان درجة استجابة املنتج السياحي للتغريات يف أسعار اخلدمات السياحية تكون ضخمة جدا على األقل يف 

  :1ويعود ذلك إىل العوامل التالية املدى القصري ،  

يف النشاط السياحي يتوقف على بناء املزيد من املنشآت  ةاالستيعابيأن التغري يف الطاقة عامل الوقت : •
 السياحية  وهذا يتطلب وقتا طويال فيكون العرض السياحي غري مرن .

لية تغيري رأس املال الثابت واملتمثل ابألبنية ابلنسبة للعرض السياحي فان إجراء عم الثابت:كثافة رأس املال  •
 . العرض غري مرن   جهود كبرية وابلتايلحيتاج تكاليف عالية و ديكور فيها  الواألاثث و 
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ابلنسبة للمناخ الذي حيتم على املنتج أن يقدم عرضه فقط ضمن موسم الذروة السياحي العامل الطبيعي:  •
 ، وهذا ما جيعل العرض السياحي غري مرن دمي عرضه يف بقية املواسم األخرىوال ميكن تق ،ملتوفري املناخ، املالئ

غري قابل للتخزين فيكون ج السياحي خدمي ابلدرجة األوىل و وطاملا أن املنت: عدم القابلية على التخزين  •
 عرضه غري مرن .

املوقع  إىلفيقوم السائح أن يتنقل  ،هأن العرض السياحي ميتاز بعدم إمكانية نقلعدم القابلية للنقل :  •
  وبذلك يكون العرض السياحي غري مرن .  ،أن يشرتي املنتج السياحيالسياحي لكي يستطيع  

 بعض املتغريات :العالقة بني العرض السياحي و    -ت

يعترب السعر احد أهم العوامل املتحكمة يف العرض السياحي، فكلما العالقة بني العرض السياحي والسعر : ✓
إذ أن زايدة األسعار من عكس ابفرتاض ثبات العوامل األخرى، و الالعرض السياحي و فعت األسعار زاد ارت

ابلتايل تزيد من حجم استثماراهتا يف القطاع السياحي مما جيعل يرفع أرابح املؤسسات السياحية و  شانه أن 
 ، املعارض ومدن األلعاب ،...( .، املطاعمقالسياحي يرتفع مثل ) الفناد

العناية مبقومات العرض السياحي إن االهتمام و  اإليرادات السياحية :السياحي و العالقة بني العرض  ✓
، أي انه كلما تؤثر على حجم اإليرادات السياحيةأهنا  ،السياحية املرتبطة هبذه املقوماتمستوى اخلدمات و 

عالية اجلودة ققة الن اخلدمات أرتفع مستوى العرض السياحي انعكس على حجم اإليرادات السياحية احمل
، وكلما زاد حجم الطلب السياحي الفعال ارتفعت معه ة تشجع الطلب السياحي على شرائهااملمتاز و 

 .  1اإليرادات السياحية  

 

 اجلودة يف اخلدمات السياحية   :املبحث الثاين

للتحوالت اهلامة يف يف اآلونة االخرية لقد زاد االهتمام بصناعة اخلدمات مقارنة بصناعة السلع وهذا نتيجة 
املؤسسات األعمال وإىل بعض التطورات اليت حدثت يف القوى البشرية وزايدة التحسن يف املستوى املعيشي، 
وتنوع االحتياجات خاصة يف اجملال اخلدمي، وكما يعترب قطاع اخلدمات كمحور أساسي يف تشكيل القطاعات 

 خل (.االقتصادية مثال :) السياحة، الصناعة، النقل،...إ

لقد عرفت اخلدمات السياحية توسعا كبريا خاصة يف الدول املتطورة وأصبحت كقطاع جوهري يف اقتصادايهتا 
واحملرك األساسي والفعال يف االقتصاد العاملي، وذلك بزايدة فرص املؤسسات السياحية بزايدة انفتاح دول العامل 

فراد وتزايد عمليات التصنيع والتجارة اخلارجية، وذلك أدى على بعضها مما يرافقه يف زايدة أنشطة السفر وحركة األ
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اىل منو الصناعة السياحية والفندقية وتزايد الطلب على خدمات الضيافة، واليت أصبحت مصدرا للميزة التنافسية  
 اليت ميكن أن تتمتع هبا املؤسسات مقارنة مبنافسيها .

I.  :اخلدمات السياحية 
 :للخدمات السياحيةفاهيم األساسية  امل .1

لقد تعددت التعاريف اخلدمة السياحية بسبب وجود خدمات ترتبط بشكل كامل أو جزئي مع السلع املادية       
) مثل إجيار العقار و اخلدمات الفندقية (، بينما متثل اخلدمات األخرى أجزاء مكملة لعملية تسويق السلع املباعة 

 .  1) مثل الصيانة (

 : بصفة عامةأوال:  تعريف اخلدمة     

تعترب اخلدمة كغريها من املنتجات امللموسة ايل حتقق إشباع حاجات ورغبات الزابئن، إال أهنا ختتلف عنها        
من حيث اخلصائص كوهنا غري ملموسة كالسلع  املادية، ابإلضافة إىل احملاوالت العديدة اليت كانت من طرف 

 اء تعريف حمدد للخدمة واليت نذكر منها : الكتاب والباحثني إلعط

 ريأي فعل أو أداء ميكن أن يقدمه طرف إىل الطرف أخر، ويكون هذا الفعل أو األداء غ»أن اخلدمة هي : -
 2«ملموس وال ينتج عنه متلك  

  » على أهنا   :   Marketing Management فقد عرف اخلدمة يف كتابه  philip  Kotherابلنسبة     
عليها نقل امللكية، وأن اخلدمة  بكل نشاط أو منفعة خاضعة للتبادل، وتكون يف األساس غري ملموسة، وال يرتت

 .3 «قد تكون أوال مرتبطة مبنتوج مادي  

نشاط أو سلسلة من األنشطة اليت تكون إىل حد ما ذات طبيعية غري » وهناك من عرف اخلدمة على أهنا :
 .4«غري عادية ملموسة و  

هي عبارة عن جمموع اآلداءات املقدمة واليت تؤثر على سلوك »فقد عرف اخلدمة  jean Horovitzوأما ابلنسبة 
 . service de base   1الزبون كوهنا أو قاعدية

 
 119،ص  مرجع سبق ذكره ،"،"التنمية والتسويق السياحيمصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف  - 1
"أثر املزيج الرتوجيي للخدمات السياحية يف حتقيق رضا الزبون دراسة ميدانية على عينة من املنشآت بشار عباس احلمريي ،و أمحد كاظم بريس -  2

   . 379املؤمتر العلمي الثالث جلامعة أهل البيت العدد الرابع ،ص ء "،حبوث السياحية يف حمافظة كربال
3 - philip Kother  et Bernard Dubois, "MarKeeting management ",pearson education , France,1 

édition ,2006,p462 . 
 . 106، ص  مرجع سبق ذكره ،""دور املوارد البشرية يف صناعة السياحة يف اجلزائر  ،حدة متلف  - 4



 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 49 

 من خالل هذا التعريف نالحظ أن اخلدمة أتخذ بعدين :

خدمة قاعدية : من أجل إشباع الرغبة املهمة للزبون وهي السبب الرئيسي الذي من أجله يتوجه الزبون اىل  –أ   
 املؤسسة .

 خدمة فرعية : وهي ضرورية عند استهالك اخلدمة القاعدية .  –ب  

دية وهي وكما عرفت اخلدمة على أهنا اخلدمة أبهنا كل أنشطة االقتصادية اليت تكون خمرجتها ليست منتجات ما
بشكل عام تستهلك عند وقت إنتاجها وتقدم قيمة مضافة ) مثل الراحة والصحة والتسلية واختصار الوقت ( 

 .2وهي بشكل أساسي غري ملموسة تشرتيها أوال 

 اثنيا : تعريف اخلدمات السياحية: 
تعد اخلدمات السياحية عنصرا للتسويق السياحي، إذ أن هذه اخلدمات تعكس صورة املنتوج السياحي الذي 

 يرغب املستهلك يف احلصول عليه إلشباع حاجاته ورغباته . 
حبيث تتميز اخلدمة السياحية بكوهنا مزيج من العناصر الغري امللموسة، يسمح مزيج هذه بتلبية رغبات الزابئن سواء  

 أو حىت دينية.    ةت ثقافية، اجتماعية، اقتصاديكان
ومن أبرز العناصر اليت تكون مزيج اخلدمة السياحية نذكر منها: وسائل النقل ،االتصال، القدرات املتوفرة إليواء،   

والنشاطات اخلاصة ابلصناعات التقليدية، مستوى تطور اخلدمات التمويلية واإلدارية، الوضعية االقتصادية 
 ة للبلد املستقبل ونوعية اإلقامة املخصصة للزوار.والسياسي

كما عرفت اخلدمة السياحية " على أهنا جمموعة من األعمال والنشاطات توفر للسائح الراحة والتسهيالت عند 
شراء و استهالك اخلدمات والبضائع  السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق السياحية بعيدا عن 

 .3صلي"مكان سكنهم األ
اخلدمات السياحية على أهنا " جمموع   - عضو األكادميية الدولية للسياحة -  جريي كاسربويعرف السيد 

الوسائل املادية الضرورية لتأمني أو تسهيل اشرتاك الناس يف السياحة، وحتقيق أهدافها وخلق استعمال اخلدمات 
 .   4للسياح"

وقد عرفت اخلدمات السياحية على أهنا :" منتجات غري ملموسة يتم التعامل هبا يف أسواق معينة إشباعا 
رغبات عند الزبون وتساهم يف توفري جانب من الراحة والطمأنينة وحتقق نوعا من االستقرار للحاجات وال

 

 .  50،ص  مرجع سبق ذكره ،"،"التنمية والتسويق السياحيمصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف -1 
 .  48، ص 2012وىل،  االسكندرية ،األطبعة ال، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،" تسويق اخلدمات السياحية "أمحد الطاهر عبد الرحيم  -  2
 . 39ص   ، 1999التوزيع ،الطبعة األوىل، االردن،، دار جمدالوي للنشر و ،"خمتارات من االقتصاد السياحي "مروان حمسن السكر العدوان  - 3
  . 28ص  ،2002دار املسرية للنشر و التوزيع والطباعة ، الطبعة االوىل ،  اخلدمات السياحية "،،" تسويق  ، نعيم الظاهرسراب الياس -  4
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. وكما عرفت على أهنا " نشاط غري ملموس يهدف إىل إشباع احلاجات 1االقتصادي لألفراد واجملتمع يف الدولة " 
وال تقرتن اخلدمات ببيع منتجات والرغبات عندما تسوق اىل املستهلك النهائي مقابل دفع مبلغ معني من املال، 

 .  2أخرى "
وكما تعترب اخلدمات السياحية من اخلدمات الغري املباشرة على سبيل املثال ) حجز يف شركة الطريان عن طريق 

 .   3االنرتنت أو يف حجز يف الفنادق....اخل (
موعة من العناصر املادية وانطالقا من التعاريف السابقة نستخلص أن اخلدمات السياحية عبارة عن جم     

واملعنوية، وهي املكوانت األساسية للعرض السياحي، اهلدف منها إشباع حاجات ورغبات املستهلك ) السياح ( 
وهي تشمل النقل، اإليواء، الرتفيه، ...اخل. كما هي عبارة عن جمموعة متكاملة ومرتابطة من العالقات بني 

 املؤسسات السياحية والسياح . 
النشاط السياحي نشاط خدمي وهو متميز ابعتماده األساسي على العنصر البشري سواء فيما يتعلق  ويعترب 

ابملنتج نفسه السياحي أو ابلنسبة للعمالء ) املشرتون أو املستهلكون أو السائحون (، عكس القطاعات األخرى 
صبحت دراسة هذا العنصر اليت عرفت تطور تكنولوجي حبيث أصبحت تعتمد بشكل كبري على املكننة، لذلك أ

من جانب رجال التسويق لنجاح وحتقيق أهداف النشاط السياحي يف أي منظمة، وختتلف اخلدمات السياحية من 
 :  4حيث األمهية للمتصل على اخلدمة فمنها خدمات رئيسية وأساسية وخدمات اثنوية أو التكميلية، وهي كما يلي

 و تتمثل يف : 5:وهي السبب الرئيسي الذي جيذب السائح   اخلدمات األساسية ) رئيسية ( .أ

تتوىل شركات النقل السياحي العامة واخلاصة، وسائل النقل والشركات  خدمات النقل السياحي : •
السياحية وبعض الفنادق ومكاتب أتجري السيارات وتقدم هذه اخلدمة تيسريا على السائحني يف التنقل 

 داخل املنطقة السياحية  .
تقدم هذه اخلدمة مجيع وسائل اإلقامة السياحية املعروفة كالفنادق  خدمات اإلقامة )اإليواء( : •

 واملوتيالت والقرى السياحية، املنتجعات وشقق املفروشة وبيوت الشباب واملخيمات . 

 
التوزيع و الطباعة  ،الطبعة " دار املسرية للنشر و  –مدخل صناعة السياحة و الضيافة –"التسويق السياحي و الفندقي علي فالح الزعيب ،  -  1

 .  92- 91،ص 2013عمان،  االوىل،
التوزيع ، الطبعة  ،دار احلامد للنشر و  ،"التسويق السياحي والفندقي ) املفاهيم و األسس العلمية (أسعد أبورمان و أيب السعيد اليوه جي  -  2

 .  03،ص  2000االردن،  األوىل،
3 - Frochot I. et Legohérel P, « Marketing du Tourisme », 2e édition, DUNOD,2010 Paris ,p 85 . 

 .  29- 28، ص  مرجع سبق ذكره ،تسويق اخلدمات السياحية "، "، نعيم الظاهرسراب إلياس -  4 
 . 216، ص سابقمرجع "،–مدخل صناعة السياحة و الضيافة  –" التسويق السياحي و الفندقي علي فالح الزعيب ،   -   5
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يف اليت تقوم خبدمة السياح يف طريقهم اىل املنطقة السياحية و خدمات اإلعاشة ) الطعام والشراب (:    •
 املنتجعات السياحية وتشمل هذه اخلدمة األغذية  املشروابت . 

تقوم بتقدمي خدماهتا املختلفة للمستهلكني السياحيني  خدمات شركات ووكاالت السياحة و السفر :  •
كاحلجز ابلفنادق وسائل االنتقال الداخلية واحلجز على الرحالت اجلوية والبحرية الدولية واحمللية إىل غري 

 اخلدمات .ذلك من  

 اخلدمات التكميلية : ميكن توضيحها فيما يلي :    .ب

: متكن السائح من املشاركة الفعالة يف األنشطة الرايضية   الرتفيه السياحيخدمات الرايضة و  •
، مع تقدمي خمتلف سائل الرتفيه السياحي العاملة يف الدول السياحية وتكون 1املختلفة أو مشاهدهتا

 .  2رغبات واحتياجات السائحني املتعددةمتنوعة لتلبية  
: تقدم هذه اخلدمة مكاتب حكومية اتبعة للدولة، ابإلضافة إىل املكاتب اخلاصة  خدمة االتصاالت •

والفنادق يف العصر احلايل أصبحت خدمة االتصاالت متوفرة يف معظم الدول السياحية إال أن 
قتصادية: الن خدمة االتصاالت تتطلب بنية مستوى تقدميها خيتلف حسب إمكانياهتا وقدراهتا اال

 حتتية قوية ومكلفة . 
: تقدمها حمالت بيع اهلدااي والتذكارات السياحية وبعض احملالت العامة خدمة املشرتايت السياحية  •

األخرى اليت تبيع مثل هذه السلع السياحية ابإلضافة إىل املنشآت الفندقية اليت توجد هبا مثل هذه 
 .   3اخلدمات 

مثل حمالت تصفيف الشعر، ورشات التصليح، املصانع، البنوك تبديل اخلدمات اخلاصة للسياح :  •
 العملة، اجلمارك. 

 وتشمل مكاتب ودوائر أو مراكز االستعالمات . خدمات االستقبال و التنظيم :     •
صحية ء من البنية التحتية العامة، مثل املرافق الوهي تشكل جز اخلدمات العامة االجتماعية:   •

واحلمامات العامة ومرافق األمن، وتشمل كذلك اخلدمات اإلدارية يف املنتجعات وشبكات املياه 
 وعلى ما سبق ميكن إبراز هذه األنواع بشكل أوضح يف الشكل التايل :   والكهرابء وغريها. . 

 
 . 57ص  مرجع سبق ذكره  ،،"التنمية والتسويق السياحي"مصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف  -  1
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 (: أنواع اخلدمات السياحيةI-08الشكل رقم )

 
 .   128، ص، عمان 2001، دار وائل للنشر و التوزيع الطبعة األوىل ، ،"التسويق السياحي احلديث"خالد مقابلة ،عالء السرايب  املصدر :

 مستوايت اخلدمات السياحية :    .2

ميكن تصنيف مستوايت اخلدمات السياحية املقدمة اليت من خالهلا تكون للمؤسسة السياحية هلا القدرة التنافسية 
 :   كالتايلوهي  

 اخلدمة اجلوهرية :  .أ
تشمل توفري عملية النقل بكافة أنواعه وكذا خمتلف الرحالت املنظمة وهي اخلدمة الرئيسية اليت بسببها يتواجد 

 املستهلك السياحي . 

 : اخلدمات األساسية .ب
ترتكز هذه الفئة على توفري اخلدمات الضرورية إلجناز اخلدمات اجلوهرية اليت يريدها املستهلك السياحي فهي تعترب  

 جناز اخلدمات اجلوهرية ) خدمة النقل مثال الطائرات ( .كوسيلة إل

 اخلدمة املتوقعة :  .ت
تشمل اخلدمات هنا خدمة سرية أمن املعلومات اخلاصة ابملستهلك السياحي وحسن املعاملة من قبل موظفي 

 احلجز حملاولة تسهيل اإلجراءات . 
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 اخلدمات غري املتوقعة :  .ث
دمات السياحية، كتسهيالت الدفع مثال حول الرحالت اليت يطلبها تركز على خمتلف التسهيالت لتقدمي اخل

 املستهلكني السياحيني وكذا تقدمي النصائح واإلرشادات . 

 اخلدمات احملتملة :  .ج
 كتقدمي هدااي جمانية بعد الرحلة أو تقدمي بطاقات املعايدة والشكر للمستهلكني السياحيني . 

II.  عوامل جناح اخلدمات السياحيةخصائص و 
 السياحية :   خصائص اخلدمات   .1

انطالقا من تعريف اخلدمة ميكن استنتاج خصائص عديدة للخدمات اليت متيزها عن السلع املادية واليت تتمثل يف    
 ما يلي : 

 الالملموسية :  .أ

من بني اخلصائص اليت تتميز هبا اخلدمات هي عدم امللموسية، أي أن املستهلك ال ميكنه معرفة أو ملس أو إدراك 
أو تذوق أو رؤيتها أو غريها من احلواس قبل شراء اخلدمات. أي ليس هلا وجود مادي أبعد من أهنا تنتج او حتضر 

الناحية العملية فإن عملييت اإلنتاج واالستهالك حتداثن يف مث تستهلك أو يتم االنتفاع هبا عند احلاجة غريها، ومن 
، وال ميكن توفري 1آن واحد وكما يرتتب عليها خاصية أخرى وهي صعوبة املعاينة أو جتربة اخلدمة إال بعد شرائها  

تقدمي احلماية القانونية ملا هو غري ملموس عن طريق براءات االخرتاع، وهناك خماطر عند شراءاها وهذا يتطلب 
 .  2بياانت عن اخلدمة املقدمة
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 اخلدماتبني السلع و   ت( : أهم الفروقاI-01جدول )

 اخلدمة السلعة
 ال توجد من قبل ، بل ختلق يف نفس سياق تقدميها  تصنع قبل أن يتم وضعها يف السوق 
 النجاح . املنتج و املستهلك مسؤولون عن اجلودة و  املنتج يتحكم يف اجلودة و النجاعة 

 ال ميكن حقيقة التحكم يف النتيجة  املنتج يتحكم يف النتيجة و هو املسؤول عنها 
 القيمة االستعالمية هي األكثر أمهية  القيمة التبادلية هي احملددة 

السوق ليس مكان حتديد السعر و الكمية ، فالتفاوض و   تتبادل السلع يف أسواق و أماكن معينة 
 احملددات الرئيسية املعلومة هي 

 اخلدمة غري ملموسة   السلعة ملموسة  
 اندرا ما يكون حتويل ملكية اخلدمات   شراء يتضمن حتويل امللكية و نقلها  

 اخلدمة ال ميكن إعادة بيعها   السلعة ميكن إعادة بيعها  
 يف الواقع ال ميكن إثبات األشياء الغري ملموسة   السلعة ميكن إثباهتا  

 اخلدمة ال ميكن ختزينها   ن ختزينها  السلعة ميك 
 اإلنتاج و االستهالك جيتمعون يف نفس املكان   اإلنتاج و االستهالك متفرقان من حيث املكان  

 املستهلك يساهم يف إنتاج اخلدمة   البائع هو الذي ينتج السلعة  
 االتصال مباشر بني املؤسسة و الزبون   اتصال غري مباشر بني املؤسسة و الزبون  

 اإلنتاج و االستهالك متالزمان   االستهالك يتبع اإلنتاج  
 52ص  ، مرجع سابق،"التنمية والتسويق السياحي" مصطفى كايف املصدر :

 ( :  التالزمية ) عدم انفصال اخلدمة عن مقدمها .ب

تعترب خاصية التالزمية عن درجة الرتابط بني اخلدمة ذاهتا وبني الشخص الذي يتوىل تقدميها أي ابئعها، فدرجة 
الرتابط أعلى بكثري يف اخلدمات قياسا اىل السلع املادية، وتشري خاصية التالزمية يف هذه احلالة إىل وجود عالقة 

األمر حضور مستهلك اخلدمة عند تقدميها كما هو احلال يف   مباشرة بني مزود اخلدمة واملستهلك فغالبا ما يتطلب
اخلدمات الطبية أو خدمات احلالقة التجميل وغريها إال أن هناك حاالت معينة يدخل فيها وسيط يف عملية 

، ولتسويق اخلدمات ميزة خاصة حيث 1التسويق مثل مكاتب السفر والسياحة بتسويق خدمات السياحة والنقل
 دمة و تسويقها يف آن واحد.  يتم إنتاج اخل

 :   2ويرتتب على خاصية التالزمية اآليت

 
 .  49، ص  مرجع سبق ذكره ،" تسويق اخلدمات السياحة"أمحد الطاهر عبد الرحيم ،  -  1
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o   وجود عالقة مباشرة بني مؤسسة اخلدمة واملستفيد، وتعترب خاصية مشرتكة بني مجيع اخلدمات، وإن
كانت هناك خدمات ال تتطلب ابلضرورة حضور املستفيد شخصيا إىل "مصنع اخلدمة " مثل 
اخلدمات املوجهة إىل ممتلكات املستفيد ) صيانة السيارة أو  الثالجة اخل (، وهذه احلالة ابلذات 

 ستكون موضوع فصل خاص يكرس ألنظمة  مناذج اخلدمة  . 
إال أننا بشكل عام نقول أن شراء اخلدمة )أو احلصول عليها ( يتطلب حضور املستفيد ووجود اتصال بينه وبني 

وموظف  (Bank Teller)مقدم اخلدمة، مبعىن وجود عالقة مباشرة بينهما مثال ذلك موظف الشباك يف البنك 
 الفندق واملضيفة يف رحلة الطريان . االستقبال يف  
o  ،كما يرتتب على خاصية التالزمية ضرورة مسامهة أو مشاركة الزبون ) املستفيد من اخلدمة (يف إنتاجها

وكمثال على ذلك جند أن دقة تشخيص الطبيب حلالة املريض الصحية تتوقف جزئيا على دقة 
لك ميكننا طرح أمثلة كثرية يف جماالت متعددة  املعلومات واإلجاابت اليت يعطيها املريض، إضافة لذ

كاخلدمات اليت يرغب الضيف احلصول عليها يف الفندق أو املطعم عندما يرغب بغرفة ذات سرير أو  
 سريرين أو قائمة طعام حمددة ...اخل . 

مل يسهم وعلى هذا األساس يتضح أن مؤسسة اخلدمة ال تستطيع أن تنتج أو تبيع خدماهتا ابلشكل املطلوب ما 
املستفيد يف عمليات إنتاج اخلدمة بشكل أو أبخر حسب طبيعة اخلدمة اليت يريد االنتفاع هبا ويف الوقت الذي 

 يالئمه . 
o ي ان املستفيد )الزبون أو ومن نتائج التالزمية يف أداء اخلدمات زايدة درجة الوالء إىل كبري، أ

(يصر على طلب اخلدمة من شخص معني أو جمموعة أشخاص معينني طاملا أن موردي العميل
اخلدمات ال يغين أحدهم عن األخر كما هو احلال يف اخلدمات اليت يعتمد تقدميها على اآلالت و 

 األماكن بشكل كبري. 
 عدم التماثل  : .ت

احلاالت على تنميط اخلدمات  وجعلها تعين هذه اخلاصية الصعوبة البالغة أو عدم القدرة يف الكثري من      
متماثلة وخاصة أهنا تعتمد على العنصر البشري بشكل كبري، مبعىن انه يصعب على مقدم اخلدمة أن يتعهد أبن 
تكون خدماته متماثلة على الدوام فهو ال يستطيع ضمان مستوى جودة معني هلا مثل منتج السلع، فبذلك 

دمات قبل احلصول عليها وهذا يكون ابلنسبة لكل من الطريف أي مقدم يصعب على معرفة ما ستكون عليه اخل
 .   1اخلدمة واملستهلك

 
 .  53ص  ،املرجع السابق -  1
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 قابلية الفناء وعدم ختزينها :  .ث
ميكننا اعتبار أن اخلدمات قابلة للفناء والزوال عند استخدامها كذلك ال ميكن ختزينها الستعماالت أخرى، بل 

قاعد الشاغرة يف الطائرة على رحلة معينة ال ميكن ختزينها لرحلة قادمة تستهلك مبجرد إنتاجها وعلى سبيل املثال امل
، وخاصية عدم قابلية اخلدمة للتخزين ال متثل مشكلة عندما 1،وكذلك غرف الفنادق ومقاعد القطارات وغريها 

 .  2يتسم الطلب عليها ابالستقرار، ولكن مشكلتها عندما يكون الكلب عليها متقلبا وغري مستقر 

 م امللكية : عد .ج
إن خاصية عدم انتقال امللكية هي خاصية مميزة للخدمات مقارنة ابلسلع املادية، فبالنسبة للسلع ميكن للمشرتي 
أن يستخدم السلعة بشكل كامل وإبمكانه ختزينها و استهالكها وله احلق يف بيعها يف وقت الحق، بينهما اخلدمة 

غرفة يف الفندق، أو  ]خدامها لوقت حمدد دون أن يتملكها مثل قادر فقط على احلصول عليها واست كفاملستهل
 .  3[مقعد يف الطائرة أو قطار،... اخل  

 تذبذب الطلب :  .ح
يتميز الطلب على بعض اخلدمات ابلتذبذب وعدم االستقرار، فهم ال يتذبذب بني الفصول السنة فحسب بل 

ساعة إىل أخرى يف اليوم الواحد،  وهذا يعين أن استهالك يتذبذب أيضا من يوم إىل أخر من أايم األسبوع بل من 
اخلدمات يزداد يف أوقات معينة وينخفض يف أوقات أخرى ويرجع السبب الرئيسي هلذه الظاهرة لعدم إمكانية 

  4ختزين اخلدمات وابلتايل عدم القدرة املنشآت على حتقيق املوازنة بني الطلب الشديد عليها والعرض احملدود منها
. 

فالسفر إىل املنتجعات السياحية الصيفية يتقلص كثريا يف الشتاء بينما يزدهر يف الصيف، واملطاعم اخلدمة السريعة 
 .  5متتلئ يف أايم معينة من األسبوع أو حىت يف ساعات معينة من اليوم 

 مسامهة املشرتي ) املستهلك( يف إنتاج اخلدمة :  .خ
تعترب هذه اخلاصية أساسية الن املستهلك جيد نفسه مشرتكا ومسامها يف شراء خدمة ما أكثر من شراء منتوج 
جديد لذلك فإن تسويق اخلدمات جيب أن يرتبط بفهم أكثر بسيكولوجية املستهلك وملساعدته يف حتديد حاجيته 

 
 .  50،ص مرجع سبق ذكره ،"تسويق اخلدمات السياحية " ،أمحد الطاهر عبد الرحيم  -  1
 .  53ص  ،   مرجع سبق ذكره ،"فلسفة اقتصاد السياحة و السفر "،مصطفى يوسف كايف   -  2
 .  51،ص  مرجع سبق ذكره ،" تسويق اخلدمات السياحية"أمحد الطاهر عبد الرحيم ،  -  3
 .  115، ص مرجع سبق ذكره ،"حدة متلف -  4
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ة ومن جهة أخرى تتجلى يف كفاءة البائع ،فإشباع حاجيات املستهلك تتناسب مع قدراته يف التعبري عنها من جه
 .1يف إدراك هذه احلاجات  إيصال اخلدمة إىل الزبون 

 ضعف معدل اإلنتاجية :  .د
إن أحد املشاكل اهلامة الكربى يف تسويق اخلدمات ميكن يف عدم قدرة قطاع اخلدمات يف احلصول على نفس 

األسباب األخرى وهي حدوث التضخم ولعل من أرابح إنتاجية القطاع الصناعي، ومن املمكن أن تكون أحد 
بني األسباب، االختالف بني القطاعني يعود إىل أن الكثري من اخلدمات مرتكزة على اليد العاملة املوظفة يف 

 .  2نشاطات اخلدمات هي أقل من تلك املستخدمة يف القطاع الصناعي 

 عوامل جناح اخلدمات السياحية .2

 :  3السياحية على توافر بعض العوامل أمههايتوقف جناح اخلدمة  

 مدى متييز اخلدمة : .أ
يقصد بتميز اخلدمة السياحية يف أي دولة مقدار مل تتصف به هذه اخلدمات من مزااي غري موجودة يف خدمات 
الدول السياحية املنافسة، مبعىن أن يكون للخدمة أسلوب معني أو شكل خاص أو مستوى جودة مرتفع ال يتوفر  

اخلدمات املناظرة ابلدول املنافسة، لذلك فإن متيز اخلدمة يعترب من عوامل اجلذب السياحي اليت تعتمد عليها  يف
 بعض الدول السياحية .

 طبيعة اخلدمة السياحية : .ب
كلما اتصفت اخلدمة السياحية ابلسهولة واليسر يف تقدميها بعيدا عن التعقيد والصعوبة كانت أكثر فائدة و جذاب 

ني، ألن املستهلك السياحي يبحث دائما عن الراحة واهلدوء واالستقرار، وهذا ال يتحقق يف ظل اخلدمات للسائح
السياحية اليت تتصف بكثرة اإلجراءات والتعقيدات اليت ميكن رؤيتها أو السماع عنها كثريا يف خمتلف مراحل 

جراء التعاقدات على برامج سياحية، هذا العمل السياحي كاإلجراءات اليت تتبعها بعض املؤسسات السياحية يف إ
إضافة إىل صعوبة احلصول على خدمات االستعالم السياحي وخدمة التنقالت الداخلية بني املناطق السياحية 

 املختلفة .
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 أسلوب تقدمي اخلدمة السياحية :   .ت
جبانب اهتمامهم مبستوى يهتم املستهلكون السياحيني عادة ابألسلوب الذي يتم به تقدمي اخلدمات السياحية هلم 

جودهتا ومقدار ما حتققه هلم من مزااي ومنافع حتقق هلم إشباع حاجاهتم املختلفة، فاخلدمة السياحية سواء كانت يف 
جمال االتصاالت أو النقل أو اإلقامة جيب أن تقدم للمستهلك السياحي بصورة تليق مبكانة الدولة السياحية 

 مل السياحي مبختلف جماالته .وتتفق مع القواعد اليت تنظم الع
 وضوح اخلدمة السياحية :  .ث

يعترب وضوح اخلدمة من العوامل املهمة املؤثرة يف جناح اخلدمة السياحية، لذلك فإن اخلدمات السياحية اليت 
تقدمها الدولة للمستهلكني السياحيني جيب أن تكون واضحة ومعروفة لديهم من حيث وجودها وأنواعها 

 ىل ذلك من بياانت مهمة كخدمة االتصاالت اهلاتفية، وكذا ابقي اخلدمات السياحية األخرى  . وأسعارها وما إ
 ارتفاع مستوى اخلدمة السياحية :  .ج

يرتبط الطلب السياحي دائما مبستوى اخلدمات السياحية اليت تقدمها الدول املختلفة للمستهلكني السياحيني 
القادمني إليها، حبيث ميكن االعتماد على هذه اخلدمات السياحية املتميزة كعنصر رئيسي من عناصر اجلذب 

شرائح املستهلكني السياحيني فإن  السياحي، أما إذا كانت هذه اخلدمات ليست يف مستوى املطلوب ملختلف
 ذلك يؤثر على حجم الطلب السياحي املستهدف يف األسواق األخرى . 

 مناسبة أسعار اخلدمة السياحية :  .ح
تعترب اخلدمة السياحية اجليدة ابلسعر املناسب جوهر العمل السياحي ألن املستهلك السياحي دائما بعيد النظر و 
ذو حساسية شديدة للخدمات اليت تقدم له يف مناطق الزايرة، فيبحث عن األفضل أبنسب األسعار، لذلك فإن 

ب هلا أهنا تلعب دورا مهما يف زايدة حركة املد اخلدمات السياحية اليت تتصف ابرقي والتطور مع التسعري املناس
 السياحي . 

 املطلب الثالث : جودة اخلدمات السياحية 
تعترب اجلودة سالح اسرتاتيجي ابلنسبة للمؤسسة وذلك لكسب أكرب حصة سوقية ورضي الزابئن يف شىت 

عامة ويف جمال اخلدمات السياحية  القطاعات ومنه حتقيق ميزة تنافسية يف جمال نشاطها، وملعرفة املقصود ابجلودة
خاصة ميكن تسليط الضوء على بعض التعاريف، وإعطاء حملة اترخيية على تطور هذا املفهوم، وحتديد أهم 

 متطلبات اجلودة . 
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 مفاهيم عامة جلودة اخلدمات السياحية :    .1

 تعريف اجلودة : اوال:    

الزمن، قبل اخلمسينات كانت مالئمة للمعيار، ويف الستينات أصبحت مرت اجلودة مبراحل تطور ملفهومها بداللة 
مالئمة لالستعمال ) جودة التصميم (، أما يف السبعينات تطور املفهوم وأصبح مالئمة للتكلفة ، يف حني متيز 

ملالئمة لثقافة ابملالئمة للمتطلبات الضمنية ) التفكري املتقدم (، واتصفت التسعينات اب  تمفهوم اجلودة يف الثمانينا
، وكما كان ينظر إليها يف القدمي من منظور مقدم اخلدمة 1وما بعدها املالئمة للبيئة العاملية 2000املؤسسة، ويف 

 .  2فغذا قدمت خدمة تكون خالية العيوب فإهنا حسب هذا املفهوم تكون عندئذ خدمة ذات جودة 
وتعرف على اهنا : جوهر استخدام العقل يف تفصيل عوامل اإلنتاج وتعظيم االستفادة منها، كما أهنا العنصر  ❖

الذي أييت بعد استخدام العقل وما أييت قبل وخالل وبعد العملية اإلنتاجية وعليه فاجلودة هي القدرة على 
مي خدمة تفي ابحتياجات ومتطلبات الوفاء ابملتطلبات وإشباع الرغبات من خالل تصنيع السلعة أو تقد

 .3املستهلك  
عرفت اجلودة على أبهنا " حتدد يف ضوء مقارانت جيريها العميل بني ما يتوقع احلصول عليه من املنظمة  ❖

 .  4اخلدمية، وبني ما حصل عليه فعال من خدمات " 
حيث ميكن قياسها من خالل إن اجلودة السلع املادية ميكن قياسها وبسهولة مقارنة بقياس جودة اخلدمات، 

 مطابقتها للمواصفات املوضوعة . 

 

 
جملة االقتصاد  " جودة اخلدمة السياحية من منظور متكني العاملني يف إطار التسويق ابلعالقات "، بعنوانمقالة بنولة حكيم جامعة بويرة ، -  1

 .   27/05/2016ص ، يوم  2013سبتمرب -09اجلديد العدد 
 .  44ص  مرجع سبق ذكره،   "،،"التنمية والتسويق السياحيمصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف  -  2
أثر الرضا الوظيفي لتحقيق جودة اخلدمات و تنافسية "  مقالة بعنوانشيماء كمال عبد املعتال مساين ، غادة عبد هللا ن مروة عبد الوهاب ،  - 3

.   208،ص 2016(سبتمرب 2/1جامعة الفيوم ،اجمللد العاشر ، العدد) –كلية السياحة و الفنادق "، جملة   الشركات السياحية املصرية
05/07/2017 . 

دراسة ميدانية على منشات -أثر معدل دواران العمل على جودة اخلدمات السياحيةمنذر مرهج ،غادة بواط ،هبا عثمان ، مقالة بعنوان " - 4
( 1( العدد )37سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية اجمللد ) –" ، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  السياحية يف الساحل السوري

 . 13/07/2016. 379،ص 2015
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اجلودة  2000: 9000وكما مت تعريفها من طرف املنظمة العاملية للتقييس وفق املواصفات القياسية االيزو  ❖
أبهنا " قابلية جمموعة من اخلصائص الباطنية ملنتوج أو نظام أو سريورة إلرضاء متطلبات وبقية األطراف 

 .  1"املعينة  
 :   2فيعترب مفهوم اجلودة من املفاهيم صعبة التعرف، وهذا نظرا ألهنا تعين أشياء خمتلفة فاجلودة تعين  

 توافق        األداء الفعلي للخدمة االجتماعية مع توقعات العمالء هلا .               

 اخللو        من العيوب أو األخطاء .                

 تعظيم       القيمة املسلمة للعمالء .               

 القدرة         على الوفاء ابحتياجات العمالء .               

 األداء         الصحيح للعمل من املرة األوىل.               

خلدمة، فاخلدمة اجليدة تتحقق فقط عندما تقوم املنظمة اجلودة والبد أن تتضمن وجهة نظر العميل أو متلقي ا
بتقدمي عروضها ابلطريقة اليت تتفق مع أو تتجاوز توقعات العمالء هلا، وهو ما يساعد يف النهاية على إشباع 

 حاجات ورغبات هؤالء العمالء، وحتقيق الرضاء عند التعامل يف اخلدمة . 

،  3"نتيجة عملية التقييم اليت جيرهبا العميل بني توقعاته للخدمة واخلدمة املدركة فعاَل "وكــما تعرف اجلودة أبهنا  :  
 وجلودة اخلدمة بعدان اثنان مها: 

 : تشري إىل اجلوانب الكمية للخدمة ،وميكن التعبري عنها كمياَ .  اجلودة الفنية •
 ا كمياَ  .: تشري إىل اجلوانب الكيفية للخدمة ، ويصعب قياسهاجلودة الوظيفية   •

 

 

 
العلوم التجارية  و ، جملة العلوم االقتصادية والتسيري ،" دور نشر ثقافة اجلودة يف حتقيق التنمية السياحية ابجلزائر "  مقالة بعنوانإهلام حيياوي ،- 1

 .  07/07/2017. 91، ص  07/2012العدد 
،مؤسسة حورس الدولية ، الطبعة الثانية  ،اإلسكندرية   التسويق الفندقي «" –التسويق »التسويق السياحي ، " طارق عبد الفتاح الشريعي -  2
 .  177- 176، ص  2010،
دراسة ميدانية على منشآت   –" أثر دواران العمل على جودة اخلدمات السياحية مقالة بعنوان منذر مرهج ، غادة بواط ، هبا عثمان ، - 3

 . 379،ص   مرجع سابق،  السياحية يف الساحل السوري "
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 التايل:    وجلودة اخلدمة أبعاد ومكوانت أولية ميكن بياهنا كما يف الشكل

 اجلودة الوظيفية(اجلودة الفنية  و I-09الشكل رقم)

 
 .  188،ص  مرجع سبق ذكره، «"  التسويق الفندقي –التسويق »التسويق السياحي : طارق عبد الفتاح الشريعي ، " املصدر

 أمهية جودة اخلدمات السياحية :    اثنيا:  
 :   1جلودة اخلدمة أمهية كبرية للمؤسسات وذلك من اجل حتقيق النجاح واالستقرار وميكن حتديدها منا أييت     

 تعزيز  حتقيق رغبات الزبون ) الضيف( وإشباع حاجاته . ▪
 اكتساب وتعزيز القدرة التنافسية وتقليل الكلفة .   ▪
 حتقيق األهداف االسرتاتيجية وعلى املدى البعيد . ▪
أن تطبق مبادئ اجلودة خالل مجيع مراحل صنع اخلدمة سوف يؤدي ذلك إىل تقليل التكاليف إىل  ▪

 حد أدىن .

 

 دراسة استطالعية يف فنادق اببل يف مدينة بغداد "-،مقالة بعنوان " اإلبداع ملنظمي و أتثريه يف جودة اخلدمة الفندقية ددنيا طارق أمحد -  1 
 . 06/07/2017.   289،ص  2017،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد الواحد و اخلمسون 
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ه إىل زايدة العائد فان تؤدي إىل زايدة رضا الزبون ) الضيف ( وزايدة احلصة السوقية الذي بدور    ▪
أنتاج خدمات جبودة ممتازة يكون حيواي مما يؤدي النمو املطرد وجناح املؤسسة السياحية أو الفندق 

 ألهنا تعطي صورة إجيابية هلا .
 ختلق مناخا ملعنوايت علية للعاملني اليت  تؤدي إىل حتسني جودة اخلدمة السياحية . ▪

إرضاء العميل ) الزبون ( وتوقعاته من خالل حتسني أداء املؤسسة وكذلك فتكمن أمهية جودة اخلدمة يف حتيق و   
التحسني املستمر للعمليات واملنتجات و اخلدمات )السياحية ( ... اخل. ويكون االتصال اجليد بني املستوايت 

القدرة اإلدارية العليا والوسطى  الدنيا وذلك ابستخدام أدوات وتقنيات ضبط اجلودة ومنه اكتساب وتعزيز 
 التنافسية للمؤسسة ) السياحية مبا فيها الفنادق ... اخل (  وكما مبني يف الشكل رقم )...( . 

 ( أمهية جودة اخلدمةI-10الشكل رقم )

 
مرجع سبق  ،" بغداددراسة استطالعية يف فنادق اببل يف مدينة -ثريه يف جودة اخلدمة الفندقية دأتنظمي وامل اإلبداع طارق أمحد ،" دنيا  : املصدر

 . 290ص  ،ذكره
 

 مؤشرات تقييم  جودة اخلدمة :  اثلثا:  
وحىت تقوم املؤسسة اخلدمية بتقدمي خدمة تتالءم مع توقعات الزابئن وتليب حاجاهتم، فعلى املؤسسة أن تتعرف 

وتتمثل أهم املؤش رات اليت على املعايري واملؤشرات اليت يعتمد عليها الزبون يف حكم على جودة اخلدمة املقدمة هلم، 
 :   1يعتمد يف تفسري جودة اخلدمة أو ما تسمى أبهم األبعاد وهي كما يلي

 
  . 74، ص  مرجع سبق ذكره ،" والضيافة مدخل صناعة السياحة  –" التسويق السياحي و الفندقي  ،علي فالح الزعيب - 1
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وتعين أن أداء اخلدمة يكون بشكل منتظم، ومبستوى اثبت  يف كل مكان ودقيق من حيث االعتمادية :  .أ
 .1الوقت واالجناز وااللتزام بوعدها اليت قدمتها لعمالئها 

أن كثري من الزابئن ال حيبذون االنتظار ووقتهم مثني وهذا األمر يرتبط سهولة احلصول على اخلدمة :  .ب
 الوصول يعين مالئمة وراحة الزبون .    جبانبني املادي والنفسي، وسهولة

ابن يكون العميل بعيدا عن املخاطر، سواء تعلق األمر مبخاطر مادية أم مالية أم    معنوية ) مثل األمان :  .ت
 الصراف اآليل ( . 

 مسعة املؤسسة، ضمان جانب اجلد ية والنزاهة . املصداقية :   .ث
 افة واللباقة واللياقة ) أساس الثقة ( . وهي أن يكون مقدمي خدمة هلم حسن الضياللباقة :   .ج
جات واحتياجات اخلاصة ابلعميل  على املؤسسة أو مقدمي اخلدمة فهم حامعرفة وتفهم العميل : .ح
 املستفيد ( والتأقلم قدر اإلمكان معها .)
ت ويف أي مكان لطلبات الزابئن  القدرة واالستعداد لإلجابة بشكل سريع، يف أي وقاالستجابة:  .خ

 العمالء(، حبيث أن النظام ال يعجزه أي طلب وإن َكان خارج املعايري وما اعتاد تقدميه  .)
على إعالم عمالئها ) زابئنها ( مبا حيتويه عرض خدمتها، وذلك بلغة      ةحترص املؤسس االتصال: .د

 سهلة والفهم ومالئمة لكل فئة من العمالء. 
 ( .   نة واستنتاجيه للمزودين ) املستفيديتوفر مهارات ومعارف وقدرات حتليليالكفاءة :   .ذ
إن امليزة األساسية اليت متييز اخلدمة أهنا غري ملموسة، وهذا اجلانب يؤثر كثريا اجلوانب املادية امللموسة :    .ر

يف القدرة على إقناع العميل هبا، وذلك تلجا املؤسسة إلضافة بعض ما هو ملموس لتقليص هذه املخاطر 
 ترب أكثر أماان ابلنسبة للعميل .،الن ما هو ملموس يع

مثال على ذلك : تعمل املؤسسات السياحية على تقدمي املطوايت اليت حتمل صورا لالماكن السياحية تدعيما   
 لتسويق هذه اخلدمات .

 

 

 
 . 257، ص  -بسكرة   –،خمرب مالية ،بنوك وإدارة أعمال ،جامعة حممد خيضر  املدركة للخدمة " اجلودة، "مقالة بعنوانألفة مزمي ،  - 1
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من دمج هذه املؤشرات العشرة يف مخسة أبعاد رئيسية جلودة  1988وزمالئه سنة    Parasuramanومتكن     
االعتمادية، واالستجابة، والضمان، والتعاطف واجلدول االيت ،يوضح ي : املظاهر املادية امللموسة، و اخلدمة ه

 :   1ذلك

 مؤشرات تقييم جودة اخلدمة  (I-02)جدول رقم  

 البــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــان املؤشر

 اجلوانب امللموسة 

 جاذبية املظهر اخلارجي للمنظمة -
 التصميم الداخلي للمنظمة  -

 حداثة األجهزة و املعدات املستخدمة يف أداء اخلدمة .  –
 املظهر الالئق ملقد مي اخلدمات  -

 االعتمادية 
 بتقدمي اخلدمة يف املواعيد احملددةالوفاء  -

 تقدمي اخلدمة بشكل صحيح ) عدم حدوث أخطاء (.  -
 معلومات دقيقة وصحيحة .  -

 االستجابة 
 السرعة يف تقدمي اخلدمة املطلوبة .   -
 االستجابة الفورية حلاجات الزابئن .  -

 الرد الفوري على االستفسارات و الشكاوي .  -

 ابألمان يف التعامل . الشعور  - الّضمان
 الثقة مبقد مي اخلدمات . 

 التعاطف 

 حتلي مقد مي اخلدمات ابألدب و حسن اخللق .  -
 فهم و معرفة احتياجات الز ابئن . -

 مالئمة ساعات العمل .  -
 وضع مصلحة الز بون يف مقدمة اهتمامات اإلدارة العليا .  -

 تقدير ظروف الز بون و التعاطف معه .  -
 اللطف يف التعامل مع الز ابئن .  -

 تمنشآدراسة ميدانية على  –لسياحية ،" اثر معدل  دوران  العمل على جودة اخلدمات ا ، غادة بواط، هبا عثمان منذر مرهج  - املصدر:
 . 381ص ،  مرجع سبق ذكره ،"السياحية يف الساحل السوري 

 
 
 
 
 

 
السياحية يف  تمنشآدراسة ميدانية على  –لسياحية ،" اثر معدل  دوران  العمل على جودة اخلدمات ا ، غادة بواط، هبا عثمان منذر مرهج   - 1

 .  381، ص مرجع سبق ذكره ،"الساحل السوري 
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 أساليب وأدوات قياس جودة اخلدمة السياحية :    .2

إن قضية قياس جودة اخلدمة كانت وال تزال حمل النقاش، فبالنسبة لبعض األبعاد فإن الطرق الوصفية تعترب هي 
األنسب مثال على ذلك هي) شكاوي العمالء واملراجعني، الثناء والتقدير اخلارجي، مقرتحات العاملني، شكاوي 
اإلداريني واملوظفني، الثناء والتقدير الداخلي، مراجعات األداء (، فيما قد يتطلب قياس بعض أبعاد اجلودة 
األخرى اخلاصة أبوقات االنتظار، عدد مرات اخلطأ يف الكشوف أو النماذج، عدد مرات الشكوى، ميكن قياسها 

 ابستخدام بعض األساليب الكمية البسيطة .

 ة لقياس جودة اخلدمات وكما ميكن تقسيمها إىل أساليب مباشرة وأساليب غري مباشرة : عدة  طرق خمتلف فتوجد 

 طرق قياس املباشرة جلودة اخلدمات : ▪
تؤخذ عينة حمددة متثل مجيع أفراد اجملتمع،  –من وسائل  القياس  –: تعترب هذه الوسيلة  مناهج االستقصاء -أ

أو منتظمة، حيث توزع على األفراد استمارة االستقصاء،  وهي عبارة ويتم اختيار هذه العينة إما بطريقة عشوائية 
عن جمموعة من األسئلة حول املوضوع املراد معرفة أداء هذه الفئة فيه، وتعد هيه األسئلة بطريقة واضحة حىت 

حصول يسهل على األفراد اإلجابة عليها،  ومن مث تقوم أجهزة متخصصة بتبويب اإلجاابت وحتليل  املعلومات لل
 على النتائج وتسيريها وعليها أتخذ اإلجراءات املناسبة . 

:   ويعتمد هذا األسلوب على أن تتوىل اإلدارة نفسها عملية قياس جودة خدماهتا بطريقة   املالحظة املباشرة  –ب  
اشرة حساب املالحظة لإلجراءات اإلدارية املختلفة يف ميدان العمل ذو االحتكاك املباشر ابلعمالء ومالحظة املب

الوقت الفعلي لتقدمي اخلدمة، ومالحظة حسن وفن التعامل مع العمالء من طرف مقدمي اخلدمة، مع توجيه 
 أسئلة مباشرة للعمالء عن مدى رضائهم  عن مستوى اخلدمة عموما . 

 طرق القياس الغري املباشرة جلودة اخلدمة :   ▪
لقياس جودة اخلدمات ولكن أكثرها اعتمادا يف البحوث هناك الكثري من الوسائل و الطرق الغري مباشرة 

 والدراسات جند :

    (  SERVQUAL)مقياس الفجوة   -  
 ( SERVPERF)مقياس األداء الفعلي   -
 :     (  SERVQUAL)مقياس الفجوة اخلاص جبودة اخلدمة    –أ  

يعتمد هذا املقياس على حتديد توقعات الزابئن ملستوى اخلدمة وإدراكاهتم ملستوى أداء اخلدمة املقدمة ابلفعل، ومن 
مث حتديد الفجوة واليت تكون عبارة عن مقارنة بني التوقعات واإلدراكات، لذا فإن مستوى جودة اخلدمة يقاس 
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، وإن التحدث عن هذا 1وبني ما يتوقعه الزابئن بشأهنا مبدى التطابق بني مستوى اخلدمة املقدمة فعال للزابئن
 املقياس جيعلنا نشري إىل مفهومني أساسني يف جودة اخلدمة مها :  

هي املعايري أو النقطة املرجعية لألداء الناجتة عن خربات التعامل مع اخلدمة والقابلة للمقارنة  توقعات الزابئن :   
    واليت إىل حد ما تصاغ يف شروط ما يعتقد الزبون أن تكون يف اخلدمة أم سوف حيصل إليها . 

يقوم هذا املقياس على املعادلة وهي النقطة اليت يدرك هبا الزبون اخلدمة فعليا كما قدمت له، و    إدراكات الزبون :
   أساسية ذات الطرفني مها االدراكات والتوقعات، وميكن التعبري عنها مبا يلي : 

   
 
 

 :   2وينجم عن قياس جودة اخلدمة وفق هذا املقياس ) مقياس الفجوة ( الفجوات اآلتية  وتتلخص فما يلي
بني توقعات العمالء وإدراكات اإلدارة هلذه التوقعات، وتنتج هذه الفجوة من النقص يف الفجوة األوىل :     

فهمهم أو سوء تفسري حاجات ورغبات العمالء، وتزداد عندما ال تدرك املؤسسة بدقة كبرية رغبات وحاجات 
 عمالئها وكيفية حكمهم على مكوانت اخلدمة . 

إدراكات اإلدارة لتوقعات العمالء لتوقعات العمالء وبني املواصفات أو شروط اجلودة اليت مت بني الفجوة الثانية : 
 حتديدها لتقدمي اخلدمة وتتعلق بــــ: 

 أخطاء يف ترمجة االدراكات إىل مواصفات جودة، وقد يرجع السبب إىل أخطاء يف اإلجراءات التخطيط .   -1
 سمح إبجناز ما حدد كمواصفات ,عائق املوارد حبيث ما هو متوفر منها ال ي   -2
 عدم الوضوح يف املواصفات املوضوعة من قبل املؤسسة . -3

بني مواصفات وشروط املوضوعة جلودة اخلدمة وبني مواصفات الفعلية اليت حتققت أثناء تسليم الفجوة الثالثة: 
 اخلدمة، وجتدر اإلشارة أبن هناك عوامل أتثر على أداء اخلدمة ومنها : 

 تكون املواصفات معقدة جدا وغري مرنة؛أن   -      
 أن العاملني غري مقتنعني ابملواصفات املطلوبة؛  -     
 أهنم غري مدربني بصورة كافية على أداء اخلدمة، أو ال يكون لديهم احلافز الكايف ألداء اخلدمة؛  -     
 أو وجود أنظمة تشغيل سيئة ؛  -     

 الفه عن املستوى املرغوب واحملدد مسبقا  . وهذا ما يؤثر على مستوى جودة اخلدمة، ابخت

 
 .   99،ص  2006 ،األردن  التوزيع ،و  ر الشروق الشردا ،" إدارة اجلودة يف اخلدمات "،قاسم انيف علوان احملياوي  -  1
 .  261- 259،ص  مرجع سبق ذكره،ألفة مزمي  -  2 

اإلدراكات   –جودة اخلدمة = التوقعات    
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"  بفجوة االتصالبني تسليم اخلدمة وما تعهدت املؤسسة بتسليمه وكما تسمى هذه الفجوة " الفجوة الرابعة: 
ويكون وذلك مقارنة ابلوعود املعطاة سابقا من خالل أنشطة االتصال الرتوجيية  واليت قد ال تتطابق مع األداء 

 الذي قد يكون سببه ضعف التنسيق بني العمليات والتسويق . الفعلي، األمر  
 

 منوذج الفجوة جلودة اخلدمة  (:I-11)الشكل رقم  
 

 
 .  363،ص  2002، دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان) األردن( ، ،"تسويق اخلدمات "حامد هاين الضمور   املصدر :

وقد تعرض منوذج حتليل الفجوات لعدة انتقادات منها: غموض بناء التوقعات و إن هذا املقياس ال يصلح جلميع 
 اجملالت اخلدمة، وإن هناك مشاكل إحصائية مصاحبة هلذا النموذج . 

 علي : مقياس األداء الف -ب
جلأت بعض الدراسات األخرى إىل استخدام   " SERVQUA اليت وجهت ملقياس " تونتيجة لالنتقادا

"والذي يركز على األداء الفعلي للخدمة املقدمة ابعتبار أن جودة اخلدمة  SERVPERFمقياس األداء الفعلي"
 :   1العمالء، وميكن التعبري عن ذلك ابملعادلة اآلتية  تميكن احلكم عليها بشكل مباشر من خالل اجتاها

 

 
 .  69، ص  2006إيرتاك ،مصر ،  "، مكتبة النهضة املصرية  ،" قياس اجلودة و القياس املقارنتوفيق حممد عبد احملسن  -  1

   Service quality = performanceجودة اخلدمة = األداء             
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على  ويعترب مقياس األداء الفعلي أبسط وأسهل يف التطبيق من مقياس الفجوة نظرا الن هذا األخري حيتوي
عمليات حسابية معقدة فضال عن صعوبة تعريف توقعات العمالء وقياسها يف الواقع العملي، وأن قياس األداء 
الفعلي يعترب كافيا للحكم على جودة اخلدمة املقدمة واعتبار أن الرضا أحد اجلوانب املؤثرة يف احلكم على اجلودة، 

من حيث درجة االعتماد عليه ومصداقيته وإمكانية  "  SERVPERF"لذا مت اختبار مقياس األداء الفعلي 
تطبيقه يف تفسري اجلودة الشاملة املدركة للخدمة موضوع القياس والتقييم. إال انه مل يسلم من االنتقادات واليت 

 :   1تتمثل يف 

 قياس توقعات العمالء ملستوى جودة اخلدمة املراد احلصول عليها .ب  عدم اهتمامه ✓
 القياس والطرق اإلحصائية املستخدمة للتحقق من ثباته ومصداقيته .قصور منهجية   ✓
ال يتضمن األبعاد التنظيمية واإلدارية وأداء العاملني يف القياس واليت تعترب مبثابة احملددات اهلامة واملؤثرة يف  ✓

 مستوى جودة اخلدمة املقدمة .
ستوى جودة اخلدمة املقدمة واليت يعجز عن مساعدة اإلدارة يف الكشف عن نقاط القوة والضعف يف م ✓

 تتعلق جبوانب متعددة، وليست فقط إدراكات املستفيد من اخلدمة .
ونقول أبن اهلدف من كال النموذجيني هو قياس جودة اخلدمات من اجل حتسني اخلدمات وحتقيق أفضل أداء 
للوصول إىل ما يعرف ابألداء املتميز الن هدف اجلودة هو حتقيق امليزة التنافسية والتفوق الدائم، وهذا ما سنتطرق 

 أليه ابلتفصيل يف املبحث املوايل . 

 السياحية  للتنافسية  املفاهيمية  رابتاملقا  :  الثالثاملبحث  

تعترب تنافسية القطاع السياحي  من أهم املؤشرات االقتصادية اليت تسعى معظم الدول العامل إىل تعزيزها ودراستها 
من أجل تبيان مكان قوهتا وضعفها وأيضا لتبين سياسات واسرتاتيجيات يف املدى املتوسط والقريب لرفع من 
مستوايهتا، ويف هذا املبحث سنحاول أن نتطرق إىل مفهوم التنافسية السياحية ولكن قبل هذا التطرق إىل مفهوم 

إىل مؤشرات قياسها  ةالتنافسية بشكل عام من مث نتطرق إىل خمتلف األبعاد واحملددات اليت ترتكز عليها ابإلضاف
 على املستوى الدويل .

 

 

 
 

  . 105،ص  مرجع سبق ذكره ،قاسم انيف علوان احملياوي  - 1
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I. يزة التنافسية  : مفهوم التنافسية بوجه عام وامل 

 -1981يتميز مفهوم التنافسية ابحلداثة وال خيضع لنظرية اقتصادية عامة، وأول ظهور له كان خالل الفرتة 
اليت عرفت عجزا كبريا يف امليزان التجاري للوالايت املتحدة األمريكية )خاصة يف تبادالهتا مع الياابن(  1987

لتنافسية مع بداية التسعينات كإنتاج للنظام وزايدة حجم الديون اخلارجية، وظهر االهتمام جمددا مبفهوم ا
 االقتصادي العاملي اجلديد و بروز ظاهرة العوملة، وكذا التوجه العام لتطبيق اقتصادايت السوق . 

و تشري كثري من الدراسات إىل أن التنافسية ليست هدفا يف حد ذاته، وإمنا هي وسيلة لزايدة الرفاهية وحتقيق    
كما أن مفهوم التنافسية خيتلف وفقا ملستوى التحليل ، فهو إما على مستوى منشأة، أو قطاع   التنافسية املستدامة،

 . وعليه سوف نستعرض املفاهيم تبعا ملستوى التحليل املشار إليه سابقا .  1نشاط، أو دول

 مفاهيم اساسية للتنافسية بوجه عام: .1

( :التنافسية هي القدرة على توليد البيئة WEF) تعريف التنافسية:   ويعرف املنتدى االقتصادي العاملي
املالئمة لتحقيق معدالت منو مرتفعة و مستدامة ، و مؤخرا حدد املنتدى االقتصادي العاملي يف التقرير التنافسية 

جمموعة من العوامل واملؤسسات الداعمة للمكاسب املستخدمة يف " التنافسية بكوهنا "  2007العريب 
كما قدم املنتدى تعريفا جديدا يف تقرير التنافسية   وابلتايل للنمو االقتصادي يف املدى املتوسط "،اإلنتاجية 

هو : " التنافسية هي جمموعة املؤسسات، السياسات والعوامل اليت تؤثر على مستوى  2008-2007العاملي لعام 
تتحقق من ارتفاع معدالت العوائد على  اإلنتاجية يف االقتصاد، الذي بدوره حيدد معدل الرفاهية اليت ميكن أن 

 .2االستثمار يف االقتصاد وابلتايل حتقيق منو مستدام وأعلى يف املدى املتوسط "

: التنافسية هي جزء (2003)تعريف املعهد الدويل للتنمية و اإلدارة  مفهوم التنافسية على مستوى الدولة :      
من اقتصاد املعرفة الذي حيلل الوقائع و السياسات و اليت حتدد قدرة الدولة على إجياد بيئة مناسبة و احلفاظ عليها 

، و اليت تساعدها على توليد القيمة املضافة ، ومن مث زايدة الثروة الوطنية عن طريق إدارة األصول و العمليات 3
 4ابلعوملة و االقرتاب.ابجلاذبية و اهلجومية و  

 
دراسة مقارنة بني اجلزائر ن  –" تقييم تنافسية قطاع السفر والسياحة يف البلدان املغرب العريب مقالة بعنوان  ،بوراوي ساعد ، عيساين عامر  -  1

 .  05/07/2017. 72،  ص  2015، جوان  40جامعة حممد خيضر بسكرة ، العدد  –جملة العلوم اإلنسانية  "، –املغرب تونس و 
2- WORLD ECONOMIC FORUM " WEF "; 2007 ,The Arab World  Competitiveness Report; 

Sustaining the Growth  Momentum,p36 . 
،جملة املناجري ، املدرسة التحضريية   "واقع و آفاق تنافسية الصناعة السياحية ابجلزائر "  مقالة بعنوان، سليمان زواري فرحات ، حممد حشماوي-   3

 . 06/06/2016.يوم  05،ص 2015،جوان  02اجلزائر ، العدد  -درارية–يف العلوم االقتصادية ، التجارية و علوم التسيري 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية،  ،" التسويق يف إدارة الضيافة و السياحة " محيد عبد النيب الطائي  عادل عبد هللا العنزي ،-  4 

 . 309ص ، 2013، االردن ، عمان 
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: تعرفها على أهنا املدى الذي من خالله (OCDE) منظمة التعاون االقتصاديواآلن ميكننا تعريفها من خالل 
تنتج الدولة منتجات و خدمات تنافس يف األسواق العاملية ، و يف نفس الوقت يتم حتقيق زايدة الدخل احلقيقي 

 .1ألفرادها يف األجل الطويل 

 :  2ويرى معهد التنافسية الدولية على أهنا قدرة البلد على   

 أن ينتج أكثر و أكفأ نسبيا ، ويقصد ابلكفاءة :  -أ
 من خالل حتسينات يف اإلنتاجية و استعمال املوارد مبا فيها التقنية و التنظيم .تكلفة أقل :  ▪
 وفقا ألفضل معلومات السوق و تقنيات اإلنتاج .  ارتفاع اجلودة : ▪
: وهي الصلة مع احلجات العاملية ، وليس فقط احمللية ، يف املكان و الزمان و نظم   الئمة امل   ▪

 التوريد ابالستناد إىل املعلومات حديثة عن السوق و مرونة كافية يف اإلنتاج و التخزين و اإلدارة . 
لتايل ذات قيمة أن يبيع أكثر من السلع املصنعة و التحول حنو السلع عالية التصنيع و التقنية و اب -ب

مضافة عالية يف السوقيني اخلارجي و احمللي ، و ابلتايل  يتحصل على عوائد اكرب متمثلة يف دخل قومي 
 أعلى للفرد ، و ذي منو مطرد ، و هو احد عناصر التنمية البشرية .

االستثمارات  أن يستقطب االستثمارات األجنبية املباشرة مبا يوفره البلد من البيئة مناسبة ، ومبا ترفعه -ج
 األجنبية من ملزااي التنافسية اليت تضاف إىل مزااي النسبية . 

يقصد هبا قدرة مؤسسات قطاع صناعي مفهوم التنافسية على مستوى الصناعة أو القطاع ) فرع النشاط( : 
احلماية  معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق احمللية و العاملية دون االعتماد على الدعم و

 .  3احلكومية ، ومن مث تتميز هذه الدولة يف هذه الصناعة

وتقاس تنافسية مستوى صناعة معينة أو النشاط املمارس من حيث تفوقه على األنشطة األخرى يف اجملاالت التالية 
 امليزان التجاري للقطاع .  –الرحبية الكلية للقطاع .      -:  
 حمصلة االستثمار األجنيب املباشر الداخل و اخلارج .  -
 اجلودة ملنتجات على مستوى الصناعة .فة إىل مقاييس متعلقة ابلتكلفة و إضا -

 
تنافسية الشركات السياحية  اخلدمات و ا الوظيفي لتحقيق جودة أثر الرضشيماء كمال عبد املتعال مساين ، غادة عبد هللا ، مروة عبد الوهاب ، "-  1

 .  209،  ص مرجع سبق ذكره ،" املصرية
 .  72، ص  مرجع سبق ذكره ،بوراوي ساعد ، عيساين عامر - 2
 .  6،ص  مرجع سبق ذكره، حممد حشماوي ، سليمان زواري فرحات -  3
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" التنافسية هي الداء النسيب احلايل و الكامن لالقتصادايت يف إطار ابلنسبة لتعريف املعهد العريب للتخطيط :
 القطاعات و األنشطة اليت تتعرض ملزامحة من قبل االقتصادايت األجنبية ". 

وتعرف  التنافسية على الصعيد أبهنا القدرة على تزويد  مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة ) املنظمة ( :  
املستهلك مبنتجات و خدمات بشكل أكثر كفاءة و فعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية ، مما يعين 
جناحا مستمرا هلذه املؤسسة على الصعيد العاملي ، يف ظل غياب الدعم و احلماية من قبل احلكومة من خالل رفع 

 جية عوامل اإلنتاج املوظفة يف العملية اإلنتاجية ) العمل ، رأس املال ، و التكنولوجيا ( . إنتا

 وذلك للمستهلكني،إن تعريف التنافسية على مستوى املؤسسة، هو قدرهتا على تلبية الرغبات املختلفة و املتنوعة 
 السوق، يف اآلخرين املنافسنيمن  كفاءة أكثر بشكل معني، وسعر معينة جودة ذات وخدمات منتجات بتوفري

 ،يواحملل يالعامل ينالصعيد  على للشركات مستمرًا جناًحا ققحي مما العامل، أحناءيع مج من  شراءها املشرتي يع ويستط
 من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املستخدمة . وذلك احلكومة، قبل من   واحلماية عمالد  غياب ظل يف

أن التنافسية تشرتك يف نقاط  املرصد الوطين للتنافسية يف سورية: ومن خالل كل التعاريف السابقة الحظ 
 عديدة أمهها : 

 أبقل التكاليف .اخلارجية مبنتجات عالية اجلودة وقدرة املؤسسات على النفاذ إىل األسواق   -
ظروف  ينعكس إجيابيا على حتسني، والذي بدوره إلمجايلأن يظهر اثر ذلك يف حتسني الناتج احمللي ا -

 املعيشية للمواطنني .  
لذلك قدم املرصد الوطين التعريف التايل للتنافسية :" التنافسية هي قدرة الدول و احلكومات على توفري الظروف 

اخلارجية ، مبا يساهم املالئمة اليت متكن خمتلف املؤسسات العامة فيها من الوصول مبنتجاهتا إىل األسواق احمللية و 
 .  1يف زايدة معدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل واستدامتها مرتافقة إبعادة توزيع الدخل بصيغة أكثر عدالة

 أنواع التنافسية :  .2

 :    2تتميز األدبيات االقتصادية بني عدة أنواع التنافسية أمهها

فالبلد ذو التكاليف األقل يتمكن من تصدير سلعة إىل األسواق تنافسية التكلفة أو السعر :  .أ
 اخلارجية بصورة أفضل ويدخل يف حتديد هذه التنافسية أثر سعر صرف العملة الوطنية .

 
 .  311،ص  مرجع سبق ذكره عادل عبد هللا العنزي ، محيد عبد النيب الطائي،  -  1
 .  311،ص  املرجع نفسه - 2
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نظرا الن التنافسية تشمل عوامل أخرى غري التكلفة و ألسعار فإننا جند التنافسية غري السعرية :  .ب
 نوعني آخرين من التنافسية مها :  

وتشمل ابإلضافة إىل النوعية و املالئمة عنصر اإلبداع و التفوق التكنولوجي، التنافسية النوعية:  ▪
لعة حىت و لكانت أعلى سعرا فالبلد ذو املنتجات املبتكرة ذات النوعية اجلديدة ، يتمكن من تصدير س

 من سلع منافسة . 
 حيث تتنافس املشروعات من خالل النوعية يف صناعات عالية التقنية . التنافسية التقنية : ▪

وتركز على العوامل اليت تسهم يف زايدة التنافسية على املدى الطويل مثل التنافسية الكامنة ) املستدامة( :  -(3)
 يم و القدرة االبتكارية و التقانة .رأي املال البشري و التعل

هي التنافسية اليت تركز على التنافسية احلالية و مناخ األعمال و عمليات الشركات و  التنافسية اجلاري :-(4)
 اسرتاتيجياهتا .

II. :التنافسية السياحية 

،  االتنافسية السياحية واليت هي موضوعنوبعد تطرقنا يف املبحث إىل التنافسية بصفة عامة اآلن تكون وجهتنا حنو 
حبث تعترب التنافسية على مستوى القطاع السياحي من أهم املؤشرات االقتصادية اليت تسعى معظم دول العامل 

يف املدى املتوسط و  تلتعزيزها ودراستها من اجل تبيان مكان قوهتا وضعفها وكذا لتبين سياسات و اسرتاتيجيا
 هتا .القريب لرفع من مستواي

 تعريف التنافسية السياحية : .1

تعرف التنافسية السياحية على أهنا " قدرة املؤسسات املنتمية للقطاع السياحي يف دولة ما على حتقيق جناح        
احلماية وقدرات دون االعتماد على الدعم و مستمر يف األسواق احمللية و الدولية ابالعتماد على ما متتلكه من موارد  

، وهذا ما مييز تلك الدول يف القطاع التنافسي وهو الذي تكون مؤسساته قادرة على التصدي 1"اجلمركية  
، وذلك من خالل احملافظة على حصتها من السوق  ةللمنافسة سواء إن كانت حملية الداخلية أو اجلانبية اخلارجي

 و العمل على تنميتها ابستمرار و حتقيق األرابح .

 
"تقييم و حتليل التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي)  مقالة بعنوان زابن بروجة علي ، راتول حممد ،  -  1

 .  11/07/2017، 140،  14العدد  -، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا( "2015-2007الفرتة )دافوس( خالل 
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رة أبهنا تعظيم  اإلداملنهجية املعهد الدويل للتنمية و لى مستوى قطاع السياحة الكلي وفقا أما  تعرف التنافسية ع  
 :1السفر من خاللحة و مستوى اإلنتاجية يف قطاع السياالقيمة املضافة و 

 . .Attractivenessأ ـ جذب االستثمار يف قطاع السياحة        

 .. Proximityب .كفاءة عمليات وصول وعودة السياح        

حتويل امليزة النسبية إىل ميزة تنافسية بلد يف عدد كبري من دول العامل و تسويق الت . اخرتاق و       
Aggressiveness     . 

ث . تقدمي خدمات سياحية ذات مستوى عايل من التقنية و اجلودة تتماشى مع متطلبات العوملة     
Globalization .. 

العاملية للسياحة التنافسية السياحية على "أهنا الزايدة يف اإلنتاج و التحسني يف نوعية اإلنتاج  ةبينما تعرفها املنظم
وقدرة الدولة على توليد موارد و إمكانيات تتفوق هبا على منافسيها  و السلع و اخلدمات مبا يرضى أذواق السواح

 .2يف األسواق العاملية "

وكما تعرف التنافسية السياحية بقدرة البلد على االحتفاظ أو الزايدة يف حصتها يف سوق الصادرات السياحية من 
 .    3حخالل جذب اكرب عدد من السيا 

 قياس تنافسية السياحة  .2

 يتم قياس التنافسية القطاع السياحي كما ونوعا وتكون ما يلي :   

ميكن قياس التنافسية السياحية من الناحية الكمية بعدد السياح الوافدين يف  تنافسية السياحة الكمية :  ▪
 ، ومدة اإلقامة .عن السياحة، مستوى إنفاق كل سائحكل عام ، حجم اإليرادات النامجة  

أما من الناحية النوعية يتم قياسها بدرجة رضا السائح ووجود اعرتاضات أو  فية:تنافسية السياحة الكي ▪
  القائمني على خدمة السياحة يف البلد املضيف، نوعية التسهيالت وغريها. عدمها، درجة اخلدمة لدى

 
 العاملي واجمللس دافوس منهجية وفق حتليلية )دراسة سورية يف  السياحي القطاع تنافسية "بعنوان  مقالةشوابصي، شعبان  حممود، حبيب -  1

 2010( ،سوراي ،سنة 3(العدد)32اجمللد) االقتصادية و القانونية  العلوم سلسلة العلمية، والبحوث للدراسات تشرين جامعة جملة ،"(والسفر للسياحة
 . 104، ص

 .  141، ص  مرجع سبق ذكره ،زابن بروجة علي ، راتول حممد  - 2
جامعة   –جملة الباحث االقتصادي الواقع واملأمول "،" سياسات تعزيز تنافسية قطاع السياحة اجلزائري : مقالة بعنوان عبدوس عبد العزيز ، -  3

 . 11/07/2017،  390،ص  01/2013، العدد  -بشار 
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III. السياحة والسفر   ةتقدمي مؤشرات التنافسي 

تقريرا عن تنافسية قطاع السياحة والسفر على املستوى العاملي ، وقد   WEFيصدر املنتدى االقتصادي العاملي  
ربية ، مث تبعه إصدار دول ع10دولة ومنها    139وشاركت فيه على مستوى العاملي ل   2007كان إصدار له عام  

ت دولة عربية ،وشارك  14دولة على مستوى العاملي ومنها حيث شاركت فيه    133وضم   2009عام  و  2008عام  
دولة على الصعيد  13دولة عامليا و 140الذي مشل حوايل  2013إصدار عام و  2011دولة عربية يف تقرير  15

الل " النمو من خأطلق عليه مسمى  2015.وأصدر املنتدى االقتصادي العاملي ) دافوس( تقريره لعام   1العريب
" واالسم استوحى من تعرض قطاع السياحة لعدة صدمات صحية وكوارث جوية ابإلضافة لالزمات  الصدمات

دولة عربية ،وعلى خالف  14دولة من مجيع أحناء العامل منها  141ويغطي هذا التقرير   املتالحقة يف العامل.
 ممؤشر متغريا ، فان تقرير لعا 79مؤشرا فرعيا و  14مؤشرات رئيسية ، و 3 السابقة ، اليت ضمت تاإلصدارا

متغري وأييت هذا التغيري  90مؤشرا فرعي و  14مؤشرات رئيسية و   جاء مبنهجية جديدة تعتمد على أربع  2015
يف لتطويره حسب طلب عدة دول ، منها العربية اليت شاركت يف االجتماعات مع املسئولني  2015يف تقرير 

 املنتدى االقتصادي. 

متهيد السبيل ملستقبل من تقرير التنافسية السياحة و السفر والذي جاء حتت عنوان "  2017وأما ابلنسبة لطبعة 
دولة عربية  ودوليه نفس املنهجية لعام  14دولة  على مستوى العاملي و 136وتضمن  أكثر استدامة ومشوال "

 كما هو مبني يف الشكل أدانه :   2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 30/05/2016. 2015السفر لعام تقرير تنافسية السياحة و  - 1



 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 75 

 .  2017السفر لعام  هيكل ملؤشر التنافسية السياحة و   ( :I-12الشكل رقم )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2017بناءا على تقرير التنافسية السياحة والسفر لعام  الطالبة:من إعداد املصدر 

 

 

 

 مؤشر البيئة التمكينية 
 بيئة العمل ▪
 األمن والسالمة  ▪
 الصحة والنظافة  ▪
 املوارد البشرية  ▪
جاهزية تكنولوجيا املعلومات و   ▪

 االتصاالت

مؤشر السياسات والظروف  
 T&Tالتمكينية يف 

 حتديد أولوايت السفر والسياحة   ▪
 االنفتاح الدويل   ▪
 تنافسية األسعار   ▪
 االستدامة البيئية   ▪

 مؤشر البنية التحتية 

 اجلوي البنية التحتية للنقل  ▪
البنية التحتية للنقل األرضي و   ▪

 البحري 
البنية التحتية للخدمات   ▪

 السياحية  

 مؤشر املوارد الطبيعية و الثقافية 
 املوارد الطبيعية   ▪
 املوارد الثقافية وأعمال السياحة   ▪
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مصادر دولية ووطنية عدة فضال ويتم حساب املؤشرات الفرعية والكلية ابستخدام بياانت احصائية مت جتميعها من 
عن بياانت مسحية حول انطباعات اجمللس التنفيذي للمنتدى، وحيسب املؤشر ابستخدام معادلة لتحويل البياانت 

 1( وأتخذ املعادلة الشكل االيت:7-1اخلام ووضعها يف )
 
 
 
 

اذ تشري أقل يف العينة وأكرب قيمة اىل أفضل أو اسوء ارقام حتققت على مستوى الدول يف هذا املؤشر، ويتم 
حساب قيم املؤشرات الفرعية كمتوسطات غري مرجحة جلميع القيم، كما حيسب املؤشر العان أيضا كمتوسط غري 

 ت الفرعية مرجح للمؤشرا
كما اعتمد هذا التقرير يف حتليله لتنافسية قطاع السياحة والسفر يف الدول املشاركة على نوعني رئيسني من 

   2البياانت ومها
يتم احلصول عليها غالبا من اهليئات الدولية، مثل :منظمة السياحة العاملية ، وجملس السياحة و   البياانت الكمية :

إىل كربى شركات الطريان اجلوي والبحري، والنشرات اإلحصائية احمللية و الدولية املنشورة  السفر العاملي ، إضافة
أيضا .وتعترب البياانت الكمية غالبا عن عدد السياح ، والتكنولوجيا املوجودة ،و األسعار ، وعدد املواقع السياحية 

 اخل....
وتكون  ت واالستبياانت اليت يقوم هبا املنتدى العامل،يتم احلصول عليها من خالل االستقصاءاالبياانت النوعية :   

 العينة املستهدفة غالبا أراء رجال األعمال وصناع القرار حول األداء السياحي يف الدول املشاركة. 
السفر تظل دون تغيري وأن افسية املؤثرة يف قطاع السياحة و وكما جاء يف التقرير فان بعض من دوافع القدرة التن

هناك عوامل ذو صلة وأكثر أمهية هلذا القطاع وميكن استخدامها بسبب توافر البياانت ولقدرة لقياس درجة 
حتسنها مع مرور الوقت، وكما كان سابقا مازال االعتماد على أربعة عشر مؤشرا فرعيا ولكن يف منهجية جديدة 

واآلن سوف نعرض خمتلف املتغريات اليت تكون حتت  ، 2017ام وكذلك طبقت يف ع 2015سنة اليت كانت يف 
 كل مؤشر فرعي :

 
1 -World Economic Forum, “travel and tourism competitiveness report 2017,methodology 

details”: http://reports.weforum.org consulté le 20/02/2019. 
،جامعة  2،جملة املناجري،العددمقالة بعنوان "واقع وافاق تنافسية الصناعة السياحية ابجلزائر"حممد حشماوي، سليمان زواري فرحات، - 2

-http://www.epsecg-alger.dz/pdf/LE%20MANAGER%20N2 . متاح على الرابط :3،ص2015اجلزائر،جوان 
A.pdf consult é le18/04/2016.. 

املؤشر = 𝟏 + (
أقل قيمة يف العينة − قيمة املؤشر للدولة
اكرب قيمة يف العينة − اقل  قيمة يف العينة

)𝞦 𝟔 

 

http://reports.weforum.org/
http://www.epsecg-alger.dz/pdf/LE%20MANAGER%20N2-A.pdf
http://www.epsecg-alger.dz/pdf/LE%20MANAGER%20N2-A.pdf
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: ويتكون هذا املؤشر من مخسة مؤشرات فرعية تضم مبحملها جمموعة املؤشر الرئيسي: البيئة التمكينية  .1
مو من املتغريات وتعترب من العوامل املهمة لتقييم قطاع السياحة والسفر واليت هلا ارتباطا مباشرا ابلن

 االقتصادي، وفيما أييت شرح هلذه املؤشرات ابلتفصيل:
 بيئة العمل : .أ

ع االستثمار يف لتشجيللشركات للقيام أبعمال جتارية و  يركز هذا املؤشر على قدرة الدولة من إجياد بيئة مواتية
كيته تؤدي ابقي القطاعات فوضعت لوائح ونظم واطر قانونية حتمي املستثمر وحتفظ حقوق ملالقطاع السياحي و 

 إىل قدرة تنافسية لبيئة العمل بني الدول، ويرتكز هذا املؤشر يف قياس بيئة العمل على املتغريات التالية : 

 حقوق امللكية   .1
 أتثري قواعد االستثمار املباشر لألجانب .2
 كفاءة األطر القانونية يف تسوية النزاعات   .3
  ن كفاءة األطر القانونية يف حتدي الشركات م   .4

 خالل القانون  
 عدد األايم الالزمة الستخراج رخصة بناء   .5
 نسبة تكلفة الرتخيص من جمموع البناء   .6
 مدى اهليمنة على السوق  .7
 عدد األايم الالزمة لبدء النشاط التجاري    .8

 التكلفة لبدء النشاط التجاري   .9
 أتثري الضرائب على احلوافز للعمل   .10
 أتثري الضرائب على احلوافز لالستثمار   .11
 نسبة الضريبة من إمجايل الربح   .12

من  % العمل و املسامهات سعر الضريبة ) .أ
 إمجايل الربح(  

 من إمجايل الربح( % سعر الضريبة من الربح) .ب
 من إمجايل الربح(  % ابقي معدل الضرائب) .ت

   

 األمن والسالمة وركز على ما يلي : .ب
السالمة و األمن كركيزة أساسية و عامل حاسم لتحديد القدرة التنافسية يف قطاع السياحة و السفر فالسائح و 

 املستثمر يريدان يف البداية األمن و السالمة يف البلد للسياحة أو استثمار هبا : 
 ومت قياس هذا املؤشر بوضع مخس متغريات كما يلي:   
 رة ) األعمال (  كلفة اجلرمية و العنف على التجا .1
 الثقة يف اخلدمات الشرطة   .2
 كلفة اإلرهاب على التجارة ) األعمال(   .3
 مؤشر اإلصاابت  والوفيات النامجة عن اإلرهاب   .4
 معدل اجلرائم القتل   .5
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 الصحة والنظافة  : .ت
لذا فان ركيزة إن القطاع الصحي يف البالد مرتبط ارتباط وثيق ابلسياحة كما هو احلال مع القطاعات األخرى 

الصحة على القدرة التنافسية السياحة والسفر للبلد أتيت من أمهية ذلك على السائح الذي سيتأثر ابلصحة العامة 
 للبلد وابإلمكانيات املتوفرة يف البلد الذي سيزوره السائح .

 فنالحظ أن املتغريات الستة ركزت على ما يلي :  
 كثافة األطباء  .1
 ف الصحي حتسني وصول خدمات الصر  .2
 احلصول على املياه الصاحلة للشرب  .3
 عدد األسرة يف املستشفيات  .4
 HIVمدى انتشار فريوس نقص املناعة املكتسب  .5
 عدد حاالت اإلصابة ابملالراي  .6
ان جودة املوارد البشرية يف االقتصاد الوطين تضمن لصناعة السياحة  املوارد البشرية وسوق العمل: .ث

ويشمل االول حتصيل معدالت العلمي  القدرة على حصوهلا ملستوى الئق واملتمثلة يف وجود سوق عمل فعال،
، ومشاركة القطاع اخلاص يف تطوير املوارد البشرية مثل االستثمار التجاري يف خدمات التدريب وخدمة العمالء

 ، ويتكون من املتغريات التالية: 1وتشمل االخرية تدابري مرونة سوق العمل وكفاءته وانفتاحه ومشاركة املرأة
 وكانت هناك أربعة متغريات لتأهيل القوى العاملة هي :

 معدل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي  .1
 معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي  .2
 مدى تدريب املوظفني   .3
   العمالء  معاملة .4
 سوق العمل والذي مشل على مخسة متغريات هي :  
 ممارسة التوظيف و إهناء اخلدمات  .5
 سهولة إجياد املوظفني املهرة .6
 سهولة توظيف العمالة األجنبية   .7
 األجور واإلنتاجية  .8
    مشاركة النساء يف القوى العاملة .9

زادت امهية اخلدمات و العمليات التجارية عرب االنرتنت جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:  .ج
يف صناعة السياحة والسفر وذلك استخدامها لتخطيط مسارات السفر و احلجز واالقامة، واصبحت تكنولوجيا 

العامة واليت تتمثل يف بنية حتتية صلبة) كتغطية شبكة احملمول،  املعلومات واالتصاالت جزءا من البيئة التمكينية

 
1 -World Economic Forum ,The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015,Op, Cit,p07. 
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ونوعية االمدادات الكهرابء( وايضا قدرة الشركات واالفراد الستخدام وتوفري اخلدمات عرب االنرتنت وذلك يضم 
   يلي:    مبجمله جمموعة من املتغريات واالتية كما

 استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت   .1
 استخدام االنرتنت لألعمال التجارية و املستهلكني    .2
 عدد األفراد الذين يستخدمون االنرتنت   .3
 مشرتكي االنرتنت   .4
 اشرتاكات اهلاتف احملمول   .5
 اشرتاكات النطاق العريض احملمول  .6
 تغطية شبكة احملمول  .7
 جودة إمدادات الكهرابء  .8

ان هذا املؤشر يدرس  :T&Tالثاين : مؤشر السياسات و الظروف التمكينية   الرئيسي املؤشر .2
السياسات واجلوانب االسرتاتيجية اليت تؤثر مباشر على صناعة السياحة والسفر  منها تنافسية االسعار 

مؤشرات فرعية  4وايضا اولوايت السياحة واالستدامة البيئية واالنفتاح الدويل، ويتكون هذا املؤشر من 
 :1ف نوضحها ابلتفصيلاليت سو يف جمملها جمموعة من املتغريات و اليت تضم 

وميكن هلذا املؤشر حتقيق ميزة تنافسية للمقصد من خالل وضع حتديد األولوايت السفر والسياحة : .أ
احلكومة السياحة والسفر كأحد أولوايت التنمية، سواء بزايدة حجم انفاق احلكومة على السفر 

السياحة والسفر، والذي حيتوي  والسياحة، أو فعالية التسويق، ابإلضافة اىل حجم التواجد يف معارض
 متغريات وتتمثل يف ما يلي :  6على  

 األولوية احلكومية لصناعة السفر و السياحة   .1
 % اإلنفاق احلكومي واإلداري من امليزانية احلكومية  .2
 فعالية التسويق جلذب السياح   .3
 T&Tمشولية البياانت  .4
    T&Tاملدة الالزمة لتقدمي البياانت الشهرية /ربع السنوية ل  .5
 . تقييم العالمة التجارية للبلد السياحي .6

: يتطلب تطوير قطاع سياحي تنافسي على الصعيد الدويل درجة معينة من االنفتاح االنفتاح الدويل .ب
السياح يف زايرة بلد  وتيسري السفر، فان العراقيل يف متطلبات احلصول على التأشرية تقلل من رغبة

 متغريات مكونة له و االتية كما يلي: 3ما،  ويتمثل هذا املؤشر يف  
 متطلبات التأشرية  .1

 .االتفاقيات اخلدمات اجلوية الثنائية 2

 
1 - World Economic Forum ,The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015,Op, Cit,p07 
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     .عدد االتفاقات التجارية اإلقليمية السارية3
ان مؤشر تنافسية االسعار يعد من بني اركان امليزة التنافسية اذ له أتثري مباشر   تنافسية األسعار: .ت

على زايدة أو نقص عدد السياح الوافدين للبلد السياحي، ومن اجلوانب املتعلقة ابلقدرة التنافسية  
 للسعر منها :

 ضرائب ورسوم التذاكر يف املطار   .1
 مؤشر أسعار يف الفنادق  .2
 تعادل القوة الشرائية   .3
 -دوالر األمريكي –مستوايت سعر الوقود  .4

 

ان السياسات والعوامل اليت تعزز االستدامة البيئية هي ميزة تنافسية هامة اذ االستدامة البيئية : .ث
 تضمن اجلاذبية املستقبلية للمقصد السياحي واملتمثلة يف:

 ضبط القوانني البيئية   .1
 البيئية    تنفيذ القوانني .2
 استدامة تنمية صناعة السياحة والسفر  .3
 3تركيز اجلسيمات ،ميكروغرام/م .4
 التصديق على املعاهدات البيئية  .5

 درجة.  5  -0االجهاد املائي االساسي / .6
 االنواع املهددة  .7
 تغري الغطاء النبايت . .8
 معاجلة ملياه الصرف الصحي  .9

 ضغط صيد اجلرف الساحلي طن/كلم .10
ويشمل كل ما يتعلق ابلبىن التحتية لكل اقتصاد و يتكون مؤشر البنية التحتية مؤشر الرئيسي الثالث:  .3

  من مؤشرات فرعية تضمن جمموعة من املتغريات و املوضحة كما يلي: 
يعد النقل اجلوي ضروراي لتسهيل عملية وصول السياح واملسافرين اىل       البنية التحتية للنقل اجلوي :    .أ

 البلد، ويتم قياسه ابستخدام جمموعة من املتغريات وتتمثل يف ما يلي: 
 جودة البنية التحتية للنقل اجلوي   .1
 عدد املقاعد املتاحة )احمللية (  .2
 عدد املقاعد )الدولية(   .3

 .مغادرة الطائرات 4
 . عدد املطارات  5
 .عدد شركات الطريان العاملة  6

و يسهم هذا املؤشر يف تقدم وتراجع النشاط السياحي يف اي بلد  البحري :البنية التحتية للنقل األرضي و  .ب
يف العامل، اذ تسهل البىن التحتية املتطورة تنقل السياح احملليني واالجانب مما يزيد من عدد السياح الوافدين 

 ، ويتضمن هذا املؤشر جمموعة من املتغريات و املتمثلة يف ما يلي: 1اىل مناطق اجلذب السياحي
 ة الطرق .جود1
 % . كثافة الطرق من إمجايل املساحة اإلقليمية2

 .كثافة السكك احلديدية 5
 .جودة البنية التحتية للموانئ 6

 
دار االايم للنشر والتوزيع، الطبعة   ، "امليزة التنافسية للنشاط السياحي"،، صفاء عبد اجلبار املوسوي، عادل عيسى الوزينحمسن عبد هللا الراجحي - 1

 .146،ص2015االوىل،  عمان ،
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 % . كثافة الطرق املعبدة من إمجايل املساحة اإلقليمية3
 .جودة البنية التحتية للسكك احلديدية     4

 .كفاءة النقل الربي 7

: ان توفر أماكن اقامة ومنتجعات ومرافق ترفيهية ذات جودة عالية له  البنية التحتية للخدمات السياحية   .ت
امهية كبرية يف حتقيق ميزة تنافسية للبلد، ويتم قياس مستوى البنية التحتية للخدمات السياحية من خالل 

 متغريات ومتمثلة يف ما يلي: ةجمموع
 عدد غرف يف الفندق   .1
 جودة البنية التحتية للسياحة   .2
 عدد شركات لتأجري السيارات   .3
 عدد آالت الصراف اآليل  .4

:و يشمل العنصرين البشري والثقايف يف املوارد  الثقافيةمؤشر املوارد الطبيعية و   مؤشر الرئيسي الرابع: .4
اليت يتمتع هبا كل اقتصاد مثل موارد طبيعية، جاذبية السفر والسياحة، وايضا التغيري املناخي، واملوارد 

 وميكن ان نوضح العناصر السابقة كما يلي:  1الطبيعية والثقافية
 املوارد الطبيعية :   .أ

 عدد املواقع الطبيعية للرتاث  .1
 جمموع األنواع املعروفة  .2
 %جمموع املناطق احملمية من إمجايل املساحة الكلية   .3
 السياحة الرقمية ) الطلب الرقمي ( .4
 جاذبية األصول الطبيعية .5

 

 أعمال السياحة : املوارد الثقافية و  .ب
 عدد املواقع الثقافية الرتاثية   .1
 عدد أشكال التعبري الثقايف الشفهي وغري املادي  .2
 عدد املالعب الرايضية الكربى  .3
 سنوات يف املتوسط(   3عدد اجتماعات للجمعيات الدولية )  .4

السياحة الثقافية و الرتفيهية ) الطلب الرقمي(   القائمني على خدمة السياحة يف البلد املضيف، نوعية التسهيالت  
 وغريها .   

 
مقالة بعنوان "تقييم و حتليل التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي) دافوس( خالل  ،زاين بروجة علي  - 1

 .128، ص  مرجع سبق ذكره ،"( 2015-2007الفرتة )
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  مسامهة اخلدمات السياحية يف النمو االقتصادي.: الرابعاملبحث  
معرفة االطار النظري للنمو اىل مدى مسامهة اخلدمات السياحية يف النمو االقتصادي أوال نتجه اىل قبل التطرق 
 االقتصادي .

I.   يمفاهيم اساسية للنمو االقتصاد 
من خالل هذا العنصر سنحاول اعطاء خمتلف املفاهيم االساسية اليت تقتضي الدراسة واليت من شأهنا أن 

وأهم  أمهيتهتساعدان على الفهم اجليد لنظرية النمو االقتصادي، اذا سنبدأ مبفهوم النمو االقتصادي ابإلضافة اىل 
 .  همقاييس
  النمو االقتصادي :  ماهية   .1

قبل التطرق اىل مفهوم النمو سنتطرق اوال اىل مفهوم التنمية االقتصادية الهنما من املفاهيم الشائعة يف علم 
 االقتصاد فهي اهلدف االساسي ألغلب النظرايت االقتصادية .

يرفع مبوجبها الدخل القومي احلقيقي خالل الفرتة املمتدة من تعرف على اهنا العملية اليت  التنمية االقتصادية :  
 .1كاينمعدل التنمية يفوق معدل النمو السالزمن، وهذا يعين أن التنمية تتحقق اذا كان  

، وعرفت فالتنمية ابملفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل وللنظام االجتماعي حنو حياة انسانية أفضل
تقدم اجملتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستوى االنتاج من خالل امناء   "أيضا ابهنا:

 .2"املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل
حيث ان التنمية االقتصادية ترتكز على حدوث تغيري هيكلي يف توزيع الدخل واالنتاج، وهتتم بنوعية السلع 

املقدمة لألفراد، أي : اهنا ال ترتكز على الكم فقط بل تتعداه اىل النوع، و بصفة عامة تعرف التنمية واخلدمات  
ابهنا العملية اليت تسمح أو يتم من خالهلا زايدة يف االنتاج واخلدمات، وزايدة يف متوسط الدخل احلقيق مصحواب 

 بتحسني الظروف املعيشية للطبقات الفقرية .
يعرب عن   زايدة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور الزمن، الذي  ميثل ال  :  النمو االقتصادياما عن  

الدخل الكلي مقسوما على عدد السكان، حيث ان الزايدة يف الدخل الكلي ال تعين ابلضرورة زايدة يف النمو 
وذلك لتأثري منو السكان على   االقتصادي، ما هي اال عالقة تناسبية بني كل من الدخل الكلي وعدد السكان،

 .  3النمو االقتصادي لدولة ما
 كما ميكن أن يكون له تعاريف اخرى أمهها :

 
 .16، ص2003-2002االسكندرية، مصر، "، الدار اجلامعة، اجتاهات حديثة يف التنمية عبد القادر حممد عبد القادر عطية، "  - 1
، مملتقى وطين حول االقتصاد اجلزائري: "حنو مقارابت نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية"  مداخلة بعنوان  صليحة مقاوسي وهند مجعوين، - 2

 .4،ص2009/2010 –ابتنة  -قراءات حديثة يف التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر
3  -Alina-Petronela HALLER, « Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of 

Crisis and of Knowledge », Article in Economy Transdisciplinarity Cognition, vol(15),2012 

,p67.site : https://www.researchgate.net/publication/309577823 consulté 18/04/2019. 

https://www.researchgate.net/publication/309577823
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يشري مصطلح النمو االقتصادي اىل ارتفاع كمية من خالل التغري يف عوامل االنتاج وزايدة كفاءة  -
 .1استخدامها، مما يرتتب على هذه العملية ارتفاع الدخل القومي والفردي

كن القول: " ان النمو االقتصادي هو تلك الزايدة االصلة يف امجايل الناتج احمللي أو امجايل الدخل ومي -
 القومي، مما حقق زايدة يف متوسط نصيب الفرد من احلل احلقيقي". 

 :2ومن خالل هذين املفهومني يتعني التأكيد على ما يلي
، وهذا ال اي التقدم االقتصادي بزايدة يف نصيب الفردجيب ان تكون الزايدة يف الناتج احمللي مصحوبة  -

، أو أن يكون غري مصاحب أكرب من معدل منو السكان  ((PIBيتحقق اال إذا كان مقدار الزايدة يف الـ 
مساواي ملعدل منو السكان، بينما اذا كان معدل  (PIB)بتقدم اقتصادي اذا كان معدل منو الناتج الوطين 

، ومنه عدل منو الناتج الوطين فغن النمو حينئذ يكون مصحواب برتاجع اقتصاديمنو السكان أكرب من م
 ميكن القول : 

 معدل النمو السكاين  –معدل النمو االقتصادي = معدل منو الدخل القومي              
حقيقي وليس  -الدخل الفردي معدل زايدة الناتج القومي أو معدل زايدة –وجيب ان يكون هذا املعدل 

 أي جيب أن يكون املؤشر التايل موجب:نقدي،
 معدل التضخم –معدل النمو احلقيقي = معدل الزايدة يف الدخل الفردي النقدي          

يعين ان النمو االقتصادي ال يطلق عليه حكم الزايدة اال إذا  وجيب ان تكون هذه الزايدة مستدمية وليس مؤقتة
 حتقق فيه شرط االستمرار.

كما يالحظ ان مفهوم النمو االقتصادي يركز على التغيري يف الكم الذي حيصل عليه الفرد من السلع واخلدمات 
 سلع واخلدمات املقدمة.يف املتوسط، دون ان يهتم هبيكل توزيع الدخل احلقيقي بني االفراد، او بنوعية ال

إذ تتجلى امهيته ابعتباره احملرك االساسي الذي يعمل على زايدة وحتسني مستوى املعيشة من خالل توفري الزايدة يف 
واالجتماعية احلالية  ةالسلع واخلدمات وفرص العمل االضافية وعادة ما يرتبط النمو ابألهداف االقتصادي

 العاملي:واملستقبلية على املستوى احمللي و 
 النمو االقتصادي يؤدي اىل الزايدة يف االجور احلقيقية . •
 النمو االقتصادي يقضي على الفقر. •
النمو االقتصادي يؤدي اىل القضاء على التلوث البيئة دون تناقض يف حجم االستهالك واالستثمار  •

 واالنتاج.
 

 
 .294، ص2000، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر "أساسيات علم االقتصاد"سامل توفيق النجفي،  - 1
قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة االسكندرية،  "التنمية االقتصادية، دراسات تطبيقية ونظرية"،حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية انصف،  - 2

 .71، ص 2003
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 خصائص النمو االقتصادي:  -
يف تعريف له: " أبن  -1971احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد عام  –وحسب ما اوضح  سيمون كازنت 

هو عبارة عن ارتفاع طويل االجل يف إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد النمو االقتصادي 
  1املؤسسي وااليديولوجي املطلوب له"املتنامية اىل التقنية املتقدمة والتكيف    تللسكان، وتستند هذه اإلمكانيا

 :   2وقد اوضح سيمون كازنت ستة خصائص للنمو االقتصادي  سنذكر منها     
 : السكاين والنمو الناتج الفرد نصيب من  املرتفعة املعدالت )أ

 الفرد نفس من لكل مرتفعة معدالت بتحقيق االقتصادي للنمو التارخيية خرباهتما يف املتقدمة دول كل مرت    
 الدول تلك يف الناتج من  الفرد لنصيب السنوي النمو معدالت متوسط بلغ  فقد  السكانية  والزايدة الناتج من

 اإلمجايل الوطين الناتج لنمو  ابلنسبة %3 أو السكاين للنمو ابلنسبة %1،%2سنة املاضية حنو  200خالل
 للنمو ابلنسبة  سنة 72و    الناتج من الفرد لنصيب ابلنسبة سنة 36تضاعفت هذه املعدالت خالل  ولقد  احلقيقي،
 مقارنة الدول هلذه كبرية بصورة املعدالت هذه تضاعفت حيث اإلمجايل، الوطين للناتج ابلنسبة سنة24 السكاين

 .الصناعية الثورة  قبل ما بفرتة
 : اإلنتاج لعوامل الكلية لإلنتاجية مرتفعة معدالت )ب
  اإلنتاج  لعناصر اإلنتاجية إمجايل أن  ’’كازنت’‘ إليه توصل ما على الدويل للبنك  السابقة الدراسات أكدت لقد 
 كل استخدام يف الكفاءة توضح اإلنتاج عناصر إنتاجية إمجايل ألن  النامية الدول لنمو األساسي احملدد هي

  .اإلنتاجية هذه منو يقيمون  ما غالبا االقتصاديني فإن  اإلنتاج دالة يف املستخدمة املدخالت
 %50من تدرجت دولة أي يف احملسوبة الكلية اإلنتاجية يف الزايدة معدالت أن  أخرى دراسات أظهرت وقد 
 .املتقدمة الدول يف الناتج من الفرد لنصيب ابلنسبة للنمو% 75إىل
 : اهليكلي التحول يف املرتفعة املعدالت )ت

 القطاعي للتغيري املرتفع  املعدل وهي  للنمو اهلامة الثالثة اخلاصية املعاصرة املتقدمة للدول التارخيي النمو سجل لقد   
  إىل الزراعية األنشطة  من التدرجييحول الت يف اهليكلي التغيري هذا  يتمثل حيث النمو،  لعملية املالزم واهليكلي 
 هذا يصاحب اخلدمي القطاع إىل الصناعي القطاع من التحول كان  قريب وقت ومنذ  الزراعية، غري األنشطة
 .اإلنتاجية الوحدات حجم يف جوهرية تغريات التحول

 : الدويل االقتصادي االمتداد )ث
 والعمالة اخلام واملواد  األولية املنتجات على املسيطرة الغنية للدول التارخيي ابمليل مرتبط األول العنصر إن   

 أصبحت قد  االستعمارية األنشطة هذه مثل الصناعية، ملنتجاهتما ابلنسبة املرحبة األسواق فتح وكذلك الرخيصة،

 
ار املريخ للنشر، الرايض،  ترمجة حممود حسن حسين، حممود حامد حممود عبد الرزاق، الطبعة االجنليزية، د  "التنمية االقتصادية"،ميشيل تودارو،    - 1

 .  175، ص1427/2006
 .179-175المرجع نفسه، ص - 2
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 العامل توحيد  على أتثري له كان  وهلذا واالتصاالت، املواصالت يف خاصة احلديثة التكنولوجية قوى خالل  من ممكنة
  االقتصادية  للسيطرة اإلمكاانت فتح كذلك عشر، التاسع  القرن  يف  قبل من موجودة تكن  مل بوسائل العوملة وحتقيق

 الذي األمر الالتينية وأمريكا آسيا من وأجزاء الصحراء جنوب على  السيطرة مثل الفقرية الدول على والسياسية، 
 للتصدير أسواق وفتح أولية مورد على احلصول خالل من وذلك الشمال لدول االقتصادي التوسع  إىل أدى

 .املستعمرات تلك يف منجاهتما
 : االقتصادي للنمو احملدود االنتشار )ج

 على يقتصر زال ما احلديث االقتصادي النمو يف التوسع  أن  جند  املاضيني القرنيني عرب العاملي الناتج يف الزايدة رغم
 .العامل سكان  ربع  من أقل يعادل ما

 مقاييس النمو االقتصادي    .2
الذي يتم قياسه مبعدل الزايدة يف امجايل الناتج احمللي أو الدخل الفردي،  االداة   ييعد النمو االقتصاد

املرجعية لرئيسية لإلدارة قصرية االجل وطويلة االجل لالقتصاد ككل، وكذلك لسياسة التنمية والتقدم 
 .1للمجتمعات البشرية

 االقتصادي :وانطالقا على ما سبق سنعرض اهم اسس وطرق لقياس النمو  
ويشري اىل الكميات الفعلية من السلع واخلدمات املنتجة مقومة ابألسعار : (احلقيقيالوطين)الناتج    .أ

الثابتة، وهو أساس القياس ملعدل النمو االقتصادي، وهذا االخري الذي ميثل التغري يف الناتج احلقيقي بني 
هذا املقياس رفضه ، اال ان 2ملنسوب اليها القياسالفرتتني مقسوما على الناتج االمجايل للفرتة االساسية ا

بعض االقتصاديني، ذلك الن زايدة الدخل )أو نقصه( قد يؤدي اىل بلوغ نتائج إجيابية أو )سلبية( 
فزايدة الدخل القومي ال يعين منو اقتصاداي عند زايدة السكان مبعدل أكرب، ونفصه ال يعين ختلفا 

، إضافة أنه معيار حمدود القيمة إذا انتشرت اهلجرة من مبعدل أكرب اقتصاداي عند اخنفاض عدد السكان 
 .3واىل اخلارج

يقرتح بعض االقتصاديني قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل  الدخل القومي الكلي املتوقع: .ب
املتوقع وليس الفعلي، فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة وتتوافر هلا االمكانيات املختلفة الستغالل هذه 

 .4املوارد كالتقدم التقين مثال

 
1  - Arnold Chassagnom, « la croissance Economique : la théorie et les faits », université de tours et 

PSE, automme 2017, p07,site web https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-

arnold/ge_2017_5.pdf consulté le 18/04/2019.  
 . ابلتصرف22، ص2001النظرية واملفهوم، القاهرة، مصر،  ادي"،"النمو االقتصحممد انجي خسن خليفة،  - 2
أطروحة  ،" اثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة ابلدول العربية: دراسة حتليلية وقياسية"،كبداين سيدي أمحد   - 3

 .23،ص 2012/2013، تلمسان، اجلزائر –دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر ابلقايد 
 .65،  ص  مرجع سبق ذكره ،حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية انصف - 4

https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/ge_2017_5.pdf%20consulté%20le%2018/04/2019
https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/ge_2017_5.pdf%20consulté%20le%2018/04/2019
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لقياس النمو االقتصادي  ويعترب هذا املعيار االكثر استخداما وهدفا متوسط الدخل )الدحل الفردي(: .ت
يف معظم دول العامل، لكن يف الدول النامية هناك صعوابت لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة 

 .1إحصائيات السكان واالفراد
  لقياس معدل النمو الفردي وهي كآيت :  فهناك طريقتني        
احلقيقي من سنة ألخرى وتتمثل صيغته يقيس معدل التغري يف متوسط الدخل    معدل النمو البسيط : •

 يف ما يلي :

𝑪𝒎𝒔 = (
𝒀𝒕 − 𝒀𝒕−𝟏

𝒀𝒕−𝟏
) × 𝟏𝟎𝟎 

  
 معدل النمو البسيط؛ :   𝑪𝒎𝒔 :أن حيث     
   𝑌𝑡  متوسط الدخل احلقيقي يف السنة : t ؛ 
 𝑇𝑡−1    متوسط الدخل احلقيقي يف السنة:t-1؛ 

يقيس معدل النمو السنوي يف الدخل كمتوسط خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا  معدل النمو املركب: •
 وتوجد طريقتان حلسابه وهي كاآليت: 

 وفقا لطريقة النقطتني لدينا الصيغة التالية:

𝑌𝑛 = (1 + 𝑪𝒎𝒄 )
𝑛      

   𝑪𝒎𝒄 = √
𝑦𝑛

𝑦0

𝑛
 − 1                    

 : معدل النمو املركب؛𝐶𝑚𝑐: أن  حيث
n    عدد السنوات بني أول وأخر سنة يف الفرتة؛: فرق 
  𝑦0  الدخل احلقيقي لسنة األساس؛ : 

    𝑦𝑛(الدخل احلقيقي ألخر فرتة :n؛) 
 أما طريقة االحندار فصيغتها كمايل:       

ln 𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝑐𝑚𝑐+              𝑐𝑚𝑐+ = ln 𝑦𝑡  − 𝛼    

 حيث أن:
t ( ؛  السنة ): اللوغاريتم الطبيعي للدخل يف      ln 𝑦𝑡 

𝛼   اثبت؛ : 
 

 . 279،ص2005، كلية االقتصاد، جامعة االسكندرية، مصر، "النظرية االقتصادية الكلية"حممد عبد القادر عطية، رمضان حممد أمحد مقلد،  - 1



 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 87 

 𝑐𝑚𝑐+  معدل النمو املركب يف السنة؛ : 
  𝑡   الزمن؛: 

 :1معادلة النمو االقتصادي التالية" Singerوضع "  1952يف سنة    " :  Singer"معادلة   .ث
D = SP – R     

 حيث أن:  
  (D):   هي معدل النمو السنوي لدخل الفرد؛ 
(S:)  معدل االدخار الصايف؛ 
  (P: )فهي إنتاجية رأس املال )إنتاجية االستثمارات اجلديدة(؛ 
  (R )معدل منو السكاين؛ : 

فإن معدل النمو السنوي لدخل الفرد  R =1.25%و p=0.2%ومن الدخل الوطين،  S=6%ابفرتاض أن : 
تدهور، رغم أن يتحسن بل يوهو ما يوضح أن دخل الفرد يف البلدان النامية ال ( D=-0.5هو) 

كانت صادقة يف عهده، وهي غري كذلك يف الوقت احلايل لكون أن زايدة املتغريات  "singerافرتاضات"
التفسريية لبعض من هذه البلدان أكرب مما مت وضعه سيحقق هلا معدالت منو موجبة، فمثال إبمكان بعض الدول 

السكاين  ، وأن معدل النمو%0.2وأن إنتاجية رأس املال ميكن أن تكون أكرب من  %6ادخار نسبة أكرب من 
 .%1.25لبعض الدول يفوق  

II. نظرايت النمو االقتصادي 
 للنمو يف الفكر االقتصادي وتتمثل فيما يلي: سنتناول يف هذا اجلزء من الدراسة جمموعة من النظرايت املختلفة  

 النظرية الكالسيكية يف النمو االقتصادي: .1
خبصوص عملية النمو أنه دالة لكل من العمل ورأس املال واملوارد الطبيعية والتقدم   اتفق معظم كتاب كالسيكيني

التكنولوجي، كما اعتقد أن القوة الدافعة للنمو االقتصادي تتمثل بتقدمي الفن االنتاجي وبعملة تكوين رأس 
النمو السكاين والرتاكم امال حيث توجد عالقة تبادلية بني االثنني، واعتقدوا ايضا أبن العالقة السببية بني 

الرأمسايل، وتتمثل هذه العالقة يف أن عملية تكوين رأس املال تتأثر ابلنمو السكاين من خالل أن النمو السكاين 
 .2يقود اىل ظهور قانون تناقض الغلة يف الزراعة

ولعل من أهم تلك على أساسها أفكار وأراء يف النمو االقتصادي وأسبابه وكيفية حتقيقه،  هذه النظرية تتضمن
 Robert"، املتعلقة ابلنمو" David Ricardoو"  "Adam Smith "من  االفكار واآلراء يف كتاابت لكل 

Malthus"  حول السكان، ونظرية"Karl Marx" . 
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الذي تطرقوا اىل قضية النمو، وكان كتابه حول  يف طليعة االقتصاديني الكالسيكيني أدم مسيثفكان     
، اذ ركز مسيث على زايدة االنتاجية من خالل 17761الذي نشر يف عام  "طبيعة واسباب ثروة االمم"

التخصيص وتقسيم العمل وابلتايل زايدة الكفاءة، حيث يعترب أن االرابح احملققة يف الزراعة تساهم يف زايدة 
 .  2اىل زايدة االستثمار، وابلتايل زايدة النمو االقتصادياالدخار، مما يقود  

 ةابإلضافة اىل وجود عامل اخر يؤثر يف النمو االقتصادي واملتمثل يف تراكم رأس املال ومصدره ادخار الطبق
قيق الرأمسالية، مع توفر بيئة مالئمة واملتمثلة يف حترير التجارة الداخلية واخلارجية وتطبيق الضرائب من أجل حت

عن النمو االقتصادي  ريكاردوأفكار مث جاءت  ،3للدولة، اذ بتوفري هذه البيئة تستمر عملية النمو ايرادات
واليت كانت متفقة بشكل نسيب على ما قدمه مسيث، إن اختلفت عنها بعض االضافات اليت واكبت التطور 
االقتصادي و البعد الزمين يف تلك الفرتة، إذ يعترب الزراعة من اهم القطاعات االقتصادية اليت تساهم يف توفري 

، ومل يهتم بفكرة التخصيص وتقسيم العمل، وإمنا أشار 4املتناقصةالغذاء للسكان إىل أهنا ختضع لقانون الغلة 
وأكد ان رأس املال هو العنصر االساسي لعملية النمو االقتصادي، متجاهال ما قد حيدثه التقدم التكنولوجي 

االخرتاعات التكنولوجية اجلديدة سوف تؤدي اىل اخنفاض يف الطلب على رى أن التطورات و من أتثري، حيث ي
     .5وتتجه االجور اىل االخنفاض مما يسمح برفع االرابح وابلتايل يزيد معدل تراكم االرابحعمل ال

والنمو االقتصادي وذلك عندما من أفكار، "ان العالقة بني زايدة السكان  مالتوسأما حسب ما جاء به 
منو الطلب مع امكانيات يصاحب النمو السكاين يف زايدة الطلب الفعال، مع وجود شرط التناسب بني 

االنتاج هبدف احلفاظ على مستوى األرابح، ففي حالة اختالل بني العرض والطلب، قد ينخفض فيها العرض 
منه ترتاجع نسبة االجور حىت تصل اىل مستوى الكفاف، واملستوى االخري من االجور سوف يزيد من معدالت 

  .    6النمو االقتصادي
ض القيمة االساس الفعل يف النمو االقتصادي، ويعرف فائض القيمة أبهنا زايدة يرى ابن فائMarx  وأما عن 

االنتاج عن حاجة االستهالك، أي ما هو خمصص لالستثمار، كذلك يرى أن التسيري املركزي لالقتصاد من 

 
1 - Heinz D.Kurz & Neri Salvadori, " Théories of Economic Growth-Old And New",web site: 

https://www.researchgate.net/publication/252313772_Theories_of_Economic_Growth_-

_Old_and_New consulted the  19/04/2019.  
2  

 .57-56، ص2007"، دار وائل للنشر، األردن، ة االقتصادية نظرايت، سياسات وموضوعاتالتنميمدحت القريشي، " - 3
 .110، ص2006جدار الكتاب العاملي للنشر والتوزيع، االردن،  "التنمية والتخطيط االقتصادي"،فليح حسن خلف،  - 4
 "، 2013-1970أثر النمو االقتصادي على الفقر يف وجود الالمساواة االقتصادية يف اجلزائر والدول النامية خالل الفرتة عياد هشام، " - 5

 .61، ص2016/2017، اجلزائر، -تلمسان  -أطروحة دكتوراه الطور الثالث نظام ل.م.د، جامعة أيب بكر بلقايد
 .51، ص1988دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة املوصل،  دمة يف اقتصاد التنمية"،،" مقسامل توفيق النجفي وحممد صاحل تركي القريشي - 6

https://www.researchgate.net/publication/252313772_Theories_of_Economic_Growth_-_Old_and_New
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ثل اجل حتقيق املنفعة العامة سوف يؤدي بكل مؤسسة للبحث عن فائدهتا اخلاصة، وابلتايل االستغالل االم
 .1والقوة العاملة  ةالطبيعيملواردها  

ومن اهم االنتقادات اليت اجتهت اىل النظرية املاركسية أهنا أمهلت دور الطلب يف حتديد القيمة املضافة، وحتديده 
للعمل فقط كمحدد للقيمة، وكذلك انتقدت يف فكرة ابن االجور العمال تتجه حنو االخنفاض، بل العكس جند 

ارتفاع لفرتات طويلة يف الدول الرأمسالية املتقدمة دون أن يؤثر ذلك على فائض القيمة احملقق، كما االجور يف 
 .  2أن التنبؤ املاركسي بزوال الرأمسالية كان عكسيا

 زية للنمو االقتصادي:يالنظرية الك .2
لتعم البطالة طافة نواحي االقتصاد، وليصاب  1933-1929شهد العامل الرأمسايل أزمة كساد العظيم، 

االقتصاديون بصدمة فكرية قوية، فكما نعلم أن الفكر الكالسيكي أنكر احتمال حدوث بطالة أو قصور يف 
الطلب الكلي عن العرض الكلي للتوظيف الكامل، رغم موافقتهم الحتمال ظهور بطالة قصرية االجل، تكفل 

 يق التوازن عند مستوى التوظيف الكامل.فيها مرونة واالجور إعادة حتق
ابالستقرار االقتصادي، وعملية حتريك الطلب الفعال الذي يكفل تشغيل  اهتمام التحليل الكنزي انصبحيث 

الطاقة االنتاجية الفائضة واملوارد البشرية املعطلة، وابلتايل فقد مت الرتكيز على ربط معدل النمو ابلناتج االمجايل 
املتخلفة يعود إما إىل فيكون  الطلب العامل املوجه لكل من االستثمار، كما أشار اىل ان سبب الفقر يف الدول  

 .3اخنفاض مستوى التشغيل، أو اىل ضعف اجلهاز االنتاجي والتكنولوجيا املستخدمة
 

خطاه، حماولني من االقتصاديني الذي تبنوا الفكر الكنزي وساروا على  Domarو Harrodويعترب كل من 
 معاجلة موضوع النمو االقتصادي:

 Domarو  Harrodمنوذج   •
 مشكل فإن ودومار هارود ،فحسب النمو حركة تفعيل يف دوره و لالستثمار ابلغة أمهية النموذج هذا أعطى      

، الكامل التشغيل مستوى وعند البعيد، املدى على ديناميكي توازن  تربير حاوال إذ البطالة، أزمة إىل يرجع الرأمسالية
 :4 كالتايل  فرضيات  عدة  إطار يف منوذجهما  ودومار  هارود من كل  وضع  وقد 

 احلكومي؛ التدخل  غياب  مع خارجية،  جتارة  توجد  وال مغلق،  االقتصاد ❖
 مستوى عند  الكاملة العمالة حتقيق مع االستثماري لإلنفاق الكاملة اإلنتاجية الكفاءة حتقيق افرتاض ❖

 الدخل؛  توازن 

 
 . 103،ص1966، دار املعارف، مصر، "نظرايت النمو االقتصادي"صاحل الدين انمق، - 1
 .62، ص مرجع سبق ذكره ،"عياد هشام - 2
 .381، ص2005دار الصفاء للنشر والتوزيع، االردن،  " حتليل االقتصاد الكلي"،معروف هوشيار،  - 3
 .147، ص2003جامعة االسكندرية، مصر،  ،" النظرية االقتصادية"،دراين حممد انصف و أخرون  - 4
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 لالدخار؛ املتوسط  امليل  مع  وتساويه  لالدخار  احلدي  امليل  ثبات ❖
 والعمل املال رأس ونسبة املال، رأس ومعامل املصرفية، الفائدة وسعر ،رلألسعا العام املستوى ثبات ❖

 اإلنتاجية؛  املدخالت  يف
 السلعة؛  إلنتاج  واحد  منط  ووجود  الرأمسالية  السلع   إهالك  يوجد  ال ❖
 . العام  لنفس  احملقق  الدخل  على  تعتمد   االستثمار  و  االدخار  حساابت ❖

، ومع افرتاض أن معامل رأس املال اىل الناتج أو Yالنمو االقتصادي كنسبة من الدخل الوطين  gابعتبار 
الدخل الكلي، وإذا كان االستثمار عبارة عن التغري احلاصل يف رأس املال، ومع افرتاض أن االستثمار احملقق 

 (، فنكتب ما يلي: I=Sيساوي دوما االدخار احملقق )
g = ∆ 𝑌

𝑌
… … … … … … … … … … . . (1) 

𝑉 =
𝐾

𝑌
=  

∆𝐾

∆𝑌
… … … … … … … … (2) 

𝑆 = 𝑠𝑌 … … … … … … … … … … . . . (3) 
𝐼 = ∆𝐾 … … … … … … … … … …   (4) 
𝐼 = ∆𝐾 = 𝑉∆𝑌 = 𝑠𝑌 = 𝑆 … … … (5) 

 وميكننا انطالقا من هذه املعادالت احلصول على املعادلتني التالتني :
∆𝑌

𝑌
=  

𝑆

𝑉
… … … … … … … … … … . (6) 

                     g = 
𝑆

𝑉
… … … … … … … … … … … … (7) 

 (s)يكون حمددا ابلعالقة بني معدل االدخار الوطين  (g)تشري العالقة االخرية أن معدل النمو االقتصادي 
دومار يبني أن حتقق عملية  -وعلى ذلك فإن منوذج هارولد ،)عكسيا( (v)ومعامل رأس املال/الناتج)طرداي( 

دومار -و، وهذه العالقة الرئيسية لنموذج هارولدالتنمية يتطلب زايدة االدخار، وابلتايل االستثمار لزايدة سرعة النم
للنمو االقتصادي، وأساسه ان رأس املال الذي خيلق على طريق االستثمار يف املصانع واملعدات هو احملدد الرئيسي 

رات االفراد والشركات الذين يقومون ابالستثمارات املمكنة، أان عن نسبة رأس املال خللنمو، وهو يعتمد على مد 
   1. أس املال فإنه ببساطة مقياس إلنتاجية االستثمار أو رأس املاللناتج أي معامل ر اىل ا

 واليت تتمثل فيما يل :  Harrod-Domarوهناك جمموعة من االنتقادات اليت وجهت اىل النموذج  
𝑠∆يوجد جمموعة من الفرضيات هذا النموذج غري واقعية كفرضية ثبات امليل احلدي لالدخار ✓

∆𝑌⁄ 
𝐾ومعدل رأس املال اىل الناتج 

𝑌⁄   الذي ميكن أن يتغريا يف املدى الطول، وكذا فرضية ثبات نسب

 
 .127-126مرجع سبق ذكره ، ص ،ميشيل تودارو - 1



 الفصــل االول :     العــالقة النظــرية بني اخلدمات السياحـيـة والنمــو االقتصــادي  
 

 91 

استخدام كل من رأس املال والعمل غري مقبولة بسبب امكانية االحالل فيما بينهما، وامهال 
 ؛1أتثريات التقدم التقين

 ؛وأسعار الفائدةابحتمالية تغري مستوى االسعار    Harrod- Domarمل يهتم النموذج   ✓
فرضية وجود اقتصاد بدون تدحل احلكومة ال يتالءم الدول النامية، الن السياسة املالية للحكومة  ✓

  .2ميكن أن تسمح بتحقيق منو جيد وفعلي
هذا النموذج يصطدم مع أوضاع الدول النامية نظرا ألهنا تتميز بضعف معدل االدخار ونقص  ✓

ووجود البطالة املقنعة، ألنه يعترب راس املال واالدخار العاملني التجهيزات وعوامل االنتاج 
 .   3االساسيني إلحداث النمو

 االقتصادي  للنمو  النيوكالسيكية  النظرية .3
ظهر الفكر النيوكالسيك يف السبعينات من القرن التاسع عشر ومبسامهات أبرز اقتصاديها "ألفريد مارشال" 

A.Marshall  وفيكسلK.Wicksell و"كالرك" J.Clark  قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية ،
النمو االقتصادي دون حدوث ركود اقتصادي كما أوردت النظرية الكالسيكية، إذ تتلخص أهم أفكار النظرية 

 :  4النيوكالسيكية فيما يلي
 إجيايب متبادل، حيث يؤدي ان النمو االقتصادي عبارة عن عملية مرتابطة متكاملة ومتوافقة ذات أتثري .أ

 اخلارجيمنو قطاع معني اىل دفع القطاعات االخرى للنمو، لتربز فكرة مارشال واملعروفة ابلوفرات االقتصادية 
External Economies كما أن ينمو الناتج القومي يؤدي اىل منو فئات الدحل املختلفة من أجور ،

 وأرابح.
يتاح من عناصر االنتاج يف اجملتمع) العمل، االرض أو املوارد  النمو االقتصادي يعتمد على مقدار ما .ب

 الطبيعية، رأس املال، التنظيم +التكنولوجيا(
أبمهية  التنويهابلنسبة لعنصر العمل جند النظرية تربط بني التغريات السكانية وحجم القوى العاملة مع  .ت

 تناسب الزايدة يف السكان أو يف القوى العاملة مع حجم املوارد الطبيعية املتاحة.
فيما حيص رأس املال اعرت النيوكالسيك عملية النمو حمصلة للتفاعل بني تراكم الرأمسايل والزايدة  .ث

سعر الفائدة فتزيد السكانية، فزايدة التكوين الرأمسايل تعين زايدة عرض رأس املال اليت تؤدي اىل ختفيض 
االستثمارات ويزيد االنتاج ويتحقق النمو االقتصادي، هذا مع االشارة اىل دور االدخار يف توجيه 
االستثمارات، يعترب النيوكالسيك االدخار عادة راسخة يف الدول اليت تشق طريقها حنو التقدم لتأخذ بذلك 

 
 .76، ص مرجع سبق ذكره ،مدحت القريشي - 1

2 E.Malinaud, "Théorie macro- économique ", Dunod, France,1983,p325. 
 .80، ص1997"، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، ،"  مقدمة يف اقتصاد التنميةإمساعيل شعباين - 3
 .35-34التنمية والتخطيط االقتصادي، اجلزء الثالث، ص  ،" نظرايت النمو والتنمية االقتصادية"،عبلة عبد احلميد خباري - 4
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الفائدة هو الثمن يف سوق رأس املال حيث يلتقي  عملية االستثمار والنمو شكال اليا ميكانيكيا، وأن سعر
مع الطلب عليها، ويندد النيوكالسيك أبمهية سعر الفائدة يف حتديد االستثمارات أبمهية عنده عرض املدخرات 

 سعر الفائدة يف حتديد االستثمارات مع مقارنته مبعدل العائد املتوقع.
املنظم يستغل التطور التكنولوجي ابلصورة اليت تنفي وجود أي أما عنصر التنظيم، فريى أنصار النظرية أن  .ج

 مجود يف العملية التطويرية وهو قادر دائما على التجديد واالبتكار.
ان النمو االقتصادي كالنمو العضوي )وصف مارشال( ال يتحقق فجأة إمنا تدرجييا، وقد استعان  .ح

ى فكرة التوازن اجلزئي الساكن )مهمتني ابملشاكل يف النيوكالسيك يف هذا الصدد أبسلوب التحليل املعتمد عل
هو جزء من كل، ينمو يف شكل تدرجيي متسق متداخل وبتأثر  املدى القصري(، حيث يروا أن كل مشروع صغري  

 متبادل مع غريه من املشاريع.
أن النمو االقتصادي يتطلب الرتكيز على التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة، وذلك يف سبيل  .خ
سني معدل التبادل الدويل يف صاحل الدولة، وحرية تكفل انطباق التخصص وتقسيم العمل على النطاق حت

     الدويل.  
 كرها فيما يلي: ذ ومن اهم مناذج النظرية النيوكالسيكية ن  

 : solowمنوذج سولو   •
اقتصادا    يعتربأن النمو االقتصادي يكون على مدى الطويل، كما    (Solow)يصف هذا النموذج الذي قدمه  

، وكانت 1مغلقا بدون تدخل احلكومة، حبيث يكون االدخار متساوي مع االستثمار، واالنتاج يساوي الدخل
متشاهبة فيما خيص عدم امكانية حدوث منو اقتصادي متوازن عند حالة التوظيف الكامل وعدم  هاستنتاجات

  فيما يلي:    Solowاحالل راس املال ابلعمل أو العكس، وميكن حصر الهم فرضيات منوذج     امكانية
دومار" هي امكانية االحالل -الفرضية االهم يف هذا النموذج واليت متيزه عن منوذج "هارود ✓

، فعن طريق املعامالت الفنية لإلنتاج أي 2بني عناصر االنتاج، خاصة العمل ورأس املال
𝐾النسبة  

𝐿⁄   ميكن تعديل ممر النمو عرب الزمن حنو التوازن، وأخذ كدالة لذلكGobb-

Douglas3 : 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼 … … … . (1) 
 .منتج مركب واحد   إبنتاجاالقتصاد يتكون من قطاع واحد، ويقوم   ✓
 ،الكاملة مجيع أسواقهاالقتصاد مغلق وتسود املنافسة   ✓
 االستهالك أيخذ شكل دالة كينز أي:  ✓

 
1 - Alfonso Novales, Esther Fernàndez, Jesus  Ruiz, " Economic Growth- theory and Numerical 

Solution Methods  " , Springer-Verlag Berlin Heide lberg ,2009,p59. 
2 - ROBERT M. SOLOW, «A Contribution TO THE Theory OF Economic Growth  », The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 70(1) Feb., 1956,p67. 
3 -Ulirch kohli , " analyse macroéconomie " ,De Boeck, Bruxelles Belgique 1999,p418. 
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𝐶 = 𝑐𝑌 ⇒ 𝑆 = (1 − 𝑐)𝑌 = 𝑠𝑌 … … … … . (2) 
فإن عرض العمل   nنسبة مسامهة السكان يف التشغيل اثبتة أي عندما ينمو السكان ابملعدل   ✓

L    هو االخر ينمو بنفس املعدلn  :ونكتب حينئذ 
𝑑 log 𝐿

𝑑𝑡
=

𝑑𝐿
𝐿⁄

𝑑𝑡
=

𝐿

𝑑𝑡
= 𝑛 … … … … … . (3)  

 ؛1متغري خارجيك  و التقدم التقين  التكنولوجيا ✓
 ومردودية( L) العمل ،( k)املال رأس ،( y) اإلنتاج من كل يف النموذج يف الداخلية املتغريات تتمثلو  

 :    التالية  العالقة  تعطي  اليت  و  اإلنتاج  دالة  يف العوامل  هذه  تدخل  إذ(  A)العمل
𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐾(𝑡), 𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)) … … … . (4) 

 .  الزمن  ميثل  t  حيث  
 اإلنتاج عوامل لتغري وفقا الزمن يف اإلنتاج ويتغري ، الدالة يف مباشرة يدخل ال الزمن الدالة هذه خصائص منو 

 يتم الذي التقين التقدم بفضل الزمن يف تتزايد  اليت و العمل و املال رأس من معطاة كميات بواسطة عليها احملصل
 العمل من يرفع الذي التقين ابلتقدم Aعلى ويطلق الفعلي العمل عن يعربAL اجلداء أما ، املعرفة حجم بزايدة

 البعيد، املدى يف مؤكدة النتيجة هذه وتكون  اثبتة،( L / k) النسبة تكون  أن  جيب حيث ، حيادي أبنه الفعلي
 عنصر آل ما إذا الصفر إىل تؤوالن املال ورأس العمل لعنصري احلدية اإلنتاجية أن  اإلنتاج دالة خصائص ومن
 على املال رأس و العمل عنصر آل ما إذا هناية ال ما إىل وتؤوالن هناية، ال ما إىل التوايل على املال ورأس املال

 :  2أي  الصفر  إىل  التوايل
lim
𝑘→0

(𝐹𝑘)   = lim
𝐿→0

(𝐹𝐿) = +∞ … … … … (5) 
lim

𝑘→+∞
(𝐹𝑘) = lim

𝐿→+∞
(𝐹𝑙

) = +0         
الفرضيات االساسية هو أن كل من عوامل االنتاج، رأس املال و العمل الفعلي هلا وفرات حجم اثبتة، هذا ومن 

يعين أنه إذا مت مضاعفة كميات رأس املال والعمل الفعلي يتم احلصول على إنتاج مضاعف بنفس الكمية، 
يث أن كل االرابح الناجتة عن ابإلضافة اىل ذلك فإنه يفرتض أن يكون االقتصاد متطور ابلقدر الكايف، حب

فة معينة وان تراكم رأس صيص تكون مستغلة بصفة كاملة، وهذا قد حيدث يف حالة اقتصاد غري متطور بصالتخ
كذلك يبني منوذج التقين على أنه احملرك  Solowاملال وحده ال يكون هو احملرك للنمو، فقد أظهر التقدم 

 .3يف عملية دفع النمو االقتصادي  احلقيقي للنمو وأنه حيتل مكانة ورايدية
 

 
1 -D.de la croix, Thomas Baudin," la croissance économique",institut de Recherches Economiques et 

sociales de l’université catholique de louvain,2015,p07. 
2 -David Romer, " Macroéconomie approfandie ",Traduit par Fabrice Mazerolle, Paris,Ediscience 

international 1997,p08. 
 .71، ص مرجع سبق ذكره ،عياد هشام - 3
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 يف النمو االقتصادي   solow(: التمثيل البياين لنموذج  I-13الشكل رقم)                     

 
Source : Robert J.Barro, Xavier Sala I.Martin, La Croissance Economique, Ediscience International, 

France,p52. 

 : (john von Neuman)منوذج فون نيومان   •
يعترب " فون نيومان" اول من قام بدراسة مشكل النمو يف إطار منوذج خطي ذات معامالت تقنية اثبتة، حيث  
كل فائض يستثمر يف كل فرتة، ويتمثل منوذجه يف كون أن املخطط يبحث على أحسن ختصيص للموارد يف 

و، حبيث يف هذا النمو تفسري مسارات االسعار عن طريق الربانمج الثنائي  إطار منو أمثلي " أي أكرب مقدار للنم
للكميات )املنتجة املستهلكة أو املستثمرة مرة اثنية(، وهي مستنتجه من هذه االخرية ولكنها تعرب كمصدر 

 لتنسيق اختيار االفراد .
 من مميزات هذا النموذج :

- n     سلعة، إما أن تكون عبارة عن مدخالت(Input)   أو خمرجات(output)   ؛ 
- M  التقنية املوجودة من أجل احلصول على أعلى منو، حيث أن التقنيات ممثلة مبصفوفتني عموديتني ذات

n عنصر، ومن اجل كل تقنيةj  مصفوفة املدخالت هي فإن𝛼𝑗   مصفوفة املخرجات هي𝑏𝑗   وهي على
 (،A ,B)ابلزوجالتوايل غري معدومة، وأن االمكانيات التقنية لالقتصاد ممثلة  

 عنصر؛  mذات    𝑋من الشعاع   𝑋𝑗متثل ابلعنصر   jحدة استعمال تقنية   -
𝐴𝑋إذا ميكن القول أن االقتصاد هو عبارة عن منتج يف حالة  ≤ 𝐵𝑋    مبعىن أنه االنتاج جيب أن يكون ،

سلعة، ونظرا لكون  nستهالك، ومن اجل ضمان منو االقتصاد جيب أن ينتج فائض لـأكرب أو يساوي اال
 يستلزم على املرتاجحة التالية:  gتقنيات االنتاج تتبع تغريا خطيا فإن منو االقتصاد  

(1+g)𝐴𝑋 ≤ 𝐵𝑋 
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، وبوضع  rلـ r* واليت توافق قيمة النمو العظمى r *( X,*(حيث توصل فون نيومان على أنه يوجد زوج  
  (Programme dual)، وبعدها ربط بني النظام السابق ابلربانمج الثنائيBو Aفرضيات على املصفوفتني  

أو الفائدة الصغرى، حبيث الربح املرافق إلنتاج كل سلعة هو  nو معدل الربح  Pواملتمثل يف إجياد نظام لألسعار  
يرافقها حل لربانمج ثنائي (∗𝑋∗𝑟) ئيسالب أو معدوم، وهو ما يستلزم أن كل حل للربانمج االبتدا

(𝑃∗𝑛∗)  حيث معدل النمو االعظم يرافق معدل الربح االصغر ،*n   وتعترب هذه النتيجة مكافئة للنتيجة اليت ،
 .1لسلعة واحدة  Solowخلص إليها منوذج  

 : ( Endogenous Growth)مناذج النمو الداخليالنظرية احلديثة للنمو و  .4
رائدها مكوان أساسيا يف نظرية التنمية للدول الناشئة،   (Pual Romer)يعترب  يتالنمو احلديثة والتعترب نظرية 

سها وليس من خارجها ومن أهم دوافع هذه النظرية نفواليت تفرتض أن النمو املستمر يتحدد من عملية االنتاج 
قتصادي بني الدول اليت هلا نفس هو عدم إجابة النظرية النيوكالسيكية عن سبب اختالف معدالت النمو اال

 .2املستوى التقين
 (lucas)حيث ترتكز نظرية النمو الداخلي على االدخار واالستثمار يف رأس املال البشري من جهة 

يضاف لذلك اعتبار أن السوق احلرة تقود اىل أقل ،  (Romer)واالستثمار يف البحث والتطوير وإنتاج املعرفة 
مية، على البىن التحتية والنفقات احلكو   (Barro)من املستوى االمثل لرتاكم رأس املال املتمم، يف حني ركز 

  3يف رأس املال البشري. االستثمارءة ختصيص املوارد من خالل  ابلتايل قد حتسن احلكومة كفا
 نمو الداخلي هي :مناذج ال  منوذج من  ومن اهم

 : Paul Romerمنوذج   •
وحيتوي على فرضيتني أب النمو الداخلي ألنه أول من ساهم يف نظرية النمو الداخلي،  Romerيعترب

حيث أن املعارف واالرابح تنتج من خالل االستثمار  Learning by doingأساسيتني مها التعلم ابملمارسة 
يف راس املال البشري اليت تضمن فعالية يف االنتاج، أم اعن الفرضية الثانية فتمثل املعرفة التكنولوجية املتاحة 

نظرا الن مجيع املؤسسات ، للمؤسسة اليت متثل سلعة مجاعية تسمح للمؤسسة االندماج يف السوق املعلوماتية
 .4لتحقيق تكاليف تطبيق معدومة من خالل ميكانيزمات نشر املعلومةهتدف  

 

 
، 2006-2005"، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، " النمو والتجارة الدولية يف الدول الناميةصواليلي صدر الدين،  - 1

 . 48-46ص
 . 48رجع نفسه، صامل - 2
 .53ص  ذكرهمرجع سبق  ،كبداين سيد أمحد  - 3
 .80، ص مرجع سبق ذكره ،عياد هشام، - 4
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 :1ومن فرضيات النموذج نذكرها يف ما يلي
 الرقي التقين داخلي املنشأ وينتج عن إنتاج املعارف من طرف ابحثني دافعهم الربح؛ .أ

هو أساس تفسري ملاذا وكيف أن البلدان االكثر (R&D)الرقي التقين املرتبط بنشاطات البحث والتطوير  .ب
 تقدما تعرف منوا مضاعفا مساندا؛

دالة االنتاج اليت يتكون منها النموذج هي جمموعة من املعدالت اليت تشرح الطريقة اليت تتطور هبا عوامل  .ت
 :االنتاج يف الزمن، وهي من شكل

( 𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐿𝑦)1−𝛼)  
0) :                                    وحيث < 𝛼 < 1) 

 متزايدة، حجم غلة ذات تصبح اإلنتاج دالة فإن  لإلنتاج، عامال األفكار رصيد  وهو (A) اعتبار مت  فإذا
 فرتة إىل احلايل االستهالك بتحويل "Solow" منوذج يف هو مثلما املال رأس رصيد  وهو( K) يرتاكم وحيث
 (:δ)  املنشأ  خارجي مبعدل  ويهتلك  (𝓈) اثبت  مبعدل(  االدخار)  أخرى

�̇� = 𝓈𝑌 − δK … … … … . (1) 
�̇� اثبتة املنشأ خارجية بنسبة العاملة اليد إىل العائد العمل إن

𝐿
= 𝑛  أن وحيث (A) داخلي النموذج هذا يف 

 األشخاص  عدد تساوي واليت حلظة أي يف  ̇(𝐴) اجلديدة األفكار خيلق مما ،𝐴𝑡 الزمن عرب يرتاكم وهو املنشأ،
 :وعليه  ،(γ)  األفكار  تلك  به  جيدون   الذي  املعدل  يف  مضرواب𝐿𝐴 عليها  الباحثني

𝐴 = 𝛾𝐿𝐴
̇  

𝐿 = 𝐿𝐴 + 𝐿𝑌 
 

 التكوين؛  أو األفكار  إنتاج هي  𝐿𝐴 بينما  املباشر،  اإلنتاج  هي  𝑙𝑌 وحيث
𝛾 فرض  مت   فإذا = 𝑏𝐴𝜌  حيث  (b)  و(ρ )  كانت  إذا  فإنه  ثوابت،  هي: 

▪ ρ >  املكتشفة؛  واألفكار  املعارف  رصيد  مع   ترتفع  البحث  إنتاجية  فإن    0
▪ ρ <  االكتشاف؛  صعبة  فأكثر  أكثر  تصبح  اجلديدة  األفكار  فإن    0
 :فإن   الباحثني  عدد  مع  يرتفع  االكتشافات  عدد  أن فرض  مت  وإذا ▪

𝐿𝐴 = 𝐿𝐴
𝜆         ;          0 < 𝜆 < 1 

 :التايل  الشكل  أيخذ  املعريف  التغري  فإن   املعريف  اإلهالك  معامل  وهي  (λ=1)  كانت  فإذا
𝐴 ̇ = 𝑏𝐴𝜌𝐿𝐴

𝜆 … … … … … . . (2) 

 
( دراسة حتليلية وقياسية(،  2016-1983"مدى مسامهة االستثمار السياحي يف التنمية االقتصادية ابجلزائر يف الفرتة ما بني )دواح عائشة،  - 1

 .37-36، ص 2018-2017أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، 
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 الكلي املستوى على أما ،(اثبتة مردودات) اثبتا يعترب( γ) فإن  حدى على ابحث كل وأبخذ  أنه يالحظ حيث
 من املنشأ خارجية بطريقة  (𝐴𝜌) معاملة يعين مما ،(اجلانبية اآلاثر ظهور) اجملموعة بنشاط متأثرا يتغري( γ) فإن 

 .للمجموعة  ابلنسبة  املنشأ  داخلي  أنه من ابلرغم  األفراد،  طرف

 " K.J.Arrow"منوذج   •

، مع اعتبار التقدم التقين داخلي املنشأ، "Solow"يف حتليله للنمو االقتصادي من منوذج  "Arrow"ينطلق 
الرأمسايل للحد من تناقص إنتاجيتها، وهو كذلك ميثل مستوى إنتاجية حيث إبمكانه النمو مع زايدة الرتاكم 

 العمل، حيث تلعب املمارسة والتمرن واليت تكتسب مع الوقت دورا يف حتديد إنتاجية العمل وعليه:

A = G(K) = ZKρ … … … … … … … (1)  

0حيث) < ρ < منو التقدم (، وعليه يكون معدل  γ( معامل مستقل ينمو مبعدل )Z( معامل التمرن، بينما )1
 ( كما يلي:Aالتقين )

gA =
Ȧ

A
= ρ (

K̇

K
) +

Ż

Z
= ρ

K̇

K
+ γ … … … … (2)   

فإن تراكم خمزون رأس املال " Cobb-Douglasوكذا دالة اإلنتاج "  "Solow"ابستعمال نفس فرضيات  
 والطبقة العمالية يكون كما يلي على التوايل:

                 K̇ = 𝓈Y − δK 

L̇ = nL ⇒ gL =
L̇

L
= n … … … … . (3)   

 تراكم خمزون رأس املال فهو:أما معدل منو  

gK = 𝓈
kα

k
− δ 

 ( ميكن كتابة:3( و)2( و)1انطالقا من العالقات )

gA + gL = ρgK + γ + n 

 وعليه يكون تراكم خمزون رأس املال لكل وحدة فعلية هو:

K̇ = 𝓈(1 − ρ)kα − [(γ + n) + δ(1 − ρ)]k …………..(4) 

عند التوازن، حيث وأنه   (AL)( ميكن إجياد كمية رأس املال لكل وحدة فعلية من العمل  4.4انطالقا من العالقة )
K̇)إذا كانت   =  فإن:  (0

k̂ = (
𝓈(1 − ρ)

n + γ + δ(1 − ρ)
)

1
1−α
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 ( فإن معدل منو خمزون رأس املال والناتج هي:k̂( عند )Kوعند التوازن وعند ثبات قيمة )

gK = gY =
γ + n

1 − ρ
 

 النموذج يعطي جمموعة من املالحظات والنتائج أمهها:واستنادا إىل التحليل أعاله، فإن هذا  

0إذا كانت ) ❖ < (1 − ρ) <  . (𝓈)فإن النمو يكون حمميا داخليا وغري مرتبط مبعدل االدخار(  1

إىل زايدة كمية العمل الفعلية، مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى خمزون تراكم رأس  (ρ)تؤدي زايدة معدل التمرن  ❖
�̂���)وذلك ألن    (�̂�)املال لكل وحدة عمل فعلية عند التوازن  

𝜕𝜌
< 0.) 

( إجيااب على معدل منو الناتج والناتج الفردي، مما جيعل هذا النموذج قادرا على شرح ρيؤثر معامل التمرن ) ❖
 اإلنتاجية بني البلدان، حيث زايدة التمرن أبحد أشكاهلا املتنوعة )اخلربة، النفقات أسباب االختالفات يف

 التعليمية...إخل( تزيد من الناتج لكل عامل.

 زايدة معدل النمو السكاين تزيد من منو الناتج، مما يؤدي إىل منو حصة العامل منه. ❖

الداخلية اليت تؤثر على النمو يف املدى الطويل، غري أن إن هذه النتائج واملالحظات تظهر أمهية بعض العوامل 
تطبيق النموذج حيتاج إىل الكثري من التوضيح خصوصا ما تعلق مبعامل التمرن، إذ كل جمتمع يرى بعض املتغريات 
املالئمة له، فالبعض يعتربها نفقات التعليم، والبعض اآلخر يراها اخلربة املتواصلة، وبعضهم يراها التكوين 

 ملتواصل...إخل.ا

III.   واخلدمات السياحية  قطاع السياحةلاالاثر االقتصادية: 
تعتمد كثري من الدول على السياحة كمصدر هام من مصادر الدخل القومي وقد استطاعت هذه الدول الوصول 

س أثره اىل أرقام قياسية للناتج السياحي هبا، ملا تتمتع به السياحة من وزن كبري يف اقتصادايت هذه الدول ينعك
وحل بعض املشكالت االقتصادية واالجتماعية الت تواجهها، فهي   1على حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات

مرتبطة ابلتنمية االقتصادية ارتباطا كبريا فهي متثل أحد الصادرات اهلامة غري املنظورة، وعنصرا أساسيا من عناصر 
باشر النشاط االقتصادي يف الدول املختلفة، كما تساهم بشكل كبري يف إجياد ماليني من فرص العمل بشكل م

 .  2وغري مباشر يف مجيع أحناء العامل، إضافة إىل هذا فهي تعترب كعامل من عوامل التقريب بني الثقافات

 

 
1 - J. Jafari and J.R.Brent Ritchie, « Toward A Framework For Tourism Education Problems And  

Prospects » ,Article in Annals OF Tourism Research,VIII(01),1981,p20. Site :  

https://www.academia.edu/8443896 consulté le14/04/2019.   
2  - Stanislav Ivanov and Craing Webster, " Measuring the impact of tourism on economic growth " 

,Geotour 5-7 october 2006,p22. Site wib  https://scholar.google.com/scholar? 

+economic+growth&hl=fr&as_sdt   Consulted 15/04/2019. 

https://www.academia.edu/8443896
https://scholar.google.com/scholar?q=Measuring+the+impact+of+tourism+on+economic+growth&hl=fr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=Measuring+the+impact+of+tourism+on+economic+growth&hl=fr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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 التحليل االقتصادي لقطاع السياحة    .1
 :1لتحليل االاثر االقتصادية املرتتبة على تنمية قطاع السياحة قهناك ثالث طر 

 : (Signification Analysis)حتليل االمهية   -أ

يهتم حتليل االمهية ابستخالص حجم وهيكل قطاع السياحة من بياانت احلساابت القومية، أخذا يف احلسبان 
 Tourismإنفاق السياح املقيمني، ابإلضافة  اىل السياح الوافدين، ويعد نظام حساابت السياحة التابع 

Satellite Accounting System (TSA) ية االقتصادية للسياحة يف أحدث النظم اهلادفة اىل تقدير االمه
الناتج نصيب قطاع السياحة يف االنفاق و   علىاحلساابت الوطنية للدول، ويركز هذا النظام ابلتحديد على التعرف 

احمللي االمجايل، ويتضمن جمموعة من معايري حول تعريف السياح والزوار، وبيئته املعتادة، وتصنيف استهالك  
املنتجات السياحية اليت هلا عالقة قطاع السياحة، وحتديد االنشطة و  ال الثابت يفالسائح، وتكوين إمجايل رأس امل

ابلسياحة، وسبل قياس مدى مسامهة السياحة يف الناتج احمللي االمجايل، وحجم التوظيف، ورأس املال الثابت،  
واع االستهالك اع السياحة يف أنكما تشتمل املبادئ العامة للنظام على تفصيالت عن طريق حساب إسهام قط

 .االنشطة، وعرضها يف عدد من اجلداولو 

 : )  (Impact Analysisحتليل االثر   -ب
يركز هذا التحليل على أتثري االموال اليت ينفقها السياح الوافدين إضافة اىل االموال اليت حيوهلا املواطنون من 

أكان ذلك أتثري مباشرا) على الفنادق واملطاعم السياحة اخلارجية اىل السياحة الداخلية على اقتصاد البلد، سواء 
تبار التداخل بني قطاع السياحة ، وأنخذ ابلعني بعني االع(والنقل واملتاحف( أو غري مباشرة)الدخل والتوظيف

القطاعات االخرى، ويتميز هذا التحليل ابملرونة من حيث درجة التعميم، إذ ميكن أن تستخدم لتحليل أثر و 
السياحة عموما على اقتصاد الدولة ككل، أو حتليل أثر إنفاق نوع معني من السياح على نوع حمدد من االنشطة 

املخرجات حيث يتم تتبع  -املدخالتوتستخدم منهجيات خمتلفة يف هذا االطار من بينها جداول السياحية، 
االاثر النامجة عن زايدة االنفاق السياحي على خمتلف قطاعات االقتصاد املعين وذلك عرب التشابكات اليت تربط 

 بني تلك القطاعات.

 

 

 

 
الطبعة  2010توزيع، عمان،مؤسسة الوراق للنشر وال تطبيقات على الوطن العريب"، -اجلغرافيا السياحيةإبراهيم خليل بظاظو، "- 1

 . 203-204،صاالوىل،
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   (Cost-Benefit Analysis) حتليل التكلفة العائد -ت

املشاريع السياحية من وجهة نظر اجملتمع، وابلتايل فهو يتهم يركز هذا النمط من التحليل على جدوى وكفاءة  
بقياس املنافع اخلاصة واالجتماعية )مثل القيمة التعليمية للسياحة(، والتكاليف اخلاصة واالجتماعية )مثل أتثري 

 السياحة على البيئة(.

قياس االثر االقتصادي للسياحة  .  2  

 ستخدام املعادلة البسيطة التالية:يتم عادة قياس االثر االقتصادي للسياحة اب

 املضاعف   ×متوسط إلنفاق السائح×االثر االقتصادي للسياحة= عدد السياح      

 ويتطلب تطبيق املعادلة من خالل إتباع اخلطوات التالية:

تقدير التغري املتوقع يف عدد السياح القادمني اىل املنطقة حمل الدارسة ونوعيتهم نتيجة سياسة أو  •
مقرتح، وعادة يتم تصنيف السياح اىل عدد من االنواع تبعا ملعايري حمددة منها البلد قرار 

الداخلي أو اخلارجي، وطريقة الوصول)برا، حبرا، جوا( والغرض من الزايرة) استجمام وترفيه،  
 ( ومدة االقامة...اخل.عالج، جتارة، ديين، ثقايف، أعمال( ومكان االقامة) فندق، منتجعات

سط إنفاق السياح على القطاعات السياحية املختلفة، وعادة يتم توزيع أمناط االنفاق تقدير متو  •
على القطاعات الفرعية التالية: االقامة، املطاعم، املواصالت، جتارة التجزئة، التسوق، الرتفيه  

 واالستجمام، ومناطق اجلذب أخرى.
حديد االاثر الثانوية النفاق تقدير أو اختبار املضاعف أو املضاعفات القطاعية املناسبة لت •

السياح على املبيعات)الناتج(، والدحول أو الوظائف، وعادة ما حيتاج حساب املضاعفات 
 بكل دقيق استخدام منوذج مفصل للتوازن العام احملسوب 

(Computable General Equilibrium Model) . 

اىل اخرى تبعا لدرجة التفصيل املطلوبة، والوقت تتفاوت دقة التقديرات اليت ميكن احلصول عليها من دراسة 
والتكلفة املخصصة للدراسة فيمكن أن تكون الدراسة مبينة على أحكام تقديرية معتمدة بشكل أساسي على أراء 
خرباء يف املتغريات الداخلة يف التقدير، أو تكون مبينة على بياانت كلية عن االقتصاد الكلي، او بياانت تفصيلية  

تقاة من عمليات املسح امليدانية وابلنماذج االقتصادية املفصلة، وغالبا ما مشانت اطاع ومنطقة أو بيعن كل ق
تعطي التقديرات املبنية على أحكام اخلرباء تقديرات إمجالية، يف حني أن التقديرات املبنية على البياانت االولية 

ياحة املختلفة على عدد كبري من االنشطة السياحية انواع الس ألثروالنماذج االقتصادية تعطي تقديرات تفصيلية 
 املتنوعة.
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 االمهية االقتصادية لقطاع السياحة   .3

صبحت السياحة من اهم الظواهر املميزة لعصران احلاضر نظرا ملا تتمتع به من امهية اقتصادية يف عدة جوانب أ
 :واليت سنعرها من خالل النقاط التالية

أكدت دراسات عدة على ان النمو االقتصادي يساهم يف بروز السياحة)الوافدة  االقتصادي:السياحة والنمو  •
واحمللية( يف الدول ومنو االسواق السياحية، حيث يعد ارتفاع الدخل من العوامل احملفزة على الطلب السياحي، 

ي وهو ما ساعدها ان تكون فمثال أملانيا الغربية و الياابن حيث حققتا اعلى معدالت مرتفعة للنمو االقتصاد
 :1ضمن أكثر الوجهات السياحية، والشكل التايل يوضح عالقة الساحة ابلنمو االقتصادي

 احة والنمو االقتصاديي(: العالقة بني السI-14الشكل رقم )

 
Source : Jean- Louis Caccomo , "Fondements D’économie Du Tourisme", Acteurs, Marchés, 

Stratégies, 1er édition, Boeck Université, 2007, Bruxelles, P 156. 

ومن الشكل املوضح اعاله أن النمو االقتصادي  يؤثر على السياحة من جانب العرض ومن  .ث
 :2كما يلي  الطلب

 من جانب العرض السياحي: .ج

يف الدخل القومي، وهو ما يزيد من  عإن الدول اليت تعرف انتعاشا يف منو االقتصادي وما يصاحبه ارتفا 
خمصصات القطاعات االقتصادية العاملة هبا واليت يعد القطاع السياحي منها، واجلزء احملصص من ادحل 
السياحي "تراكم رأس املال السياحي"، يساهم يف دفع عجلة القطاع السياحي حنو النمو من خالل تزويده 

 
جملة دراسات  اجلزائر، املغرب، تونس"، -أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول املغرب العريب مقالة بعنوان " عيسى نبوية، خلوط عواطف، -1

 35،ص ، جامعة االغواط1،العدد15اجمللد  -العدد االقتصادي–
 . 36-35رجع نفسه، صامل - 2
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بشري، مما يؤدي اىل تثمني العرض السياحي ويساهم يف -يرأس مال ماد -بكافة االحتياجات من متويل
 تنافسية الوجهة السياحية.

 من جانب الطلب السياحي:  .ح

 يفوق الفرادا معظم دخل أن  أي( الدخل عتبة إصابة على القادرة الوحيدة هي اقتصادي منو ذات الدول إن 
 الفردية الدخول هذه من جزء فإن  وهكذا الفردي، الدخل معه سريتفع  القومي الدخل فبارتفاع )األدىن الدخل
 النمو  ملعدالت اخنفاض من العاملية املالية األزمة  جراء من حدث وما .السياحي االستهالك وتقوية متويل يف يساهم

 حيث الرئيسية، السياحية الوجهات ابألساس تشكل واليت األزمة، مستها اليت املتقدمة الدول معظم يف االقتصادي
 أكدته ما وهو2009-2008 الذروة سنوات  خالل خاصة الدوليني السياح تدفقات على الوضع  هذا أثر

 السياحة من والعائدات الدوليني السياح أبعداد واملتعلقة للسياحة، العاملية املنظمة عن صدرت اليت اإلحصائيات
أي أن السياحة تساهم ، ادياالقتص والنمو السياحة بني  القوية العالقة يؤكد  ما وهو األزمة، فرتة خالل العاملية

 بشكل كبري وذلك من خالل حتقيقها لقيمة مضافة القتصاد أي بلد.
 السياحة وميزان املدفوعات: •

تؤثر حركة السياحة على ميزان املدفوعات من خالل االيرادات السياحية الت يتحصل عليها الدولة املضيفة، كما 
جانب املدفوعات عن طريق حتويالت املقيمني اىل اخلارج بغرض السياحة، حيث هتدف   تؤثر احلركة السياحية على

فائض من العمالت  السياحة اىل احلصول على نصيب متزايد من الطلب السياحي والعاملي من أجل حتقيق
 .1االجنبية

غري املنظورة، وأتخذ مكاهنا ضمن خمتلف الصادرات غري املنظورة كاملالحة  تإذ تعترب السياحة جزءا من املعامال
، وميكن ان نلخص أتثريات النشاط السياحي على ميزان املدفوعات من عدة 2والـتأمني واملعامالت البنكية وغريها

    :3وجوه من امهها
الداخل واملدفوعات السياحية  االيرادات السياحية اليت أتيت من السياح االجانب) غري املقيمني( يف .أ

 اليت أتيت من السياح الوطنيني ) املقيمني( يف اخلارج، 
 إيرادات خدمات النقل الدولية البحرية واجلوية ومدفوعاهتا. .ب

 
 .349،  ص 2008-2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرالطبعة االوىل،، االسكندرية،  ،" علم االقتصاد السياحي"،أمحد عبد السميع عالم - 1
، ديسمرب 16، جملة العلوم االنسانية، جامعة قسنطينة، العدد  مقال بعنوان  " موقع السياحة يف االقتصاد اجلزائري"مليكة حفيظ شبايكي،  - 2

 .le 26/03/2019، متاح على الرابط  188، ص2001
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/1094consulté  

 .273،  ص2014االردن،  -الطبعة االوىل، عمان  العلمي للنشر والتوزيع،-دار االعصار "مبادئ السياحة "،محزة درادكة، واالخرون،  - 3

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/1094consulté
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صادرات السلع املرتبطة ابألنشطة السياحية واراداهتا، كاملعدات واالاثث والطعام واملشروابت  .ت
 والتجهيزات الفندقية.

 وائد واالرابح ومدفوعاهتا، على االستثمارات السياحية.إيرادات الف .ث
 التحويالت النقدية من جانب العاملني يف القطاع السياحي يف الداخل واخلارج) العمالة املغرتبة(. .ج
االنفاق على التسويق السياحي، والدعاية واالعالن، ونفقات املكاتب السياحية وشركات الطريان    .ح

 ج.واملالحة يف الداخل واخلار 
االستثمارات االجنبية يف جمال السياحة والفندقية يف الداخل، واالستثمارات الوطنية يف اخلارج، ومن  .خ

جهة أخرى قد تؤدي االنشطة السياحية اىل تشجيع الشركات الوطنية على تصدير السلع اىل 
 .اخلارج

النشاط االستثماري السياحي وحكة وميكن القول أن السياحة حتقق التوازن يف ميزان املدفوعات وتنشط 
 املبيعات يف السلع السياحية وحتقق النمو املتوازن الالزم إلحداث التنمية مبكونتها العديدة.

 السياحة والعمالة:  •
تشغيل يد عاملة أكثر بعدة مرات من الصناعات  تساهم السياحة يف أتمني فرص العمل وابلتايل متلك إمكانية

االنتاجية االخرى، بغض النظر عن وفرة رأس املال املستثمر فيها، وحاجتها اىل العمالة االجنبية ذات مهارات 
 .  1خدمات السفر وغريها (كعالية املستوى، فهي تتمتع مبيزة االستخدام العايل للقوى العاملة)  

، فهي ترفع مستوى االستخدام من خالل خلق مباشرة وغري املباشرة يدي العاملةفالسياحة صناعة كثيفة اال
استخدام جديد عن طريق تشجيع على خلق صناعات أخرى، مثل الشركات االنتاجية وشركات االطعمة وعمالء 

ا ذاهتا، وعلى هذ السفر ومنظمي الرحالت ...اخل، فالسياحة مسؤولة عن خلق فرص عمل خارج قطاع السياحة 
إن عالقة السياحة ابلعمالة يثري اهتماما كبريا يف اجملتمعات وخاصة النامية على اعتبار أنه يتضمن أبعادا اقتصادية 

 واجتماعية كثرية.
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    خالصة: 
 لىإن السياحة هي نشاط انساين وظاهرة اجتماعية واقتصادية تسود اجملتمعات، فهي ظاهرة قدمية قدم االنسان وع

، بل أصبحت صناعة فقط التطور والتقدم احلضاري والتكنولوجي لإلنسانية مل تعد نشاط ترفيهي ووسيلة للتسلية
تعددت املفاهيم اليت تناولت مصطلح السياحة والسائح يف االدبيات االقتصادية ، حيث قائمة هلا ابعادها واهدافها

ساع جماالته، االمر الذي اسهم يف تنوع أمناط السياحة خاصة هذا االخري ابعتباره اساسي يف النشاط السياحي وات
 تبعا لتنوع ميوالت ورغبات السياح.

ملموسية(، واملومسية واعتمادها بشكل   ادية )بالاحية واليت تتميز عن املنتجات املإضافة اىل ذلك، اخلدمات السي
بيعات السياحية، كما أن تطوير كبري على كفاءة العنصر البشري، حيث أصبح هلا دور فعال يف تنشيط حركة امل

اخلدمة السياحية ختتلف عن السلعة، حيث أن هذه اخلصائص جتعل أداء اخلدمة السياحية مرتبط مبقدمها، وأن 
مفهوم هذه االخرية متعلق مبدة قدرة املؤسسة بتقدمي خدمة تتالءم مع توقعات الزابئن وتليب حاجاهتم، وذلك من 

املؤشرات اليت يعتمد عليها الزبون يف حكم جودة اخلدمة املقدمة هلم، وذلك ري و خالل تعرها على خمتلف املعاي
 التفوق الدائم.ودة هو حتقيق امليزة التنافسية و للوصول ما يعرف ابألداء املتميز الن هدف اجل

لسياحة والسفر وعلى ما سبق يتم قياس القدرة التنافسية لدول العامل يف جمال السياحة من خالل التقارير التنافسية ا
  ةوتضمن ثالث مؤشرات رئيسي 2007الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي واليت كان هلا أول تقارير عام 

مبنهجية جديدة تعتمد  2015، مث جاء تقرير لعام 2013متغريا ذلك اىل غاية عام  79مؤشر فرعي، و 14و
عليه اسم" النمو من خالل الصدمات"، أما  متغريا وأطلق 90مؤشر فرعي، و 14و ةعلى أربع مؤشرات رئيسي

والذي جاء حتت عنوان "متهيد السبيل ملستقبل  2017تقرير من التنافسية السياحة والسفر لعام  ابلنسبة ألخر
 أكثر استدامة ومشوال".

 يف فالسياحة تعد من الصناعات اهلامة، وذلك ملا هلا من دور فعال يف تنوع مصادر الدخل من أتثريها االجيايب
الناتج احمللي االمجايل ورفع معدالت النمو االقتصادي، وما حتققه من توازن بني خمتلف القطاعات االقتصادية 

      وهذا ما جعلها حتتل مكانة متميزة يف السياسات التنموية للدول املتقدمة والنامية على حد سواء.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني :

واقع قطاع    وتحليل  دراسة
 السياحة في الدول المغاربية
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 متهيد:

تعترب الدول املغاربية وجهة سياحية بدرجة االوىل حبكم املوقع االسرتاتيجي هلا اذ هي تطل على البحر االبيض املتوسط 
سياحية كبرية ومتنوعة واليت من خالهلا ميكن من جهة واحمليط االطلسي من جهة اخرى، اضافة ملا متتلكه من مقومات 

 للسائح اكتشاف روعة وتاريخ هذه الدول الغنية .

قبلة للسياح من كل احناء العامل، اال يفرتض أن جتعلها واحدة من الدول املغاربية اليت تزخر مبقومات طبيعية هائلة فاجلزائر 
ن السياحة الدولية بعيدا عما يفرتض أن تكون عليه، ان السياحة فيها تكاد تكون شبه منعدمة ونصيب اجلزائر م

ما ميكن ان تكون كبديل للبرتول فالسياحة اصبحت صناعة تصديرية اذ تلعب دور مهم يف عملية التنمية االقتصادية ، وك
ه لحي وجع، فعليها أن تقوم بتطوير هذا القطاع السياار البرتولاصة يف اآلونة االخرية ملا تواجهه من تقلبات يف اسعوخ

 قطاعا حيويا بطرق علمية وتقنيات حديثة.

ماليني سائح كل  7اىل  5هي االخرى من بني الدول املغاربية االكثر جذبا للسياح فهي تستقبل ما بني تونس وتأيت 
رافق سنة، فهي تعترب الوجهة السياحية الثانية يف املنطقة املغاربية اليت تتوفر هبا مجيع مقومات اجلذب السياحي من م

وخدمات متطورة، اضافة اىل الوعي السياحي بشكل مرتفع على املستويني الرمسي والشعيب، واليت فيها جيد السائح 
فيها ومسامهته  ةاالجنيب بغيته مهما تنوعت وتباينت، ما قد در عائدات سياحة هائلة اليت تؤكد تطور القطاع السياح

     الكبرية يف االقتصاد التونسي.

غرب أول وجهة سياحية على مستوى املنطقة املغاربية، ذذ يشهد اقباال كبريا من حي  عدد السياح من حول كما يعد امل
ضافة اىل ذناها التحتية من طرقات ومواصالت وفنادق من بالعامل سنويا وذلك لتوفر عوامل اجلذب السياحي املختلفة به، 

، ربيةاملغفضال عن االستقرار االمين والذي اعترب مفتاح جناح السياحة الثقايف والوعي السياحي لدى املغاربة،  الثراء التنوع
وذلك ما تؤكده الزيادة امللحوظة يف حجم حركة السياحة الدولية الوافدة له، اىل جانب ارتفاع مداخيلها السياحية، مث 

ل على املستوى املغاريب املركز االو ح كان له اثر اجيايب يف اكتسابه ، وهذا النجا يف االقتصاد املغريب مسامهتها االجيابية
  مشال افريقيا، واحلفاظ على تصنيفه العاملي من حي  اجلاذبية السياحية.و 

وعلى ما سبق سنقوم من خالل هذه الفصل بتحليل واقع القطاع السياحي ومدى مسامهته يف اقتصاديات الدول املغاربية 
 ل العناصر التالية :من خال 2017اىل غاية  2007خالل الفرتة املمتدة من 

 :مقومات الصناعة السياحية للدول املغاربية؛ المبحث االول 
 :ة السياحية يف الدول املغاربية؛كحتليل اجتاهات احلر  البحث الثاني 
 : ة يف الدول املغاربية؛ االداء االقتصادي لقطاع السياح المبحث الثالث 
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 :لدول المغاربية لمقومات الصناعة السياحية االول : المبحث

تتوفر يف الدول املغاربية امكانيات سياحية فريدة ال تتوفر لغريها من االقاليم العربية والعاملية، كما اهنا متتلك املقومات 
االساسية لتطوير السياحة املغاربية وصوال اىل التكامل يف العروض السياحية الذي من شأنه أن يزيد نصيب هذه الدول 

املوقع مثال :املية، وترتكب هذه املقومات من عنصرين رئيسني ومها: أوهلما يتمثل بعوامل اجلذب السياحي من السياحة الع
الداعمة للقطاع ، وثانيهما يتمثل بالتسهيالت واخلدمات السياحية رخيية واحلضارية، الثقافية ...اخلاجلغرايف هلا، واالثار التا

اليت تعد عنصر اساسي ضمن ارتفاع مستوى الوعي السياحي والبيئي و  اضافة اىل مع بناها التحتية وتشجيع االستثمار، 
توفر للسياح اقامة سهلة ميسرة مما يؤدي اىل زيادة يف عدد املوارد البشرية اليت  التسهيالت هذه املقومات، وتتمثل هذه

ة ضعف مستوى اخلدمات مدة اقامة السياح من جهة والرغبة يف العودة للمقصد السياحي مرة اخرى، ويف حال
والتسهيالت السياحية املقدمة فان ذلك سينعكس سلبا على املقصد السياحي، حىت لو كان ميتلك مقومات جذب 
سياحي مميزة، لذلك البد من توازن وتعادل يف مستوى تقدمي هذه اخلدمات والتسهيالت مما يتناسب مع عناصر جذب 

 مراكز اجلذب السياحي على اخلريطة السياحة العاملية.  جيعلها مرشحة لتكون من اهم وذلكالسياحي، 

 للدول املغاربية حمل الدراسة من خالل العناصر التالية : الصناعة السياحة وسيتم تناول يف هذا املبح  خمتلف مقومات 

I.   السياحي في الجزائر مقومات الجذب :    

 ، املاديةالطبيعية والتارخييةطلوب  تلك االمكانات املقومات السياحي هي شرط كفاية لتحقيق اجلذب السياحي امل 
ية لتحقيق اجلذب تعترب شرط كفالركائز االساسية للعرض السياحي و ، وهي مبثابة االيت يتوفر عليها اي بلد والصناعية

وفق العناصر  وعليه سنخصص هذا اجلزء لدراسة اهم مقومات اجلذب السياحي اليت تزخر هبا اجلزائر  ،السياحي املطلوب
 التالية : 

 : التاريخية و  الطبيعية  المقومات .1

من اهم الدول املغاربية والعربية فيما حتتويه من مقومات وذمكانيات سياحية هامة سواء طبيعية حضارية او  اجلزائرتعترب 
يما لدى اهليئات املتخصصة، مما جيعلها مؤهلة للنهوض هبذا القطاع وهلا مكانتها يف الساحة االقليمية والدولية، س تارخيية

 و تتمثل يف : مثل "اليونسكو"
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 المقومات الطبيعية :أوال :       

تتمتع اجلزائر مبوارد سياحية طبيعية متنوعة وخمتلفة باختالف املناطق اجلغرافية هلا، ومنها املوقع اجلغرايف والتضاريس 
املعدنية الطبيعية جزءا مهما من املعطيات الطبيعية للسياحة باإلضافة ايل املناخ السائد وتنوعه، وتشكل احلمامات 

 :وميكن ذبراز املقومات الطبيعية اجلزائرية من خالل الشكل التايل   اجلزائرية

 الجغرافية للمواقع السياحية في الجزائر ( المقومات الطبيعية و II-01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
، "المنتج السياحي في الجزائر بين جاذبية المقومات السياحية وضعف الخدمات المكملة " مداخلة بعنوان ،بن الشيخ بوبكر الصديق المصدر :

-24وعلوم التسيري، جامعة بليدة، املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهان التنمية املستدامة، دراسة جتارب بني الدول، كلية العلوم االقتصادية التجارية 
 . 03، ص25/04/2012
 

 

 

 

و الجغرافية للمواقع السياحية في الجزائر المقومات الطبيعية  

 املناظر الطبيعية املوارد الطبيعية العالجية املوارد احليوية املناخ

 مناخ متوسيطي

 مناخ جاف

مياه املنابع احلارة 
 واحلموية

 الغابات نباتات متنوعة

 رحالت الصيد والقنص
 السهول

الطبيعية اجلبال طيور وحيوانات رمال الصحراء احلارة  

 مناخ صحراوي
 رحالت صيد االمساك 

كهوف طبيعية، واحات 
 ورمال

البحريات، االهنار،الشواطئ 
 البحر
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 :المناخ و الموقع الجغرافي  . أ

حتتل مركزا حموريا يف املغرب العريب و ذفريقيا والبحر االبيض تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض املتوسط،   
فهي دولة جتمع بني الصفات االفريقية ، 1املتوسط، بفضل طابعها اجلغرايف االقتصادي و مميزاهتا االجتماعية و الثقافية

، ونس وليبياوحيدها من الشمال البحر االبيض املتوسط، ومن الشرق ت ،2كلم  2.381.741، تبلغ مساحتها طيةواملتوس
تقع اجلزائر  ،النيجردها من اجلنوب مايل و وحي قصى ومن اجلنوب الغريب موريتانيا والصحراء الغربية،ومن الغرب املغرب اال

ذذ يبلغ  من خط الطول الشرقي،  12ل الغريب وخط الطو  من 09من خط العرض الشمايل، وبني  30 و 18بني خطي 
، وتتميز يتسم بأروع املناظر و الشواطئ 2كلم   1200الشرقي الغريب  وامتدادهاكلم،   1900امتدادها الشمايل اجلنويب بـ 

توسط فهو دافئ اجلزائر من مشاهلا اىل جنوهبا ثالثة انواع من املناخ، حي  يسود منطقة التل يف الشمال مناخ البحر امل
هلضاب العليا يتميز مبوسم بارد املناطق رطوبة، ومناخ شبه قاري يف مناطق اجاف صيفا ومعتدل ممطر شتاءا وهي أكثر 

رطب يف الشتاء اما باقي أشهر السنة فتتميز باحلرارة، اما منطقة الصحراء فتعترب من املناطق املتطرفة يف درجات احلرارة و 
مم حي  تصل  102و اجلفاف الشديد، وعموما ال يزيد معدل سقوط االمطار سنويا عن  اليومية فضال عن الرياح

أما باقي أشهر السنة فتتميز مبناخ متوسط ودافئ ما يساعد على نشاط حركة ° 40أحيانا درجات احلرارة اىل اكثر من 
  3السواح يف فصل الصيف.

 :  التضاريس . ب

ففي الشمال يوجد هبا سهول التل ترتبع اجلزائر على عدة انواع من التضاريس املتباينة من الشمال اىل اجلنوب،    
اجلزائري الساحلية و اخرى داخلية، فتتميز السهول الساحلية بضيقها واحنصارها بني االطلس التلي والبحر االبيض 

و أما بالنسبة للسهول  "، عنابة "و "، "وهران" هول متيجة، أشهرها "سم100عن سطح البحر بـ  ترتفعاملتوسط، كما 
م أشهرها " تلمسان"، "سيدي بلعباس"، "معسكر"، 800م و500بني  الداخلية فهي ترتفع عن سطح البحر ما

 باألوراسو يأيت بعدها حزام جبلي حيتوي على عدة سالسل جبلية متفاوتة االرتفاع ، مثل " جبال شيليا" ، 4"سطيف"
م(و "جبال القصور"  2308(، "وقمة الال خدجية " جبرجرة مبنطقة القبائل الكربى )م2328)بارتفاع قدره  بالشرق

اليت تتميز غريها من اجلبال و م(، 1834)" م(، و"تلمسان1930)، و"جبال العمور" م(1985)م(، و" الونشريس" 2320)

                                       
 .  2015ص  ،تصاد مشال إلفريقيا، العدد االول، جملة اق مقالة بعنوان  "مقومات و مؤشرات السياحة في الجزائر" ،كواش خالد  -  1
( في ظل االستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي 2025-2000"السياحة في الجزائر االمكانيات و المعوقات)عوينان عبد القادر ،  - 2

 . 141ص ، 2012/2013،  -03-"،أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر  SDAT2025للتهيئة السياحية 
" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف سية السياحية للدول العربية في ظل التحديات المعاصرة دراسة حاالت ،"واقع واهمية التنافليزيان بروجة ع-  3

 .261، ص 2018العلوم ختصص علوم اقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  ،
         https://ar.wikipedia.org.consulté le 07/10/2018: ، على املوقع جغرافيا الجزائر  -4 

https://ar.wikipedia.org/
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اجلبلية، وخاصة ان هذه اجلبال تتوفر على مقومات اجلذب غالهلا يف تطوير السياحة اليت ميكن استهبا تضاريس اجلزائر و 
و"تاغيالت" بـ تيزي وزو،  البريةالسياحي من جبال الطبيعية، غابات وثلوج، مثل "الشريعة" بوالية البليدة "تكجدا" بوالية 

، مما يؤهل هذا لوانواألغريها منابع مائية وشعابا كما يوجد هبا حيوانات وطيور مبختلف االشكال وتتخلل هذه اجلبال و 
 .1تلبية رغبات هواة السياحة الرتفيهية اجلبليةحي لريقى اىل مستوى الطلب علية و املنتوج السيا

 الصحراء :  . ت

 2تعترب صحراء اجلزائر من اكرب املزايا اليت تزخر هبا البالد يف جمال السياحة، فهي ترتبع على مساحة شاسعة تقدر بـ 
ة والربكانية، وجباهلا الغرانيتيوتتميز برماهلا املتناهية   الكلية للبالد ذمجايل مساحة من %80حي  تشكل  ،2مليون كلم

كثباهنا الرملية وبغابات النخيل، وال سيما واحات وادي سوف، ووادي ميزاب، الساورة، القرارة، وبرتبتها اخلصبة و 
 مزروعة، تعد الصحراء اجلزائرية ثاين اكرب صحراء يف العامل، وفيها كل املقومات الضرورية إلقامة سياحة ناجحة، والزيبان

، حي  تكتسي هذه 2ذليزي، غرداية توقرت، تندوف، متنراست، ، بشار،عرب املناطق الصحراوية : بسكرة، ورقلة، أدرار
ما تتميز جبباهلا الشاهقة ذذ يوجد هبا قمة "تاهات" بارتفاع قدره حوايل املواقع أمهية كبرية يف الرتاث الطبيعي للبالد، ك

اىل وجود هبا بقايا حيوانية و نباتية تدل على وجود احلياة هبذه املناطق منذ العصور اجليولوجية القدمية  باإلضافةم، 2918
النقوش الصخرية ذلك تلك الرسوم و  د القرن"، و"الفيلة"، ويهد علىأالف سنة، "كزرافة"، "وحي 10تعود اىل اكثر من 

اجلزائر منتوجا سياحيا ثريا جيب محايته و  تعترب صحراء .3املتواجدة يف معظم مناطق هذا املتحف الطبيعي والتارخيي
استغالله للنهوض بالسياحة الصحراوية، لتصبح موردا لتحقيق ذيرادات سياحية خلزينة الدولة ذذا حظي مبزيد من االهتمام 

 .4جهات االقتصادية املستقبلية للجزائر يف التو 

 

                                       
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم  "االداء واألثر االقتصادي و االجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب "،صليحة عشي ،  -  1

 . 51، ص2010/2011االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، ، كلية العلوم التنمية ختصص: اقتصادادية االقتص
جملة املستقبل العريب، العدد "  مستدامة  الواقع و األفاق"السياحة الصحراوية في الجزائر كوجهة سياحية مقال بعنوان زرزار العياشي ومداحي حممد،  - 2

 .54، ص2015،مركز دراسات الوحدة العريب، مارس 433
، امللتقى العلمي الثامن حول  " ، والية غرداية نموذجا "التأهيل" قطاع السياحة في الجزائر ، الواقع و متطلبات مداخلة عنوان سليمان ناصر ، -  3

 اجلزائريني، اجلزائر، لالقتصادينيوطنية بعض الدول العربية و االسالمية ،اجلمعية ال -"تنمية السياحة كمصدر متويل متجدد ملكافحة الفقر و التخلف يف اجلزائر
 .  02،.ص 2009ديسمرب19/20يومي 

حالة القطاع السياحي في  -،" تقييم أثر البيئة  المستحدثة على نمو القطاع السياحي من اجل تحقيق التنمية السياحية المستدامةمفيدة نادي  - 4
،  2017/2018،-اجلزائر –،التخصص: العلوم االقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم "-الجزائر
 . 121ص
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 الحمامات المعدنية : . ث

اجلوفية،  نبع للمياه احلمويةم 200تزخر اجلزائر بالعديد من احلمامات و احملطات املعدنية رائعة، حي  يتوفر هبا ما يفوق 
اغلبها قابل لالستغالل كمحطات محوية عصرية، فضال عن فرص االستثمار املتوفرة لدى الشريط الساحلي الذي يفوق 

مثل " مركز طالسو تريايب" بسيدي فرج الذي يقدم خدمات العالج  ، إلقامة مراكز للمعاجلة مبياه البحر1كلم  1200
اىل  باإلضافة، الياقة البدنية باالعتماد على أطباء خمتصني يف هذا اجملالوذعادة  ،البحر و االستحمام والتدليك مبياه

وبالنسبة  ،2العالج عن طريق الطمي والدفن يف الرمال يف بعض مناطق الصحراوية، مثال يف مدنيت بسكرة ووادي سوف
حنيفية" بـ معسكر، محام  بوحجر" بـ تيموشنت، محام " غرارة " بـ تلمسان، محام "بو للحمامات املعدنية، فهي محام "بو

من %60تزال على حالتها الطبيعية ما يفوق  أما عن املنابع احلموية غري مستغلة اليت ال ،اخل" الشاللة" بـ قاملة،  ...
 . 3املنابع احملصاة 

 :  والثقافية  التاريخيةالمقومات  ثانيا: 

مرآة الشعوب و االمم، ألنه يعرب عن العمق التارخيي هلا و مدى مسامهتها يف بناء صرح  والثقايف  احلضارييعترب الرتاث 
احلضارة العاملية، والرتاث يف أبسط تعاريفه هو مجيع املخلفات املادية والالمادية اليت خلفتها احلضارات السالفة لنا، و 

من الكيانات السياسية و احلضارات العتيقة مما ساهم اجلزائر ذحدى تلك القالع اليت تعاقبت على ارضها الطاهرة العديد 
 .4يف بلورة زخم تراثي تارخيي متنوع

 المواقع التراثية : . أ

هذه الثروة معرتف هبا من طرف اليونسكو اليت صنفت مؤخرا ع التارخيية والرتاثية العريقة و تزخر اجلزائر بالعديد من املواق
 : املوضحة يف اجلدول التايلو  سبعة منها ضمن الرتاث العاملي لإلنسانية

 

 

                                       
،  2007،  10291"، جريدة العرب الدولية الشرق االوسط ،العدد ،"الحمامات المعدنيةبالجزائر.. مقصد السياح من كل مكان بوعالم غمراسة - 1

  consulté le 10/10/2018.  http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno:  متاح على الرابط
 . 71،ص  ، مرجع سبق ذكرهعيشي صليحة - 2
 . مرجع سبق ذكره"، بالجزائر.. مقصد السياح من كل مكان  ،"الحمامات المعدنيةبوعالم غمراسة - 3
متاح على  2016، اكتوبر  -االغواط –"،مركز البح  يف العلوم االسالمية و احلضارة  التراث التاريخي للجزائر في العهد العثمانيشودار مبارك،"  - 4

  . consulté le 10/10/2018. http://www.crsic.dz/index.php?option: الرابط

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno
http://www.crsic.dz/index.php?option
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 للجزائرالسياحية التراثية  المواقع (: قائمة II-01الجدول رقم )

 الوصف التسجيل معيار االختيار الموقع االسم

م على 1008اىل 1007يعود تاريخ ذجناز و بناء قلعة بين محاد من سنة  1980 ثقايف والية مسيلة لعة بني حمادق
 .من احلضارة االسالمية باجلزائريد محاد بن بلكني، وتع 

والية اليزي و  طاسيلي ناجر
 متنراست

 خمتلط: 
 1982 ثقايف+ طبيعي

تعترب هذا املعلم االثري أحد اهم للفن الصخري يف العامل بأكمله من 
الرسوم والنقوش الصخرية ،ومراحل تطور االنسان املنطقة و الثروة احليوانية 

 .تارخيية حية مرت ذلينا منذ االزل ، مما جعل من هذا املكان مكتبة

حول مبانيهم اليت مت  اإلباضنيتأسس يف القرن العاشر امليالدي على يد  1982 ثقايف والية غرداية وادي ميزاب
 تصميمها بشكل هندسي معماري لتكون متكيفة مع البيئة من حوهلا 

، حتتوي على ساحات و هياكل وكنائس و أقواس  مجيلة أو سويكول 1982 ثقايف والية سطيف جميلة
 ومنازل على الطراز الروماين.

االثار الرومانية 
 في تيبازة

 1982 ثقايف والية تيبازة
تشتمل على جمموعة من االثار الرومانية الفينيقية و الرومانية والبيزنطية 
واملسيحية يف مكان واحد ومعامل اصيلة معروفة كقرب الرومية الذي هو 

 ضريح ملكي كبري من أصل موريتاين

 1982 ثقايف والية باتنة تيمقاد
بعد امليالد من قبل االمرباطور تراجان باعتبارها  100مت ذنشاء تيمقاد عام 

مستعمرة عسكرية، مع تصميم اساس االبعاد املتعامدة ، وطريقني 
 الرومانيةمتعامدين الذي ميران عرب املدينة وهذا خري مثال لتخطيط املدن 

 1992 ثقايف والية اجلزائر القصبة

تعترب واحدة من أقدم املواقع االثرية يف مشال ذفريقيا، متثل منوذجا معماريا 
خيص املنطقة، وحتمل ذاكرة شعب، متتد لقرون، فقد كانت وال تزال وجها 
من وجوه اجلزائر العاصمة، كما ذهنا متازجا حيا للثقافتني االسالمية 

 . واملتوسطية
 : املواقع اعتمادا على املصدر: من اعداد الطالبة 

 : متاح على الرابط     ،على املوقع واي باك مشني 22/07/2018، موقع اليونيسكو للرتاث العاملي ، نشر يف قلعة بني حماد" -
consulté le 12/10/2018 http://web.archive.org/web/20170722145523/http://whc.unesco. 

 متاح على الرابط :مواقع جزائرية مصنفة ضمن الرتاث العاملي لليونسكو ،على الوقع يف بالدي  اجلزائر،  7 " طاسيلي ناجر"،-
https://fibladi.com/dz/ar/thebestof/item/356943 consulté le 12/10/2018    

http://web.archive.org/web/20170722145523/http:/whc.unesco
https://fibladi.com/dz/ar/thebestof/item/356943
https://fibladi.com/dz/ar/thebestof/item/356943
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 : متاح على الرابطعلى املوقع واي  باك مشني 06/01/2018موقع اليونسكو للرتاث العاملي ، نشر يف  "وادي مزاب "، -
http://web.archive.org/web/20180106063624/http://whc.unesco.org/en/list/188 consulté le 

12/10/2018./. 
 : متاح على الرابطعلى املوقع واي باك مشني  06/06/2017لعاملي ،نشر يف موقع اليونسكو للرتاث ا "جيميلة"،-

org:80/en/list/191 consulté le http://web.archive.org/web/20170606204834/http://whc.unesco.

12/10/2018.  . 
:  متاح على الرابطمشني على املوقع واي باك  13/06/2017، نشر موقع اليونسكو للرتاث العاملي "تيبازة"، -

http://web.archive.org/web/20170613080815/http://whc.unesco.org:80/en/list/193 consulté le 

12/10/2018.  

: متاح على الرابطمواقع جزائرية مصنفة ضمن الرتاث العاملي لليونسكو ،يف بالدي  اجلزائر،  7"،  تيمقاد " -
of/item/356943 consulté le 12/10/2018.https://fibladi.com/dz/ar/thebest   . 

 : متاح على الرابطعلى املوقع نفحة  17/09/2015"، نشرت يف -مواقع عالمية في الجزائر 7 -،" القصبةحممد االمني سلطاين -
consulté 12/10/2018. -https://www.nafhamag.com/2015/09/17/7  

-    
مل ومواقع تارخيية اخرى مثل: ذضافة اىل هذه املواقع اليت صنفت ضمن الرتاث العاملي لدى منظمة اليونسكو يوجد معا 
" واليت دار خداوج العمياءالستقبال ضيوف القصر، وأيضا " العثماينوهي عبارة عن قصر بين يف العهد  "دار عزيزة"

 "مسجد كتشاوة"مساجد العاصمة منها  وصفها بعض املهتمني بالرتاث الثقايف" مبرقد كنوز الفن الشعيب اجلزائري"،  ومثة
 الكبري"ذضافة اىل " اجلامع  رباي الرتكي باجلزائر العاصمة منذ اكثر من اربعة قرون مضت، الذي مت بنائه يف عهد الباي ال

     .1يف هناية القرن احلادي عشر ميالدي" "يوسف بن تاشفينميثل اكرب مساجد العاصمة، بناه املرابطون يف عهد 

 المتاحف :  . ب

ري رصيدا هاما من املتاحف، موزعة على كل ربوع الرتاب الوطين، تغطي عددا من يشمل الرتاث الثقايف و احلضا
وهي تدل على الثراء  املواضيع املختلفة مثل اآلثار، الفنون، الصناعات التقليدية القدمية، التاريخ الطبيعي، العلوم وغريها،

 :   2نها يف مايلالذي تزخر به اجلزائر، الضارب يف عمق التاريخ واحلضارة، و اليت نذكر م

 : بين يف اواخر القرن الثامن عشر تعرض به حفريات عن أصل  يوجد باجلزائر العاصمة، المتحف باردو الوطني
 .اىل قطع اثرية من أصل أفريقي باإلضافة قبل التاريخ، الشعوب اليت كانت موجودة باجلزائر تعود اىل عصور ما

 :م، جيمع كل 1982يقع بقسنطينة من اقدم املتاحف يف اجلزائر مت تشيده سنة  المتحف الوطني سيرتا
 احلفريات والقطع االثرية اخلاصة بالشرق اجلزائري. 

                                       
حالة القطاع السياحي في –"تقييم اثر البيئة المستحدثة على نمو القطاع السياحي من اجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة  نادي،مفيدة  - 1

 .122مرجع سبق ذكره ،ص "-الجزائر
 . 267، ص2010-2009جلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة ا "اقتصاد السياحة وسبل ترقيتها في الجزائر"،قويدر الويزة،  - 2

http://web.archive.org/web/20180106063624/http:/whc.unesco.org/en/list/188%20consulté%20le%2012/10/2018./
http://web.archive.org/web/20180106063624/http:/whc.unesco.org/en/list/188%20consulté%20le%2012/10/2018./
http://web.archive.org/web/20170606204834/http:/whc.unesco.org:80/en/list/191%20consulté%20le%2012/10/2018.
http://web.archive.org/web/20170606204834/http:/whc.unesco.org:80/en/list/191%20consulté%20le%2012/10/2018.
http://web.archive.org/web/20170613080815/http:/whc.unesco.org:80/en/list/193%20consulté%20le%2012/10/2018.%20201ى%2010:59
http://web.archive.org/web/20170613080815/http:/whc.unesco.org:80/en/list/193%20consulté%20le%2012/10/2018.%20201ى%2010:59
https://fibladi.com/dz/ar/thebestof/item/356943%20consulté%20le%2012/10/2018.%20تم%20الاطلاع%2012/10/2018%20على%2011:05
https://www.nafhamag.com/2015/09/17/7-%20consulté%2012/10/2018.%20تم%20الاطلاع%20في%2012/10/2018
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 : يوجد مبدينة وهران،  يشمل حفريات عن عصور ما قبل التاريخ. المتحف الوطني زبانة  
  : ثورة التحريرية .يعرض أثار ال يوجد باجلزائر العاصمة،المتحف الوطني للمجاهد 
  :يقع بالقصبة باجلزائر العاصمة، يضم هذا املتحف معروضات عن ألوان المتحف الوطني للفنون الشعبية

 الصناعة التقليدية و تقاليد وفنون شعبية.
  : يوجد باحلامة باجلزائر العاصمة، تعرض فيه الوانا من الفن العصري كالرسم، المتحف الوطني للفنون الجميلة

 ر، النحت والنقش. التصوي
  :يوجد مبدينة بباتنة، يضم قطعا من الفسيفساء وأثار قدمية منها نقود وأسلحة قدمية ومتاثيل.متحف تيمقاد 
  :يوجد مبدينة عنابة وحيتوي أثار قدمية تعرب عن تاريخ هذه املدينة النوميدية الرومانية. متحف هيبتون 
  التراث الثقافي والشعبي :  . ت

اىل جانب  املعامل التارخيية و جمموعات القطع الفنية واألثرية رصيدا ثقافيا شعبيا غنيا، يشمل ذرث من  متتلك اجلزائر 
عن الثقافة و أصالة هذا اجملتمع، وكما يساهم مسامهة  العادات و التقاليد احمللية، وثروة من الفنون التقليدية اليت تعرب

 من الفنون الشعبية كالفن الشعيب العاصمي، املالوف القسنطيين حقيقة يف عملية اجلذب السياحي مثل الزخم الكبري
كل هذه الطبوع  ميكن ان تكون اساسا جلذب السياحي، ورافدا من روافد الطابع القبائلي،   األصيل،الغناء االندلسي 

رجانات  وحفالت اليت على املستوى الدويل ، من خالل امله اهتماماالسياحة الثقافية اليت تلقى رواجا و تدفقا سياحيا و 
لك الصناعة التقليدية املتنوعة وتشمل صناعة النسيج، اليت تعرب عن أصالة الرتاث الثقايف ذضافة اىل ذ،1يتم تنظيمها

للمجتمع اجلزائري، ومن بني منتوجات هذه الصناعة "الربنوس"، "القندورة"، اليت اشتهرت هبا بعض مناطق البالد، مثل 
وف، غرداية، تيارت، اجللفة، ذذ تربز هذه املنتوجات الذوق احمللي و خصوصية كل منطقة، من بوسعادة، بسكره وادي س

من الذهب و الفضة  وهناك ايضا صناعة احللي .2خالل بصمات االبداع واأللوان واألشكال املستخدمة يف صناعتها
ة للمجتمع اجلزائري، وقد اشتهرت رسومات ونقوش يف اشكال متنوعة تظهر غين وخصوصية الصناعة التقليدياليت حتمل 

تلمسان، كما عرف اجملتمع اجلزائري ايضا صناعة و  القبائل الكربى، الصحراء، قسنطينة هبذه الصناعة منطقة االوراس، 
الفخار اليت تتميز بتحفها ونقوشها اليت تعرب عن تاريخ هذا اجملتمع وعن عاداته وتقاليده، من خالل اشكال هذا املنتج 

                                       
"، اطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري،  "السياحة الجزائرية بين متطلبات االقتصاد الوطني و المتغيرات االقتصادية الدوليةشرفاوي عائشة، - 1

 . 142،  ص2014/2015، 03جامعة اجلزائر
 .  91، ص مرجع سبق ذكره للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب"،"االداء و االثر االقتصادي واالجتماعي عشي صليحة،  - 2
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 ، القبائل الكربى، الصحراء، شنوةلصناعة االوراسوالرسومات اليت حيملها. ومن اهم املناطق اليت عرفت هبذه اوألوانه 
 . 1وندرومة

جغرافية فقط، بل هلا ذرث تارخيي و ثقايف ميثل  ،يستخلص مما سبق، بأن للجزائر ليست هلا ذات امهية طبيعية     
ظة عليه و استغالله وتثمينه، للنهوض وتطوير االمناط السياحية املرتبطة هبذا يستهان به،  مما جيب احملاف ال منجما هاما

السياحة الوطنية لرفع حصتها يف  املنتوج السياحي ، وجعله قادرا على املنافسة يف السوق السياحية العربية واإلفريقية، 
 .والدولية

 المقومات المادية .1

يت متلكها اجلزائر واإلرث الثقايف الضخم، توجد مقومات مادية ذو باإلضافة اىل املقومات الطبيعية والتارخيية ال
البنية التحتية  تصنيفها، و طاقة فندقية مبختلف امهية كبرية يف جذب السياح الدوليون واحملليون، وذلك من خالل توفري 

     التصاالت .لك قطاع ااح و حتسني اخلدمات وذضافة اىل ذكالطرق و املوانئ واملطارات، مما يسهل حترك السي

 االيواء الفندقي :خدمات االقامة الفندقية و  أوال: 

املؤسسات املعدة الستقبال السياح القادمني اىل الدولة السياحية و  املنشآتللوحدات الفندقية وكل متثل القدرة االستيعابية 
من خدمات، حبي  تفوق  وجودها من خالل تقدمي أفضل ما تستطيعاىل اثبات   املنشآت، حي  تسعى هذه 2املضيفة

دخل من خالل هذه املؤسسات هذه اخلدمات توقعات السياح ومتطلباهتم، فتقدمي االفضل هو املفتاح االساس الذي ت
االيواء السياحي يعد اهم مقومات مبا ان النشاط الفندقي و  .3التميز على منافسيهاالتقدم و  قالفندقية اليت حتق واملنشآت

بلغ عدد االسرة )من الكتاب..........(ذذ ل نلقي الضوء على حجم وعدد الفنادق يف اجلزائر لذا حناو اجلذب السياحي 
على مدى  عدد االسرة يف اجلزائرجلدول املوايل وا 1999عام سرير  66.624سرير، وقد مت اجناز  5922قبل االستقالل 

   :2017-2007السنوات 

 

 

                                       
أطروحة دكتوراه يف علوم  "-دراسة حالة الجزائر و تونس-،" قياس محددات تدفق الصادرات السياحية باستخدام نموذج الجاذبيةبودية فاطمة-  1

 . 142-141،  ص 2018-2017، -الشلف –اقتصادية ،جامعة حسيبة بن بو علي 
 . 117،ص  مرجع سبق ذكره صليحة عشي، - 2
"دراسة ميدانية على عينة من فنادق فئة الخمس نجوم في  "تقييم واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الفنادق  مقال بعنوان ،ذبراهيم بظاظو - 3

 . 3،ص 2010شتاء  ،45جملة علوم انسانية، العدد  االردن"،
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 ( :2017-2007خالل الفترة)للفنادق في الجزائر  تطور عدد االسرة ( : II-02الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 عدد السنوات

 1289 1231 1195 1185 1176 1155 1184 1152 1151 1147 1140 عدد الفنادق
 112264 107420 102244 99605 98804 96898 92737 92377 86383 85876 85000 عدد االسرة

نسبة 
 )االسرة(التغيير

0.15 1.03 0.59 6.93 0.38 4.48 1.96 0.81 2.65 5.06 4.51 

 www.ons.dzhttp//::  املوقعالديوان الوطين لإلحصائيات  المصدر :

بيانات املعروضة يف اجلدول اعاله : تطور عدد الفنادق واالسرة يف اجلزائر من خالل الفرتة املمتدة من المتثل 
، ومنه نالحظ أن احلظرية الفندقية عرفت تطورا ملحوظا من خالل هذه الفرتة بزيادة قدرت 2017اىل غاية  2007
، مبعل منو 2017عام  1289يصل العدد اىل ل 2007فندقا عام  1140فندقا، نتيجة ارتفاع عدد الفنادق من  149
اليت استحوذت على و ، لكن هذه الزيادة كان هلا جزء كبري موجه للفنادق الغري املصنفة 2007/2017خالل الفرتة  2%

حصة الفنادق املصنفة موزعة  %23.4وبنسبة ، 2017من امجايل الفنادق السياحية يف اجلزائر لعام  %76.6ما نسبته 
فنادق من صنف ثالث جنوم، لل %19.5للفنادق أربع جنوم، و %7.6للفنادق مخسة جنوم، و نسبة  %4.3على 
من امجايل  %52.6غت الفنادق من الصنف جنمة واحدة ذذ بلفنادق من الصنف جنمتني، أما عن حصة لل %15.9و

 الفنادق املصنفة واملوضحة يف الشكل التايل: 

 2017-2007قية حسب التصنيف خالل الفترة (: تطور الطاقة الفندII-02الشكل رقم)

 
 (01من ذعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم) المصدر :
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جنوم(،  5،4جمتمعة) %10واملالحظ من الشكل ان فنادق ذات اجلودة عالية يف اجلزائر تستحوذ على نسبة أقل من 
درجة واحدة واليت هلا أكرب حصة من ضمن وذات  3ا مقارنة بالفنادق ذات الصنف فتبدو هذه النسبة ضئيلة جد

 الفنادق املصنفة.

من امجايل الفنادق، وهذا راجع اىل كثرة  %70يف حني جند ان الفنادق الغري املصنفة تستحوذ على أكثر من 
الطلب عليها من قبل ما يعرف بالسياحة الشعبية اليت تعتمد على فنادق بسيطة وصغرية ومنتجعات سياحية ذات أسعار 

 ول املتوسطة والضعيفة.ذات الدخ ية للسياح اجلزائرينيتنخفضة وموام

طاقة استيعابية  2007يف عام  تأما بالنسبة لعدد االسرة اليت سجلت منوا اجيابيا اال انه يسري بوترية بطيئة، اذ بلغ
عدد تطور  وهذا التطور ال خيتلف عن %3مبعدل منو ، 2017عام  سرير 112264سرير لتصل اىل  85000قدرها 

الفنادق يف توزيع النسب من حي  التصنيف، حي  ان الفنادق اليت كانت هلا أكرب حصة من ذمجايل الطاقة االستيعابية 
املوزعة اىل  %29.23واليت هلا مقارنة بالفنادق املصنفة  %70.76هي الفنادق الغري املصنفة اليت تستحوذ على 

 %17.30من صنف اربع جنوم، و للطاقة االستيعابية %13.74جنوم، للطاقة االستيعابية من صنف  مخسة  20.52%
للطاقة  %35.59للطاقة االستيعابية من صنف جنمتني،  %13.90من صنف ثالث جنوم، وللطاقة االستيعابية 

 االستيعابية من الصنف درجة واحدة. 

 2017-2007حسب فئة التصنيف توزيع عدد االسرة (:II-03الشكل رقم)

  
  https://www.mta.gov.dz:املوقع السياحة والصناعة التقليدية وزارة من ذعداد الطالبة باالعتماد على بيانات المصدر:
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، أنا ترتكز على نوعني من (02)أما عن توزيع الطاقات الفندقية حسب نوع املنتج السياحي فيتضح لنا من امللحق
املنتجات السياحية)احلضرية والساحلية(، مث يليها املنتج الصحراوي يف املرتبة الثالثة، وبعدها املنتج احلموي)احلمام 

 املعدين(، واملناخي على التوايل كما هي موضحة يف الشكل التايل : 

 للجزائر  المنتج السياحي (:توزيع الطاقات الفندقية حسب نوعII-04الشكل رقم )

 
 .https://www.mta.gov.dzاملوقع: من ذعداد الطالبة باعتماد على بيانات وزارة السياحة والصناعة التقليدية  المصدر :

من عدد  %74أن الطاقات الفندقية ترتكز بشكل كبري على املنتج احلضري بنسبة  (II-04))ويتضح  من الشكل 
، يف حني سجلت  2007فندقا عام  747مقابل  2017فندقا عام  949فيه حوايل  الفنادق واليت سجلت منوا اجيابيا

، قسنطينة، عنابة، ، وذلك ان اغلب الفنادق تتواجد باملدن الرئيسية للجزائر )وهران2017سرير عام 69861حوايل 
 .كوهنا قريبة من املرافق واخلدمات اليت تتماشى مع متطلبات السياح  سكيكدة، اجلزائر العاصمة ...(

بالرغم من امتالكها  2017عام   %18أما املنتج الساحلي والذي احتل املرتبة الثانية من حي  الطاقة الفندقية بنسبة  
فندقا  239على شريط ساحلي جد هام الذي يتميز بالسياحة الشاطئية، و الذي سجل ارتفاعا طيلة فرتة الدراسة من 

 .2007سريرا عام 23248فندقا و 174مقابل  2017سريرا  عام  31326و

دق يف اجلزائر، اال ان هذه النسبة ضئيلة جدا من عدد الفنا %5ويأيت املنتج الصحراوي يف املرتبة الثالثة والذي ميثل حوايل 
مقابل مستوى الطلب عليها والذي حيظى باالهتمام من طرف السياح االجانب واحملليني، وفيه تراجعت الفندقة الفندقية 

 .2017سرير عام  4928اىل  11639فندقا، ومن  59 اىل2007فندقا  161من 

على التوايل يف عدد الفنادق  %1، %2ناخي والذي كانت نسبتهما أما عن كل من املنتج احلموي)محام معدين( وم
ينابيع والذي مل يعرف تطورا كبريا يف اجلزائر نتيجة عدم االهتمام به من طرف الدولة بالرغم من امتالك اجلزائر على 

  ومحامات معدنية. 

74% 

18% 

5% 2% 1% 

 مناخي حمام معدني صحراوي ساحلي حضري

https://www.mta.gov.dz/
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 النقل : :.ثانيا

يعد النقل احد االسباب املهمة الزدهار السياحة يف دول العامل املختلقة، وهو أكثر الوسائل الستقطاب السياح كوهنم 
، 1وذلك اعتمادا على جودة اخلدمة وتكلفتها جوية، برية او حبرية سوءاقبل التخطيط للسفر خيتارون الوسائل املالئمة 

احة ورواجها ويعرب أيضا عن درجة التمدن واحلضارة ومؤشر على مدى الرقي ميثل القاعدة الرئيسية للسي يعين أن النقل
   االقتصادي للبلد، لذا تسعى اجلزائر لتطوير منظومتها اخلدمية من خالل هتيئة البنية التحتية و املتمثلة يف ما يلي : 

  : حي  يقدر  اإلفريقيةيف القارة تعترب شبكة الطرق اجلزائرية واحدة من أكرب الشبكات االكثر كثافة النقل البري
هيكل، كما سيتم  4910كلم من الطريق الوطين وأكثر من 29280كلم من الطرق، منها   112696 ـطوهلا ب

كلم والذي سريبط مدينة عنابة يف اقصى الشرق مبدينة تلمسان   1216استكمال هاته الشبكة جبزء هام مقدر بـ 
   .2يف اقصى الغرب 

ذن شبكة الطرق اجلزائرية يف تطور مستمر بفضل برنامج حتدي  الطرقات السريعة ، فقد مت ذجناز الطريق السيار " 
مرورا باملدن اجلزائرية الكربى كلم   1216 على طول الذي يربط بني احلدود التونسية  واحلدود املغربية  غرب" –شرق 

لف، اجلزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، وعنابة، من الغرب ايل الشرق) تلمسان، وهران، غليزان، الش
 الطارف(.

  : دولية و ذن املطار اجلزائر هو  13را موزعا عرب كافة الرتاب الوطين، منها مطا 35متتلك اجلزائر النقل الجوي
طورت اجلزائر قطاع النقل اجلوي بطريقة جتعل منه وسيلة  .ماليني مسافرا سنويا 6االكثر امهية حي  يستقطب 

 600مليار دينار ) 60حي  مت ختصيص ميزانية تقدر بـ حقيقية لالندماج على الصعيدين االقليمي و الدويل، 
، كما تعتزم شركة اخلطوط الوطنية 3 2017-2013مليون اورو(لتجديد أسطول اجلوية اجلزائرية خالل الفرتة 

تدعيمه ائرة منها لتوسيع اسطول الشركة و ط 15، على ان يتم استخدام 2025ائرة جديدة مطلع ط 35اقتناء 
 .4املتبقية الستبدال الطائرات القدمية  10خبطوط جديدة، و

                                       
 144عائشة ، مرجع سبق ذكره،ص شرفاوي - 1
-consulté le 28/10/2018   http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-deاملوقع  وزارة الصناعة و المناجم  - 2

transport 
  متاح على الرابط : –قطاع النقل  -الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار- 3

Consulté le 09/11/2018  transport-de-://www.andi.dz/index.php/ar/secteur http    
 متاح على الرابططائرة جديدة لتوسيع خطوطها"  35الجوية الجزائرية تخطط لشراء اجلزائر اليوم ) اخلرب حيثما كان(: " - 4

http://aljazairalyoum.com2018. -11-consulté le 09  

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
http://aljazairalyoum.com/
http://aljazairalyoum.com/
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تاحه هي شركة طريان الوطنية اليت هتيمن على سوق النقل اجلوي، الذي سجل منذ افتاخلطوط اجلوية اجلزائرية 
صة أخرى، كما تتكفل بعدة رحالت حنو اوروبا، ذفريقيا، كندا، الصني والشرق االوسط، شركات خا 8للمنافسة 

نذكر منها: التونسية للطريان، اخلطوط اجلوية للمملكة وهناك عدة شركات طريان اجنبية لديها رحالت حنو اجلزائر 
، اخلطوط اجلوية الرتكية، اخلطوط اجلوية املغربية، اخلطوط اجلوية الفرنسية، االيطالية للطريان ذيغل أزور، ليفتنزا

  الربيطانية.  

اجلدول املوايل يوضح عدد رحالت  شركات و ، ( مسافر13828حوايل ) 2016خالل عام كما بلغ عدد املسافرون 
 ( :   2017-2013)عدد املسافرين خالل السنوات التالية جلوي املسجلة على مستوى العامل و النقل ا

 2017-2013المسافرين لشركات النقل الجوي من عدد الرحالت و  (:II-03جدول رقم )
 الوحدة :ألف مسافر

 النقل الجوي
 2017 2016 2015 2014 2013 التعيين

 مستوى العامل *املسجلة على عدد الرحالت 
55516 60066 65940 73465 75742 

 / 13828 12606 11695 10667 املسافرون**عدد 
 الجوية الجزائرية *** منها: الخطوط

 / 1963 1711 1568 1538 اخلطوط الداخليةمسافرون عرب عدد 
 / 3887 3559 3514 3010 اخلطوط الدوليةمسافرون عرب عدد 

 الديوان الوطين لإلحصائيات ات البنك الدويل و وزارة النقل و من ذعداد الطالبة باالعتماد على احصائي :المصدر
 .االحصائيات من البنك الدويل  *

 ** يتعلق االمر باحلركة اجلوية جلميع شركات الطريان) اخلطوط اجلوية اجلزائرية واخلاص الوطين والشركات االجنبية للطريان(
 العمرة يف الطائرات املستأجرة و احلج و  ***ال تشمل املسافرين

كم عرب   1622متتلك اجلزائر العديد من املوانئ البحرية على الشريط الساحلي بطول ذمجايل يقارب  : النقل البحري
فاع الدم عدة موانئ ألغراض شىت كتجارة و وقد شيد قاطنو منذ القد على ساحل البحر االبيض املتوسط،والية  14
صاف، دلس، عنابة، جباية، اجلزائر ارزيو، وهران، بين  ) الغزوات، تنس، مستغامن،نذكر منها  الصيد البحريو 

 متخصصني يف نقل احملروقات مها ميناء ارزيو احلديد وميناء سكيكدة شرق، وكما تتوفر على ميناءينمنها العاصمة، 
 .1ميناء شطاييب وعني بربر باإلضافة ايل ميناء القل مثل:اهم موانئ الصيد 

                                       
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-:  متاح على الرابط ،-النقل البحري  –الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، قطاع النقل  -1 

transport-deconsulté le 09/11/2018.  

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
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املؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مها من تقومان بتسيري القطاع و  (CNAN)وتعترب الشركة اجلزائرية للمالحة
 . 1البحري يف اجلزائر 

 افة السكك احلديدية، ح  يقدر طوهلا تعد من اهم الدول االفريقية من حي  كث الحديدية :  شبكة السكة
رات ذات سرعة فائقة االخرية كهربة بعض املقاطع لوضع قطا اآلونة،ذذا شهدت يف 2كلم4200حاليا حوايل 

و تسري شبكة السكك احلديدة من قبل شركة النقل للسكك قريبا من شاهنا ان تربط املدن الرئيسية للبالد، 
*احلديدية الوطنية 

(SNTF) ،  وهذه الشبكة جمهزة تغطي خاصة مشال البالد، كما تصنف الشبكة حسب
 القياس أي التباعد بني السكتني و حسب حالتها وهي موضحة يف اجلدول املوايل:

 (:إحصاء حول شبكة السكة الحديدية الجزائرية II-04الجدول رقم)                        

 لومرتالطول بالكي جماميع اطوال السكك احلديدية
 كلم  4200 مجموع

 كلم  560 مزدوجة
13% 

 كلم  3404 أحادية
 كلم  480 مكهربة

11.5% 
https://ar.wikipedia.org/ : Source 

امليرتو فتعتربان من شبكات النقل احلديثة االستعمال يف اجلزائر، و اول شبكة ترامواي اما بالنسبة لشبكيت الرتامواي و 
، و قدرت وزارة النقل 3حمطة 38 ـكلم مرورا ب  23حي  يبلغ طوله االمجايل بـ ، باجلزائر العاصمة 2011دشنت يف سنة 

                                       
اطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،  ،" دور االستثمار االجنبي المباشر في ترقية القطاع السياحي في دول المغرب العربي"،حري خمطارية-- 1

 .142، ص 2017-2016جامعة حسيبة بن بو علي الشلف،اجلزائر،
 : متاح على الرابط(  )تشغيل تجاري ألول قطار كوراديا الجزائر وتدشين المحطة الجديدة للنقل بالسكك الحديدة أغااالذاعة اجلزائرية ، مقالة حول  - 2
 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180302/135383.html consulté le 29/10/2018  
*- (SNTF)  :Société Nationale des Transports Ferroviares )   ) او الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية ن وهي مؤسسة عمومية

من الشركة الوطنية للسكك احلديدة  1976مليار دينار جزائري انبثقت بعد ذعادة هيكلة املؤسسات يف عام  20.7ذات طابع صناعي و جتاري رأس ماهلا 
انفصلت عن الشركة االم الفرنسية هي متخصصة يف نقل املسافرين و السلع و بعد االستقالل ملا  1963اليت انشئت يف عام   (S.N.C.F.A)اجلزائرية 
 البضائع

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ،" واقع واهمية التنافسية السياحية للدول العربية في ظل التحديات المعاصرة دراسة حاالت"زيان بروجة علي - 3
 .270، ص 2017/2018جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ، 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180302/135383.html%20consulté%20le%2029/10/2018
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النقل امليرتو يف ) اجلزائر، وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس، ورقلة وسطيف ( خالل  وسيلةاجلزائرية عدد مستعملي 
  . 1راكب14.849343حوايل  2018من سنة السداسي االول 

ء اقتصاد كفء قائم على املعرفة االتصال اصبح يف غاية االمهية لبنا جمال االعالم و ذن التقدم يف . االتصاالت:ثالثا:
م يف تدعيم و تنشيط قطاع السياحة، فهي ايضا اداة للرتويج السياحي من خالل املواقع اليت دور مهاملعلومات، كما هلا و 

اصبحت تلعب دور الوكالة السياحية حبي  توفر ما حتتاجه للسائح يف املكان والوقت املناسب، وقد عرف قطاع 
وصا مع انتشار خدمة االنرتنت وظهور االتصاالت يف اجلزائر تطورا كبريا من حي  االسعار و اخلدمات املقدمة خص

 خدمة اجليل الثال  و الرابع.

االسفار دور مهم يف ترقية املنتج السياحي الوطين من خالل أن لوكاالت السياحة و . وكاالت السياحة واألسفار : رابعا:
فهي عبارة عن وسيطا بني  جتاه املنتجات السياحية الوطنية، خمتلفة تعمل على جذب السياح ترقويهما تقدمه من عروض 

ر ايل تنظيم مقدمي اخلدمات السياحية والسائح، ونظرا ألمهية الوكاالت السياحية يف املنظومة السياحية، تسعى اجلزائ
حتسني جودة خدماهتا من خالل تشجيع اخنراطها يف خمطط اجلودة السياحية اجلزائرية واعتماد نشاط هذه املؤسسات و 
 طلبات االسواق السياحية الدولية واحمللية. العديد منها ملسايرة مت

 (2017-2014)االسفار في الجزائر وكاالت السياحية و ال(: تطور عدد II-05الجدول رقم )       

 ATV) االسفار)الوكاالت السياحية و 
 2017 2016 2015 2014 2013 2010 تعين

 2202 0412 1643 / / / ع.و.س الناشطة
  ع.و.س فئة"أ"

785 
465 497 488 552 9181 

 2021 913 864 734 ع.و.س فئة"ب"
 .2017 وزارة السياحة والصناعة التقليديةاحصائيات   : المصدر  

خالل الفرتة املمثلة يف اجلدول، حي  بلغ ومن خالل اجلدول اعاله نالحظ هناك تطور ملحوظ يف عدد الوكاالت 
 الوكاالتوكالة على املستوى الوطين، كما ان  (2202)حوايل  2017عدد الوكاالت السياحية الناشطة لسنة 

االسفار موجه لوكاالت السياحة و  "أ"لصنف ، فاب( أصبحت تصنف اىل صنفني )أ، 2010السياحية بدا من سنة 
فهي موجه للوكاالت الراغبة يف  "ب" الراغبة يف ممارسة نشاطها يف السياحة احمللية أو الوطنية، اما بالنسبة للصنف

                                       
1 - ENTREPRISE METRO D’ALGER , STATISTIQUES VOYAGEUR ,site web http://www.metroalger-

dz.com/fr/statistiques.php consulté le 06/11/2018 . 

http://www.metroalger-dz.com/fr/statistiques.php%20consulté%20le%2006/11/2018
http://www.metroalger-dz.com/fr/statistiques.php%20consulté%20le%2006/11/2018
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وهو ما يفسر ارتفاع عدد هذا الصنف الذي وصل  1ممارسة نشاطها يف السياحة املوفدة للسياح على املستوى الدويل
 9181حوايل  2017لسنة  ب" "أ،وكالة سياحية، كما بلغ عدد الوكاالت لكال صنفني  2021ايل  2016يف سنة 

  وكالة سياحية .

II.  مقومات الجذب السياحي لتونس 

لتحقيق غاياهتا، وتعكس السياسات  تعترب تونس من بني الدول اليت اهتدت اىل جعل السياحة وسيلة
الفرص مع املميزات التفاضلية املتاحة و املرسومة االفاق الرحبة لتوسع النشاط االقتصادي بالعالقة  واالسرتاتيجيات
نس على . حي  تتوفر تو لسياحة بصفة خاصةات بصفة عامة وااملميز هلا كقطب جهوي للخدم املتوقعاليت توفرها 

تتميز  لك فهيباإلضافة على ذ الشعيب،ويني الرمسي و تك وعي عال على املس، فهنا مجيع مقومات اجلذب السياح
اكثر من  يزورهاطقس معتدل ولطيف طوال العام مما جعلها نقطة جذب رئيسية بطبيعة متنوعة بني جبال وصحراء و 

هذا اجلمال الذي يستهوي افئدة زوار تونس اخلضراء يوازيه ثراء خمتلف بقاع العامل، و  ح سنويا منماليني سائ 6
رى كالفنادق الفخمة متعدد اخر يف تاريخ و ثقافة وتراث تونس، عالوة على متيزها يف اخلدمات السياحية االخ

النقل، رة يف جمال املواصالت و و املنتجعات الساحلية و االماكن الرتفيهية العديدة، وتتمتع تونس ببنية خدمات متطو 
ما تنتجه تكنولوجيا االتصال احلديثة، واليت سوف اليت تستوعب ك باإلضافة اىل خدمات االتصاالت احلديثة

 نشرحها يف العناصر التالية : 

   :  والتاريخية المقومات الطبيعية  .1

ة جعلت منها بلدا مستقبال طبيعية وتارخييتعترب تونس من اهم البلدان السياحية رواجا يف افريقيا، فهي تتمتع مبقومات 
    للسياح.

 المقومات الطبيعية : أوال:

 :الموقع الجغرافي و المناخ   . أ

حيدها من الشمال والشرق  اإلفريقيةالشمايل للقارة رقي من املغرب العريب و هو القسم متتد تونس على اجلزء الش
. ومتتد سواحلها على كلم(  965) ومن الغرب اجلزائر كلم(459)ومن اجلنوب الشرقي ليبيا  البحر االبيض املتوسط،

                                       
، يعدل و يتمم 2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2مؤرخ في  186-10المرسوم تنفيذي رقم لرمسية للجمهورية اجلزائرية،"اجلريدة ا - 1

الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء  2000الموافق اول مارس سنة  1420ذي القعدة عام  25المؤرخ في  48-2000المرسوم التنفيذي رقم 
. على املوقع االلكرتوين : 6-5م، ص2010جويلية  21، اجلزائر،44العدد فار و استغاللها"، وكاالت السياحة و االس

2018-11-consulté le 09 arabe/2010/A2010044.pdf-FTP/johttps://www.joradp.dz/  

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010044.pdf%20consulté%20le%2009-11-2018
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010044.pdf%20consulté%20le%2009-11-2018
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و الشمال، ذذ يفصلها عن " جزيرة الصقلية" اعظم توغل يف ذفريقيا للمتوسط حن كما حتتلكلم،  1300أكثر من 
شتغل موقعا ممتازا يف منطقة املغرب العريب رغم صغر مساحتها اليت تبلغ فهي ت ، 1كيلومرت  140سوى  االيطالية
لك فهي تتوفر على كنوز طبيعية و على الرغم من ذ األخرى،العربية  باألقطارمقارنة  (2كلم  164162حوايل )
حة، و االقطاب السياحية املغاربية يف جمال السياهم البلدان يف املنطقة العربية و ومادية جعلتها من بني ا وتارخيية وأثرية

 اهلامة يف القارة االفريقية. 

مبناخ البحر األبيض املتوسط، وهو مناخ معتدل وتّعد بذلك تونس بالداً ذات مناخ معتدل ودافئ دولة تونس تتأثر 
درجات، وهتطل  3درجة، وتنخفض خالل شهر ديسمرب ذىل  44.11ويصل متوسط درجة احلرارة فيها ذىل  أحيانا

 15مليمرت سنوياً، وتنخفض يف اجلهات اجلنوبية ذىل  1.500عليها األمطار بشكل عشوائي، وتسجل ما نسبته 
   .2مليمرتاً 

 التضاريس:   . ب
 يلي :  الصحراء، فتنقسم اىل ماتتنوع تضاريس تونس بني اجلبال والغابات و الشواطئ و         

 اوره اعماق حبرية متعرج فيه خلجان واسعة كخليج تونس ورووس كرأس ساحل مشايل يتميز بأنه صخري مرتفع جت
الطيب يلي الساحل سهول ساحلية ضيقة القرتاب اجلبال من البحر اما الساحل الشرقي فهو ساحل رملي 

 3قرقنة.امات و خليج قابس وجزيريت جربة و منخفض قليل التعاريج فيخ خلجان واسعة كخليج احلم
  مثة ، و 4م 1544ذذ تبلغ قمته  ي"بن" جبل الشعاواحدة من جبال االطلس البحري أعالها اجلبال وهي سلسلة

راس القصنعة( على ارتفاع كلم، تقع قمته) املسماة 3على عرض كلم و   9الذي ميتد على طول جبل "زغوان" و 
على مغارات  " يعود اىل احلقبة الرومانية، كما حيتوي معبد الماءي  يوجد به معبد يطلق عليه "من ح1295
، كما يوجد هبا جبال مخري الواقعة يف الشمال الغريب من تونس، وهي امتداد طبيعي جلبال اطلس الواقعة 5أثرية

، كما بتخلل هذه اجلبال اودية  6مرت فوق مستوى سطح البحر  1200يف القطر اجلزائري، و ترتفع مبا يقارب 

                                       
  http://revolution201114.weebly.com/consulté le: متاح على الرابط:  الثورة التونسية -خريطة البالد التونسية و موقعها الجغرافي -1 

20/11/2018 à 12 :06 -- 

  https://mawdoo3.com :46 consulté le 20/11/2018 à 12 :، املوقع االلكرتوين  دولة تونس -2 
  nsulté le 20/11/2018https://ar.wikipedia.org/wiki coمتاح على الرابط : املوسوعة احلرة  ويكيبيديا، -جغرافيا تونس -3 
  3https://ar.wikipedia.org/wiki consulté le 20/11/2018: املوسوعة احلرةويكيبيديا، -جبل الشعانبي -4 
هو اعلى مرتفع يف تونس، يقع يف الوسط الغريب التونسي وهو مغطى بغابة من الصنوبر اجلليب، ويوجد باحلديقة الوطنية بالشعانيب بوالية  جبل الشعابني* 

 الضفدعيات. نوعا من الزواحف و 16من الثديات وفصيلة  24نوع نبايت و 262القصرين اليت تضم 
  https://ar.wikipedia.org/wik consulté le 20/11/20183:  ح على الرابطمتا وكيبيديا، املوسوعة احلرة :  -جبل زغوان -5 
    / consulté le 20/11/2018  https://mawdoo3.com:  متاح على الرابط – موضوع -تعريف جبال خمير -6 

http://revolution201114.weebly.com/
https://mawdoo3.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki%20consulté%20le%2020/11/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki%20consulté%20le%2020/11/20183
https://ar.wikipedia.org/wik%20consulté%20le%2020/11/20183
https://mawdoo3.com/
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اجملردة، وهو اكرب اهنار البالد ، وبني اجلبال والصحراء ومثة سباخ ماحلة  كثرية امهها وادي اجملردة و يسيل فيه هنر 
 .1، أو شط اجلريد، وشط الغرسة يف الغرب االوسط من البالدكثرية امهها سبخة اجلريد

 . اهلضاب امتداد هلضبة الشطوط يف اجلزائر تنتهي بسهول رملية فيها شط اجلريد 
 :  الصحراء  . ت

على مساحات صحراوية شاسعة متتد على ثالث حمافظات وهي : توزر، وتطاوين، وقبلي، حتتوي البالد التونسية 
غري اهنا غنية  وتتميز بطبقاهتا الرسوبية وبكثرة السهول واهلضاب ،2من املساحة الكلية لتونس %40حي  متثل 

حي  تبلغ مساحة الواحات التونسية  كجزر ضمن حبر الرمال،  تأيت، وكذلك عديد الواحات اليت بالثروات اجلوفية
"نفزاوة" و"اجلريد" اهم الواحات املنتجة للتمور  وتعترب واحات مليون خنلة،5.4ألف هكتار فيها قرابة 40اكثر من 
من االنتاج التونسي، و تأيت واحات  %60اجليدة، حي  تنتج واحات منطقة "نفزاوة" )حمافظة قبلي( قرابة  التونسية
، كما 3قابس وتطاوينقفصة و  مبحافظاتت اخرى اقل امهية توزر( يف املرتبة الثانية، مث تأيت واحا حمافظةاجلريد )
منط قدم صورة عن احلياة يف الصحراء و دو تبمواقع الالصحراء التونسية معامل رائعة ومجيلة، مثل قصر غيالن، و  حتتضن

 متيزها"شط اجلريد "، الفجاج"، "غرسة" وهي  ويتواجد هبا شطوطا مثل، 4العيش الذي جيمع بني القسوة والبساطة
 مرت من مستوى سطح البحر. 17باخنفاض ارتفاعها اىل 

 المعدنية :الثروة الحموية  . ث

للكثريين ممن يبحثون عن الراحة يساهم موقع تونس اجلغرايف و مناخها املتوسطي يف ان تكون موقعا سياحيا جذابا 
منبعا موزعة  95حي  يتوفر هبا خمزون مياه معدنية هام يتوزع على االستجمام باملياه احلارة ومياه البحر واملياه املعدنية، و 

 70مياهها ساخنة تصل حرارة معظمها اىل حدود  65درجة( و25منبعا مياهها باردة )30 البالد، منها  أحناءعلى كافة 
 .5درجة 

                                       
  https://www.yabeyrouth.com/4052 consulté 20/11/2018 :متاح على الرابط الجمهورية التونسية،  -1 

: متاح على الرابط، الى أراض زراعية ومناطق حضريةمشروع ضخم لتحويل الصحراء التونسية املستشار رضا السعيدي:  - 2
https://meemmagazine.net consulté le 24/11/2018  

:  متاح على الرابطمقال صحفي مدرج على موقع نون بوست : "واحات النخيل في تونس... مصدر رزق االهالي في غياب الدولة"،  - 3
consulté le 24/11/2018 http://www.noonpost.org/content/16079  

  متاح على الرابط، الجنوب التونسي المناطق التونسية،اجلمهورية التونسية ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، - 4
w.tourisme.gov.tnhttp://ww consulté le 24/11/2018  

https://www.tunisia-:   متاح على الرابط، سات ، مقال مدرج ضمن موقع منتديات تونيزياناأسعار خيالية ...للتداوي بالمياه المعدنية -5 

sat.com/forums/threads/1190389/consulté le 24/11/2018     

https://www.yabeyrouth.com/4052%20consulté%2020/11/2018
https://meemmagazine.net/
https://meemmagazine.net/
http://www.noonpost.org/content/16079%20consulté%20le%2024/11/2018
http://www.noonpost.org/content/16079%20consulté%20le%2024/11/2018
http://www.tourisme.gov.tn/
http://www.tourisme.gov.tn/
https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/1190389/
https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/1190389/
https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/1190389/
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مركزا للعالج مبياه البحر  60مياه البحر، حي  تتوفر هبا ميز بالتداوي باملياه املعدنية و اليت تتتل تونس ثاين دول العامل وحت
، ومن أبرز املنتجعات العالجية بالعيون الطبيعية احلارة املوجودة مبدينة قربص مركزا للعالج بالعيون الطبيعية احلارة 40و

التابعة لوالية جندوبة وأخرى يف مدينة جبل الوسط بوالية زغوان، فضال عن  التابعة لوالية نابل وعيون يف محام بورقيبة
 30مركز عالج باملياه الطبيعية و 50املركز االستشفائي يف مدينة جربة التابعة لوالية مدنني، وتستغل تلك املراكز االربعة 

 .1مركزا للنقاهة  50ا، فضال عما يناهز نبعا جوفيا حار  18مركزا للمعاجلة مبياه البحر و 50محاما تقليديا وأكثر من 

يف تونس، وتعد من اهم الروافد السياحية اليت تدعم اقتصاد البالد، و بفضلها  وحتتل املعاجلة مبياه البحر امهية كبرية 
س اىل عام جناز اول مركز للعالج مبياه البحر يف تونويرجع تاريخ ذمتكنت تونس من احتالل املرتبة الثانية عامليا بعد فرنسا 

 .2، ويقع يف مدينة سوسة الساحلية1994

 المقومات التاريخية و الثقافية :  ثانيا:     

امل ملا حتتويه فهي احد اهم املتاحف االثرية املفتوحة يف الع املتوسطيةوملتقى طرق احلضارات  تعد تونس ذرث تارخيي عريق
مت تشييده يف بالد املغرب العريب، ومدهنا العتيقة من افضلها  تارخيية ذات شان عظيم، ففيها اول مسجدمن معامل اثرية و 

مواقع صنفتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة الرتاث العاملي  عامل، ومن ارثها احلضاري هناك مثانيةحمافظة ومجاال عرب ال
 يلي :  االنساين واليت سوف نذكرها يف ما

 ية : ر ثالالمواقع ا . أ

تصنف ضمن الرتاث الدول املغاربية بعديد املعامل التارخيية الشاهدة على تعاقب احلضارات عليها، من بني تزخر تونس 
من تسجيل مثانية معامل ضمن القسم الثقايف يف الئحة الرتاث  2015العاملي، حي  متكنت تونس اىل حدود اواخر سنة 

 :  3كما يلياجلدول   و املوضحةالعاملي 

 

 

                                       
  https://alarab.co.uk/consulté le:  متاح على الرابط، مقال مدرج ضمن موقع العرب ، السياحة العالجية في تونس وجهة العالم -1 

24/11/2018  
 املرجع نفسه . - 2

3
- UNESCO World Heritage Centre –site wib : https://whc.unesco.org/ar/list consulté le 24/11/2018.  

https://alarab.co.uk/
https://whc.unesco.org/ar/list%20consulté%20le%2024/11/2018
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 لتونسالسياحية التراثية  المواقع (: قائمة II-06الجدول رقم )

 الوصف  التسجيل االسم 
تعد مكانا رائعا لزيارته حي  متتاز بوجود الشوارع الضيقة فيها، واألسواق، واملساجد، و اهلياكل التارخيية  1979 مدينة تونس العتيقة 

الوقت احلاضر وتضم هذه املدينة  املعمارية القدمية، وكانت يف التاسع حماطة جبدار لكنه ليس موجودا يف
 قطعة أثرية تعود اىل حقبة زمنية ماضية. 700أكثر من 

تأسست قرطاج من القرن التاسع قبل امليالد عند خليج تونس مث حتولت ابتداء من القرن السادس اىل  1979 موقع قرطاج االثري 
 لت مركزا جتاريا حلضارة ساطعة .  امرباطورية جتارية شغلت جزءا كبريا من منطقة البحر املتوسط وشك

محمية إشكل 
 الوطنية 

تشكل حبرية ذشكل و مناطقها الرطبة اسرتاحة ضرورية ملئات الطيور املهاجرة اليت تأيت للحصول على  1980
 لسلسلة من البحريات امتدت قدميا عرب افريقيا الشمالية . تشكل احلظرية االثر االخريالغذاء و السكن، و 

كركوان مدينة  
 البونيقية و مقبرتها 

هذه املدينة الفينيقية اليت هجرت دون شك خالل احلرب البونيقية األوىل واليت مل يعد الرومان بناءها  1985
تتضمن االثار الوحيدة ملدينة فينيقية بونيقية متبقية، وقد مت تشييد بيوت هذه املدينة حسب خمطط 

 نظيم املدين منوذجي يعتمد اسلوبا متطورا جدا يف الت
(، وهي اليوم منوذج عن مدن القرون 909-800كانت سوسة مرفأ جتاريا وعسكريا يف عهد االغالبة) 1988 مدينة سوسة 

االوىل من اإلسالم وقد شكلت يف ما مضى عنصرا من نظام دفاعي ساحلي بقصبتها واسوارها ومدينتها 
 بني وظيفته كقلعة وكنصب ديين القدمية واملسجد الكبري ورباطها النموذجي الذي جيمع 

 يف ظل حكم االغالبة  670نشأت مدينة القريوان عام  1988 القيروان 
وازدهرت يف القرن التاسع، وقد ظلت حمافظة على طابعها الديين االبرز يف منطقة املغرب رغم انتقال 

. ويتضمن تراثها املعماري الغين بشكل خاص املسجد الكبري 12العاصمة السياسية ايل تونس يف القرن 
 .  09العائد اىل القرن  بأعمدته املصنوعة من الرخام التقليدي والرخام السماقي ومسجد االبواب الثالثة

تعترب أفضل مدينة رومانية حمفوظة يف مشال أفريقيا، متوقع دقة، وسط ضيعة فالحية، جعلها حممية من  1997 دقة االثري 
الزحف العمراين، عكس قرطاج مثال، اليت هنبت ومتت ذعادة بناءها العديد من املرات، حمافظتها على 

 النوميدي، الروماين، والبزنطي. االثار وبثراء تارخيها البونيقي،
 اعتمادا على املواقع: من ذعداد الطالبة  المصدر:

  https://mawdoo3.com/consulté le: ، مقال مدرج ضمن موقع"املوضوع" متاح عى الرابط "اهم المناطق السياحية في تونس "-

24/11/2018  
  https://ar.wikipedia.orgويعين امسها اجلبل الصخري:  THUGGA:تستمد مدينة دقة امسها احلايل من امسها االمازيغي القدمي وهو توغا  "دقة" -

)consulté le 26/12/2018  

 

 

https://mawdoo3.com/
https://ar.wikipedia.org/
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 المتاحف :  . ب

ذضافة ايل املواقع االثرية و املقومات الطبيعية اليت تزخر هبا تونس، وجود كنوز من الرتاث االنساين واالثار التارخيية، 
وأهم واملتاحف الفريدة، وهي من االمور اليت تعكس تتابع احلضارات العريقة على ارض تونس منذ فجر التاريخ، 

 :  1هذه املتاحف هي

  :وهو اكرب املتاحف يف البالد التونسية، وبه أثري تشكيلة من الفسيفساء المتحف الوطني بباردو
الرومانية، وفرتة ما قبل التاريخ )أعمدة بونيقية ونوميدية، متاثيل وجموهرات، وبيت العماد(، الفن االسالمي 

 )العمالت، السرياميك...( وهو قصر البايات.
 :ثرية اليت تعود اىل الفرتة البونيقية) أثاث، أدوات تشكيلة مذهلة من القطع اال المتحف الوطني بقرطاج

ومانية) متاثيل، فسيفساء، فخار...(، ومثال يقدم تاريخ قرطاج...يقع على ر دفن وتوابيت منقوشة...(، وال
 هضبة بريصة...

 : متحف ضخم به تشكيلة رائعة من الفسيفساء الرومانية اليت مت اكتشافها يف  المتحف الوطني بسوسة
 ، يقع يف قصبة مدينة سوسة.املنطقة

 :احلضارة النوميدية، ومقاطع الرخام العتيقة. المتحف االثري بشمتو 
  : قطع نادرة كمثل "املصحف األزرق" سرياميك، بلور، متحف كبري للفن اإلسالميمتحف رقادة ،

 املخطوطات...،يقع على احد القصور االغلبية يف القريوان.
 يقع يف قصر يعود للقرن التاسع عشر بتونس، يعرب  بدار بن عبد اهلل: متحف الفنون والتقاليد الشعبية

 عن حياة اليومية لسكان العاصمة) متاثيل من الشمع(، معرض عن صناعة الشاشية.
 :)قصر بايات من القرن الثامن عشر)منوبة، بالقرب من العاصمة  المتحف العسكري )قصر الورد

بعل اىل القبعات الزرق، جتسيمات، أسلحة، معاهدات وازياء التونسية(، تاريخ اجليش التونسي منذ حن
 عسكرية ...

                                       
 : متاح على الرابط"، ،" السياحة الثقافية، المتاحفوزارة السياحة والصناعات التقليدية اجلمهورية التونسية ، - 1

Consulté le 26/12/2018  http://www.tourisme.gov.tn   

http://www.tourisme.gov.tn/
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لويل كما يوجد هبا متاحف أثرية يف نابل، وكركوان، اوتيكة، صفاقص ومتحف الفنون والتقاليد الشعبية بدار اجل
 ،حملنطة(ري) مناذج من االمساك احلية واصر النجمة الزهراء و املتحف البح، وقالذي يعود للقرن الثامن عشر

 ومتحف املتلوي طربقة: متحف الفلني ..اخل من املتاحف اليت تعكس احلياة اليومية لتونس يف القرون املاضية .

 التراث الثقافي والشعبي:   . ت

ذضافة اىل ما تتوفر اليه تونس من تراث طبيعي بكل أشكاله اجليولوجية والبيولوجية املتميزة، ومعامل تارخيية وأثرية ملا هلا 
قيمة مجالية وعلمية ، يوجد هبا أيضا موروث ثقايف و عادات وتقاليد غنية ومتنوعة تعرب عن املوروث احلضاري لكل 

زف والفخار أساسا يف نابل الصناعات التقليدية اليت تشمل اخلجليا على مستوى  ، يظهر التنوع الرتاثيجهة من البالد 
وقبلي، اخلشب يف الشمال  صفاقسواملهدية، اجللد أساسا يف العاصمة،  القريوانوجربة، السجاد أو الزربية أساسا يف 

حي  تنظم يف مواقع أثرية تونسية  ، ذضافة اىل تلك املهرجانات الثقافية1الغريب وصناعة النحاس يف العاصمة والقريوان
، "مهرجان بنزرت"، مهرجان تستور الويل للمالوف قدمة مثل " مهرجان قرطاج الدويل"امل للعروضتفضي قيمة 

والتقاليد االخرى للشعب التونسي  مثل  العاداتومن ، مهرجان "مهرجان القصور الصحراوية"، 2واملوسيقى العربية"
تقام سنويا يف زاوية وضرحيه املتواجد "باب السويقة" يف املدينة العتيقة التونسية، ومن أهم  احتفالية "سيدي حمرز" اليت

 االكالت الشعبية التونسية جند  كسكسي، بريك، شربة فريك. 

وما ميكن استخالصه على ما سبق أن البلد التونسي ميتاز مبنتوج سياحي ثري بكل انواعه الطبيعية والتارخيية واحلضارية، 
فهناك مواقع اثرية ) البونية، الرومانية، ه موقع اسرتاتيجي هام ، وتارح عريق وثري ذذ ترك ملساته بأشكال متعددة، فل

واملهرجانات الفنية الراقية والصناعات  منطقةكل   حسبالتقاليد الشعبية املتنوعة  والفنونالعربية، والرتكية ...(  ألبيزنطية
ملقوماهتا   السوق السياحة العاملية ، وهذا ناجتا ملا أولته سلطات التونسية من اهتمامالتقليدية، مما جعل تونس تتفوق يف

وتشجيعها من خالل ذنشاء التعاونيات واجلمعيات، الن هذا  ليها وحسن استغالهلا وتثمينهاالسياحية اليت تتوفر ع
  اجلانب من السياحة جعلها تكسب قيمة اقتصادية ذضافية للمجتمع التونسي . 

 

                                       
   https://ar.wikipedia.orgconsulté le 26/12/2018 متاح على الرابط"، مقال " ثقافة تونس-1 
   https://www.maghrebvoices.com consulté le 26/12/2018:  أصوات مغاربية عموق متاح على"، مقال تونس المهرجانات- 2 

https://ar.wikipedia.org/
https://www.maghrebvoices.com/
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 المقومات المادية لتونس :  .2

متطورة موزعة اكثرهتا هي متلك طاقات فندقية جد راقية و التحتية سياحية، ف دية متثلت يف بىنما ذمكانياتتتوفر بتونس 
على الشاطئ الساحلي لتونس، كما هلا مطارات وشبكة نقل  املتطورة والنقل واملواصالت اليت تساهم يف تطوير القطاع 

 السياحي الذي يعترب عصب االقتصاد التونسي .  

 تطور الطاقة الفندقية في تونس : أوال: 

للدولة يف  اسرتاتيجياساسية فقد كانت السياحة الشاطئية خيارا تعترب الفنادق عصب السياحة التونسية و ركيزهتا األ
القطاع السياحي، وقد تطلب ذلك بالضرورة الرتكيز على البنية التحتية واملرافق األساسية لضمان جناح هذا النمط 

ناميكية كبرية ن الفنادق ختلق ديذالسياحي، وهو ما جعل من السياحة اليوم حتمل لقب" أيقونة االقتصاد التونسي"، و 
يف املناطق اليت ترتكز فيها، وتسهم الفنادق يف بع  فرص عمل جديدة كخدمات النقل والرتفيه، باإلضافة اىل 

احة تطور الطاقة الفندقية يف تونس يالغذائية وغريها، حي  تشري ذحصائيات الديوان الوطين للس اللوجستيةاالنشطة 
خالل  املوايل يوضح عدد االسرة يف الفنادق يف تونساجلدول و  ،2016اىل سنة  2007منذ سنة 

 : (2007/2016الفرتة)

 (2007/2016(: توزيع عدد الفنادق حسب التصنيف في تونس للفترة )II-07الجدول رقم )

 االجمالي بدون تصنيف نجمة واحدة نجوم 2 نجوم3 نجوم 4 نجوم5 السنوات
2007 61 157 208 117 39 252 834 
2008 58 145 217 117 41 258 836 
2009 58 153 245 125 51 224 856 
2010 59 156 211 132 59 239 856 
2011 59 160 211 132 59 240 861 
2012 54 143 173 132 74 270 846 
2013 54 149 166 132 72 274 847 
2014 57 150 161 133 72 275 848 
2015 56 158 164 133 81 271 862 
2016 / / / / / / 824 

املصدر: اعتمادا على الديوان الوطين للسياحة التونسية، السياحة يف االرقام ، 
  ، مرجع سبق ذكره.( نقال عن مذكرة بودية فاطمة2009،2010،2011،2012،2013،2014،2015،2016تقارير)
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اىل  2007ة من عام تشري بيانات اجلدول اعاله اىل تطور الوحدات الفندقية من حي   التصنيف، فمن خالل الفرت 
وحدة  834وحدة فندقية نتيجة ارتفاعها من  28عرف العدد االمجايل لعدد الفنادق بزيادة قدرها  2015غاية 

، مبعدل 2016وحدة فندقية عام  824، مث ليرتاجع العدد اىل 2015وحدة فندقية عام  862اىل  2007فندقية عام 
الفنادق التونسية جراء تراجع نشاطها بعد اهلجمات االخرية وذلك لغلق العديد من ، %0.12منو سليب بلغ 

واالوضاع االمنية سابقة الذكر، اليت  تعرض هلا مقاصد سياحية كربى يف تونس، وحي  هذا الرتاجع يف عدد الفنادق 
 لتونس كان مصحوبا برتاجع جودة اخلدمات املقدمة ومستوى الفنادق بصفة عام.

 %68.68من حي  تصنيفها جند أن اجلزء الكبري هلا موجه للفنادق املصنفة واليت استحوذت على ما نسبته  أما  

حصة الفنادق من  %9.46على  الغري املصنفة، حي  تتوزع الفنادق املصنفة %31.44مقابل  من امجايل الفنادق
الفنادق صنف ثالث جنوم حصة الفنادق من صنف اربع جنوم، اما عن نسبة  %26.69صنف مخس جنوم، و

أما عن الطاقة حصة الفنادق من صنف جنمة واحدة.  %13.68من امجايل الفنادق املصنفة، و 27.70%
 االستيعابية هلذه الفنادق واملوضحة يف اجلدول املوايل :

 2017-2007(: تطور عدد االسرة في الفنادق في تونس خالل الفترة II-08الجدول رقم )

 سرير ألف :الوحدة   
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
 235.0 241.4 240.0 240.2 242.0 242.1 241.5 239.9 238.5 235.5 )االسرة(عدد 
نسبة 

 -2.65 0.58 -0.08 -0.74 -0.04 0.25 0.67 0.58 1.27 / التغيير%
على ذحصائيات الديوان الوطين التونسي للسياحة  اعتمادامن ذعداد  الطالبة  المصدر :

portal.ins.tn/ar/DataAnalysis consulté le 26/12/2018://data http 

ستيعابية لفنادق تونس تبعا لزيادة عدد نالحظ زيادة ملحوظة يف امجايل الطاقة اال( II-08 )ومن اجلدول رقم
، %0.27بزيادة قدرها  2007الف سرير عام  235.5الف سرير مقابل  241.4اذ بلغت  2015الفنادق هناية عام 

 .2015مقابل عام  %2.65باخنفاض قدره  2016الف سرير عام  235مث ترتاجع اىل 

واليت نعرضها يف  2015اىل غاية  2007وبالنسبة لتوزيع طاقات االيواء حسب املنتج السياحي يف تونس للفرتة من 
   اجلدول التايل: 

http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis%20consulté%20le%2026/12/2018
http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis%20consulté%20le%2026/12/2018
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 (2016-2007)توزيع طاقات االيواء تبعا لنوع المنتج السياحي في تونس للفترة ال(:II-03)الجدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 196656 195857 196000 196897 211135 210508 209736 208378 205364 ساحلي
 33114 32642 32671 33302 15150 15172 16174 14413 14668 حضري

 11622 11578 11578 11798 15861 15848 13980 15758 15695 صحراوي
 241392 240077 240249 241997 242146 241528 239890 238495 235727 المجموع

، مرجع ن مذكرة بودية فاطمة عنقال (2016، 2008،2011،2013،2015"السياحة يف أرقام تقارير) الديوان الوطين التونسي للسياحة، المصدر:
 سبق ذكره.

من اجلدول اعاله جند ان توزيع الطاقة االستيعابية للفنادق يف تونس من حي  املنتج السياحي خالل فرتة سابقة 
 2015من امجايل الطاقة، وقد سجلت ف عام  %81.46الذكر، أهنا ترتكز بشكل كبري على املنتج الساحلي بنسبة 

 يأثرمل  االخنفاضلكن هذا ، %0.5دل سليب الف سرير، اي تراجعت مبع 205.4الف سرير مقابل  196.6حوايل 
الن السياحة التونسية تعتمد بالدرجة االوىل على السياحة على ترتيبها االول مقابل املنتجات السياحية االخرى 

 هذا املنتج السياحي.البنية التحتية واملرافق االساسية لضمان جناح  تطوير  الشاطئية فهي تعمل بالضرورة الرتكيز على
من امجايل الطاقة،  %13.75عن املنتج احلضري الذي يأيت يف املرتبة الثانية من حي  الطاقة االستيعابية بنسبة اما 

، ويرتبط هذا %9.47سرير اي مبعدل منو  18446زيادة قدرت بـ  2015وقد سجلت هذه االخرية يف هناية عام 
ويأيت يف ، رئيسية لتونس مثل تونس العاصمة وسوسة النمط السياحي بالسياحة الثقافية ويرتكز على العموم باملناطق

        . 2015من امجايل الطاقة االستيعابية لعام  %5نسبته أكثر من  االخري املنتج الصحراوي والذي مل تتعدى
 :  النقل في تونسثانيا: 

لوطين كوهنا و االقتصاد ايعترب النقل أحد عناصر التنمية السياحية) عصب القطاع السياحي(، اليت هلا دور هام يف من
لك وجب العمل جبدية على تطوير هذا القطاع و تقدمي التسهيالت واخلدمات السياحية اليت من توفر موارد مالية لذ

 شاهنا ان تساهم يف تطوير احلركة السياحية ، وفيما يلي نستعرض هذا القطاع على النحو التايل: 
 :وجمهزة حبوايل  (%80)كلم معبدة 12750كلم، منها   19750تبلغ شبكة طرقات تونس حوايل  النقل البري

 30جسرا بفتحة تفوق  343أمتار و10جسرا بفتحة تفوق  765وحدة تصريف مياه ومنشأ فنية )منها  2100
 .21مرت/ كلم40مرتا(. حي  أصبح معدل كثافة الطرقات يساوي نسبة 

، حي  تتكون الشبكة املرقمة من قسط املسالكت على شبكة الطرقات املرقمة و رقاتشتمل البنية االساسية للط
 كلم.   الف  52شبكة املسالك الريفية فيبلغ طوهلا حوايل كلم، و 407الطرقات السيارة الذي يبلغ طوله 

 

                                       
 http://www.mehat.gov.tn:  ، متاح على الرابط"،البنية الطرقية  وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية التونسيةاجلمهورية التونسية، "  -1 

consulté le 27/12/2018  - / 

http://www.mehat.gov.tn/
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 :1و تتوزع شبكة الطرقات املرقمة على النحو التايل     
 :كلم؛  4746طرقات وطنية 
 : كلم؛  6503طرقات جهوية 
  :كلم؛5928طرقات حملية 
  كلم؛  1961يم طور الرتقطرقات يف 

قابس( حىت احلدود التونسية -)تونس 1كما حتتوي تونس على اربع طرق السيارة ) السريعة( وهي : طريق السيارة 
بزرت، اما –سامل حىت احلدود التونسية اجلزائرية، و الطريق الثال  تونس  بو –الليبية، والثاين الذي يربط من تونس 

 -املشاريع احلديثة والربامج املستقبلية اليت تعمل تونس على اجنازها هي : مشروع اجناز الطريق السيارة : مساكن
جماز  -الطريق السيارة الرابط بني تونسمليون دينار تونسي، و  430كلم بتكلفة تقدر   97.7صفاقس  اليت يبلغ طوهلا 

 . 2مليون دينار تونسي 255، وتبلغ تكلفته حوايل كلم 66.3الزرقاء الذي يبلغ طوله وادي  -الباب
كلم   1686كلم منها:   2165خط يقدر طوهلا االمجايل بـ  23حتوي تونس على أما بالنسبة لشبكة السكك احلديدية 

 -كلم بني تونس  25املهدية و-منستري-كلم بني سوسة وباب اجلديد  65كلم سكة مكهربة)   90ة من بينها يسكة مرت 
حمطة  265وتوجد هبا )عادية ومرتية(،  كلم سكة مزدوجة  8كلم سكة عادية،    471برج السدرية(،  –محام االنف 
تطاوين، -خطوط ترابط بني السكة احلديدة والطريق لتدعيم النقل متعدد والوسائط للمسافرين )قابس 3ونقطة توقفو

احلديدة من قبل الشركة الوطنية لسكك احلديدة  جرجيس(، وتسري شبكة السكك-جربة، قابس-قابس
، ونقل على احلطوط البعيدة، و نقل املسافرين على احواز الساحل،وهي هتتم بنقل املسافرين (SNCFT)التونسية

ناء ومواد غذائية والفحم احلجري(، كما وفرت هذه الشركة قطارات البضائع املتنوعة منها) االمسدة ومواد البالفسفاط و 
سياحية من بينها )قطار جردون االمحر، القطار الرئاسي "احلبيب بورقيبة"(، ميكن كراوها قصد تنظيم رحالت ذات 

 .3املناطق املرتبطة بالشبكة احلديدة يف اجتاه خمتلفوثقايف  ذيكولوجيطابع سياحي 
 :4كلم 85خطوط جتمع قرابة  5ديدة السريعة تتكون من اما عن الشبكة احل 

  لخط A: كلم(؛  23,2) 2012برج السدرية خط موجود دخل يف اخلدمة منذ جوان  -تونس 

                                       
، متاح على الرابط 9،ص2016-2015السنوي حول مؤشرات البنية االساسية ،" التقرير املعهد الوطين لإلحصاء، احصائيات تونس - 1

http://www.ins.tn/     consulté le 30/12/2018. 
 :متاح على الرابط "تونس طرقات السيارة"، وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية التونسية،" اجلمهورية التونسية ،  - 2

27/12/2018 / http://www.tunisieautoroutes.tn 
3 - Societe Nationale Des Chemins De fer Tunisiens, cite : http://www.sncft.com.tn cosulté le 

27/12/2018 . 
4 Societé du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis, cite : http://rfr.tn/ cosulté le 27/12/2018.  

http://www.tunisieautoroutes.tn/
http://www.sncft.com.tn/
http://rfr.tn/
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 الخط C: تونس PV- كلم(؛ 19,5) احملمديّة  –فوشانة  -بئر القصعة 
 الخط D:  كلم(؛  19,2املنيهلة ) -القباعة -منوبة –تونس 
 الخط E: كلم(؛  12,9السيجومي ) -الزهروين –الزهور -تونس 
 الخط C+F: تونس PV- (.كلم  10,5أريانة الشمالية ) -بورجل 

  :النقل البحري 
شاط االقتصادي و يف جمال تنشيط احلركة السياحية للدولة و توفري الظروف ألمهية النقل البحري يف جمال النواعتبارا 

مواين للصيد يف  7اء للصيد البحري منها نمي 41مواين جتارية،و 8املالئمة للتبادل التجاري، بلغ عدد املوانئ البحرية 
، بنزرت منزل بورقيبة، سوسة، املوانئ التونسية من مثانية موانئ)رادس، حلق الواديتتكون سلسلة  أعماق البحر1حبار

كلم مفتوحة أمام النشاط   1300صفاقس، الصخرية، قابس، جرجيس ( متتد على الشريط الساحلي ألكثر من 
رحالت منتظمة لنقل البضائع واملسافرين،   (C.T.N)حي  تؤمن عربها الشركة الوطنية التونسية للمالحة  ،2الدويل

أما احلدي  عن نقل البحري )ميناء حلق الوادي(،عرب  كما تقوم باستقبال املسافرين وسياح الرحالت البحرية 
، 3سائح 900احملطة االوىل لرحلة سياحية على متنها ما يقل عن  2016السياحي فكان ميناء حلق الوادي يف سنة 

 ضح عدد املسافرين عرب احلركة البحرية جبميع املوانئ: و اجلدول املوايل يو 
 (:عدد المسافرين عبر الحركة البحرية بجميع الموانئ التونسية(II-10)الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشر

 721987 728718 723832 661337 719316 المسافرون
 382093 388807 394110 362227 397432 الدخول 
 339894 339911 329722 299110 321884 الخروج

 /http://www.ins.tn/arاملوقع: :املعهد الوطين لإلحصاء تونسالمصدر                     

 النقل حصة ختصيص مت قد اما يف ذطار املشاريع املربجمة لتطوير هذا القطاع ودعم املبادالت التجارية وحركة املسافرين
ليضطلع بدوره اهلام يف دعم  (2020-2016)طط لقطاع النقل خالل فرتة املخمن االستثمارات  % 17 البحري

لقد مت ،اح و املسافرين بني تونس ومصر ومن أجل تعزيز حركة السي 4مبادالت التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات

                                       
 ، مرجع سبق ذكره." 2016-2015،" التقرير السنوي حول مؤشرات البنية االساسية املعهد الوطين لالحصاء، احصائيات تونس - 1
 :متاح على الرابط، 6، ص  2015،وزارة النقل،"ديوان البحرية التجارية واملوانئ"، التقرير السنوي اجلمهورية التونسية -  2
fcontent/uploads/2016/08/rapport_OMMP_2015_ar.pd-http://www.ommp.nat.tn/wp consulté le  

28/12/2018 . 

   https://alarab.co.ukconsulté le 28/12/2018:  متاح على الرابطمقالة  ،"انتعاشة السياحة تعود الى تعافي الوضع االمني في تونس"  -3 

  telegraph.com/-http://tunisieconsulté le متاح على الرابط"، مقال ،" ثالث فرضيات للخروج من النفققطاع النقل يف تونس -4 

29/12/2018  

http://www.ommp.nat.tn/wp-content/uploads/2016/08/rapport_OMMP_2015_ar.pdf
https://alarab.co.uk/
http://tunisie-telegraph.com/
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جتربة مصر يف املشاريع املينائية، مع ذمكانية  لك االستفادة منة فتح خط حبري بني تونس ومصر وكذالتطرق اىل أمكاني
خط حبري بني تونس وجباية، اليت من شأهنا  كما مت وضع اتفاقية التعاون إلنشاء ، 1متديده ليشمل بلدانا عربية اخرى
، ذضافة اىل دعم وتعزيز حركة االفراد حركة والتجارة بني 2التجارية بني البلدين املبادالتانعاش القطاع السياحي و تعزيز 

الدول الواقعة على حوض البحر االبيض املتوسط ،مت ذقامة مشروع الطريقة البحرية السريعة اليت سرتبط كل من وتونس 
ية باملوانئ التونس املوانئ، كما تستعد تونس لربط 3مليون يورو 500وذيطاليا، حي  بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 

قابس وصفاقس يف تونس،  ميناءيلك من خالل ذطالق خط حبري جديد مباشرة بني وذ الواقعة غرب القارة االفريقية
بع  اخلط البحري  إلعادةلك اعداد دراسات  كوت ديفوار وتيما يف غانا، وكذوموانئ داكار يف السنغال وأبيدجان يف

ة واالردن وبقية بلدان اخلليج العريب لدعم العالقات التجارية مع عدد من بني تونس و كل من اململكة العربية السعودي
 4الدول العربية االخرى

  : النقل الجوي 
يعد قطاع النقل املدين يف تونس أحد القطاعات االقتصادية املهمة وحمركا أساسيا لتدفقات السياحية واملبادالت 

 واندماجت وتنمية السياحة من خالل تنشيط املطارات الداخلية اجلوية، من خالل مساندته لقطاعات االنتاج واخلدما
ويعترب النقل اجلوي يف تونس  املشاريع اخلاصة هبا يف نسيج االقتصاد الوطين، ودعمه لنسق منو االقتصاد الوطين،

تقدر بـ  لكليةا استيعابمطارات دولية بطاقة  9الوسيلة االوىل اليت تستقلها السياحة الوافدة ذليها، حي  يبلغ بيها 
) مطار املنستري احلبيب بورقيبة الدويل،  2منها مستغلة من ديوان املدين واملطارات، و 7مليون مسافر سنويا،  19.05

 : 5ومطار النفيضة احلمامات الدويل( مستغلة من طرف شركة تاف وهي كااليت
   مليون مسافر؛ 5: يتسع لـ  الدويلتونس قرطاج مطار 
  مليون مسافر؛ 3.5مطار املنستري بورقيبة : يتسع لـ 
  مليون مسافر ؛ 5مطار النفيضة احلمامات : يتسع لـ 
  مليون مسافر؛ 4مطار جربة جرجيس : يتسع لـ 
  مليون مسافر؛ 0.5طينة : يتسع لـ  صفاقسمطار 

                                       
  http://www.transport.tn/ar/maritime/article consulté le:متاح على الرابطاجلمهورية التونسية، بوابة وزارة النقل، النقل البحري،  -1 

 29/12/2018 

  / dz.net-https://www.supernova  -consulté le 29/12/2018:متاح على الرابط، مقال قريبا ... اول رحلة بحرية بين بجاية وتونس" -2 

/ 
 /consulté le  https://www.nessma.tv/article:متاح على الرابط، مقال "مشروع طريق بحرية سريعة للربط بين تركيا وتونس وإيطاليا" -3 

29/12/2018.  
: متاح على الرابطتونس حتيي جمموعة من خطوط النقل البحري حنو ذفريقيا واسيا، جريدة الشرق االوسط : مقال  -4

ome/article consulté le 29/12/2018https://aawsat.com/h.  

  http://www.transport.tn consulté le 29/12/2018 متاح على الرابطاجلمهورية التونسية، بوابة النقل، النقل اجلوي،  -5 

http://www.transport.tn/ar/maritime/article%20consulté%20le%2029/12/2018
http://www.transport.tn/ar/maritime/article%20consulté%20le%2029/12/2018
https://www.supernova-dz.net/
https://www.nessma.tv/article/
https://aawsat.com/home/article%20consulté%20le%2029/12/2018
https://aawsat.com/home/article%20consulté%20le%2029/12/2018
http://www.transport.tn/
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  مليون مسافر؛ 0.4مطار تورز نفطة : يتسع لـ 
  : ؛مسافر 0.25مطار طربقة عني دراهم 
  مليون مسافر؛ 0.2مطار قفصة قصر : يتسع لـ 

الطريان على شركات طريان خاصة تتمثل يف صفاقس للطريان و طائرة موزعة  54يتكون من جوي يوجد بتونس اسطول  
طائرات، أما عن شركات طريان  10اجلديد املختصة يف النقل اجلوي الدويل غري منتظم للمسافرين ويبلغ اسطوهلا حاليا 

، وشركة اخلطوط التونسية 1الوطنية فهي االخرى متمثلة يف اخلطوط التونسية السريعة و هي تابعة جملمع اخلطوط التونسية
 2.7أكثر من  2015طائرة و سجلت يف سنة  29، حي  يتكون اسطوهلا احلايل من 1948اليت تأسست منذ سنة 

 . 2مليون مسافر

طط املخاصالحات املزمع تنفيذها خالل فرتة تونس فقد وضع مشاريع استثمارية و ومة النقل اجلوي الدويل للتطوير منظ
 2و 2017يف  2طائرات ) 4طط االسطول منها طائرات يف اطار خم 5يف : استالم  املتمثلةو  2020-2016اخلماسي 

االسراع يف استكمال مشاريع البنية التحتية من اهم التوجهات املتعلقة باملطارات ، و 2019( وواحدة يف 2018يف 
املطارات، وتقدر دفوعات االستثمارات املربجمة يف قطاع النقل اجلوي واملطارات التابعة لديوان الطريان املدين و باملطارات 
، ومنها م.د( 1012 م.د(، ومنها لشركة اخلطوط التونسية) 1047مليون دينار(، منها مربجمة يف املطارات) 2150حبوايل )

 .3م.د(  9موجهة الستثمارات اخلواص : شركة طريان اجلديد )

 االتصاالت: ثالثا: 

يف تداخلها مع مسار العملية السياحية من  تتجلى أمهية استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف القطاع السياحي،
ات املستقبلية للسياحة اإللكرتونية، فالسياحة اليوم التخطيط اىل التعاقد مرورا باحلجز والتسويق والرتويج، وتبني االجتاه

لك بوضوح عرب مستويني يهتم باحملتوى الرقمي الذي يتطلب ، ويظهر ذهي سوق افرتاضية تتأثر بفعل التطور التكنولوجي
 ونشر املعلومات السياحية، عرب شبكة االنرتنت ووسائل ورقمنهجتميع املعلومات السياحية عن مؤشرات، االسعار 
أما املستوى الثاين فتربز فيه الطفرة التكنولوجية يف صناعة السياحة اليت  التواصل االجتماعي للرتويج للخدمات السياحية،

                                       
 .ابق مرجع س - 1
  consulté http://www.tunisair.com  29/12/2018 : متاح على الرابط"، النمو السريع أسطول الخطوط التونسية ،"طوط التونسيةاخل -2 
  telegraph.com-http://tunisieconsulté le: متاح على الرابط"، مقال سيتغير في النقل الجوي الذي،" ما املخطط اخلماسي  -3 

29/12/2018  
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واتساعا لنسيجه االقتصادي بظهور مؤسسات جديدة ترتبط باخلدمة عرب االنرتنت،  افرزت زيادة يف الفاعلني بالقطاع،
لك املصارف االلكرتونية املساعدة على حجز وصرافة حمركات البح  السياحي، وكذونية، االتصاالت والوساطة االلكرت 

 .1العملة

أكرب زيادة يف مداخيله منذ مخس سنوات حي  بلغت ذيرادات  سجلت قطاع االتصاالت يف تونس هذا السياق ويف
مقارنة بعام  %6.2سبة مليون دوالر حمققة ارتفاعا بن 1156، أي حنو 2016مليون دينار خالل عام  2776القطاع 
تونس"  اتصاالت، وتوجد يف تونس ثالث شركات رئيسية هي "2.2012، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2015

 .3اخلاصتانالعامة، و"تونيزيانا"، وأورانج" 

تب  على ة الرقمية يسياحفتح قناة  ويف ذطار دعم وتعزيز التكامل بني تكنولوجيا املعلومات، االتصاالت وقطاع السياحة
"تونيزيانا توريزم انفو"، اليت هتدف اىل دعم السياحة الوطنية والتعريف هبا خارجيا وداخليا حتت بوابة  االنرتنتشبكة 

 وأخرى حول وتشكل دليال للسياح للتعرف على الوجهة التونسية اىل جانب نشر بيانات مدينة حول القطاع السياحي 
 . 4النزل واحلجوزات"

يشهدها القطاع نظمت اهليئة  ما فتئوالتطورات التكنولوجية املتسارعة اليت  التغرياتوانطالقا من وعيها حبتمية مواكبة 
حول مجلة من املواضيع والربامج واملتجسدة على غرار  األورويبالتصاالت تونس يف اطار برنامج التوأمة مع االحتاد 

لدعم العمل  2020و 2019زائر وتونس على اعداد برنامج تنفيذي لسنيت ،وكما مت اتفاق بني اجل5االشياء" أنرتانت"
شرتك يف جمال الرتويج والتسويق واالتصال السياحي بالرتكيز على ضرورة ابراز الدور الفعال للتكنولوجيات احلديثة امل

                                       
  https://www.alaraby.co.uk.consulté le 29/12/2018 متاح على الرابط، مقال "التكنولوجيا ترسم معالم مستقبل السياحة" -1 
rapports-http://www.intt.tn/ar/index- متاح على الرابط،03"،ص2016التقرير السنوي " الهيئة الوطنية لالتصاالت،" اجلمهورية التونسية، -2 

consulté le 29/12/2018 -annuels.  

  https://www.alaraby.co.uk/e consulté le: متاح على الرابطمقال "، سنوات 5قطاع االتصاالت التونسي يسجل أعلى مداخيله منذ  -3 

 29/12/2018 

  https://www.jawharafm.net/ar/article consulté le:متاح على الرابطمقال  السياحة الوطنية"، قناة رقمية علة شبكة االنترنت لدعم" -4 
 29/12/2018 

 .مرجع سبق ذكره ،2016التقرير السنوي  ،""الهيئة الوطنية التصاالت اجلمهورية التونسية، - 5

https://www.alaraby.co.uk/
http://www.intt.tn/ar/index-rapports-annuels-%20consulté%20le%2029/12/2018
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https://www.alaraby.co.uk/e%20consulté%20le%2029/12/2018
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 الربنامجلرقمنة " ضمن واستغالهلا يف اجملال السياحي حي  مت ادراج جمال جديد للتعاون خيص "ا واإلعالملالتصال 
  .1التنفيذي هلذه االتفاقية بينهما

III. : مقومات الجذب السياحي للمغرب 

شهد قطاع السياحة باملغرب خالل السنوات القليلة تطورا ملحوظا، واضحى احدى احملطات الرئيسية الستقطاب 
 والدويل .ويشكل قوة تنافسية عالية املستوى على الصعيد االقليمي السياحي العاملي، 

السياح الغتنائه بثروات طبيعية غاية لة لدى الكثريين من هواة السفر و سياحية مفض كوجهةوتنبع االمهية املتزايدة للمغرب  
يف التنوع حبي  توفر للراغب يف التمتع هبا قاعدة عريضة من اخليارات، فأحاطته بالبحر املتوسط من الشمال واحمليط 

، كما يتوافر املغرب على تراث حضاري أصيل من فنون شعبية ومأثر تنوعا طبيعيا فريداغرب خلقت فيه االطلسي من ال
لك املقومات التجهيزية من فنادق فخمة ومركبات سياحية ، باإلضافة اىل ذعمرانية جتسد خمتلف الفرتات التارخيية للبالد

 ضخمة واليت سوف نعرضها يف العناصر التالية: 

  والتاريخية:المقومات الطبيعية  .1

طبيعية وسياحية مجيلة كالشواطئ اجلميلة املمتدة على واجهتني حبريتني وسالسل جبال االطلس اليت  مبناظريزخر املغرب 
يصل ارتفاع بعض قممها اىل أكثر من أربعة أالف مرت، وتفصل بني كل سلسلة من اجلبال سهول وشالالت وعيون 

واملغارات، وخلفت الدول اليت  العالجيةواحلمامات املعدنية  واهلضابلصحاري مائية وغابات، ويف اجلنوب والشرق جند ا
،من مدن وقصور ومنارات وأسوار ومساجد تشكل أروع صفحات  تعاقبت على حكم املغرب حضارات غنية وخمتلفة

 التاريخ املغريب.

 

 

 

                                       
 consulté le https://tn24.ween.tn/ar/article متاح على الرابط"، مقال االتفاق على تطوير قطاع السياحة بين الجزائر وتونس" -1 

29/12/2018  
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    المقومات الطبيعية :أوال: 

 الموقع الجغرافي والمناح: . أ

  3500طول   اضافة اىل شريط ساحلي ميتد ،حتديدا يف الشمال الغريب لقارة افريقيادولة املغرب يف قارة ذفريقيا، و  تقع 
ميتد  كلم(، والبحر املتوسط يف الشمال 2818ويتميز بواجهتني حبريتني احمليط االطلسي يف الغرب ميتد طوهلا )كلم، 

على واجهة البحر االبيض املتوسط، بتناوب الرووس  حي  يتميز الشريط الساحلي، 1كلم(  593على طول )
متنوعة تتناوب بني  مبورفولوجياالصخرية والوديان، مكونة من شواطئ رملية وصخرية، كما تتميز الواجهة االطلسية 

كما ان قرب املغرب من قارة أوروبا هو جعلها صلة بني ،2الشواطئ الكبرية الرملية والسواحل الصخرية واملنحدرات
 .3كلم(  14اوروبا وأفريقيا عرب مضيق جبل طارق الذي يبلغ)

، أما عن املناخ السائد له هو املناخ املتوسطي، يتميز املغرب بان له موقعا جغرافيا مميزا جعل منه مكانا مميزا للسياحة
قاري، مع وجود تساهم تيارات احمليط االطلسي يف ترطيبة يف الشمال ويف الغرب، بينما يسود يف الداخل املناخ ال

اختالفات كبرية يف درجات احلرارة، ويسود باملنطقة احملاذية للمحيط االطلسي مناخ رطب، مع تساقط الثلوج فوق 
 . 4اجلبال واملناطق املرتفعة، ويف اجلنوب يسود املناخ الصحراوي اجلاف

يف فصل الصيف باجلو  يتأثر اإلفريقيرة يعد املغرب ذحدى بلدان املناطق شبه االستوائية احملاذي للواجهة الغربية للقا
   .يف فصل الشتاء باجلو الرباد الرطب واملعتدل يتأثراملناطق الساخنة القاحلة، بينما  احلار السائد يف

 التضاريس : . ب

جمموعتني جبليتني : االوىل السلسلة االطلسية جبلية يف املغرب العريب، و تتمثل يف  جمموعةيتوفر املغرب على أضخم 
اليت تنقسم اىل ثالث سالسل وهي سلسلة جبال االطلس الكبري و اعلى قمة فيه جبل "توبقال" اليت يبلغ ارتفاعها 

                                       
 : متاح على الرابط،  3ص " منشور مختصرا مديرية الموانئ والملك العمومي البحري"، التجهيز والنقل واللوجستيك،اململكة املغربية، وزارة  - 1

consulté le 30/12/2018. http://www.equipement.gov.ma  
 consulté  http://www.equipement.gov.ma:متاح على الرابط:  دليل السواحلواملاء،  اململكة املغربية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك -2 

le 30/12/2018 

  consulté le 30/12/2018 https://mawdoo3.com.طالرابمتاح على  " ،"أين تقع المغرب-3 
 consulté  https://www.diplomatie.ma:"، املوقعالجغرافيا-نظرة حول المغرب " اململكة املغربية، وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل، -4 

le 31/12/2018  
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مرتا، وهب اعلى جبل يف املغرب العريب الكبري ومشال افريقيا، وثاين قمة جبلية يف افريقيا بعد جبل  4167
مرتا" فوق 3190، أما عن سلسلة االطلس املتوسط أشهر جباهلا جبل "بويبالن ويقع جنوب مراكش 1"كليمنجارو"

جبل "سريوا  قمةوأما عن االطلس الصغري أو االطلس الصحراوي أعلى  ،مرتا" 3326ناصر  سطح املاء وجبل "بو
، وبالنسبة 2وبية فهي شبه جرداء مرت"، كما تتميز سفوحها الغربية بأهنا مغطاة باحلشائش والغابات أما اجلن 3304

للثانية املتكونة من سلسلة جبال الريف بأقصى الشمال، وهي متوسطة االرتفاع أعلى قممها توجد جببل "تدغني 
 مرت. 2456

هي ضيقة يف الشمال بسبب اقرتاب جبال الريف من  فهي ترتكز على السواحل،أما خبصوص سهول وهضاب املغرب 
اجهة االطلسية، وقليلة االرتفاع، وأراضيها خصبة جتري فيها أهنار وفرية املياه، ومنها سهول الغرب البحر، وواسعة على الو 

أكثر ارتفاعا وأمهها: سهول فاس، مكناس ومراكش وملوية العليا أما السهول الداخلية فهي  والشاوية والدكالة والسوس،
 .3ال ومتتاز بكثافة سكانية كبرية ووفرة االنتاجوالوسطى باإلضافة اىل االحواض الداخلية احملصورة بني اجلب

 الصحراء :  . ت

، 4عرب مساحتها الصحراوية وواحاهتا املتناثرة، وتتميز جبفافها وبرماهلا املغرب وراء االطلس الصغري جنوبامتتد صحراء 
ذن املناطق ،5مرت 200الكثبان الرملية منها عرق الشيب، ويصل ارتفاع بعض الكثبان الرملية اىل وتوجد هبا العروق و 

الصحراوية املغربية أضحت من أكثر املناطق اليت تشهد حركة ونشاطا سياحيا ملحوظا، حي  جيد السائح يف املناطق 
ما يعرف بالسياحة االستشفائية باالعتماد على مشن الصحراء الدافئة اليت تساهم يف عالج عديد من  الصحراوية

الت الصحراوية من برنامج ثري يشمل زيارات حلقول بعض الزراعات اخلاصة  االمراض، ويستفيد السائح خالل الرح

                                       
 ttps://www.maghrebvoices.com consulté le    :الرابطمتاح على أصوات مغاربية، -"توبقال... أعلى جبل بالمغرب الكبير" - 1

31/12/2018                                                          

  consulté le 31/12/2018 https://www.maarifa.org  متاح على الرابط جغرافيا ، -2 
   http://modakrati.blogspot.com/2017/10/tadariss.html: متاح على الرابط مقال "،المغرب وموارده السطحية"تضاريس  -3 

consulté le 31/12/2018  
 . 76، ص مرجع سابقعشي صليحة،  - 4
  consulté le 31/12/2018 https://ar.wikipedia.org :على الرابطمتاح ، مقال جغرافيا المغرب -5 

https://www.maarifa.org/
http://modakrati.blogspot.com/2017/10/tadariss.html
https://ar.wikipedia.org/
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من اهم مناطق السياحة  "الراشيدية"، بإقليماملوجودتان  كاحلناء والزعفران والورد البلدي، وتعترب مدينيت "مرزوكة و"أرفود"
  . 1من جرب اكتشافها ذالا سحرا ال يدركه الصحراوية اىل جانب "حماميد الغزالن"، يف اقليم "زاكورة" اليت ختفي بني كثباهن

 المعدنية:حمامات المياه   . ث

جتذب السياحة وتقدم وصفات عالجية  ،نوعة، من شالالت وعيون معدنية كربيتيةيتوافر املغرب على ذمكانيات بيئية مت
اجللدية، حي  توجد يف منطقة سيدي حرازم وعني اهلل، وموالي يعقوب، القريبة  باألمراضمضمونة للمرضى املصابني 

 54م، 1200من مدينة فاس التارخيية، عيون مياه معدنية غنية بالكربيت، تبلغ درجة حرارة املياه عند خروجها من عمق 
 املغربيعقوب اول حامة عصرية يف  وتعترب حامة موالي، 2درجة ، وهي غنية بالكالسيوم، النرتات واملغنيسيوم والصوديوم

بواصفات سياحية جيدة جتذب السياح من خمتلف أقطار العامل، وملوقع "فاس" ميزة ذات امهية خاصة يف املغرب وهي 
غزارة مياهها، حي  متتص الطبقات الكلسية يف االطلس االوسط املياه لتكون منطقة من املياه اجلوفية تتفجر منها يف 

سايس "، ومتتد مبدينة فاس قنوات املياه، مثل الشرايني لتصل اىل كل مسجد ومدرسة وبيت، سهل يسمى " سهل 
 .3وتتفجر فيها عيون هنر سبو وروافده

 المقومات التاريخية والثقافية: ثانيا: 

غارق يف  املغرب به ثقافات خمتلفة حي  جتد مزيج بني الثقافات فهي تدمج بني العاملني العريب واإلفريقي كما أن شعبها
تسمك بالعادات القدمية والرتاث املغريب القدمي رغم ظهور بعض مظاهر الثقافات العربية، غن كل هذه االمور بني االرث 
التارخيي واملؤهالت الطبيعية اخلالبة، جعلها االكثر غىن بني البلدان العربية واإلفريقية من حي  املواقع املدرجة على قائمة 

 الرتاث العاملي:

 

 

                                       
 consulté le  https://www.ultrasawt.com: متاح على الرابط"، مقال صحراء المغرب...وجهة للترفيه واالستشفاء" -1 

31/12/2018  

 consulté  https://www.alanba.com.kw:متاح على الرابط، مقال "حمامات المياه المعدنية في المغرب حياة نظيفة وعالج طبي" -2 
le 01/01/2019  

 77اجليزة ،مصر،ص ،2017، طبعة ، الطبعة االوىلاالعالمي ش.م.مس للنشر واالنتاج ، أطلاالعالم والسياحة"" أماين رضا، - 3

https://www.ultrasawt.com/
https://www.alanba.com.kw/
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 المواقع االثرية:    . أ

يتوفر املغرب مبزايا متعددة جتعلها من معامل السياحة الرئيسية يف مشال افريقيا واملنطقة العربية واملغاربية بشكل كامل، حي  
حيظى املغرب مبواقع سياحية اثرية جتذب انظار السياح، فما يلي اشهر االماكن السياحية االثرية يف املغرب املصنفة ضمن 

 الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو :  قائمة 

 السياحية التراثية للمغرب المواقع (: قائمة (II-11)الجدول رقم )

 الوصف التسجيل االسم
 المدينة العتيقة

 "لفاس"
شيدت مدينة فاس يف القرن تاسع ميالدي، حتظى فاس مبوقع اسرتاتيجي مهم باعتبارها ملتقى للطرق  1981

التجارية بني الشرق والغرب ، وحافظت على دورها الديين والثقايف والذي يربز جليا يف مسجد القرويني 
 املتواجدين يف قلب مدينة العتيقة األندلسينيواملسجد 

 مدينة مراكش

وكانت عاصمة للدولة املرابطة مث املوحدية، تضم املدينة  1072-1071بنيت مدينة مراكش سنة  1985
مسجد الكتيبة والقصبة واألسوار والبوابات االثرية واحلدائق، مث  العتيقة عددا هائال من املأثر التارخيية:

ا ان ساحة جامع كم استضافت هذه املدينة فيما بعد روائع اخرى كقصر الباهية وضريح السعديني،
 الفنا اليت تشكل مسرحا رائعا يف اهلواء الطلق اليت ادرجت على قائمة الرتاث غري املادي لإلنسانية   

قصر ايت بن 
 حدو

القصر هو عبارة عن جتمع بنايات تقليدية شيدت من الطني وأحيطت باألسوار، ويعترب قصر ايت بن  1987
 . املتميزة، منوذجا للسكن التقليدي باجلنوب املغريبحدو الذي يقع يف اقليم ورززات هبندسته 

مدينة مكناس 
 التاريخية

( لتكون مقرا عسكريا، لكنها اصبحت العاصمة حتت حكم 11اسس الرابطون منكاس يف القرن) 1996
مدينة مذهلة على االسلوب أنشأ  ( وهو مؤسس احلكم العلوي،1727-1672املوىل امساعيل)

االسباين املغريب، فأحاطها باألسوار العالية اليت خترتقها بوابات اثرية، كما هلا مزيج متناسق مؤلف من 
 االساليب االسالمية واألوروبية يف املغرب.  

مدينة تطوان 
 ()قديما تيطاوين

من القرن الثامن بصفتها صلة مهمة بني  ابتداءعرفت تطوان امهية خاصة من خالل احلقبة االسالمية  1997
وهذا ما جعل التأثريات االندلسية بارزة جليا يف اهلندسة  املغرب و االندلس ، مث بعد استعادهتا جمددا،

االكثر كماال  هي املعمارية و الفنون بصفة عامة، وتعترب املدينة لتطوان من أصغر املدن العتيقة املغربية،
 بعيدة عن التأثريات اخلارجية.حي  معظم االبنية بقيت 

موقع وليلي 
 االثري

تأسست العاصمة املوريسكية يف القرن الثال  ق.م وقد اعطتها االمرباطورية الرومانية امهية كبرية  2008
مجيلة عدة، والتزال اثار عديدة منها صامدة يف املوقع االثري يقع يف منطقة زراعية  بأثاروخصصتها 

 خصبة.  
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مدينة 
الصويرة)قديما 

 موغادور(

(، وقد بنيت يف افريقيا الشمالية وفقا 18تعترب الصويرة املثال الفريد للمدينة احملصنة اليت تعود اىل هناية) 2001
ملبادئ اهلندسة املعمارية العسكرية االوروبية اليت كانت سائدة يف ذلك العصر، م تأسيسها بقيت مرفآ 

 األول، اذ تربط املغرب وداخل البالد الصحراوية بأوروبا وباقي العامل.جتاريا عامليا من الباب 

مدينة مازاكان 
 البرتغالية

 ) الجديدة(

اليت اقامها املستكشفون الربتغاليون يف افريقيا  املنشآتتشكل مدينة مازاكان الربتغالية، ذحدى اوىل  2004
ت الربتغالية يف مزاكان اليت باتت اليوم جزءا التحصينا مازالتحي   الغربية وهم يف طريقهم اىل اهلند،

من مدينة اجلديدة جنوب غرب دار البيضاء، شاهدا استثنائيا على التأثريات املختلطة للثقافتني 
 االوروبية واملغربية واليت تظهر بوضوح يف اهلندسة املعمارية والتكنولوجيا والتنظيم املدين

 العاصمة الرباط،
الحديثة ومدينة 

تراث  تاريخية:
 مشترك

 ومن معاملها باتيب "الرباط العاصمة احلديثة ومدينة تارخيية تراث مشرتك" رشحت قائمة حتت عنوان: 2012
"الرواح" واالوداية" اللذان يقعان يف اجلانب الغريب من السور، ويتميزان هبندستهما املعمارية وزخارفهما 

 املنقوشة بعبارات باخلط الكويف، يعتربان من االجنازات املتميزة للفن املوحدي . وفارزيهمااملشبكة 

 اعتمادا على املواقع: من اعداد الطالبة المصدر:

 الرابط :متاح على  المدن المغربية المسجلة "تراثا عالميا""اململكة املغربية، وزارة الثقافة واالتصال، املواقع واملباين التارخيية املرتبة، " -
consulté le 01/01/2019 . http://www.minculture.gov.ma 

  https://whc.unesco.org/fr/list/331 consulté le 01/01/2019 "، موقع اليونسكو للرتاث، متاح على الرابط:مدينة مراكش" -
 1/2019https://whc.unesco.org/fr/list/793 consulté le 01/0"، موقع اليونيسكو للرتاث، متاح على الرابط "مدينة مكناس التاريخية -

 https://whc.unesco.org/fr/list/837 consulté le"،)قدميا تيطاوين( ،موقع اليونسكو للرتاث، متاح على الرابط: " مدينة تطوان-

01/01/2019 

   le 01/01/2019https://whc.unesco.org/fr/list/836 consulté" ،موقع اليونسكو للرتاث، متاح على الرابط: "موقع وليلي االثري -
  https://whc.unesco.org/fr/list/1058 consulté leط:، موقع اليونسكو للرتاث، متاح على الرابمدينة مزاكان البرتغالية")الجديدة("" -
 01/01/2019 
 https://whc.unesco.org/fr/list/1401 "، موقع اليونسكو للرتاث، متاح على الرابط :الرباط ،العاصمة الحديثة ومدينة تاريخية: تراث مشترك"  -

consulté le 01/01/2019.  
اضافة اىل هذه املواقع االثرية جعلت من مغرب وجهة سياحية عاملية للموروث التارخيي فهنا مواقع اخرى تسحر الزائر  

سويسرا املغرب الصغري الواقعة على جبال االبيض املتوسط –مدينة ذفران فنجد منها : اليها  من خمتلف االجناس
وعيون ام الربيع  اإلفريقية،، شالالت أوزود وهي اعلى الشالالت املائية يف مشال القارة يف املغرب وأريكاشالالت وادي ،

ل اجلميلة ومناظر واحة زاكورة يف جنوب شرق اململكة املغربية وتتميز بواحات النحي عينا، 47يصل عدد ام الربيع اىل 

http://www.minculture.gov.ma/
https://whc.unesco.org/fr/list/331%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/793%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/837%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/837%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/837%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/836%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/1058%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/1058%20consulté%20le%2001/01/2019
https://whc.unesco.org/fr/list/1401
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 ل" الذي يعترب أعلى جبل يف املغربوهو االخر جبل "توبقا الكثبان الرملية الفريدة تقع على جبال االطلس الصغري،
 .1اخل من املناطق الطبيعية سياحية  الساحرة اليت جتلب السياح من خمتلف البقاع اليها ..مرت. 4167والذي يبلغ ارتفاعه 

 المتاحف : ب: 

، ومتاحف علمية اثنوغرافيةميتلك املغرب ثروات أثرية وطبيعية وتارخيية غنية، من شأهنا خلق متاحف أثرية ومتاحف 
 : 2ومتاحف الفنون اجلميلة وغريها، ومن أبرزها

  : حيتوي هذا املتحف على بقايا أثرية يقع متحف تطوان االثري قرب ساحة الفدان ، متحف اآلثار بتطوان
تتكون من جمموعات هامة من اخلزف واالمفورات والفسيفساء والنقائش والنصب التذكارية  غنية ومتنوعة،

 نقود عتيقة، كما يتألف املتحف من حديقة ذات طراز أندلسي. جزاء هندسية وحنوثات من الربونز و وأ
  :مارية قصر الذي يعد حتفة معوهو يقوع باجلزء الشرقي لقصبة طنجة وهي عبارة عن متحف القصبة بطنجة

وعناصر ذات صبغة اوروبية   خشبية متنوعة، سقفيهمتزج بني الطراز املعماري املغريب املشتمل على زخارف  متميزة
وهو يعطي صورة عن الدور التارخيي  كاألعمدة والتيجان الرخامية والتيجان املنتصبة بالفناء الداخلي للقصر،

 افريقيا وأوروبا حبك موقعا اجلغرايف الذي اهلها لتكون ارض الذي لعبته منطقة شبه اجلزيرة الطنجية يف الربط بني
 لقاء وتبادل البحر االبيض املتوسط.

 :يقع املتحف االثنوغرايف ملدينة شفشاون بالقصبة التارخيية بساحة وطاء محام، المتحف االثنوغرافي بشفشاون 
فهو حيتل موقعا متميزا داخل اسوار القصبة اليت تشكل من عدة معامل هندسية وحديقة أندلسية الطراز متتد على 

، حي  فيه مرت مربع كما حيتل املتحف مكانة خاصة يف تاريخ وطبوغرافية املدينة  2000مساحة تفوق 
ة االندلسية و املقومات احمللية للمنطقة من التحف اليت جتسد ذلك التمازج بني املؤثرات احلضري جمموعات خمتلفة

 اليت تعرب عن تقاليد الشفشاونية االصلية ذات اجلذور االندلسية.
  متحف

لك التاريخ حىت الفرتة االسالمية وذيقدم متحف االثار بالرباط للزائر تاريخ املغرب منذ فرتات ما قبل  االثار بالرباط :

                                       
 consulté le  https://www.batuta.com:ماح على الرابط، مقال "مناطق لسياحة المناظر الطبيعية في المغرب 10"أفضل  -   1

01/01/2019. 

 consulté le  http://www.minculture.gov.ma: متاح على الرابط، تراث المادي ، المتاحف""اململكة املغربية، وزارة الثقافة واالتصال،  - 2  

01/01/2019  

https://www.batuta.com/
http://www.minculture.gov.ma/
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، أدوات العصر احلجري احلدي ، كتابات ليبية وبربرية، جمموعات رومانية بواسطة قطع خمتلفة) أدوات االنسان القدمي
مللك جويا الثاين راس ا خاصةبرونزية ومرمرية ، وقطع خزفية اسالمية....كما يتوفر املتحف على اشهر التحف الربونزية 

 .لك التماثيل الربونزية االخرىوراس كاطون وكذ
 :يقدم متحف دار اجلامعي معرضا دائما للفنون واحلرف التقليدية مبكناس،  متحف دار الجامعي بمكناس

هذا التصور اجلديد اىل ابراز غىن وتنوع اجملموعات املتحفية اليت تزخر هبا هذه املؤسسة،  باألساسيهدف 
، املدينة، كما يعرض بعض النماذج الغنية من طرز مكناس لسكانثقافية -وبارتباط وثيق باهلوية السوسيو

 واللباس التقليدي، خشب اهلندسة املعمارية ...اخل.
 : يرجع تاريخ البناية اليت حتتضن متحف سيدي بن عبد اهلل اىل متحف سيدي محمد بن عبد اهلل بالصويرة

القرن التاسع عشر، يقدم للزائر معطيات تارخيية عن املدينة واإلقليم منذ احلضارات احلجرية اىل الفرتة الفينيقية 
املوروث الثقايف احمللي )آالت املوسيقية الشعبية، والطوفسية، مناذج من  ة مث الرومانية، كما يعرض املوريتاني

 التحف الفنية املصنوعة من اخلشب، جمموعة من زرايب منطقة الصويرة...اخل(.

ومتحف  متحفي برج النور والبطحاء بفأس، ومتحف دار السي سعيد مبراكش، اخرى مثل اىل جانب متاحف
اخلزف بأسفي ومتحف الفنون املعاصرة بطنجة، اليت تعرض احلياة الفنية هلذه اجملموعة ، وأدوات العزف والصور 

 .  1والوثائق وخمتلف التقاليد والعادات

 التراث الثقافي والشعبي : ت: 

لعديد من الدول اليت اخنرطت يف فاملوروث الثقايف او الرتاث الثقايف اليوم اصبح من املرتكزات االقتصادية املهمة يف ا
وتنشيط سياحتها، كما ميكن القول انه  مداخيلهاتراثها واستغالله يف حتسني اقتصادياهتا والرفع من  تأهيلجتربة 

ن مثلما هو احلال بالنسبة للموروث الثقايف املغريب الذي يصنف من أغىن اشكال الرتاث على الطاقة املتجددة "
حيظى مبؤهالت تراثية ثقافية متميزة أصيلة ومتنوعة من عادات وتقاليد اليت ختتلف من منطقة هو ، 2املستوى العاملي

اىل اخرى من اجملتمع املغربني منها امناط الزي والباس التقليدي وصناعة التقليدية  كصناعة السجاد املغريب، وصناعة 

                                       
: على الرابط متاح، " متاحف اثرية بالمغرب تحكي عن تعاقب الحضارات وتنوع المعثورات" - 1

machahid24.com/culture/174508.html consulté le 02/01/2019https://  
  https://www.hespress.com/opinions/15253.htmlconsulté le:  متاح على الرابط، "التراث الثقافي المغربي والتوظيف التنموي" -2 

02/01/2019.  

https://machahid24.com/culture/174508.html%20consulté%20le%2002/01/2019
https://machahid24.com/culture/174508.html%20consulté%20le%2002/01/2019
https://www.hespress.com/opinions/15253.html
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يب اليت لك الطبخ املغر ة، واضافة اىل ذحتفاالت وطقوس اليت ختص كل منطقاالواين النحاسية، وايضا يف شكل ا
 .ية مرتسخة حسب كل منطقةتشكل عادات غذائ

كما تشتهر املغرب بفنها الشعيب الرائع، حي  يعترب الفلكلور املغريب من فن الشعبية املميزة واليت حياول كل سائح   
الرتاثية، وهناك مهرجانات تقام كل سنة يف املغرب  واملوسيقيةتعلمه وتقليده، باإلضافة اىل االغاين املغربية الشعبية 

ومهرجان "تيميتار"  مهرجان "احيدوس" بعني اللوح، الثقافية نذكر منها:إلحياء الفلكلور املغريب و الفنون الشعبية 
ومهرجان مراكش للفنون الشعبية" الذي يقام كل سنة منذ ، 1ومهرجان الوطين" لعبيدات " الرمل خبريبكة بأكادير

عقود مبثابة متحف حي وسجل تارخيي فين يوثق تعبريات فنية تنفتح على بصمات وتأثريات عربية وأندلسية وامازيغية 
 .2وافريقية تبدو بشكل متمايز او يف صيغ امتزاج حضاري متعدد االلوان

 : للمغربمقومات المادية  .2

ته الطبيعية والتارخيية والرتاث الثقايف الشعيب الغين املميز يف امكاناالتنوع الفريد و حيظى املغرب اضافة اىل هذا الكم و 
بإمكانات سياحية مادية اليت تتمثل يف طاقة فنقدية باختالف تصنيف وحداهتا لتتناسب مع  ،بالعادات والتقاليد

وشبكة اىل البنية التحتية كالطارقات، املطارات، املوانئ خمتلف املستويات االقتصادية واالجتماعية للسائحني، اضافة 
  . املغربية على املستوى العاملي واملغارييب. لك من استقطاب املزيد من السياحةاالتصاالت وما يرتتب على ذ

 خدمات الفندقية و االيواء الفندقي: أوال: 

وحتقيقا هلذا الغرض وضعت الدولة املغربية  يعد  االيواء السياحي احد احللقات الرئيسية يف سلسلة القيم السياحية،
اسرة جديدة،  200.000ة حجم القطاع وطاقته االستيعابية، مع انشاء ف،هدفت اىل مضاع 2020"روية  اسرتاتيجية

ومن املتوقع ان تساعد هذه الطاقة االستيعابية اجلديدة يف مضاعفة عدد السياح، ويظهر هذا التطور يف الطاقة 
 ايل: حسب اجلدول الت 2017-2007خالل الفرتة  للفنادق االستيعابية

 

                                       
  https://ar.welovebuzz.com/18027 consulté: متاح على الرابطمقال  ،"مهرجات المملكة واكثرها إحياء لثقافتنا وحضارتها10أهم  " -1 

. le 02/01/2019 
 :متاح على الرابط، مقال ""الفنون الشعبية... شاهد على االصالة والتنوع في المغرب - 2
 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/9/30 consulté le 02/01/2019 

https://ar.welovebuzz.com/18027%20consulté%20le%2002/01/2019
https://ar.welovebuzz.com/18027%20consulté%20le%2002/01/2019
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/9/30%20consulté%20le%2002/01/2019
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خالل الفترة عدد االسرة عدد الفنادق و  الطاقة الفندقية المصنفة حسب: تطور ((II-12)الجدول رقم )
2007-2017 

  معدل التغير عدد االسرة عدد الفنادق السنوات
 %)عدد االسرة(

2007 1544 143221 / 
2008 1720 152936 6.78 
2009 1806 164612 7.63 
2010 2003 174019 5.71 
2011 2003 187874 7.96 
2012 2521 200091 6.50 
2013 3006 211611 5.76 
2014 3178 221611 4.72 
2015 3509 231334 4.38 
2016 3690 242707 4.91 
2017 / 251206 3.5 

     Source : Haut_commissariat au plan du Maroc, « le Maroc en chiffres     

2007,2008,2009 »,tourism,p104-107.site https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en- chiffres_t13053.html 

02/01/2019. 

-ministére du Tourisme : "tourisme en chiffres,Fréquentation hoteliére, Évolution par destination de la 

capacité hôtelière classée en lits :2010-2017 https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-

chiffres/capacite-dhebergement  consulté le 02/01/2019  

من اجلدول املرفق اعاله نالحظ أن املغرب شهد هنضة سياحية ضخمة من خالل تطور احلظرية الفندقية فيه اذ سجلت 
منوا مهما على مستوى خمتلف اصنافها باململكة،  2016اىل غاية  2007الوحدات الفندقية له خالل الفرتة من حصيلة 

عن  %9.10مرتفعة يف ذلك مبعدل منو  2016وحدة فندقية عام  3690حي  بلغ جمموع الوحدات الفندقية ما يقارب 
 .2007عام 

 2016وحدة فندقية عام  1041ويف اطار تنويع االيواء السياحي للمغرب بلغ عدد الوحدات الفندقية املصنفة حوايل 
 %22.67س جنوم، ومتثل فنادق من صنف ثالث جنوم بنسبة محللفنادق من صنف اربع و  %27.38موزعة على 

من امجايل الفنادق  %26.80سبة نالفنادق من صنف جنمة واحدة ب اأم ،%23.15وفنادق من صنف جنمتني بنسبة 
 الشكل التايل يوضح ذلك:امجايل الفنادق، و من  %71.78املصنفة، أما عن الوحدات الفنادق الغري املصنفة واليت متثل 

 

https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-%20chiffres_t13053.html
https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/capacite-dhebergement
https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/capacite-dhebergement
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 (2016-2007)تطور عدد الفنادق حسب فئة التصنيف للفترة : (II-05) الشكل رقم

 
 (03من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم)المصدر: 

أما عن الطاقة االستيعابية للفنادق يف املغرب هي االخرى اليت كان هلا تطور ملحوظ طيلة فرتة  الدارسة واليت وصلت اىل 
سرير، مقسمة اىل  141322، فيه بلغ حوايل 2007مقارنة بعام  %5.37مرتفع مبعدل منو  2017سرير عام  251206

من االمجايل االسرة واملوزعة  %61.61سرير اي متثل  154776ليت بلغت الطاقة االستيعابية للوحدات الفندقية املصنفة وا
من صنف) اربع ومخس جنوم(، تاليها الطاقة االستيعابية للفنادق من صنف ثالث جنوم بنسبة  %56.93على 
 للصنف جنمة واحدة. %10.05و، %11.14بعدها من صنف جنمتني بنسبة ، 21.88%

، والشكل املوايل االسرة من االمجايل %38.39دق الغري املصنفة وبالغة نسبتها أما عن الطاقة االستيعابية للفنا
 يوضح ذلك :   
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 2017-2007: تطور الطاقة االستيعابية للفنادق حسب التصنيف للفترة (II-06)الشكل رقم 

 

 (03) من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقمالمصدر: 
الفندقي يف املغرب يسري بوترية سريعة وخاصة بالنسبة للفنادق الفخمة اليت حققت منوا جيدا اىل ومنه نالحظ ان العرض 

وهذا ما يكاد أن  2017سرير عام  88110جنوم( اىل ما يقارب  5.4ان وصل جمموع الطاقة االستيعابية للفنادق)
 املغرب واملوجهة للطبقة املتوسطة وهذا ما يتجاوز العرض الفندقي بالنسبة للفنادق املتوسطة واليت تعرف بعض النقص يف

ال ميلكون  الذين يضيع على املغرب عددا كبري من السياح من حوض البحر االبيض املتوسط ومن الدول اجملاورة،
امكانات مادية اليت تسمح هلم مبجاراة اسعار الفنادق الفخمة يف املغرب ومن هذه االخرية نالحظ ان املغرب ال يعاين 

 ها اال انه جيب أن يراجع اسعار هذه الفنادق حىت تصبح تنافسية اكثر .نقص في

 النقل في المغرب:ثانيا : 

مهمة ومتنوعة شهدت خالل السنوات االخرية تطورا كبريا، متثل يف توسيع ومتديد الطرق نقل يتوفر املغرب على بنية 
، لكونه يشكل أساس البنية التحتية اليت يعتمد عليها السيارة، والطرق والسكك احلديدية، وبناء املوانئ واملطارات

 لتنشيط وتنمية القطاع السياحي بالتحديد. 

 : النقل البري  

، فان الشبكة الطرقية املغربية اليت تشرف عليها وزارة التجهيز 1990فرباير 1تاريخ  620-83-2وفقا للمرسوم رقم 
وذقليمية، واليت يبلغ طوهلا وطرق وطنية، جهوية، ف : طرق سيارة، والنقل واللوجيستيك قد مت تصنيفها اىل اربعة أصنا
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28%  

53%  

19%  

كلم جهوية   11157وطنية،  كلم  1582كلم )منها   57334كلم من الطرق السيارة حوايل   1770باإلضافة اىل 
 : 1( واملوضحة يف الشكل التايلكلم ذقليمية  30395و

 في المغرب التوزيع حسب أصناف الطرق(:(II-07)الشكل رقم 

  طريق جهوي     طريق وطنية        طريق اقليمية

                    Source : http://www.equipement.gov.ma consulté le 04/01/2019  

ويطمح  ،2كلم  572كلم،   478والعمل جار على اجناز  دمة،كلم من الطرق السريعة يف اخل  1093وميلك املغرب 
كلم من الطرق   3400من الطرق السريعة و 2100، اىل اجناز 2035طط الطرقي املسطر يف افق اطار املخاملغرب يف 
  .3السيارة

فهي  ،واجلودةتشغل شبكة السكك احلديدية املغربية مرتبة رائدة على املستوى العريب واإلفريقي من حي  التنافسية 
يتوفر هبا  مكهربة،سكة  %73كلم، منها   3600بلغ طول السكة احلديدية  2017سنة تشهد تطورا ملحوظا ففي 

 .4قاطرة 250وحمطة  133

 

                                       
  http://www.equipement.gov.ma/ consulté le: متاح على الرابط  باألرقام  اململكة املغربية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك -1 

04/01/2019.     
 . املرجع نفسه  2
" تقرير صدر يف املوقع: المدن  الثمانية التي يعتزم المغرب انجازها من بينها ربط الناظور بهذه"تعرف على الطرق السيارة  - 3

https://www.nadorcity.com consulté le 04/01/2019./  

 /consulté le  https://www.oncf.ma/ar:متاح على الرابط،  "2017أهم معطيات  " اململكة املغربية، املكتب الوطين للسكك احلديدية، -4 

04/01/2019 . 

http://www.equipement.gov.ma/
http://www.equipement.gov.ma/AR/gouvernance/chiffres-cles/Pages/Chiffres-cles.aspx%20consulté%20le%2004/01/2019.%20%20%2004/01/2019
http://www.equipement.gov.ma/AR/gouvernance/chiffres-cles/Pages/Chiffres-cles.aspx%20consulté%20le%2004/01/2019.%20%20%2004/01/2019
https://www.oncf.ma/ar/
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 : 1اجناز مشاريع كربى ومهيكلة تتكون اساسا من  2018من شأن تطوير الشبكة السككية عرفت املغرب سنة 

  كلم، مع جتديد النفق الرابط بني سال والرباط .130ى طول الدار البيضاء علبني القنيطرة و تثلي  السكة 
 كلم.120مراكش على طول -التثنية الكاملة حملور الدار البيضاء 
  وابن كرير لتتحول من  وجده وتشييد حمطات سككية جديدة بكل من طنجة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء

  جمرد نقط.
وفق مقاربة تشاركية لرسم مستقبل  2040سككي املغريب يف افق  خمططقامت الدولة املغربية ببلورة وتنزيل كما 

ميناء  12منها ربط  ،شاريع لتطوير الشبكة املغربيةوالذي يتضمن جمموعة من االجراءات واملالنقل السككي، 
ترتاوح ما بني طوط ذات السرعة فائقة كلم، ومشاريع لتوسيط الشبكة عن طريق خ  100طوهلا بالسكة احلديدية 

مطارا دوليا بالسكة  15لك ربط كذو  مدينة حاليا(، 23مدينة مغربية )مقابل  43كلم/ساعة، وربط   320و220
الف منصب شغل، كما بلغت امليزانية املخصصة هلذه املشاريع حوايل  300حاليا(،وخلق  1احلديدية )مقابل 

 .  2مليار درهم 375
 النقل البحري  : 

 موزعة ميناء  39كلم، كما يتوفر   3500املغرب مبوقع االسرتاتيجي حي  يتوفر على واجهتني حبريتني بطول يتميز 

موانئ جهوية للصيد أمهها املهدية،  10أمهها ميناء الناظور، طنجة، احملمدية، ..(، ) خارجيةميناء للتجارة  13)
 .3موانئ ترفيهية 7، موانئ حملية للصيد 9رة...اخل(، واجلديدة الصوي

                                       
 .مرجع سبق ذكره، ""المشاريع الكبرى المنجزةاململكة املغربية، املكتب الوطين للسكك احلديدية،  - 1
 . نفسهرجع امل - 2
 ألرقام، مرجع سبق ذكره.اململكة  املغربية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك با - 3
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مسافر مسجال  2189858ما يقدره  2017سنة  الوطنية للموانئ بلغ حجم رواج املسافرين باملوانئ التابعة للوكالة
مقارنة مع السنة املاضية ويتوزع هذا الرواج حسب املوانئ كما يلي :  %14.7بذلك ارتفاعا بنسبة 

 
  / https://www.anp.org.ma :للوكالة الوطنية للموانئ  2017على معطيات التقرير السنوي  اعتمادامن ذعداد الطالبة  المصدر:

سائح، مقابل  222524حي  بلغ ، %34.4اخنفاضا بنسبة  2017كما سجل سياح العبارات برسم سنة 
 : 1ويتوزع هذا الرواج حسب أهم املوانئ كما يلي 2016سائح سنة  339027

 ؛%75 -سائح أي 23590طنجة المدينة: 
 ؛%37.8 –سائح اي  105892 الدار البيضاء:

  ؛%30.3+سائح اي  93042 أكادير:
 :النقل الجوي  

مطار دويل ) مطار  18مطار موزعة على املدن الكربى للمملكة، منها  26يتوفر املغرب على رصيد مطارايت يتكون من 
 .2مطار وطين )الدار البيضاء، ذفران، تازة، ...اخل( 08حممد اخلامس الدويل، مراكش املنارة، الرباط سال  ...اخل(، و

اململكة املغربية حي  تتوفر على أسطول ن أهم وأكرب شركات طريان يف "الرام" موتعترب شركة اخلطوط امللكية املغربية 
، وتعترب "الرام" اول ناقل للسياح الوافدين 3طائرة تستخدم واحدة منها بشكل حصري لنقل البضائع  57متكون من 

                                       
ا : ، متاح على الرابط  15،ص  "2017،" تقرير السنوي الوكالة الوطنية للموانئ املغربية  - 1

https://www.anp.org.ma/Ar/RapportsAnnuel/rapport_Ar_2017.pdf consulté le 04/01/2019  
 .،20، صسبق ذكره مرجع ،باألرقاماململكة املغربية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  - 2
  ar/ consulté e 11/01/2019-https://www.royalairmaroc.com/ma :متاح على الرابط"، ا"االسطولاخلطوط امللكية املغربية،  -3 

67% 

1% 

32% 

 توزيع رواج المسافرين حسب الموانئ في المغرب(:II-08)الشكل رقم 
 الناظور احلسيمة  طنجة املدينة

https://www.anp.org.ma/
https://www.anp.org.ma/Ar/RapportsAnnuel/rapport_Ar_2017.pdf%20consulté%20le%2004/01/2019
https://www.anp.org.ma/Ar/RapportsAnnuel/rapport_Ar_2017.pdf%20consulté%20le%2004/01/2019
https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/node_8648/node_8649/node_8650%20consulté%20e%2011/01/2019
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ماليني سائح بفضل عقود الشراكة اليت هنجتها الشركة مع وزارة السياحة ومؤسسات مثل  3.5على املغرب، ذذ سجلت 
 . 1جديدة خطوطاملكتب الوطين للسياحة واليت متثلت يف فتح 

ين ، الذيف عدد الركاب %11.63ارتفاعا مهما بلغ  2017ة النقل اجلوي يف املطارات املغربية، خالل عام سجلت حرك
، ولكون ان قطاع النقل اجلوي الية اساسية وفعالة لالندماج اجلهوي وللتنمية 2حلوا يف خمتلف حمطات مطارات اململكة

بانتهاج  قامت اململكة املغربيةوكذا وسيلة لدعم وتنمية السياحة، ومن اجل تطوير هذا القطاع  االجتماعية واالقتصادية ،
ططا الذي يشكل خم 2035املغريب يف افق ( ذعادة تنظيم اجملال اجلوي AREAM عدة مشاريع من بينها مشروع )

يروم مالئمة شبكة الطرق اجلوية وتطوير  ،2035رئيسيا من أجل تطوير القدرة االستيعابية للمجال اجلوي املغريب يف افق 
 . 3احلركة اجلوية وكذا ضمان النقل اجلوي مع مراعاة كل شروط السالمة

 االتصاالت في المغرب : ثالثا: 

تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد املفاهيم احلديثة اليت استطاعت خالل السنوات القليلة املاضية أن تقفز 
ىل عتبات االلفية الثالثة بثبات، وذلك عرب تسخري شىت االدوات والوسائل املتطورة يف جمال االتصاالت بصناعة السياحة ا

فقد تسابقت مجيع اجلهات واملؤسسات املعنية بالسياحة والسفر يف وتقنية املعلومات يف االرتقاء مبسرية القطاع احليوي، 
ائمة على احدث ما توصلت اليه الشركات الرائدة عامليا يف حقل خمتلف احناء العامل فيما بينها من اجل تقدمي خدمات ق

 .4املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

فعلى هذا السياق شهد قطاع االتصاالت منوا ملحوظا خالل السنوات اخلمس املاضية على مستوى املؤشرات الرئيسية 
ومنها على اخلصوص ما يتعلق بعدد املشرتكني ومنو استخدام تقنيات االتصال يف اململكة املغربية، فبالنسبة للمشرتكني بلغ 

                                       
  https://assabah.ma/282605.htm consulté le 11/01/2019 :متاح على الرابط"، مقال ثماني طائرات ستعزز أسطول "الرام"  -1 
  http://www.alyaoum24.com/1024698.html: متاح على الرابط"، مقال "الول مرة... مطارات المغرب تحقق أرقاما قياسية -2 

. consulté le 11/01/2019 

 http://www.equipement.gov.ma متاح على الرابط:"، المشاريع الكبرىواملاء، " واللوجستيكاململكة املغربية ، وزارة التجهيز والنقل  -3 

consulté le 11/01/2019./ 

  https://www.albayan.ae/economy: متاح على الرابطمقال  " تكنولوجيا المعلومات تقفز بقطاع السياحة والسفر في المنطقة"، -4 

 consulté le 11/01/2019 

https://assabah.ma/282605.htm%20consulté%20le%2011/01/2019
http://www.alyaoum24.com/1024698.html%20consulté%20le%2011/01/2019
http://www.alyaoum24.com/1024698.html%20consulté%20le%2011/01/2019
https://www.albayan.ae/economy%20consulté%20le%2011/01/2019
https://www.albayan.ae/economy%20consulté%20le%2011/01/2019
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كما عرف سوق االنرتنت تطورا سريعا  ،12016مليون مشرتك يف سنة   41عددهم فيما يتعلق باهلاتف احملمول كثر من 
د جاوزت وبذلك تكون حظرية مشرتكي االنرتنت ق، 2015مقارنة مع سنة  %18حي  سجل منوا بنسبة  2016سنة 
 .2%50.4، وقد انعكست هذه النتائج اجيابا على نسبة نفاذ خدمة االنرتنت اليت بلغت 2016مليون مشرتك متم  17

 وكاالت السياحة واالسفار : رابعا:  

 األسفارنقطة بيع(، متثل تقريبا مجيع الفاعلني يف توزيع  955وكالة ) حوايل  762يصل عدد وكاالت االسفار حاليا اىل 
ويتمركز أكثر من نصف هذه الوكاالت يف مدينيت الدار البيضاء ومراكش، وتشتغل أساسا على حجز وتسليم سندات 

 .3النقل وتنظيم الرحالت ذات الصبغة الدينية )احلج والعمرة(

 تحليل اتجاهات الحركة السياحية في الدول المغاربية: المبحث الثاني :

حدة املنافسة بني دول العامل الجتذاب أكرب عدد ممكن من السياح  ة تؤكد استمراريةاحلركة السياحياجتاهات ان دراسة   
عدد الدول النامية الساعية لتطوير قطاعها السياحي من اجل احلصول على نصيب من السياحة من ناحية، وتزايد 

وتنوع جماالت القطاع ة تزايد النمو السياحي يف العامل الدولية من ناحية اخرى، كما توضح متابعة احلركة السياحي
ما االسرع يف النمو عامليا مقارنة بالقطاعات االخرى، وحسب اصبح واحد من القطاعات االكرب و  السياحي، حبي 

ة منو سائح بنسبمليون  322اشارت اليه املنظمة العاملية للسياحة عن ارتفاع عدد السياح الدوليني الوافدين لـ مليار و
مليون سائح على املستوى  920، وبـ 2016مليون سائح عام  250، باملقارنة بنحو مليار و20174عام  %7بلغت 

كما ، %6.08بنسبة منو بلغت مليون سائح  570ما عن عدد السياح املغادرين بلغ حوايل مليار و، أ2007العاملي عام 
مث  2014تريليون دوالر عام  1.45اىل  2007تريليون دوالر عام  1.02زادت العوائد السياحية على املستوى العاملي من 

 .20175تريليون دوالر عام  1.53لريتفع اىل 

                                       
  https://www.alaraby.co.uk   consulté leالرابط تاح على "، مقال معام االتصاالت في المغرب 2018"عز الدين املنتصر باهلل: -1 

11/01/2019 
 : متاح على الرابط، 18،ص  "2016التقرير السنوي "الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت،  - 2
 annuel consulté le 11/01/2019-https://www.anrt.ma/ar/publications/rapport 

 : متاح على الرابط، "توزيع االسفار"التقليدية واالقتصاد االجتماعي، اململكة املغربية، وزارة السياحة والنقل اجلوي والصناعة  - 3
 https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/3520 consulté le 11/01/2019 

4
 - http://www2.unwto.org/content/why-tourism consulté le 05/02/2019 .  

5
 - https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD consulté le 05/03/2019.   

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.anrt.ma/ar/publications/rapport-annuel%20consulté%20le%2011/01/2019
https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/3520%20consulté%20le%2011/01/2019
http://www2.unwto.org/content/why-tourism%20consulté%20le%2005/02/2019
https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD%20consulté%20le%2005/03/2019
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 ف نعرض نصيب الدول املغاربية منها ضمن العناصر التالية : وعلى هذا السياق سو 

I.   ة في الجزائريالحركة السياحاتجاهات: 

يف اجلزائر  ةالسياحي عوائدالسوف نتناول يف هذا املبح  دراسة تطور حركة السياحة الدولية يف اجلزائر باإلضافة اىل ذلك 
  :   (2017-2007من خالل الفرتة )

 :)البشرية( لجزائرتطور التدفقات السياحية ل  .1

من  %11.33، و ميثل هذا العدد 12017مليون سائح يف عام  2.5الوافدين اىل اجلزائر حوايل  بلغ عدد السياح الدوليني
امجايل السياح الدوليني الوافدين للدول املغاربية باستثناء ) ليبيا وموريتانيا ( لعدم تصرحيها او عدم وجود احصائيات 

 20، وشكل منهم الف سائح 170اخلاصة هبا يف املنظمات الدولية، كما بلغ نصيب السياحة الصحراوية اجلزائرية حوايل 
، 2%11.65مليون سائح بنسبة منو بلغت  5.058الف سائح اجنيب، أما عن عدد السياح املغادرين من اجلزائر بلغ 

 :(2017-2007الشكل املوايل يوضح تطور حركة السياح الدوليني يف اجلزائر خالل الفرتة )و 

 (2017-2007)حركة السياحة الدولية في الجزائر خالل الفترة ال: تطور (II-09)الشكل رقم

       
 (04: من ذعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر

                                       
 (.04انظر امللحق رقم ) - 1
  2 مرجع نفسه. -

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 السياحة المغادرة السياحة الوافدة



واقع قطاع السياحة في الدول المغاربية  وتحليل  دراسة   الفصل الثاني:  

 

 156 

 من السياحة الدولية : شطرينمن الشكل املوضح عاله سوف حنلل 

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن حركة السياح الوافدين اىل اجلزائر خالل الفرتة السياحة الدولية الوافدة :  -
( 2013-2007)، املرحلة االوىل وكانت ما بني وميكن ان نقسم التمثيل البياين اىل فرتتني رئيسيني (2007-2017)

ائح مبعدل منو بلغ حوايل مليون س 2.733واليت شهدت تزايد مستمر يف التدفقات البشرية اليت بلغ أقصى توافد هبا 
( حي  شهدت حركة 2017-2014)ص املرحلة الثانية واليت كانت ما بني ، واما فيما خي2013عام  3.75%

سجلتا معدل منوا سلبيا  2015-2014السياح الوافدين اىل اجلزائر يف هذه الفرتة تذبذب بني الفرتات ففي عامي 
ولكن هذه ، 2017مليون سائح خالل عام  2.441ليصل اىل  %20.20مث لريتفع اىل ، %-25.68بلغ اقصاه 

فهي تعرب عن ضعف عدد السياح الوافدين مقارنة مع بلدان السياحية وخاصة اجملاورة االرقام لو عربت عن شيء 
 اليت تتمتع باقل مما تتمتع هبا اجلزائر فضال عن ضعف اهلياكل السياحية وعدم قدرةاملتواجدة ضمن القطر املغاريب و و 

اليها، وكذلك  لوافدينالدولة على تلبية احتياجات السائح وهذا احد ابرز االسباب يف تراجع وقلة اعداد السياح ا
من االسباب املرشحة الن تكن كعائق هلا وهي ارتفاع تذاكر النقل اجلوي واليت تأثر سلبا على انتقال السياح اىل 

الزائر للجزائر يكون امر اخر الذي جيعل السائح االجنيب  كن أنمن املناطق البعيدة، كما مياجلزائر وخاصة االجانب 
يعود ثانية هلا، هو كلما قدم فوج سياحي للجزائر توفر له الدولة فرقة من االمن )الدرك الوطين( تتنقل مع  ال ان

ن تاح يضلسياح ولكن هو يكون غري مر امين ل وزارة ترى أن هذا االمر هو احتياطالسائح اينما ذهب، حي  أن ال
وفر اسطول انه مراقب، وهدا ميكن ان تستبدله بالشرطة السياحية اليت تعرف غياب تام على مستوى اجلزائر، وعدم ت

ة واالمان للسائح، مع غياب توفر يف هذه املواصالت سبل الراحمواصالت خمصص لنقل  الوفود السياحية حي  
 .واليت ميكن هلا ان جتذب سائح للتوجه اىل اجلزائردويل اسرتاتيجية تسويق املنتجات السياحية على املستوى ال
فنجد السوق  2016للسياحة اجلزائرية يف اجلزائر يف سنة  املصدرةأما عن حتليلي السوقي الهم االسواق العاملية 

وهذا راجع لعالقات اجلوار  من امجايل السياح الوافدين هلا %43.48الف سائح بنسبة  886.5املغاربية حي  بلغ 
مث تاليها السوق  توفري التسهيالت املمنوحة حلركة السياحة الدولية الوافدة من املنطقة املغاربية،وعامل املسافة و 
 .1%12.96األوروبية بنسبة 

                                       
 (05امللحق رقم) انظر- 1
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راسة للجزائر ارتفاعا ملحوظا طيلة الفرتة الزمنية حمل الد العكسيةعرفت السياحة  السياحة الدولية المغادرة: -
مقارنة  %11.65، بنسبة منو قدره 2017مليون سائح مغادر لعام  5.058اذ بلغ فيها حوايل  (2007-2017)

بعد حتسن الوضع االمين للدول اجلوار وخاصة تونس اليت تعترب من بني  وهذا، 1بنفس الفرتة من العام املاضي
سائح  800االرقام الرمسية عن زيادة حوايل مليون و  كشفت يالوجهات السياحية االوىل واالفضل للجزائريني، ح

مليون سائح  2.50اىل  2017، لريتفع العدد عام 2016مليون سائح عام  5.700جزائري زاروا تونس من امجايل 
، وهذا راجع لعدة اعتبارات من امهها القرب اجلغرايف اوال، 20162مقارنة بعام  %38.8جزائري اي بزيادة تقدر بـ 

ابط التارخيية والثقافية العميقة، باإلضافة اىل مستوى االسعار و لعادات والتقاليد بني الشعبني، ناهيك عن الر وتشابه ا
   املقدمة هلم. وجودة اخلدمات

وبالرغم من بروز بعض الوجهات السياحية اجلديدة يف اآلونة االخرية كرتكيا الذي بلغ عدد السياح املغادرين اليها حوايل  
لكنها مل تتغلب على الوجهة السياحية التونسية، ومن االسباب املرشحة  2017ح جزائري خالل عام الف سائ 220

 الرتفاع الطلب على السياحة املعاكسة اي اهنم يفضلون الوجهات األجنبية بدال من احمللية منها: 

 عدم توفر ظروف سياحية مالئمة هلم؛ -
   مع القدرة الشرائية هلم، فاجلزائري خيتار السعر قبل أن خيتار البلد؛ تتالءمارتفاع مستوى االسعار اليت ال  -
نوعية اخلدمات املقدمة وطريقة التعامل مع السائح االجنيب واجلزائري عكس الوجهات السياحية  -

     االخرى و خاصة اجملاورة هلا؛ 
 :)الجزائر( عائدات السياحة الدولية  .2

ل لالقتصاد الوطين للعديد من الدول، فهي السياحي من اهم مصادر الدخ من االنفاق تعترب االيرادات السياحية املتأتية
ية وذلك مبا ينفقه تساهم بفعالية يف زيادة الناتج احمللي كما تعترب مصدرا مهما من مصادر اكتساب العمالت االجنب

وبالرغم من هذه االمهية اليت يكتسها على القطاع اال ان دولة حبجم  ،3على السلع واخلدمات من هذه العمالت السائح 

                                       
 (.04انظر امللحق رقم) - 1
 .2017احصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية  - 2
طرق احتساب الدخل السياحي بين هموم الجانب النظري ومعوقات الجانب " مقالة بعنوان مها عبد الستار السامرائي،امساعيل حممد علي دباغ،  - 3

 : مقال متاح على الرابط  236،ص 2011، 89، جملة االدارة واالقتصاد، العدد التطبيقي مع اشارة خاصة للعراق "
consulté le 10/03/2019.  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2667 8 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2667%208
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احملروقات يف اقتصادها الوطين واليت ترتاجع اسعاره يوما بعد االخر يف  التزال تراهن على عائدات النفط  قارة كاجلزائر
رادات ( السياحية يف اجلزائر وبناءا على هذا سوف نعرض يف الشكل املوايل مدى تطورا عائدات )اي االسواق العاملية، 

 خالل فرتة حمل الدراسة: 

 (2017-2007)مدى تطور عائدات السياحة في الجزائر خالل الفترة (II-10)الشكل رقم

 
.(         07رقم) من اعداد الطالبة اعتمادا على امللحقالمصدر:   

عرفت  (2017-2007)زائر من خالل الفرتة اجلوحسب ما يوضحه الشكل املرفق اعاله أن االيرادات السياحية  يف 
مث لريتفع  2012مليون دوالر عام  295اىل حوايل  2007مليون دوالر عام  334تقلبات حادة حي  تراجعت من 

 %-30.081وبعدها يرتاجع اىل ادىن معدل خالل هذه الفرتة ، %10.50مليون دوالر مبعدل منو بلغ  326العدد اىل 

 0.46من امجايل الصادرات  اذ بلغت نسبتها  %1واليت ال تتعدى ، 2017ليون دوالر عام م 172ليصل اىل املبلغ 
 2مليون دوالر 140.5حوايل  2017، اما عن عائدات السياحة من خالل بند السفر واليت بلغت عام 20171عام %

، وذلك راجع اىل غياب اهلياكل الفندقية اليت ميكنها 20073عن عام  %3.95سليب بلغ منو معدل بـمرتاجعة يف ذلك 
اليت تقوم بصرف امواهلا يف  لى اجلالية اجلزائرية يف اخلارج اىل اقتصار السياحة يف اجلزائر ع باإلضافةاستقبال السياح، 

                                       
 (.07)انظر امللحق رقم  - 1
 .2017الصناعات التقليديةاحصائيات وزارة السياحة و  -  2
 .  www.ons.dzhttp//:املوقع:  لإلحصائيات اجلزائرياحصائيات الديوان الوطين  -3 
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ارنة بالدول اجملاورة تها يف مساكن العائلية، مما يفسر النسبة القليلة من عائدات السياحية مقي عطلالسوق املوازية وتقض
  اليت استطاعت فرض نفسها كوجهات سياحية عاملية .

II.  :اتجاهات الحركة السياحية في تونس 

قد حققت السياحة العاملية معدال متزايدا من النمو املستمر نتيجة لالهتمام كثري من الدول مبقومتها السياحية وعناصر 
ة يف التسويق السياحي وادارة املنشاة السياحية للحصول على نصيب اجلذب السياحي هبا ، واستخدام االساليب احلديث

يرادات من بينها اسبانيا الذي ينعكس على ارتفاع معدل النمو السياحي وزيادة اال متزايد من الطلب السياحي العاملي
بذلت جمهودات كثرية مصر، املغرب وتونس هي االخرى من بني هذه الدول اليت االمريكية و   املتحدة توالواليا وفرنسا،

للنهوض هبذا القطاع واالرتقاء به وخاصة بعد مواكبتها لالزمات االمنية اليت عاشتها يف االعوام االخرية، والذي انعكس 
سلبيا على حركة السياحة التونسية، ومن خالل هذا البد ان نستعرض تطور اجتاهات احلركة السياحية يف تونس من 

 خالل العناصر التالية :

 : )البشرية( التدفقات السياحية لتونسطور ت  .1

تعد تونس احدى اكثر الوجهات زيارة باإلضافة اىل منافسيها يف الدول العربية وخاصة املغاربية، ويف املطلق فان     
مقارنة الوافدين مع املنافسني نضع تونس يف املرتبة الثانية بني الوجهات املغاربية خلف كل من املغرب ومتقدمة على 

 (:2017-2007)طور حركة التدفقات البشرية لتونس خالل الفرتة اجلزائر بفارق كبري، والشكل املوايل يوضح ت

 (2017-2007): تطور حركة التدفقات البشرية لتونس خالل الفترة (II-11)الشكل رقم

 
  (           04ة باالعتماد على امللحق رقم)من اعداد الطالب المصدر:
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 السياحية )البشرية(:ومن الشكل املرفق اعاله سوف حنلل شطرين من حركة تدفقات 
نالحظ من خالل الشكل اعاله والذي يبني لنا تطور عدد السياح الوافدين اىل تونس خالل فرتة   :السياحة الوافدة -

االمنية اليت مرت هبا تونس، اسية و ، ان هذه الفرتة شهدت عدة تذبذبات وذلك لألوضاع اجليوسي(2007-2017)
سائح مث  800ماليني و 7فيها والذي بلغ حوايل أكثر من  سياح سجلت تونس أقصى عدد 2010ففي عام 
، 2011جانفي  14اجات ضد حكم الرئيس السابق واليت تلت ثورة ها القطاع تراجعا كبريا بسبب احتجليشهد بعد

، وبعد هذا التحسن ينخفض عدد 2014الف سائح عام  163ماليني و 7مث لينتعش القطاع وفيه يرتفع العدد اىل 
الف سائح، وهذا  359ماليني و 5ليصل العدد اىل  %25.18افدين اليها بأدىن معدل سليب والذي بلغ السياح الو 

راجع اىل اهلجمات االرهابية اليت استهدفت باألساس السياح االجانب يف الفنادق واملنتجعات السياحية التونسية، 
دة قطاع السياحة التونسي عافيته وبعدها استعا، 2016سائح عام  700ماليني و 5يصل عدد السياح حوايل و 

 ماليني سائح . 7بزيادة ملحوظة واليت بلغت اكثر من 

مليون  3.6للسوق املغاربية حنو الوجهة التونسية واليت تسجل  انتعاشهخضم تسجيل بوادر يف وتأيت هذه الزيادة 
جانب الوافدين اليها من بني الذين يتصدرون قائمة السياح اال مليون سائح جزائري 2.5سائح، من بينهم أزيد من 

الف سائح  570مليون سائح اورويب من بينهم  1.6، مث تليها االسواق االوروبية واليت يبلغ فيها قرابة االسواق العاملية
ويف هذا السياق تعمل احلكومة التونسية جاهدة ، 1الف سائح 182سي يليهم االملان بـالف سائح رو  514فرنسي و

، من خالل مواصلة جهودها اخلارجية الستقطاب سياح من اسواق جديدة بشكل تطلب هذا الزخم باحلفاظ على
العمل على استمرار تدفقات السياح من االسواق التقليدية، والعامل االساسي باخلارج و  استكمال محالهتا الرتوجيية

يف تأمني املناطق السياحية يعين توفري يتمثل  الزخمكبري يف استمرارية هذا   تأثريالوحيد والذي ميكن ان يكون له 
 املقيم داخل الوطن التونسي. السائح االمن واالمان لراحة وسالمة السائح االجنيب وحىت

بني فرتات الدراسة ففي ونالحظ من خالل الشكل ان السياحة املغادرة لتونس شهدت تذبذب :  السياحة المغادرة -
الف سائح مغادر، مث  118ماليني  3حوايل  لبلد التونسيمن اادرين واليت بلغ فيها عدد السياح املغ 2008عام 

، وذلك بعد تراجع عدد السياح الوافدين الف سائح 830واليت سجلت مليون و 2016لينخفض العدد خالل عام 
لسوق السياحية الوطنية اليها بسبب االوضاع االمنية واملذكورة سابقا، فقد قامت احلكومة التونسية بتشجيع ا

وهي حماولة التونسيني انقاذ املوسم السياحي بنزوهلم يف جمموعة من الفنادق باملدن الساحلية، حي  أن  )احمللية(،
السوق الداخلية التونسية أصبحت اهم حمرك لتونس قصد اخراج سياحتها من تدهور ملحوظ الذي شهدته تونس 

 طن التونسي وأخذوا بلدهم كوجهة سياحية هلم.وقضاء عطلهم خارج الو  يف الفرتات االخرية، وختلو عن خروجهم

 

                                       
 (.05انظر امللحق ) - 1
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 عائدات السياحة الدولية )تونس(: .2

تعترب البالد التونسية من اهم املستقطبني لسياح يف العامل، والذي كان له اثر اجيايب يف زيادة ايرادات السياحة الدولية 
لتونس على مستوى قطاع السياحة، وتشمل هذه اإليرادات نفقات السياح الدوليني القادمني وتكون مدفوعة مقدما نظري 

البلد الوجهة، وميكن ان نبني مدى تطور عائدات السياحة الدولية لتونس  سلع وخدمات سياحية يتم احلصول عليها يف
 من خالل التمثيل البياين االيت :   

 (2017-2007): مدى تطور عائدات السياحة في تونس خالل الفترة (II-12)الشكل رقم

 
 (07من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم)المصدر: 

سنوات  لتونس متيزت بنمو اجيايب يف اغلب يف املنحىن البياين ان عائدات السياحة الدولية ومن خالل ما هو موضح لنا 
اعلى قيمة مالية  2008، اذ سجلت عائدات السياحة التونسية يف عام (2017-2007)فرتة الدراسة واليت ترتاوح ما بني

مث لترتاجع قيمة عائدات ، 2007بعام  مقارنة 15.891مليون دوالر مبعدل منو اجيايب  3909هلا واليت بلغ حوايل 
على التوالني وذلك تراجع عدد  3.560و 27.265مبعدل منو سليب والذي سجل  2015، 2011السياحة خالل عامي 

، وذلك بفعل 2016مليون دوالر عام  1706السياح الوافدين هلا، لتصل اىل أدىن قيمة مالية خالل هذه الفرتة املذكورة 
املداخيل  تفع هذهاليت عرفها تونس وعدم وضوح الروية بالنسبة اىل االصالحات اليت مت تطبيقها، مث لرت  االزمة االقتصادية

 %10مليون دوالر عن العام املاضي بنحو  76بزيادة قدرت  2017املالية اليت تدر عملة صعبة على اخلزينة التونسية لعام 
 . 
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III.  المغرب:اتجاهات الحركة السياحية في 

تسجل صناعة السياحة يف املغرب جناحا ملحوظا يف مشال افريقيا وعلى مستوى املنطقة املغاربية مع احتفاظها بالتدفق 
و يزوروها سنويا أكثر من السياحي املألوف يف الوقت الذي شهدت فيه بلدان عربية تراجعا مبريا يف احلركة السياحية، 

يف املنطقة اليت كانت سياحته اقل تأثر باألحداث اجليوسياسية، ومن ماليني سائح، ما جيعلها الدولة الوحيدة  10
االسباب الرئيسية اليت ساعدت املغرب يف احلفاظ على استقطاب السياح وباعتبارها وجهة سياحية للماليني من السياح، 

 العامل حبسب تقرير يفاستقرار و من اكثر الدول امنا  20نعم به، حي  صنفت يف املركز الذي ي هو االستقرار و االمن
، باإلضافة اىل رحالت جوية جديدة تربط دوال (الفصل املوايل )التنافسية السياحة والسفر وهذا ما سوف ندرسه يف

اخرى باملغرب وارتفاع عدد املهرجانات الثقافية والفنية والرياضية واملؤمترات الدولية، وارتفاع عدد الفنادق يف عدة من مدن 
 اليت حتصل عليها املغربالسياحية يرادات اوهذا املستوى اجليد ما كان له اال تأثري اجيايب على مستوى مغاربية سياحية، 
مع دول اجلوار وخاصة تونس، وعلى هذا السياق سوف نعرض نصيب املغرب من مستوى  لهاحة يومدى تنافسية الس

 ومدى ارتفاع اجتاهات احلركة السياحية يف املغرب من خالل العناصر التالية : 
 تطور التدفقات السياحية للمغرب )البشرية( :  .1
املغرب رواجا سياحيا كبريا يف السنوات االخرية وذلك ملا يوفره من عوامل اجلذب السياحي من موارد طبيعية يشهد 

مليون سائح  11.35ارقاما قياسية من عدد السياح القادمني اليه قرابة  2017وثقافية، فسجل على صعيد السياحة عام 
-2007)تطور حركة تدفقات البشرية للمغرب من خالل الفرتة  وفق ارقام اعلنتها وزارة السياحة، والشكل املوايل يوضح

2017 :) 
 (2017-2007)خالل الفترة  لمغربتطور حركة التدفقات البشرية ل:(II-13)الشكل رقم

 
 (04من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات امللحق رقم)المصدر: 
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 السياحية )البشرية(:ومن الشكل املرفق اعاله سوف حنلل شطرين من حركة تدفقات 

(، اذ بلغ 2017-2007)تطورا ملحوظا طيلة فرتة الدراسة ملغربباحركة التدفقات البشرية  تعرفالسياحة الوافدة:  -
مليون سائح وهذا الرقم الذي مل تصله اليه اجلزائر اىل يومنا هذا،  7.41حوايل  2007عدد السياح الوافدين اليه عام 

وهذا العام الذي عرف اوضاع غري امنية بالنسبة ملعظم الدول ، 2010مليون سائح عام  9.34مث لريتفع اىل قرابة 
مليون سائح باملراكز  11.35وبعدها اىل ، 2016مليون سائح عام  10.33السياحية املنافسة للمغرب، مث ليصل اىل 

بلغ معدل املغاربة  وفيه ،2016مقارنة مع نفس الفرتة من عام  %10، اي ارتفاع بنسبة 2017عام  يةاحلدود
وان هذا االرتفاع يف عدد ، 12017مليون سائح مغاريب عام  5.48ليصل عددهم اىل  % 5املقيمني باخلارج 

يأيت بصورة خاصة من االسواق الرئيسية املصدرة للمغرب،  %15الذي بلغت نسبته الوافدين من السياح االجانب 
وهولندا واسبانيا، ذيطاليا وفرنسا ارتفاعات نسبتها واليت عرفت ارتفاعا خالل هذه الفرتة حي  سجلت املانيا 

وذلك خاصة بعد  ، يف حني سجلت االسواق الناشئة منوا قويا،على التوايل 11%، 12%، 15%، 17%،27%
ا اجلنوبية يوكور  %39اليابان ، %151 هممعدل منو  ت لصاحل السياح القادمني من الصني الذين بلغالغاء التأشريا

 .2%38والربازيل  %29والواليات املتحدة االمريكية ، 25%

مليون سائح ومتثل  7.62اما عن توافد السياح مبراكز احلدود حسب نقاط العبور، واذ بلغ عدد السياح الوافدين عرب اجلو 
من امجايل  % 22مليون سائح اي بنسبة  2.48من امجايل عدد السياح الوافدين اىل املغرب، اما عرب البحر % 67

حظ ان اغلب ونال ،20163مقارنة بعام  %6من امجايل السياح مبعدل منو سليب  %11السياح، أما على مستوى الرب 
السرتاتيجية حترير النقل اجلوي اليت اتبعها املغرب منذ السياح الوافدين اىل املغرب كانت عرب اجلو وخاصة بعد اعتماده ل

بتوقيع اتفاقية االجواء املفتوحة مع االحتاد االورويب واليت سامهت يف تنويع املنتوج السياحي وابراز املغرب  2004بدابة عام 
الذي الرغم من هذا التطور وب ،4كوجهة سياحية مهمة وارتفاع عدد السياح الوافدين وتعزيز تنمية القدرات اجلوية للبالد

                                       
    ، متاح على الرابط :4ص" 2017احصاءات حول السياحة في المغرب تقرير ديسمبر اململكة املغربية، " - 1
 17_arabe.pdf-https://www.tourisme.gov.ma/sites/default/files/tbnat_12 consulté le 19/03/2019. 
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 " متاح على الرابط :السياحة باألرقام، السياح الوافدوناالجتماعي،" اململكة املغربية والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد  - 3

consulté le 19/03/2019. https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/2976 
 " متاح على الرابط :القطاعمخطط النقل الجوي بالمغرب: رؤية مندمجة لتطوير اململكة املغربية، " - 4

consulté  aviation.aspx-developpement-http://www.equipement.gov.ma/AR/aerien/Strategie/Pages/Strategie
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تطوير القطاع السياحي من خالل تقوية الربط اجلوي والتسويق والتوزيع  ال يزال يسعى اىلاليه املغرب اال انه وصل 
وحتسني جودة استقبال السياح، وتشجيع االستثمار  جيع السياحة الداخلية وتسريع وترية اجناز املشروعات السياحيةشوت

     يف القطاع وتسهيل التمويل البنكي.

السياحة املغادرة واليت فيها بلغ عدد السياح املغادرين من الرتاب املغاريب أعلى عدد هلم  اما عنالسياحة المغادرة:  -
مث اىل  2010مليون سائح عام  2.17اىل مث لريجع العدد ، 2008مليون سائح عام  3.4خالل هذه الفرتة  حوايل 

عام  %0.80-مبعدل منو مغاريب مليون سائح  1.84، ليصل اىل اقصى عدد والذي بلغ مغاريب مليون سائح 1.86
، ونالحظ ان هناك توازن بني السياحة الداخلية واخلارجية للمغرب وذلك جلعل غالبية املغاربة بلدهم كوجهة 2017

يفضلون قضاء عطلهم السنوية يف بلدهم، واخذت هذه االخرية اىل واجهة االهتمام الرمسي من سياحية هلم، حي  
 2008عام  "بالدي"خمطط  عتطرف احلكومة املغربية خاصة أهنا اقل تأثرا باألحداث اجلارية يف العامل، وكما وض

 تطلباتنتجات وامثان تستجيب مليج السياحة الداخلية، وفيه مت خلق مناطق سياحية جديدة مقرونة مبو لتشجيع وتر 
مليون درهم، مما اتاح اضافة ما  500اىل  200ني والذي خصص فيه لكل حمطة استثمار ما بني يالسياح الداخل

 ،1سرير موزع ما بني اقامات فندقية وخميمات 5000اىل  3000منصب شغل مباشر وعرض  500اىل  200يقارب 
كما تساهم يف متكني   مساهم يف انعاش النشاط االقتصادي،باعتبارها كويرجع اهتمام وتنشيط السياحة الداخلية 

    زخر هبا بلدهم املغرب. ن اكتشاف الروائع الطبيعية اليت ياملغاربة م
 عائدات السياحة الدولية )المغرب(: .2

مليون زائر وهو رقم  11.35 ، اذ كان ارتفاع عدد الوافدين اليها2017سجلت السياحة يف املغرب اداءا جيدا عام 
قياسي مستفيدا من عودة النمو اىل االقتصاديات االوروبية، وحتسن الوضع االمين يف مشال افريقيا، وانتعاش السياحة 

وذلك كان له اثر اجيايب على عائدات السياحة الدولية يف   ،2%3.7الدولية بعد حتسن منو االقتصاد العاملي الذي بلغ 
الل عام خالسلع واخلدمات  من امجايل الصادرات %23.37مليار دوالر، واليت متثل  9.086املغرب اليت بلغت 

 (.2017-2007)والتمثيل البياين يوضح تطور عائدات السياحة الدولية يف املغرب خالل الفرتة  ،20173

                                       
 e consulté l http://www.invest.gov.maمتاح على الرابط : "السياحة الداخلية"،اململكة املغربية، الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات،  -1 

19/03/2019.  
  .https://www.imf.org/ar   consulté le 20/03/2019، متاح على الرابط:3"، صاالقتصاد العالميتقرير افاق صندوق النقد الدويل، " -2 

 (.07انظر امللحق رقم) - 3

http://www.invest.gov.ma/
https://www.imf.org/ar%20consulté%20le%2020/03/2019
https://www.imf.org/ar%20consulté%20le%2020/03/2019
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 (2017-2007):مدى تطور عائدات السياحة الدولية في المغرب خالل الفترة (II-14)الشكل رقم 

 
 (07باالعتماد على بيانات امللحق رقم) الطالبةمن اعداد  المصدر:          

من بيانات الشكل اعاله نالحظ ان العائدات احملصلة من طرف السياح غري املقيمني الذين اقاموا باملغرب خالل فرتة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      حي ت الدراسة يف القيمة املالية هلا، ، واليت شهدت تذبذب بني فرتا(2017-2007)الدراسة 
 7.98مث ترتاجع القيمة هلا اىل ، 2008مليار دوالر عام  8.88مليار دوالر، لرتتفع اىل  8.31بـ  2007عام  قدرت يف

مقارنة  %14.70مليار دوالر بزيادة  9.08مليار دوالر مث اىل  9.07اىل  2014مث ترتفع عام ، 2009مليار دوالر عام 
، 2017من صادرات السلع واخلدمات خالل عام  %23.37 ومتثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوايل 2016بعام 

مليار  9.1الذي بلغت فيه القيمة املالية لعائدات السياحة  2011وهو اعلى دخل حتققه السياحة املغربية بعد عام 
"روية دوالر، وعلى الرغم االرقام القياسية اليت حتصلت عليها السياحة املغربية، تبقى نتائجها بعيدة من حتقيق اهداف 

، وهو اهلدف الغري املسجل ألسباب تتعلق بالتحوالت 2017 1مليون سائح عام  17عندما خططت جلذب "، 2020
االقليمية السلبية، واالزمة االقتصادية العاملية، وتراجع االستثمارات العربية يف املغرب بسبب ازمة اسعار الطاقة، وتأخري 

      عدد من املشاريع السياحية.  
 االداء االقتصادي لقطاع السياحة في الدول المغاربية الثالث :  المبحث

تعد سياحة صناعة ذات أثار اقتصادية هائلة متت دراستها على نطاق واسع من جمموعة متنوعة من وجهات النظر 
وتوفري العمالت االجنبية وانتاج  و االقتصادي من خالل خلق فرص عمل،البحثية، فهي تلعب دورا مهما يف حتفيز النم

، وهي طريقة اكثر فعالية يف توسيع االعمال يف خمتلف البلدان عائد االستثمار للبلدان الناشئة وحتسني مستويات املعيشية

                                       
1
-  https://smit.gov.ma consulté le 20/03/2019.  
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اليت تستخدم يف دير غري مرئي جيلب الثروة صت وسيطكوزيادة الدخل مقارنة باي قطاعات اخرى، كما تعمل السياحة  
ملباشرة للسفر بلغت املسامهة ا 2017وازنة بني الدفع واالنتاج وعجز امليزانية والعمالة، ففي عام امهة يف املاجتاه املس

، وعليه سنتطرق يف 1من امجايل العمالة %3.8مجايل يف العامل، ووفرت من اال %3.2ج احمللي االمجايل والسياحة يف النات
  ع السياحة على اقتصادات الدول املغاربية: طا قهذا املبح  اىل دراسة االثار االقتصادية ل

I.  اثر قطاع السياحة على االقتصاد الجزائري 
 السياحة يف االقتصاد اجلزائري من خالل العناصر التالية: قطاع طرق اىل معرفة مدى مسامهة توفيه سن 

 مساهمة السياحة في الناتج المحلي االجمالي:   .1
والسفر القيمة املضافة لألنشطة اليت تنتج سلعا وخدمات موجهة للسياح   االمجايل لصناعة السياحة ميثل الناتج احمللي

كالفنادق وشركات الطريان والنقل، اما الناتج احمللي االمجايل القتصاد السفر والسياحة فهو ميثل الناتج السابق باإلضافة 
، وبالنسبة للجزائر بلغ حجم مسامهة السياحة  2بإنفاق السياحاىل قيمة السلع واخلدمات املنتجة يف االنشطة املرتبطة 

من  %6.82، حبي  متثل هذه القيمة املالية نسبة 2017مليار دوالر عام  11.25يف الناتج احمللي االمجايل اجلزائري 
االمجايل اجلزائري ان  احة يف الناتج احملليي،ويتوقع اجمللس العاملي للسياحة والسفر أن مسامهة الس3الناتج احملليامجايل 

وفيما ،4من الناتج احمللي االمجايل %7.1)2028حبلول عام  مليار دوالر 18.82سنويا ليصل اىل  %2.8تنمو بنسبة 
 يأيت سوف نوضح مدى مسامهة السياحة يف الناتج احمللي االمجايل :

 :ويوضح الشكل التايل مسامهة االمجالية  مساهمة االجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي
 لقطاع السياحة يف الناتج احمللي االمجايل .

 
 
 

 

 

                                       
1 - World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018,World website: 

https://www.wttc.org/economic-impact-/regions/world2018.-  research date of consulting 

21/03/2019.    
االهمية واالثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة: حالة ورقة عمل اهليئة العليا للسياحة، لندوة االثر االقتصادي للسياحة مع تطبيقات على اململكة،"  - 2

 /https://fr.scribd.com/doc :االقتصادي : متاح على الرابط(، ذعداد الربنامج 21/06/2001-19،)أهبا المملكة العربية السعودية"

consulté le 02/03/2017. - 
 (09انظر امللحق رقم). -  3

4 -  World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018,op ,p3.  

https://www.wttc.org/economic-impact-/regions/world2018.-
https://fr.scribd.com/doc/
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 )الجزائر(مساهمة االجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجماليال: (II-15)الشكل رقم

 
Source : World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 

,ALGERIA, wibsite https://www.wttc.org/economic-impact-research date of consulting 

21/03/2019 

( نالحظ ان مسامهة 09ومن امللحق رقم) (wttc)من بيانات الشكل الصادر عن اجمللس العاملي للسياحة والسفر
اىل غاية   2007بني  لسياحة يف الناتج احمللي االمجايل للجزائر من خالل فرتة الدراسة واليت كانت ترتاوح مااالمجالية ل
وذلك تزامنا مع ارتفاع  %7.19مليار دوالر بنسبة مسامهة  15.10واليت بلغت  2013يف عام  اأن اعلى قيمة هل 2017

مليار دوالر ما بعادل  10.90اىل  احسب ما ورد سابقا، مث لتنخفض القيمة هلذلك عدد السياح الوافدين اىل اجلزائر و 
، ومن 2017عام  %6.83 مليار دوالر بنسبة مسامهة 11.26اىل  مث 2016مجايل الناتج احمللي لعام من ا % 6.94

 .  2018من امجايل الناتج احمللي ( خالل عام  %6.8مليار دوالر ) 11.38لتصل اىل  %1.1املتوقع ان تنمو بنسبة 
 :تعكس املسامهة املباشرة للسياحة والسفر يف مساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي االجمالي 

GDP مجايل االنفاق داخل دولة معينة على السفر والسياحة من قبل املقيمني االنفاق الداخلي على السياحة والسفر)ا
وغري املقيمني ألغراض العمل والرتفيه(، بإضافة اىل االنفاق احلكومي على خدمات السياحة والسفر اليت هلا ارتباط 

والشكل التايل يوضح مسامهة ، 1مباشر مع السياح كاخلدمات الثقافية)مثل املتاحف(، والرتفيهية )املنتزهات الوطنية(
 :املباشرة لقطاع السياحة والسفر يف الناتج احمللي االمجايل 

 
 
 
 
 

                                       
1 - World Travel and Tourism Council,Travel and Tourism Economic impact 2017,ALGERIA,wibsite 

https://www.wttc.org/economic-impact-research date of consulting 21/03/2019  

https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
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 )الجزائر(لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي المباشرةمساهمة ال: (II-16)الشكل رقم

 
Source : World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 ,ALGERIA, 

wibsite https://www.wttc.org/economic-impact-research date of consulting 21/03/2019 

ان مسامهة السياحة املباشرة يف الناتج احمللي االمجايل بلغت نسبتها نالحظ  (10)و من امللحق رقم من الشكل اعاله 
مليار دوالر لعام  7.42اىل  مليار دوالر لنفس السنة مث ترتفع 4.35من االمجايل ما يعادل  %(3.22) 2007لعام 
من الناتج  %3.30مليار دوالر بنسبة مسامهة  5.44ة من الدراسة، مث اىل فرت وكانت اعلى قيمة خالل هذه ال 2013

مليار  %5.59اىل  %2.9احمللي االمجايل ومن املتوقع حسب اجمللس العاملي للسياحة والسفر أن يرتفع معدل النمو بنسبة 
 من الناتج احمللي االمجايل. %3.33دوالر بنسبة مسامهة 

عدم تنمية هذا القطاع ونلخص لذلك بان مسامهة السياحة يف االقتصاد اجلزائري ضعيفة جدا ويعود ذلك اساسا اىل 
بالسياحة واليت تعد شبه منعدمة، العتمادها على قطاع  ل، وذلك اىل نسبة االهتمام الدولاقتصاديا منذ االستقال

 احملروقات باعتبارها االكثر امهية يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد بوترية اسرع.
 : مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات )الميزان السياحي( .2

السياحي ونسبتها اىل النتيجة الصافية للميزان يتحدد تأثري السياحة على ميزان املدفوعات بالقيمة الصافية للميزان 
التجاري سواء اكانت سلبية أو اجيابية، فإن كانت النتيجة الصافية مليزان التجاري سلبية وكانت النتيجة الصافية للميزان 

أما اذا كانت النتيجة الصافية  العجز يف امليزان التجاري اىل فائض او حيقق منه على االقلالسياحي اجيابية فانه قد يغري 
للميزان التجاري اجيابية وكانت النتيجة الصافية للميزان السياحي اجيابية أيضا فإهنا ستعزز النتيجة االجيابية احملققة يف 

 (: 2017-2007)ياحي للجزائر خالل الفرتة ، والشكل التايل يوضح وضعية امليزان الس 1امليزان التجاري

                                       
دد "، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، الع" مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية االقتصاديةمقالة بعنوان ،حيي سعيدي، سليم العمراوي - 1

 .le   https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82764 consuté:متاح على الرابط ،2016،ص2013السادس والثالثون، 

  20/03/2019 

https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82764%20consuté
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 (2017-2007: رصيد الميزان السياحي الجزائري للفترة )(II-17)الشكل رقم

 
 (.8)(7باالعتماد على مالحق) الطالبةمن اعداد المصدر:                   

، والذي سجل (2017-2007)من الشكل أعاله يظهر لنا ان امليزان السياحي اجلزائري شهد عجزا دائما خالل الفرتة 
مليون دوالر ليصل اىل أعلى رصيد سالب خالل  392مليون دوالر مث لريتفع اىل  168رصيدا سالبا بلغ  2007عام 

 .2017مليون دوالر عام  460هذه الفرتة والذي بلغ 
سليب للميزان السياحي اجلزائري، مردها تدفق السياح خارج اجلزائر كان اكرب من تدفق الزيادة املستمرة يف رصيد هذه  نذ

السياح لوافدين اليها وهذا كما اشرنا اليه سابقا بان السياحة العكسية أكرب من السياحة الوافدة للجزائر، مما ترتب عنه 
مقابل عائدات السياحة الدولية الوافدة، يف مقابل جند ان متوسط انفاق  ارتفاع مستوى حجم نفقات السياحة املغادرة

دوالر بينما بلغ متوسط السائح االجنيب داخل اجلزائر  124.95يقدر بـ  2017السائح اجلزائري يف اخلارج عام 
السياح الوافدين ، ومن هذه النتائج املتحصل عليها وما أوضحته من فارق كبري بني كال من املتوسطني 1دوالر 70.46

اىل اخلارج، وذلك الرتفاع نفقات السياح اجلزائريني خارج الوطن اكثر من نفقات السياح الوافدين  والسياح املغادرين
ياحي يف تزايد مستمر مبؤشر سلبني فاجلزائر تعد بلدا اليها، وهذا من احد اسباب اليت جعلت من رصيد امليزان الس

 مصدرا للسياح ال مستقطب.
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 مساهمة السياحة في التوظيف  .3
ابعاد احلدود، ومصدر مهم للتوظيف وهي من ضمن اكرب القطاعات اليت توجد  فالسياحة صناعة كثيفة العمالة اىل

، والشكل املوايل ميثل فرص العمل االمجالية واملباشرة اليت 1الوظائف يف العامل، وتتطلب درجات متفاوتة من املهارات
 : (2017-2007)يستقطبها هذا القطاع يف اجلزائر خالل الفرتة 

 : المساهمة المباشرة واالجمالية للقطاع السياحي الجزائري في التوظيف(II-18)الشكل رقم

     

    
Source : World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 

,ALGERIA, Op. Cit , p 04.   

 2017اىل عام  2007عام  نالحظ من الشكل اعاله ان املسامهة املباشرة للسياحة والسفر يف التوظيف ارتفعت من
وذلك مل ( %0.55) 2017و 2016و ما بني السنيت وكما بلغت نسبة من وهي نسبة ضئيلة جدا، % 3.23 بسنبة منو

من امجايل العمالة، أي وفرت  2.81و 2.83يتزايد عدد العمال بالقطاع السياحي بنسبة كبرية واليت كانت ترتاوح ما بني 
الف وظيفة مباشرة، ومن  318عدد الوظائف  فيها واليت بلغ 2016اشرة مقارنة بعام الف وظيفة مب 320ما يقارب 

من امجايل العمالة(، ويشمل  %2.9الف وظيفة مباشرة ) 329.5اىل  2018يف عام  %3.0املتوقع ان ينمو هدا بنسبة 
ذلك الوظائف يف الفنادق ووكالء السفر وشركات الطريان وخدمات نقل الركاب األخرين ويشمل أيضا انشطة املطاعم 

 ها السياح بشكل مباشر.والصناعات الرتفيهية اليت يدعم
من امجايل  %6واليت متثل  2017الف وظيفة يف عام  678.5كما بلغ امجايل مسامهة السياحة والسفر يف التوظيف 

 من امجايل العمالة(. %6.0الف وظيفة) 685اىل  2018يف عام  %0.9العمالة، ومن املتوقع أن يرتفع هدا بنسبة 

                                       
 :: متاح على الرابط 3ص  "، الطبعة الثانية،دليل الحد من الفقر من خالل السياحةمنظمة العمل الدولية، " - 1
 .https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public consulté le 26/03/2019  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public%20consulté%20le%2026/03/2019
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يف القطاع السياحي  ان يرتفع عدد الوظائف 2028لول عام حباجمللس العاملي للسياحة والسفر، انه  هعيتوق ما  وحسب
سنويا على مدى السنوات العشر القادمة، كما يتوقع  %1.9بزيادة قدرها اي الف وظيفة مباشرة،  399اىل  يف اجلزائر 

 .سنوي %2.1 العمالة( بزيادة قدرها من امجايل %6.5الف وظيفة ) 848ان تدعم السياحة مبسامهة امجالية 
II.  .أثر قطاع السياحة على االقتصادي التونسي 

االجتماعية يف تونس، كما يعترب من احد اهم ركائز تنمية االقتصادية و البالنسبة اىل  حيتل قطاع السياحة امهية بالغة
االقتصادي التونسي، وذلك ملسامهته الفعالة يف امجايل الناتج احمللي والتشغيل، كما تعترب اول مورد من العملة الصعبة 
ئقة اضافة اىل انه يؤمن حاجات القطاعات االقتصادية االخرى من اخلدمات، وحيظى هذا القطاع يف تونس بعناية فا

القادمة، اذ على مستقبل االجيال احلاضرة و  فضال عن انعكاساتهباعتبار طابعه االسرتاتيجي وأثره على جمهود التنمية 
على املستوى املغاريب  االقطاب السياحيةو كأبرز ارقى   حقق هذا القطاع مكاسب مكنت من تكريس الوجهة التونسية

 سياحة على االقتصادي التونسي من خالل العناصر التالية: ، ومن هنا سنتطرق اىل مسامهة قطاع الوالعريب 
 مساهمة السياحة في الناتج المحلي االجمالي:   .1

فهي من الدول اليت تعتمد على عائدات السياحة  من تدفقات السياح الوافدين اليها،اىل جانب ما حتققه تونس 
عبارة عن ايقونة هي اي  بالدرجة االوىل، وذلك ملا هلا أثر اجيايب على نسبة مسامهتها يف الناتج احمللي االمجايل لتونس،
لق ومن هذا املنط ،1التصديريةاالقتصاد التونسي وثاين مصدر رئيسي للبالد من العمالت االجنبية بعد الصناعات 

سوف نعرض االشكال التالية اليت توضح مدى مسامهة املباشرة واالمجالية للسياحة والسفر يف الناتج احمللي االمجايل 
 : (2017-2007خالل الفرتة )

 :ويوضح الشكل التايل مسامهة االمجالية  مساهمة االجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي
 لي االمجايل .لقطاع السياحة يف الناتج احمل

 
 
 
 
 
 
 

                                       
"، مقال متاح على 2015أهم المؤشرات االقتصادية لتونس في الربع االول من سنة" حممد مسيح الباجي عكاز، - 1

 nawaat.org/portail consulté le 27/03/2019./https//:الرابط

https://nawaat.org/portail%20consulté%20le%2027/03/2019./
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 مساهمة االجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي)تونس(ال:(II-19)الشكل رقم

 
Source : World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 ,TUNISIA,p03 

wibsite https://www.wttc.org/economic-impact-research date of consulting 21/03/2019. 

(، اخلاصة 09املدونة يف امللحق )يتنب لنا من الشكل اعاله الذي اصدره اجمللس العاملي للسياحة والسفر ومن البيانات 
اىل غاية  2008بتطور املسامهة االمجالية لقطاع السياحة يف الناتج احمللي االمجايل التونسي خالل الفرتة املمتدة من 

خالل سنوات  PIBوهي نسب فعالة يف  %21.41اىل  %13.65، أن نسب املسامهة كانت ترتاوح ما بني 2017
مليار   5.74اتج السياحي اجيايب يف أغلب السنوات الدراسة والذي كانت ترتاوح قيمته ما بني املشار اليها، مع منو الن

مليار دوالر، أما عن السنوات اليت شهدت تراجع يف القيمة املالية للناتج السياحي يف تونس واليت كانت  9.53دوالر اىل 
بنسب  2015مليار دوالر عام  5.95ر دوالر مث اىل مليا 7.85واليت وصل فيها الناتج السياحي اىل  2011ما بني عام 
الصعبة اليت عاشتها تونس بعد الثورة بعد الثورة يف على التوايل، وذلك راجع لألوضاع االمنية  %13، %16.13مسامهة 

واليت أثرت على تراجع السياح تراجع القطاع من حي  نوعية اخلدمات وهذا ما اثر سلبا على صورة تونس السياحية 
 االجانب الوافدين اىل تونس كما أشرنا اليها يف السابق.

مليار دوالر  5.81ليصل اىل  %3.4ويتوقع اجمللس العاملي للسياحة والسفر أن ينمو الناتج السياحي التونسي بنسبة  
ليار م 8.41سنويا ليصل اىل  %2.5مث لريتفع بنسبة منو ، 2018خالل عام   من الناتج احمللي االمجايل( 14.35%)

   .1من الناتج احمللي االمجايل %12.9بنسبة مسامهة  2028دوالر حبلول عام 

                                       
1 - World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 ,TUNISIA,p03 wibsite 

https://www.wttc.org/economic-impact-research date of consulting 21/03/2019 

https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
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 والشكل اليت يوضح مدى مسامهة الناتج السياحي  : مساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي االجمالي
 يف الناتج احمللي االمجايل لتونس .

 لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي)تونس( المباشرةمساهمة ال:(II-20)الشكل رقم

 
 Source: World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 , TUNISIA, Op. 

Cit , p 03. 

 اليها سابقا،نوات الدراسة املشار نالحظ من الشكل اعاله؛ ان مسامهة السياحة املباشرة شهدت منو اجيايب يف بعض الس
مليار دوالر، مث ترتاجع  4.66من امجايل الناتج احمللي لتونس ما يعادل ( %10.40) 2008واليت بلغت نسبتها عام 

 2.84اىل ( 22.74مليار دوالر، مث اىل ليصل مبعدل سالب ) 3.53من االمجايل وذلك ما يعادل  %7.71النسبة اىل 
بلغت املسامهة املباشرة  2017من امجايل الناتج احمللي، اما عن عام  %6.58بنسبة مسامهة  2015مليار دوالر عام 

 %4.2من االمجايل(، ومن املتوقع ان يرتفع هذا بنسبة  %6.85مليار دوالر) 2.74يف امجايل الناتج احمللي  T&Tـل

من الناتج  %6.6مليار دوالر) 4.28سنويا لتصل  %3.1، مث لرتتفع بنسبة 2018مليار دوالر يف عام  2.83ليصل اىل 
 . 20281احمللي االمجايل( حبلول عام 

 

 

                                       
1
 - Ibid. , P 03. 
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 مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات )الميزان السياحي( : -1

تونس أن حتقق عوائد سياحية سنوية واليت فاقت نفقات السياحة العكسية هلا، وهذا ما كان له تأثري ذجيايب استطاعت 
 زان السياحي التونسي وهذا ما سنوضحه يف الشكل املوايل : على ميزان املدفوعات نتيجة لوجود فائض يف املي

 (2017-2007)للفترة  التونسي: رصيد الميزان السياحي (II-21)الشكل رقم

 
 (08)(07باالعتماد على مالحق) الطالبةمن اعداد المصدر:                     

عرف فائضا أن رصيد ميزان السياحة التونسية ياملمثلة يف الشكل اعاله،  (08)(07)رقم  حقباالطالع على بيانات املال
متاما، حي  سار بوترية متزايدة باستثناء عكس اجلزائر  2017اىل غاية عام  2007طيلة فرتة الدراسة اليت جاءت ما بني 

راء االحداث االمنية واليت اليت تراجع خالهلا أعداد السياح وااليرادات السياحية بنحو غري مسبوق جسنوات العجاف 
نتج عنها تراجع االداء السياحي مرده تراجع االداء االقتصادي الكلي لتونس، حي  سجل ميزان السياحة التونسي عام 

مليون  1851مليون دوالر، مث يرتاجع اىل  3354اىل  2008مليون دوالر، مث لريتفع عام  2843فائض قدره  2007
، ونالحظ ان هذا الرتاجع الذي حققته تونس يف امليزان 2017مليون دوالر عام  911، ليصل اىل 2011دوالر عام 

السياحي، نتيجة اخنفاض ايراداهتا السياحية مقابل ارتفاع نفقات السياحة العكسية، غري انه مل يؤثر على مردود امليزان 
 177.99خارج وطنه الذي ارتفع من نتائجه اجيابية، يف مقابل جند أن متوسط انفاق السائح التونسي  السياحي يف
، مقابل اخنفاض متوسط انفاق السائح االجنيب الوافد اىل تونس من 2016دوالر عام  449.72اىل  2008دوالر عام 
ذال أن ذلك مل يأثر على رصيد االجيايب للميزان السياحي ، 2016دوالر عام  218.04اىل  2008دوالر عام  554.48

 فرتة على رغم من تراجعه. التونسي من خالل تلك ال
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 :مساهمة السياحة في التوظيف -2

اليت و  هلا يعد قطاع السياحة من أكرب القطاعات توليدا للوظائف يف تونس لكثرة وتنوع النشاطات السياحية متوفرة
ة يعد ما ان تكون مباشرة أو غري مباشرة، كما ان معدل خلق الوظائف يف قطاع السياحذتتطلب مهارات عالية املستوى، 

، والشكل املوايل يوضح مدى مسامهة )املباشرة 1مرة 1.5أكثر سرعة من املعدالت السائدة يف القطاعات االخرى بنحو 
  واالمجالية( لقطاع السياحة يف التوظيف لتونس:

 في التوظيف تونسي: المساهمة المباشرة واالجمالية للقطاع السياحي (II-22)الشكل رقم

   

  Source: World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 , TUNISIA, Op. 

Cit , p 04. 

قطاع لنالحظ من الشكل أعاله ان املسامهة املباشرة للسياحة والسفر يف التوظيف عرف زيادة ملحوظة يف عدد الوظائف 
وبعدها  2010الف وظيفة مباشرة حىت عام  294باشرة  اىل الف وظيفة م 290السياحة واليت كانت ترتاوح ما بني 

عام  وظيفة الف 268ومث يرتفع اىل ، % 22.85الف وظيفة مباشرة مبعدل سالب والذي بلغ  226تراجع العدد اىل 
ليت االعمال االرهابية ا، نتيجة 2015عام  %21.9الف وظيفة مبعدل منو سالب  209مث يرتاجع مرة اخرى اىل ، 2014

                                       
  consulté le  https://www.amf.org.ae   .:. متاح على الرابط219ص ،" التعاون العربي في قطاع السياحة"،صندوق النقد العريب -1 

28/03/2019.  

https://www.amf.org.ae/
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، وبعد هذه الفرتة ارتفع 1من امجايل فنادق تونس السياحية %38يف غلق حوايل  استهدفت بعض فنادق تونس وتسببت
ومن  من امجايل العمالة، %6.3ما يعادل  2017الف وظيفة مباشرة خالل عام  225عدد الوظائف السياحية اىل 
 من امجايل العمالة(. %6.5الف وظيفة مباشرة ) 234ليصل اىل  2018يف عام  %4املتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 

 من امجايل العمالة % 13الف وظيفة واليت متثل  464أما عن امجايل املسامهة للسياحة والسفر يف التوظيف بلغت حوايل 
 2018الف وظيفة خالل عام  478.5ليصل اىل  % 3.1ومن املتوقع ان يرتفع هذا بنسبة  ،2017خالل عام 

 من امجايل العمالة(. 13.2%)

ان يرتفع مستوى مسامهة السياحة والسفر يف التوظيف  2028كما يتوقع اجمللس العاملي للسياحة والسفر حبلول عام 
مباشرة، أما عن  الف وظيفة 248سنويا على مدى السنوات العشر القادمة، ليصل اىل  %0.6املباشر بزيادة قدرها 

 %0.0من امجايل العمالة(،باخنفاض قدره  %12.2الف وظيفة ) 476م السياحة والسفر املسامهة االمجالية يتوقع ان تدع

  .خالل الفرتة

III. .أثر قطاع السياحة على االقتصادي المغربي 
واليت ما فتئت تكتسب امهية متزايدة من طرف احلكومة املغربية، لقد  القتصاد املغريباتعترب السياحة أحد اهم العناصر  

سامهت منذ مدة طويلة يف اعطاء دفعة قوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتبارها مصدرا مهما جللب العملة الصعبة 
سياسته  يف مكانة هامة ومصدرا كبريا خللق فرص الشغل وهلذا أوىل املغرب للنشاط السياحي خالل العقدين االخريين

 اد املغريب من خالل العناصر التالية: صالتنموية، وعلى هذا السياق سنعرض مدى مسامهة السياحة يف االقت
 :  )المغرب( مساهمة السياحة في الناتج المحلي االجمالي .1

حقق قطاع السياحة تطورا اجيابيا خالل السنوات االخرية، رغم وصول لعدد من دول اجلوار العريب يف حالة عدم 
االستقرار السياسي واستمرار تداعيات االزمة االقتصادية العاملية، كما يعد كثاين مساهم للناتج احمللي االمجايل 

 ما سيوضح كما يلي: للمغرب اما أن تكون مسامهة مباشرة أو امجالية، وهذا 
 :ويوضح الشكل التايل مسامهة االمجالية  مساهمة االجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي

 لقطاع السياحة يف الناتج احمللي االمجايل للمغرب .
 
 

                                       
http://arabic.news.cn/2015-:  املوقع"، % من إجمالي الفنادق السياحية38أزمة القطاع السياحي التونسي تتسبب في غلق " -1 

12/23/c_134942387.htm consulté le 28/03/2019.  

http://arabic.news.cn/2015-12/23/c_134942387.htm%20consulté%20le%2028/03/2019
http://arabic.news.cn/2015-12/23/c_134942387.htm%20consulté%20le%2028/03/2019
http://arabic.news.cn/2015-12/23/c_134942387.htm%20consulté%20le%2028/03/2019
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 (المغربمساهمة االجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي)ال:(II-23)الشكل رقم

 
Source : World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018 ,MOROCCO,p03 

wibsite https://www.wttc.org/economic-impact-research date of consulting 21/03/2019 

املختص أن مسامهة السياحة والسفر االمجالية يف الناتج احمللي االمجايل للمغرب  DAVOS))كشف تقرير اقتصادي
، Pibمن امجايل  %21.63اىل  %18.13ما بني  2017اىل غاية  2007واليت تراوحت نسبته خالل فرتة الدراسة من 

وحسب املصدر ذاته الذي أشار اىل ان منو الناتج السياحي الذي سجل تطورا اجيابيا يف معظم سنوات الدراسة ليصل 
اىل ، وهذا يعود بشكل رئيسي 2016مقارنة بعام  %5.5مليار دوالر، بنسبة منو بلغت  20.05اىل أعلى قيمة له 

مليون  11.35اح بنحو يجل منوا ملحوظا يف عدد السي الذي سساستغالهلا وحفاظها على االستقرار االمين والسيا
سائح، اضافة اىل العالقات االستثنائية واالستثمارات السياحية مع بعض الدول وخاصة دول اجمللس اخلليجي والتبادل 

وضع  التجاري بينهم، مع تعدد التدفقات ان كان على صعيد االيرادات السياحية واملوارد البشرية واالستثمارات، كما مت
اسرتاتيجية تروجيية تستهدف االسواق األسيوية خاصة الصينية، واليت ارتكزت على جذب عدد اكرب من السياح الصنني، 

 .1الثقافة الصينيةبمع تناسق املنتجات املغربية 

                                       
 https://www.alarabiya.net :مقال متاح على الرابطهاجر كنيعو،"ماهي روية املغرب يف تنمية استثمارات السياحية مع اخلليج"، االسواق العربية،  -1 

consulté le 12/01/2019. 
  

https://www.wttc.org/economic-impact-research%20date%20of%20consulting%2021/03/2019
https://www.alarabiya.net/
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مليار دوالر  21.98ليصل اىل  %3.7كما يتوقع اجمللس العاملي للسياحة والسفر أن ينمو الناتج السياحي املغريب مبعدل 
 39.30سنويا ليصل اىل  %3.8من امجايل الناتج احمللي للمغرب، مث لريتفع بنسبة منو  %18.6مع بلوغ نسبة مسامهة 

     من امجايل الناتج احمللي (.     %18.46)2028مليار دوالر حبلول عام 

  مدى مسامهة الناتج والشكل اليت يوضح  : مساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي االجمالي
 السياحي يف الناتج احمللي االمجايل للمغرب .

 (المغربلقطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي) المباشرةمساهمة ال:(II-24)الشكل رقم

Source: World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018, MOROCCO, Op. 

Cit , p 03. 

أن املسامهة املباشرة لقطاع  (،DAVOS)حسب الشكل اعاله ومن بيانات اليت وردت يف تقرير اجمللس االقتصادي 
السياحة والسفر للمغرب يف الناتج احمللي االمجايل  شهدت منوا اجيابيا يف معظم فرتات الدراسة واليت كانت ما بني عام 

مليار  7.93من امجايل الناتج احمللي، وذلك ما يعادل ( %10.04) 2007، بلغت نسبتها عام 2017اىل غاية  2007
من امجايل الناتج احمللي للمغرب، مث لتنخفض قيمته  %9بنسبة مسامهة  2011مليار دوالر عام  9.05دوالر ليصل اىل 

سامهة بلغت نسبة م 2017من الناتج احمللي االمجايل(، اما عن عام  %8.06) 2015مليار دوالر عام  8.11اىل 
من الناتج احمللي االمجايل، ومن املتوقع ان يرتفع هذا  %8.2مليار دوالر أي ما نسبته  GDP 8.82السياحة والسفر يف 

 من الناتج احمللي االمجايل(. %8.2)2018مليار دوالر عام  9.64ليصل اىل   %3.5بنسبة 

تباعا لتطور نشاط الفنادق ووكاالت االسفار  تأيتويؤكد جملس السياحة والسفر الذي أعده التقرير اىل أن الزيادة املتوقعة 
يف الفرتة املمتدة بني  %3.9وشركات الطريان، ومن املتوقع أن ترتفع املسامهة املباشرة لقطاع السياحة والسفر بنسبة 
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مليار دوالر حبلول عام  17.44يعادل  من امجايل الناتج احمللي االمجايل ما %8.2لتستقر املسامهة عند  2018/2028
2028.  

 مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات )الميزان السياحي( : .2

تعترب السياحة أهم مساهم يف تعديل ميزان املدفوعات، ويتم ذلك وفق اساليب انفاق السياح يف البلدان اليت يزورهنا، 
فاملغرب هو أحد أهم مقصد سياحي ضمن الدول العربية واملغاربية حي  سجل ميزان السياحي له نتائج اجيابية طيلة 

 التايل يوضح ذلك: والشكل (2017-2007)فرتة الدراسة واليت كانت من 

 (2017-2007للفترة ) المغربي: رصيد الميزان السياحي (II-25)الشكل رقم 

 
 (08)(07باالعتماد على مالحق) الطالبة من اعدادالمصدر: 

نالحظ من الشكل اعاله ان صادرات السياحة الدولية للمغرب فاقت نفقات السياحة العكسية طيلة فرتة الدراسة املشار 
مليون  6889حوايل  2007اليها سابقا، مما نتج عنها نتائج اجيابية لرصيد امليزان السياحي للمغرب، اذ بلغ الرصيد عام 

ليصل اىل  2011مليون دوالر عام  6841، مث ينخفض اىل 2008ام عدوالر  مليون  6975دوالر، مث لريتفع اىل 
، وان هذا الرتاجع يف امليزان السياحي ناتج عن ارتفاع مستوى نفقات السياح خارج 2017مليون دوالر عام  6192

املغرب يف مقابل اخنفاض مستوى صادرات السياح االجانب الوافدين اىل املغرب، اذ بلغ ذلك االرتفاع يف متوسط انفاق 
يف مقابل اخنفاض ، 2017دوالر عام  1530.01ليصل اىل  2007دوالر عام  531.28السائح خارج املغرب من 

-2007دوالر خالل الفرتة ما بني  800.59دوالر اىل  1121.35متوسط انفاق السائح االجنيب الوافد للمغرب من 

 ، غري أنه مل يؤثر من النتائج االجيابية اليت سجلها املغرب خالل هذه الفرتة يف رصيد امليزان السياحي. 2017
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 مساهمة السياحة في التوظيف: .3

تنتمي صناعة السياحة اىل قطاع اخلدمات، وهذا يعين أن النشاط السياحي ميتاز بدرجة عالية من االعتماد على 
، ومبا أن كلما زاد اعتماده على عنصر العملاجلهود البشرية املتمثلة بعنصر العمل، أي أنه كلما تطور قطاع السياحة  

السياحي يف تزايد مستمر وذلك مرده يف ارتفاع ومضاعفة املغرب دولة صاعدة يف جمال السياحة فأن فرص العمل 
الطاقة االستيعابية للفنادق اضافة اىل تنويع الوجهات الثقافية والبحرية والطبيعية والربط اجلوي للمغرب بكل االسواق 

ظيف يف املمكنة على مستوى العامل، والشكل املوايل يوضح مدى تطور مسامهة السياحة املباشرة واالمجالية للتو 
   املغرب:

 في التوظيف المغربي: المساهمة المباشرة واالجمالية للقطاع السياحي (II-26)الشكل رقم

     

 
Source: World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic impact 2018, MOROCCO, Op. 

Cit , p 04. 

لتوظيف يف املغرب، عرفت منوا ذجيابيا يف معظم سنوات املباشرة للسياحة والسفر لسامهة نالحظ من الشكل اعاله ان امل
من امجايل ( %9.26) 2007اذ بلغت نسبة مسامهتها يف عنصر العمل عام ، 2017اىل غاية 2007الدراسة واملمتدة من 
العمالة عام  من امجايل %8.07الف وظيفة بسنبة  869الف وظيفة مباشرة مث ينخفض العدد اىل  938 العمالة ما يعادل

ومن املتوقع ان تنمو   العمالة(،من امجايل %7.1)2017الف وظيفة مباشرة يف عام  824.5 ليصل العدد اىل 2011
 من امجايل العمالة(. %7.1الف وظيفة مباشرة ) 833اىل  2018يف عام  %1.1نسبة املسامهة اىل 



واقع قطاع السياحة في الدول المغاربية  وتحليل  دراسة   الفصل الثاني:  

 

 181 

من  %16.41) 2017الف وظيفة يف عام   900وأما عن مسامهة السياحة والسفر االمجالية يف التوظيف بلغت مليون 
الف  925ليصل اىل مليون و %1.2، ومن املتوقع أن يرتفع بنسبة 2016مقارنة بعام  %0.35امجايل العمالة( بنسبة منو 

 من امجايل العمالة(. %16.4) 2018وظيفة يف عام 

أن تدعم السياحة والسفر حوايل مليون ، 2028أيضا اجمللس العاملي للسياحة والسفر حبلول عام  هيتوقع ماوحسب 
سنويا على مدى السنوات العشر القادمة، اما عن املسامهة االمجالية اليت  %2.0الف وظيفة مباشرة بزيادة قدرها  016و

 %16.8الف وظيفة امجالية ) 287مليون  2السياحة حوايل  امن املتوقع أن يصل عدد الوظائف الذي تساهم يف تطويره
   . 2018/2028سنويا خالل الفرتة من  %1.7 من امجايل العمالة بزيادة قدرها
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 الخالصة :

تزخر الدول املغاربية الثالث )اجلزائر وتونس، املغرب( مبقومات طبيعية هائلة ومتعددة، وتتوفر على امكانيات ومقومات 
مادية متفاوتة من دولة اىل أخرى حسب درجة اهتمام كل دولة بقطاعها السياحي حي  حققت كل من تونس واملغرب 

هتا الطبيعية اهتا ومقوماتطورا ملحوظا على مستوى منتوجها السياحي بكل أنواعه، يف حني اجلزائر بالرغم من امكاني
االمر الذي اثر سلبا  ،سع من قبل احلكومة اجلزائريةااالهتمام الو  وىليوالتارخيية اليت تتوفر هبا اال ان القطاع السياحي مل 

 على تطور السياحة اجلزائرية اضافة اىل عدم وجود وعي ثقايف ...اخل.

كما نستخلص من هذا الفصل أن املقومات املادية املتمثلة يف الطاقة الفندقية بكل أصنافها وحركة السياحة الدولية 
الوافدة شهدت منوا مطردا يف كل من املغرب وتونس بفضل اجلهود املبذولة لكل من احلكومتني التونسية واملغربية، عكس 

 %4.51دق فيها منوا ضئيال نوعا ما حي  قدرت نسبة تطور عدد االسرة فيها اجلزائر اليت عرفت الطاقة االستيعابية للفنا

الف  235وايل حاليت بلغت الطاقة االستيعابية فيها  لنفس السنة أما تونس ، 2017سرير عام 112264ليصل العدد اىل 
اح ياليت بلغ عدد  الس، أما من حي  حركة السياحة الدولية الوافدة و %3.5سرير بنسبة منو  251206سرير، واملغرب 

مليون سائح، ويف تونس بالرغم من الظروف االمنية اليت مرت هبا يف عامي  2.441الدوليني الوافدين اىل اجلزائر حوايل 
اال أهنا استطاعت أن تسرتجعها مكانتها يف السياحة الدولية وحتسني صورهتا كوجهة سياحية مغاربيا  2011-2015

ماليني سائح لنفس السنة، أما عن املغرب  7السياح الدوليني الوافدين اليها اكثر من  وعربيا ودوليا حي  بلغ عدد
والذي يعترب أول وجهة سياحية مغاربية واكرب بلد مستقبل للسياح يف الدول املغاربية وعلى مستوى مشال افريقيا وفيه 

 مليون سائح.  11.35وصل عدد السياح الوافدين اليه حوايل 

سة الفصل الثاين أن القطاع السياحي حظي باهتمام كبري من قبل كل من الدولتني تونس و املغرب وهذا ونستنتج من درا
من خالل النتائج االجيابية ومسامهته القوية يف عملية النمو من خالل مسامهته الفعالة يف زيادة العائدات السياحية واليت 

وختفيف العجز يف ميزان املدفوعات والذي عرف  الية واملباشرة(،)االمج بدورها تؤدي اىل تكوين الناتج احمللي االمجايل
فائض يف امليزان السياحي التونسي واملغريب طيلة فرتة الدراسة، وتوفري وظائف سياحية واليت من خالهلا حتسني املستوى 

 املعيشي للشعوب التونسية واملغربية.

حتقق نتائج مرضية يف قطاعها السياحي، اضافة اىل نقص يف أن اجلزائر مل  الحظنايف هذا السياق  ومن خالل الفصل 
الطاقة الفندقية وضعف احلركة السياحة الدولية فيها، وهذا ما أدى اىل ضعف نسبة منو العائدات السياحية فيها والذي 
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جيل العجز الدائم يف ، زد اىل ذلك تس)االمجالية واملباشرة(سلبا على مسامهتها يف تكوين الناتج احمللي االمجايل امرده أثر 
امليزان السياحي اجلزائري طيلة فرتة الدراسة، مما أثر سلبا على ميزان املدفوعات باإلضافة اىل حمدودية القطاع يف توفري 

 مناصب شغل مقارنة بالدول املقارنة )تونس، املغرب(.
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 االقتصادي  للدول المغاربية
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 متهيد: 

تنمية العديد من البلدان، مما يساعد على زايدة الرفاهية على اهنا حمرك مهم للنمو االقتصادي و  ينظر اىل السياحة
االقتصادية للمجتمعات، ويربز هذا املنظور يف ختصيص جمموعة من االمكانيات واملوارد االنتاجية العامة واليت 
من شأهنا جذب املزيد من السياح اىل الوجهات من خالل زايدة وحتسني مراكزهم التنافسية ابلنسبة للوجهات 

درجة قدرهتا التنافسية مرتفعة يزيد من خرى، وحيث تناولت بعض النقاشات اىل أن الوجهات السياحية اليت اال
جذب عدد أكرب من السياح اليها وزايدة االنفاق يف الوجهة مما يؤدي اىل زايدة الناتج احمللي االمجايل و النمو 

 جذب املستثمرين االجانب سياحة هلا أتثري كبري يفاالقتصادي يف الوجهة اضافة اىل هذا ان القدرة التنافسية لل
يبدو أن كل هذا يربز أن القدرة التنافسية السياحة ومنو النشاط السياحي والنمو االقتصادي وعوامل اليها، 
 .ان تكون ذات صلةتغريات ميكن  كل هذه املاالنتاج  

وعلى هذا نقوم مبعاجلة حتليلية الهم مؤشرات التنافسية السياحة والسفر للدول املغاريب من خالل الفرتة املمتدة 
مث حماولة تطبيق   2007وذلك لصدور أول تقرير للتنافسية ابتداءا من سنة  2017اىل غاية  2007من 

نافسية اخلدمات السياحية على زايدة جمموعة من الطرق الكمية و النماذج القياسية لقياس وتقييم جودة وت
           من خالل العناصر التالية :  ،2017-1995للفرتة من   الطلب السياحي والنمو االقتصادي

 .املغاربية  للدول  والسفر  السياحة اخلدمات  وتنافسية  جودةمؤشرات   حتليل املبحث االول:  

 السياحية على الطلب السياحي للدول املغاربية.قياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات  املبحث الثاين:  

 قياس أثر الطلب السياحي على النمو االقتصادي للدول املغاربية .املبحث الثالث:   

 

 

 

 

 

 

 



    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
186 

  املغاربية  للدول  والسفر  السياحة  اخلدمات  تنافسيةمؤشرات  و  جودة  حتليل :  لاملبحث األو 

االداء النسيب للدول مقارنة بغريها من دول العامل وذلك للوقوف على متثل التنافسية السياحية معيارا لتقييم 
جوانب الضعف والقوة هلا يف جمال املقارنة، لقد اهتم العديد من املؤسسات الدولية إبعداد تقارير عن مستوى 

تصادي تنافسية الدول يف جماالت اقتصادية عديدة كان أحدثها جمال السياحة والسفر، حيث اطلق املنتدى االق
 ووضعها يف ترتيب تنازيل حسب معايري حمددة.  2017عن تنافسية السياحة والسفر لعام  العاملي تقريره االول

ووفقا لتقارير التنافسية السياحة والسفر الصادرة عن منتدى االقتصادي العاملي ) دافوس( سنقوم إبعطاء حتليل 
ؤشر الكلي و املؤشرات الفرعية املكونة هلذا املؤشر، كما ملوقع التنافسي السياحي للدول املغاربية ، من خالل امل

مؤشر  14قد اعتمدت على ثالث مؤشرات رئيسية انبثق منها  2013-2007نشري أن تقارير للسنوات 
متغري، أما عن تقارير لكال السنتني  79فردي ولكل مؤشر فرعي متغريات وجمموع املتغريات لكل املؤشرات 

 14امسة والسادسة من التصنيف فقد اعتمدت على اربع مؤشرات رئيسية وأي السنة اخل 2015-2017
متغري ، ومبا ان منهجية التقارير للسنتني االخريتني قد تغريت عن السنوات السابقة ولتفادان  90مؤشر فرعي و

، ابلنسبة للدول الثالث نعتمد فقط على رتب ودرجات T&Tهذا االختالف يف حتليل مؤشر التنافسية 
 لكل من املؤشر الكلي و املؤشرات الفرعية .   تؤشراامل

املغرب( يف -تونس-( للدول مغاربية ) اجلزائر2017-2007ميكن عرض نتائج هذه املؤشرات ملدة من )
 العناصر التالية:
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I- 2017-2007للسياحة و السفر للمدة من    :ترتيب اجلزائر يف مؤشرات التنافسية   
اليت سيتم توضيحها يف شرات التنافسية السياحة والسفر و من خالل هذه املبحث سنحاول دراسة وحتليل مؤ 

 اجلدول املوايل :
 .  2017-2007: ترتيب اجلزائر وفقا ملؤشرات تنافسية السياحة والسفر للمدة  (III-01)اجلدول رقم  

 

 

Source :Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years 

(2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017) 

 السنوات  2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

الدرجة 
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
 

 املؤشرات 

 الكلي املؤشر   93 3.67 102 3.5 115 3.31 113 3.37 132 3.07 123 2.93 118 3.07
 بيئة العمل  113 3.37 83 4.00 111 3.69 118 3.68 133 3.32 121 3.78 110 4.0

 والسالمة   االمن 74 4.18 83 4.72 97 4.60 95 4.38 132 3.35 95 4.90 81 5.3
 والنظافة  الصحة  53 4.91 81 4.12 81 4.17 84 4.21 90 4.15 84 4.97 89 3.9
  املوارد 86 4.82 96 4.64 101 4.52 91 4.92 103 4.41 109 4.04 112 4.0

 البشرية 
3.7 96 3.09 105 2.02 115 2.30 107 2.11 97 2.00 95 1.63 118 

 بنية التحتية 
ICT 

 اولوية 109 2.92 118 3.20 124 3.04 130 3.07 140 2.28 139 2.94 131 2.8
T&T 

1.5 134 1.51 137 3.69 137 3.98 129 3.62 132 4.16 117 4.01 114 
 T&Tعلى  االنفتاح  

6.0 04 5.50 10 4.97 28 5.02 35 5.11 32 5.09 27 5.52 9 
 T&Tاالسعار يف  تنافسية  

 البيئية االستدامة   82 3.66 102 3.99 116 3.90 120 4.00 136 3.40 113 3.51 106 3.7
2.1 100 1.98 113 2.24 115 2.44 103 2.29 110 2.40 99 2.25 101 

 للنقل اجلوي التحتية  البنية  
2.5 105 2.56 121 2.63 126 2.96 105 2.74 101 3.06 89 3.00 78 

 للنقل الربي التحتية  البنية  
2.1 131 2.03 138 1.44 131 1.72 122 1.95 95 2.29 96 1.69 114 

 للسياحة التحتية  البنية  
املوارد   65 4.28 97 2.64 105 2.54 99 2.59 121 2.68 127 2.04 124 2.2

 الطبيعية 
 الثقافية املوارد   65 4.28 55 2.65 69 2.19 72 2.21 74 2.21 50 2.05 53 2.1
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 Business environment:  العمل  بيئة  مؤشر -1
عامليا بينما كانت  110درجة لتحتل املركز  4.0مبعدل  2017سجلت اجلزائر يف هذا املؤشر التنافسي لسنة  

-IIIمركزا كما هو موضح يف اجلدول رقم) 11عامليا لسنة اخلامسة من الصدور وهي متقدمة بـ    121املركز  يف  
اليت مت فيها التغيري يف حساب هذا املؤشر ابإلضافة او احلذف  2013-2007(، ومقارنة ابلسنوات من (01

رغم  اضافة  2017مقارنة بـ  2007مراكز عن سنة  3يف املتغريات املكونة هلذا املؤشر لكن فهي متقدمة بـ 
باعها يف قياس املتغريات املكونة هلذا ، إذا نوضح املنهجية اليت مت ات (13امللحق)وضحها يبعض املتغريات واليت 

 املؤشر:

تتجلى لنا أمهية هذه املتغريات يف احتاذ القرارات التطورية ملؤشر بيئة العمل،  (13امللحق )من قرأتنا حملتوايت 
متغري اليت تبني فيها مركز اجلزائر التنافسي يف كل متغري من هذه املتغريات، حيث اهنا  12الذي يتكون من 

مركزا مقارنة  43متغريات ففي متغري كفاءة االطر القانونية يف تسوية النزاعات تقدمت بـ  8يف تقدمت 
عامليا، واما عن كفاءة االطر القانونية يف حتدي  108كانت يف املركز   2015ابلسنوات املاضية مثال يف سنة 

عدد االايم االزمة الستخراج مركزا، وابلنسبة للمتغري  22الشركات من خالل القانون حيث اهنا تقدمت بـ 
 2018مركزا، وصنفت اجلزائر حسب تقرير سهولة ممارسة انشطة االعمال سنة  56رخصة البناء تقدمت بـ 

 Dealing withe canstruction) الصادر عن البنك الدويل يف مؤشر عدد اايم استخراج رخص البناء 

)permits (days) ومتغري نسبة تكلفة الرتخيص من 1اقتصادا ضمن هذا التقرير 190عامليا من  146املركز  
عن   2017، وحسب ما جاء به القانون املالية لسنة 2015البناء تراجعت بدرجة واحدة مقارنة ابلسنة املاضية  

املطابقة وهبذا يتنقل سعر رخصة البناء من  ترفع الرسم على رخص العقارات املتعلقة برخص البناء وشهادا
دينار ابلنسبة  225.000-دينار 75.000دينار اىل  150.000-دينار 50.000السعري ومن  النطاق

مركزا، اما ابلنسبة للمتغريات  43على السوق تقدمت بـ  ة، و املتغري مدى اهليمن2للبناايت التجارية و الصناعة
رير، متغري أتثري قواعد اليت تراجعت مما كانت عليه يف السنوات املاضية مع السنة السادسة من صدور التق

 تمركزا ابلرغم من وضع تعديالت يف االطار التنظيمي لالستثمارا 71االستثمار املباشر لألجانب تراجعت بـ 
يعمل على اعادة توجيه  2016غشت  3املؤرخ يف  09-16املباشرة االجنبية وهذا حسب ما جاء به القانون 

 
1 - World Bank Group, Doing Business report 2018 ,p 143 : http://fcsa.gov.ae/ar-

ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx consulté le 

25/01/2019 . 
"، مقال متاح على الرابط   2017جريدة اخلرب،"هذه الرسوم اجلديدة اليت تضمنها قانون املالية   - 2

https://www.elkhabar.com/press/article/113401/ consulté le 21/01/2019  

http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx%20consulté%20le%2025/01/2019
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx%20consulté%20le%2025/01/2019
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx%20consulté%20le%2025/01/2019
https://www.elkhabar.com/press/article/113401/
https://www.elkhabar.com/press/article/113401/
https://www.elkhabar.com/press/article/113401/
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ط التجاري تراجع بـ واما ابلنسبة للمغري عدد االايم االزمة لبدء النشا، 1تكييف او الغاء اخرىو  بعض التدابري
اما عن كال من املتغريين أتثري الضرائب على احلوافز للعمل وأتثري الضرائب على احلوافز لالستثمار  مركزا ، و  84

جلزائر يف تلك الفرتة التحفيزية اليت انتهجتها ا تمراكز على التوايل وهذا راجع ايل السياسا 8،  34فرتاجعت بـ 
و كانت غري مواتية يف دعم و حتفيز املستثمرين من االجانب واحملليني، ومتغري نسبة الضريبة من امجايل الربح 

ضبط اطار االستثمارات االجنبية مركزا، ويف اطار االستثمارات االجنبية فعلى احلكومة اجلزائرية  90فرتاجع بـ 
 وكذا إعادة تنظيم وتوجيه املنظومة املؤسساتية املكلفة برتقية االستثمار.    ،رتثماترشيد منظومة التحفيز على االسو 

       Safety and security:    االمن والسالمة -2
كشف مؤشر االمن والسالمة الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي ضمن قائمة تقرير التنافسية السياحة 

 70درجة بعد ما كانت يف املركز  5.3عامليا مسجلة  81املركز ، ان اجلزائر حلت يف 2017والسفر لعام 
مركزا  11و 2007مراكز عن عام  07، أي تراجعت بفارق 2007عامليا لسنة  74و  2015عامليا لسنة 

، ويعترب هذا التصنيف متأخرة او غري تنافسي مع بقية دول العامل والعربية، ابعتبار أن االمن 2015عن 
ياحة من خالل توفري كل الظروف املالئمة اليت جتعل اقامة السائح أمنة، وابلتايل أتثري اجيايب والسالمة جوهر الس

 على الطلب السياحي.

متغريات من أصل  3( تشري املتغريات املكونة ملؤشر االمن والسالمة اليت تقدمت اجلزائر فيه بـ 13من امللحق )
اىل املركز  117جلرمية والعنف على االعمال السياحة من املركز متغريات مكونة هلذا املؤشر، منها متغري كلفة ا 5

، اما ابلنسبة للمتغري الثقة يف خدمات الشرطة 2017اىل  2008مركزا للمدة من عام  47متقدمة بذلك  70
، اما متغري الثالث الذي شهدت فيه اجلزائر تقدم وهو معدل اجلرائم 2015مركزا عن سنة  37فتقدمت بـ 
 2017مركزا، كما صنف التقرير السنوي ملؤشر اجلرمية العاملي لعام  36بـ  2015قدمت عن سنة حيث اهنا ت

 2افريقيا فيما حلت املركز السادس عربيا  15عامليا و 49اجلزائر يف املركز *" numbeoالذي يعده موقع "

 
اوت  03مؤرخ يف  -09-16االستثمار يف اجلزائر"، تطورات امللحوظة للمستثمرين االجانب مبوجب القانون رقم  بروما،"سفارة اجلزائر  - 1

 /  /consulté le 21/01/2019 https://www.algerianembassy.it/ar ، متاح على الرابط  2016
 algerie.com/ar -https://www.tsa: مقال متاح على الرابط عامليا يف مؤشر اجلرمية حسب انمبيو" 49اجلزائر يف الرتبة "  - 2

 consulté le 22/01/2019 

* -numbeo:  عد من أكرب وأشهر املوسوعات يف هذا اجملال على االنرتنت، متكن املستخدمني من مشاركة موسوعة قاعدة بياانت العاملي واليت ت
كان ا املوقع يف االصل  Mladen Adamovic من قبل 2009ومقارنة املعلومات حول تكاليف املعيشية بني البلدان واملدن، أتسست يف أفريل 

  بدأ يف مجع البياانت حول اجلرمية والتلوث، الرعاية الصحية وحركة املرور، ويتم تشغيل موقع 2011موقعا ملقارنة االسعار بني الناس، و يف عام 

numbeo  االلكرتوين من قبل شركة numbeo doo  ،وهي شركة مسجلة يف صربيا. متاح على الرابط  :

 https://www.numbeo.com/common/join_community.js consulté le 23/01/2019 

https://www.algerianembassy.it/ar/
https://www.tsa-algerie.com/ar%20consulté%20le%2022/01/2019
https://www.tsa-algerie.com/ar%20consulté%20le%2022/01/2019
https://www.numbeo.com/common/join_community.js%20consulté%20le%2023/01/2019


    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
190 

اي شهدت حتسن يف ذلك  1نقطة  57.58عامليا مبجموع  24كانت يف املركز الـ   2016مقارنة بسنة 
وحسب ترتيبها ضمن هذه التقارير فهي من بني الدول املتوسطة يف معدالت اجلرمية مقارنة بـ بعض الدول العربية 

دول االعلى يف مستوايت اجلرمية يف الشرق مثل ليبيا، العراق ومصر وسوراي اليت احتلت املرتبة االوىل يف ترتيب ال
 2017اىل  2015مركزا من  42االوسط، و اما عن املتغري تكلفة االرهاب على اعمال السياحة فرتاجعت بـ 

، وابلنسبة للمتغري االصاابت و الوفيات النامجة عن االرهاب فرتاجعت بـ 2017اىل 2008مركزا من   24وبـ 
، وحسب التقرير الصادر عن  2017اىل  2008مركزا من  15، وبـ 2017 اىل 2015مركزا من املدة  57

،  2( عامليا54) 2018معهد االقتصادايت والسالم* بلندن احتلت اجلزائر ضمن مؤشر االرهاب العاملي لسنة 
دولة  50عامليا حيث اهنا خرجت من قائمة الـ  49املرتبة   2017متقدمة خبمس مراكز مقارنة ابلتقرير لسنة 

،وتسعى اجلزائر يف دعم وتعزيز جهود السلم واالمن يف منطقة  3االكثر تعرضا للهجمات االرهابية يف العامل
 .  4الساحل اإلفريقي وخاصة إسهامها الكبري يف تدعيم القدرات التقنية يف جمال الوقاية من االرهاب ومكافحته

 Health and Hygleneالصحة والنظافة :     -3
للسنة  89لتقع يف املرتبة  7درجة من  4.9سجلت اجلزائر يف معيار الصحة والنظافة يف قطاع السياحة والسفر 

-IIIكما هو موضح يف اجلدول)  2007مركزا عن سنة  36، أي تراجعت بـ 2017السادسة من الصدور سنة 
اليت يهتم هبا السائح قبل التوجه اىل اي (، ابلرغم من ان مؤشر الصحة والنظافة يعترب من املؤشرات املهمة (01

مقصد سياحي، ولكن ابلرجوع اىل املتغريات املكونة هلذا املؤشر يف قاعدة البياانت املنتدى االقتصادي 
العاملي)دافوس( املوضحة يف املالحق)...(، نالحظ ان اجلزائر حتصلت يف بعض املتغريات على أفضل املراكز 

 من كبار (وعدد حاالت االصابة ابملال راي % (HIV)ريوس االيدز)مثال: متغريي مدى انتشار ف
، وابلنسبة ملتغريين كثافة  2017املراكز االوىل لسنة فاحتلت   ةحالة من امللواثت العضوية الثابت 100000لكل

اىل  2008مراكز على التوايل للفرتة من  4مراكز،  5الطاقم الطيب وعدد املستشفيات فشهدت اجلزائر تقدم بـ 
اىل عام  2008، وأما ابلنسبة اىل املتغريات اليت شهدت اجلزائر تذبذب يف الرتتيب للفرتة من عام  2017

 
 consulté le  http://aljazairalyoum.comمقال متاح على الرابط : ؟"،2016ماهو ترتيب اجلزائر يف مؤشر اجلرمية العاملي لعام " - 1

22/01/2019.  

يتطوير مؤشرات  IEP:هو مركز البحث الرائد يف العامل لتطوير مقاييس لتحليل السالم وحتديد قيمته االقتصادية، ويقوم  معهد االقتصاد والسالم -*
الذي  ،IEPم العاملية ووطنية، وحساب التكلفة االقتصادية للعنف، وحتليل املخاطر على املستوى القطري، وفهم السالم االجيايب ، وأنشأ معهد السال 

 يف مسائل االمن والدفاع واالرهاب والتنمية. 2007يف عام  Steve Killeleaأسسه رائد االعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
2  -INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE , ” REPORT OF THE GLOBAL TERRORISM 

INDEX 2018”,P. 8: http://economicsandpeace.org consulté le 22/01/2019  
3  --INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE , ” REPORT OF THE GLOBAL TERRORISM 

INDEX 2017”,p.11: http://economicsandpeace.org consulté le 23/01/2019.  
massa.com/dz -https://www.el:  " مقال متاح على الرابطإشادة بدور اجلزائر يف تعزيز جهود السلم واالمن يف الساحل" - 4

 consulté le 23/01/2019 

http://aljazairalyoum.com/
http://economicsandpeace.org/
http://economicsandpeace.org/
https://www.el-massa.com/dz%20consulté%20le%2023/01/2019
https://www.el-massa.com/dz%20consulté%20le%2023/01/2019
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احسن دول يف مؤشر وصول خدمات الصرف  50من قائمة الـ كانت ض  2009، حيث اهنا يف سنة  2017
 مركزا .   45مركزا، اما عن املتغري وصول املاء الصاحل للشرب فرتاجعت بـ   26الصحي، مث تراجعت بـ  

 Human Resources and labour Marketاملوارد البشرية وسوق العمل:   -4
عامليا حسب تقرير  112لتحتل املركز  7درجة من  4.0سجلت اجلزائر يف مؤشر املوارد البشرية وسوق العمل 

كما هو   2015مراكز عن سنة  3وبـ   2007مركزا عن سنة  26، حيث تراجعت بـ  2017الصادر يف سنة 
( ،ومل خيتلف هذا التصنيف عن ابقي مؤشرات اليت هتتم بقياس القدرة (III-01موضح يف اجلدول رقم )

بينما ما   1عامليا 85املرتبة  2017العامل، حيث صنفتها منظمة االمم املتحدة لعام التنافسية للموارد البشرية يف 
لكن هي واقعة ضمن  0.745اذ بلغ مؤشر التنمية البشرية فيها  2015عامليا لسنة  83كانت حتتل املرتبة 

يب فهي احتلت املرتبة البلدان ذات مستوى التنمية البشرية املرتفع مقارنة بدول مشال افريقيا وعلى مستوى املغار 
 .2 2017-2016-2015االوىل لكل من السنوات  

متغريات لتأهيل  4متغريات منها  9نالحظ ان املتغريات املكونة هلذا املؤشر واليت عددها  (13امللحق )ومن 
عامليا يف املتغري معدل االلتحاق  43متغريات اتبعة ملؤشر سوق العمل، فاحتلت اجلزائر املركز  5القوى العاملة و

ولكن هي أحسن من  2008 مركزا عن سنة 11أي تراجعت بـ  ،2017ابلتعليم االبتدائي يف تقرير لسنة 
حصلت اجلزائر على و ( على التوايل،  49-70-50( اليت سجلت فيها )2013-2011-2009الفرتة )

التنافسية   الصادر عن تقرير االبتدائييف املؤشر العاملي جلودة التعليم  73املركز السابع عربًيا، حبلوهلا يف املركز رقم 
كما حصلت ،دولة حول العامل 138، ويقيس املؤشر جودة التعليم األساسي يف 2017-2016العاملية لعام 
( بـ 2013-2007نوات من) يف متغري معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي اي تقدمت عن الس 48على املركز 

مركزا ملا كانت عليه، و اما ابلنسبة للمتغري مدى تدريب  4فرتاجعت بـ  2015مركزا، اما ابلنسبة لسنة  25
،ومتغري ممارسة التوظيف وإهناء اخلدمات فكان 2017اىل  2007مركزا من الفرتة  31املوظفني فرتاجعت بـ 

 2009، وأما يف سنة 81كانت يف املركز   2007ففي سنة هناك تقدم و تراجع يف املراكز يعين تذبذب 
مركزا  27مركزا مقارنة ابلسنة املاضية، يف حني تراجعت بـ  40تقدمت بـ  2011مركزا ويف سنة  37تراجعت بـ 

، ومتغري سهولة التوظيف العمالة االجنبية هو االخر الذي شهدت اجلزائر  2017اىل  2007يف الفرتة من 
 21بـ  2015اي تراجعت عن سنة  127املركز  2017الدراسة، حيث اهنا سجلت سنة  تذبذب بني فرتات

مراكز، أما ابلنسبة للمتغريات  5فتقدمت بـ  2013مراكز ، ولكن مقارنة بسنة  10بـ  2007مركزا وعن سنة 

 
1 -United Nations Development Programme, human Development Reprots,” human development 

statistical upd 2018”, York New,p 23. http://hdr.undp.org/en/2018-update consulté le 24/01/2019 . 
2  -http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone 

24/01/2019.  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://hdr.undp.org/en/2018-update%20consulté%20le%2024/01/2019
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone%2024/01/2019
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone%2024/01/2019
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املهرة، االجور اليت نذكر منها معاملة العمالء، سهولة اجياد املوظفني  2017-2015اليت مت اضافتها يف تقارير 
( 134-120-68-128)  2017واإلنتاجية، ومشاركة املرأة يف القوى العاملة اليت احتلت املراكز يف سنة 

 على التوايل.    

 ICT Readinessجاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: -5
 96واالتصاالت اذ حتصلت على املركز مركزا يف مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات  22تقدمت اجلزائر بـ  

دولة االوىل يف العامل  100درجات، أي صنفت حسب هذا التقرير ضمن  7درجة من اصل  3.7عامليا بتقييم 
كما هو موضح يف   2015عام  105، و2007عامليا عام  118بعد ان كانت يف املركز  2017لسنة 

ويف نفس االجتاه مقارنة مع تقارير عاملية أخرى، صنف مؤشر تنمية تكنولوجيا  (( III-01اجلدول رقم )
حسب ما ورد يف تقرير قياس جمتمع املعلومات الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت * تاملعلومات واالتصاال

،  2 2017لسنة افريقيا  3عربيا و 11دولة، واملركز  175يف تقرير مشل 1عامليا  102ان اجلزائر حلت املركز 
،كما صنفت 3عامليا  106لتتصدر املركز  2016مراكز عن سنة 4، وبـ  2015مركزا عن سنة  11متقدمة بـ 

 .4ضمن البلدان اليت حققت تقدما جوهراي يف تطوير تكنولوجيا االعالم واالتصال اىل جانب ماينمار وهبواتن

نالحظ تقدم  (13امللحق رقم )أما عن ترتيب اجلزائر يف املتغريات املكونة هلذا املؤشر كما هي موضحة يف 
مراكز  6اجلزائر يف اغلب عناصر هذا املؤشر إذ تقدمت يف متغري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بـ 

مراكز من  6ارية واملستهلكني تقدمت بـ ، وابلنسبة ملتغري استخدام االنرتنت لألعمال التج2015عن سنة 
مركزا عن  13، وأما متغري عدد االفراد الذين يستخدمون االنرتنت فشهد تقدم بـ 2017اىل  -2008الفرتة 
حوايل  2017،حيث بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر عام 2007ومبركزين عن سنة  2015سنة 

لكل مليون  3.81تشهد ارتفاعا ملحوظا بلغ حوايل  2015لكل مليون شخص، ومقارنة مع عام  63.43
 

1  -International Telecommunication Union,Measuring the Information Socienty Report 2017,Geneva 

,Switzerland,p31. http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017  consulté le 25/01/2019.  

احد السمات االساسية لتقرير قياس جمتمع The ICT Development index  : مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  *
 176، حيدد التقرير مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 2009سنواي منذ عام  املعلومات الذي ينشره االحتاد الدويل لالتصاالت،

ت بني البلدان من خالل ثالثة حماور)النفاذ اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  اقتصادا، ويقيم التقرير التطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
: مؤشر: متاح على الرابط 11واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( ويشمل على 

ae/Pages/Competitiveness/Repo-http://fcsa.gov.ae/ar  01/2019consulté le 25/ 
 :"، متاح على الرابط  2017تعرف على ترتيب دولتك مبؤشر تكنولوجيا املعلومات "   - 2

http://www.akhbarak.net/news/2017/11/16  consulté le 25/01/2019 
:  ، متاح على الرابط 10ص"،    2016االحتاد الدويل لالتصاالت ملخص عن تقرير قياس جمتمع املعلومات  -   3
-r http://inform.gov.jo/a consulté le 25/01/2019 
 م واالتصال"،اجلزائر حتقق تقدما يف تطوير تكنولوجيا االعالجريدة الشروق، يف تصنيف لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية، " - 4

 consulté le 25/01/2019 https://tv.echoroukonline.com  :  مقال متاح على الرابط

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Repo%20consulté%20le%2025/01/2019
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Repo%20consulté%20le%2025/01/2019
http://www.akhbarak.net/news/2017/11/16%20consulté%20le%2025/01/2019
http://www.akhbarak.net/news/2017/11/16%20consulté%20le%2025/01/2019
http://inform.gov.jo/a%20consulté%20le%2025/01/2019
https://tv.echoroukonline.com/
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" املتخصص يف احصائيات مستخدمي  Internet World Stats" ووفقا للتقرير الذي ينشره موقع  ،1شخص
االنرتنت حول العامل، فيه تتبوأ اجلزائر املركز الرابع يف مؤشر اعداد مستخدمي االنرتنت يف املنطقة العربية 

حيث  2017عامليا لسنة  83، ومتغري مشرتكي االنرتنت هو االخر الذي وصلت اجلزائر فيه املركز 2واالقليمية 
، والشكل التايل يوضح توزيع املشرتكني حسب طبيعة 3مليون لنفس السنة 37.83بلغ عدد املشرتكني 

 :   2017التكنولوجيا عام  

   2017عام    يف اجلزائر  طبيعة التكنولوجيا:توزيع املشرتكني حسب  (III-01)الشكل رقم

 
 .mpttn.gov.dzhttps://wwwاملوقع:  والرقمنةلسلكية والالسلكية والتكنولوجيات وزارة الربيد واملواصالت ا املصدر:           

هذا راجع اىل التحسن امللحوظ الذي ;عامليا ،  88واما عن متغري اشرتاكات اهلاتف النقال حلت اجلزائر املركز 
مليون مشرتك سنة  49.87شهدته اجلزائر يف خدمات اهلاتف النقال، حيث ارتفع عدد املشرتكني اىل ما وصل 

والشكل التايل يوضح عدد  4%6.02اي بزايدة قدرها  2016مليون مشرتك سنة  47.04مقابل  2017
 املشرتكني يف اهلاتف النقال:

 
 
 
 
 
 

 
1 -https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.SECR.P6?locations=DZ&view consulté le 

25/01/2019. 
2 -https://www.internetworldstats.com/stats1.htm   consulté le 12/02/2019.   

السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،"مؤشرات تطور تكنولوجيات االعالم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الربيد واملواصالت   - 3
 consulté le 25/01/2019  https://www.mpttn.gov.dz:  واالتصال وجمتمع املعلومات، امتاح على الرابط

 المرجع نفسه. -  4

https://www.mpttn.gov.dz/
https://www.mpttn.gov.dz/
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 حسب طريقة الدفع )املليون(:يف اجلزائر   (: عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال  III-02)الشكل رقم  

 
 .  https://www.mpttn.gov.dz:املوقع  املصدر: وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

وأما ابلنسبة للمتغري الذي مت حذفه من التقارير السنة اخلامسة والسادسة من صدور ،هو خطوط اهلاتف الثابت 
وهذا راجع ان عدد مشرتكي اهلاتف الثابت يف اجلزائر يف  2013-2007الذي شهد تراجع يف السنوات 

مت االستغناء عن  2017،ويف سنة  2015ثالث السنوات االخرية اجته حنو االستقرار النوعي منذ سنة ال
الدولية اليت مت فيها تزويد البنية التحتية  ةتكنولوجيا اهلاتف الثابت الالسلكي وذلك راجع اىل اسرتاتيجي

ويرجع ذلك  1%7.50نسبة  2017لالتصاالت اكثر جناعة حيث اخنفضت كثافة اهلاتف الثابت يف سنة 
 التايل يوضح اخنفاض عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت :  للتوجه املواطنني اىل اهلاتف النقال والشك

 يف اجلزائر  عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت  تطور (III-03)الشكل رقم

 
 . https://www.mpttn.gov.dz:  املوقع وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة املصدر:

،وابلنسبة للمتغري 2017-2013مركزا للفرتة من  40و اما متغري اشرتاكات النطاق العريض احملمول تقدم بـ 
،حيث جتاوزت فيه نسبة تغطية السكان 2017عامليا سنة  63تغطية شبكة احملمول الذي حلت اجلزائر املركز 

 
الم اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،"مؤشرات تطور تكنولوجيات االعاجلمهورية  - 1

 ،مرجع سبق ذكره . واالتصال وجمتمع املعلومات

https://www.mpttn.gov.dz/
https://www.mpttn.gov.dz/
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، و املتغري االخري الذي هو جودة امدادات الكهرابء الذي مت اضافته 20161عام  %98بشبكة اهلاتف النقال 
 .    2017عامليا سنة   91منذ السنة اخلامسة من الصدور وقعت اجلزائر فيه املركز  

 Prioritization of Travel &tourismمؤشر حتديد االولوايت لصناعة السياحة والسفر: -6
درجة، حيث اهنا  2.08عامليا بتقييم  131( أن اجلزائر حلت املركز III-01ما ورد يف اجلدول رقم) حسب

مركزا ، ولكن ابلرغم من تقدم اجلزائر يف  22بـ 2007وتراجعت عن سنة  2015 مراكز عن سنة 8تقدمت بـ 
، فال يزال هذا املؤشر  اسو اداء تنافسي من بني  2015مقارنة  2017لسنة  T&Tاالولوايت مؤشر حتديد 

جنيب امهية املؤشرات الفرعية، وذلك راجع اىل ان احلكومة اجلزائرية مل تعطي هذا القطاع اهلام والرافد للقطع اال
 ابلغة، حيث بقية هذا القطاع مهمش وال حيظى ابالهتمام السلطات عليه كبقية القطاعات االخرى.

، فبالنسبة ملتغري (13امللحق رقم )متغريات حسب  6اما عن املتغريات املكونة هلذا املؤشرات واليت عددها 
 3عامليا، حيث أهنا تقدمت بـ  127ركز امل 2017احتلت اجلزائر فيه لسنة  T&Tاالولوية احلكومية لصناعة 

 2013مركزا ، ويف سنة  22تراجعت بـ  2017-2007ولكن مقارنة ابلفرتة من  2015مراكز مقارنة بسنة 
عامليا وكانت افضل مركز حققته يف هذه السنة، ومتغري االنفاق احلكومي واإلداري من  78حلت اجلزائر املركز 

مركزا  29عامليا، اي سجلت تراجع بـ  94املركز  2007عامليا مقارنة بسنة  123امليزانية احلكومية حلت املركز 
مراكز، ومتغري الثالث املكون هلذا املؤشر و هو فاعلية التسويق  7فكان هناك تقدم بـ  2015وابلنسبة لسنة 

ولكن  2017اىل  2007مركزا من الفرتة  45اجلذب السياحي الذي هو االخر سجلت فيه اجلزائر تراجع بـ 
مراكز، وابلنسبة ملتغري مشولية البياانت حلت املركز  7مقارنة ابلنسبة اخلامسة من الصدور اهنا سجلت تقدم بـ 

، وقد سجلت يف متغري املدة الالزمة لتقدمي  2015مراكز عن سنة  2اي تراجعت بـ 2017عامليا لسنة  119
، وهو االخر  2015مركزا عن سنة  10اك تقدم بـ عامليا اي هن 118البياانت الشهرية/ربع السنوية املركز 

مركزا  17اي تقدمت بـ  2017عامليا لسنة  118متغري تقييم العالمة التجارية الذي حلت اجلزائر فيه املركز 
 . 2015عن سنة  

 International Opennessاالنفتاح الدويل :   -7
متقدمة  2017عام  134اىل املركز  2015عام  137يف مؤشر االنفتاح الدويل تقدمت اجلزائر من املركز 

يف هذه  ةمراكز فقط ولكن ابلرغم من هذا التقدم فهي ال تزال متأخرة ضمن قائمة الدول املشارك 2بذلك 
 (.III-01التقارير كما هي موضحة يف اجلدول رقم )

 
 املرجع نفسه..  - 1
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متغريات اذ نالحظ تقدم  3وعددها  (13امللحق رقم )أما عن املتغريات املكونة هلذا املؤشر والواردة ضمن 
، وهذا راجع اىل  2015مراكز عن سنة  3كل من متطلبات التأشرية حيث اهنا تقدمت بـ   ناجلزائر يف املتغريي

ترمي اىل  ةان احلكومة اجلزائرية تقوم  بوضع تسهيالت حلصول السائح االجنيب على أتشرية يف اطار ديناميكي
" ترتيبه السنوي لقائمة جوازات السفر passport index، وكما أصدر مؤشر "االنفتاح على النشاط السياحي

 79يف العامل اعتمادا على إمكانية الدخول اىل الدول دون احلاجة اىل أتشرية مسبقة وفيه حتتل اجلزائر املركز الـ 
ول االكثر ، مع العلم وحسب ما ورد يف بعض املصادر هي من الد 20171دولة(عام 47عربيا) 11عامليا و

صعوبة للسائح االجنيب يف حصوله على أتشرية لذا هي تقع ضمن الدول املتأخرة يف الرتتيب هذا متغري أو 
اخلدمات اجلوية الثنائية هو االخر الذي شهدت اجلزائر فيه   تاملؤشر ككل، وابلنسبة للمتغري الثاين هو االتفاقيا
التجارية االقليمية السارية حلت اجلزائر فيه املركز  تد االتفاقياتقدم بـ مركزين فقط وأما املتغري الثالث  وهو عد 

 .    2015مراكز عن سنة  4اي تراجعت بـ   2017عامليا لسنة    117

    T&T   :Price Competitivenessتنافسية االسعار يف   -8
 4اجلزائر حلت املركز أظهر املؤشر العاملي للتنافسية الذي اعلن عنه املنتدى العاملي االقتصادي )دافوس(، أن 

أي هي من بني الدول  T&T يف مؤشر تنافسية االسعار يف جمال 7درجة من  6.0بتقييم  2017عامليا لسنة 
افريقيا بعد مصر، كما شهد هذا  2االرخص وجهات سياحية يف العامل ويف إفريقيا حيث اهنا احتلت املركز 

، وكما صنف هذا املؤشر من 2015مراكز عن  6اكز وبـمر  5بـ  2017اىل  2007املؤشر تقدما يف الفرتة من 
احسن اداء تنافسي للجزائر من بني مجيع املؤشرات الفرعية واملؤشرات الرئيسية كما هي موضحة يف اجلدول 

 (  .III-01رقم)

متغريات  4ويعود االداء اجليد هلذا املؤشر نتيجة لتقدم اجلزائر يف مجيع املتغريات املكونة هلذا املؤشر اليت جمموعها 
يف متغري ضرائب ورسوم  2017عامليا لسنة  38، اذ احتلت اجلزائر املركز (13امللحق رقم )املوضحة يف 

،وهذا راجع اىل اخنفاض سعر الضرائب والرسوم 2008عامليا عام  60التذاكر يف املطار بعد ما كان يف  املركز 
مركزا عن  32اي تقدمت بـ  2017عامليا لسنة  66على تذاكر املطار، كما احتل متغري اسعار الفنادق املركز 

وهذا لتدين اسعار فيما خيص املرافق السياحية واإلقامة السياحية، كما احتل متغري القوة الشرائية املركز   2008
عامليا، ومتغري اسعار  51كانت يف املركز   2007مقارنة ابلسنوات املاضية ففي سنة  2017عامليا لسنة  5

 4اي تقدمت بـ  2017عامليا لسنة  3احتلت املركز  الوقود هو االخر الذي تقدمت فيه اجلزائر حيث أهنا
، و اما يف الفرتة 2عامليا من حيث أدىن سعر الوقود يف العامل  4، كما اهنا احتلت املركز 2008مراكز عن سنة 

 
1 -https://www.henleypassportindex.com/assets/PI_2017_INFOGRAPHS_GLOBAL_180709.pdf 

consulté le 03/02/2019. 
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عامليا بعد كل من فنزويال، السودان،  5احتلت اجلزائر املركز  2019يناير  28اىل  2018اكتوبر  22ما بني 
دوالر لكل لرت واحد مقارنة مع متوسط سعر البنزين يف العامل  0.35لكويت، بلغ متوسط سعر البنزين ايران، ا

، وحبسب التقرير الذي اعده املنتدى فان تكلفة املعيشية هي امليزة الوحيدة 1دوالر امريكي 1.09هلذه الفرتة 
كثر صعوبة يف احلصول على التأشرية لدخوهلا مما للسياح الراغبني يف زايرة اجلزائر يف حني اهنا تعترب من الدول اال 

 جعلها حتتل املراكز املتأخرة كما اشران اليها يف السابق.

 Evironmental Sustainability: االستدامة البيئية -9
درجات لتقع يف  7درجة من  3.7من اجلدول رقم)..( نالحظ أن اجلزائر سجلت يف مؤشر االستدامة البيئية 

مركزا عن سنة  24، اي تراجعت بشكل ملحوظ حيث اهنا تراجعت بـ 2017يا لسنة عامل 106املركز 
متغريات فمنها ما تعترب هي الركيزة االساسية اليت  10، أما املتغريات املكونة هلذا املؤشر واملتكونة من 2008

وتطوير االستدامة البيئية يف يعتمد عليها مؤشر االستدامة البيئية أال وهي ) صرامة تنفيذ اللوائح واألنظمة البيئية 
 .  (13يف امللحق رقم )، وعدد املعاهدات البيئة العاملية ( كما هي مبينة  T&Tقطاع  

اي سجلت  2017عامليا لعام  130ابلنسبة ملتغري صرامة يف اللوائح واألنظمة البيئية فاجلزائر احتلت املركز 
فتقدمت بـ مركزين على ما كانت عليه،  2015،ولكن ابلنسبة لسنة 2007مركزا عن عام  58تراجع بـ 

، وابلنسبة لسنة 2008زا عن مرك 42يف متغري انفاذ االنظمة البيئية اي تراجعت بـ  121واحتلت املركز 
 123حلت اجلزائر املركز  T&Tمركزا ، و اما ملتغري استدامة البيئة لصناعة  11فكان هناك تقدم بـ  2015

فكان هناك تراجع  2007ولكن ابلنسبة لسنة  2015مراكز عن عام  6، اي تقدمت بـ 2017عامليا لعام 
االخرية من قائمة الدول العربية و الثالثة مغربيا، فيما خيص مركزا ، فهي من ضمن الدول الثالثة  34ملحوظ بـ 

عربيا، اي  4عامليا و 58فاحتلت اجلزائر فيه املركز  3متغري تركيز اجلسيمات والذي يتم قياسه ابمليكروغرام/م
ح البيئية والذي ترتاو  ت، أما ما تعلق مبتغري التصديق على املعاهدا2008مركزا عن سنة  53سجلت تقدما بـ 

وفيه تراجعت عن عام  2017عامليا عام  90درجة حسب االفضلية فاجلزائر احتلت املركز  27-0قيمته بني
حسب  5اىل  0مركزا، وفيما خيص متغري االجهاد املائي االساسي والذي يتم قياسه بدرجة  27بـ  2008

نواع املهددة والذي يتم قياسه  ، أما متغري اال2017اىل  2015مركزا من عام  13االفضلية فتقدمت اجلزائر بـ 
 2008حيث اهنا تراجعت عن عام    2017عامليا لعام   93ابلنسبة املئوية اىل امجايل االنواع حلت اجلزائر املركز  

 83مراكز ، وابلنسبة ملتغري تغري الغطاء النبايت والذي ميثل النسبة املئوية للتغري فجاءت اجلزائر يف املركز  9بـ 
يف  2017عامليا لسنة  46، بينما حلت املركز 2015مركزا عن سنة  25اي تراجعت بـ  2017عامليا لعام 

متغري معاجلة املياه الصرف الصحي والذي ميثل ابلنسبة املئوية لتغطية وفيه شهدت اجلزائر حتسن مقارنة ابلنسبة 
 

1 - https://www.globalpetrolprices.com/Algeria/gasoline_prices consulté le 29/01/2019      

https://www.globalpetrolprices.com/Algeria/gasoline_prices%20consulté%20le%2029/01/2019
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بـطن/كلم فاحتلت  (، وابلنسبة ملتغري ضغط صيد اجلرف الساحلي والذي يتم احتسابه2015للسنة املاضية)
، ويف هذا السياق وضعت اجلزائر عدة 2015ونفس املركز لسنة  2017عامليا لسنة  43اجلزائر املرتبة 

 2030وتتمثل يف املخطط الوطين لتطوير قطاع التطهري وهذا على نطاق املدن وحىت افاق عام  تاسرتاتيجيا
نقولة عن طريق املياه، محاية االوساط املستقبلية مبا يف ذلك وهتدف اىل محاية املوارد املائية و احلد من االمراض امل

 . 1السواحل وحماربة املخاطر الصحية والبيئية 
 Air Transport Infrastructureالبنية التحتية للنقل اجلوي :  -10

من حيث مؤشر البنية  2017درجات لعام  7درجة من أصل  2.1عامليا بتقييم  100سجلت اجلزائر املركز
مركزا، بعد ما  13بـ  2015مركزا، وابلنسبة لعام  3بـ  2007التحتية للنقل اجلوي أي تقدمت عن عام 

وكانت يف هذه السنة يف أسوء أداء تنافسي هلذا اجملال كما هو موضح يف   2013يف عام  115سجلت املركز 
 (: III-01اجلدول )

املكونة هلذا املؤشر فقد تباينت مراكز اجلزائر من متغري اىل متغري اخر ومن سنة اىل اخرى   6اما املتغريات 
كانت كما يلي : ففي جودة البنية التحتية للنقل اجلوي احتلت اجلزائر املركز    (13امللحق رقم )واملوضحة يف 

،وهذا مل خيتلف عن تقرير التنافسية  2007ة مركزا عن سن 24، حيث اهنا تراجعت بـ 2017عامليا عام  115
-2016عامليا يف تقرير  117العاملية الصادر عن منتدى االقتصادي العاملي هو االخر صنف اجلزائر يف املركز 

حلت اجلزائر   2018-2017، ويف تقرير الصادر لسنة 2يف مؤشر جودة البنية التحتية للنقل اجلوي  2017
، اي ن اجلزائر تعمل على تطوير 3مراكز عن التقرير املاضي 10تقدمت اجلزائر بـ  عامليا اي 107فيه املركز 

البنية التحتية الالزمة يف النقل اجلوي، ويف جماالت توفري املقاعد لرحالت الطريان الدويل حلت اجلزائر على املركز 
ابلنسبة لتوفري املقاعد و  2009مراكز عن عام  5أي شهدت تقدم يف هذا اجملال بـ  2017عامليا لعام  67

وهذا من احسن املتغريات املكونة هلذا املؤشر أي  2017عامليا  41املتاحة )احمللية( جاءت اجلزائر يف املركز 
مركزا، ومتغري عدد املغادرين مقارنة لكل الف من عدد السكان احتلت اجلزائر  31بـ  2007تقدمت عن عام 

عامليا لعام  66ىل من الصدور هذا التقرير، حيث اهنا صنفت يف املركز عامليا مقارنة بـالسنة االو  88املركز 
اىل املركز  80مراكز، وابلنسبة ملتغري كثافة املطارات فقد تقدمت اجلزائر من املركز  22اي تراجعت بـ  2007

دد مركزا، وفيما خيص املتغري االخري هلذا املؤشر وهو ع 25أي تقدمت بـ 2017اىل  2007للفرتة من  55
اىل عام  2007مراكز للفرتة من عام  7شركات الطريان العاملة وهو االخر الذي شهدت اجلزائر فيه تقدما بـ 

2017   . 
 

 : متاح على الرابط،"الصرف الصحي يف اجلزائر"،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املوارد املائية  - 1

 consulté le 29/01/2019. http://www.mree.gov.dz/eau/assainissement/?lang   
2 -World Economic Forum,Global Competitiveness Report 2016-2017,p97 
3 - World Economic Forum,Global Competitiveness Report 2017-2018,p45. 

http://www.mree.gov.dz/eau/assainissement/?lang
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 Ground and port infrastructureالبنية التحتية للنقل االرضي والبحري :   -11
من حيث مؤشر البنية التحتية  2017درجات لعام  7درجة من  2.5عامليا بتقييم  105 احتلت اجلزائر املركز

فرتاجعت اجلزائر   2007ولكن ابلنسبة لعام  2015مركزا عن عام  16للنقل االرضي والبحري، أي متقدمة بـ 
 (.III-01عامليا هلذه السنة، كما هو موضح يف اجلدول رقم )  78مركزا حمتلة املركز   27بـ  

، ففي متغري  (13امللحق رقم )متغريات و املوضحة يف  7أما عن املتغريات املكونة هلذا املؤشر واليت عددها 
اليت احتلت فيه اجلزائر   2015مقارنة بسنة  2017عامليا لعام  95جودة الطرق الذي حلت اجلزائر فيه املركز 

عامليا اي تراجعت  81حلت اجلزائر فيه املركز اليت  2008مركزا، ابلنسبة لعام   12اي تقدمت بـ  107املركز 
الذي صنفت فيه اجلزائر يف  2017-2016مركزا، وهذا التصنيف مل خيتلف عن التقرير التنافسية العاملية  14بـ 

 129( سجلت اجلزائر فيه املركز %عامليا، وابلنسبة ملتغري كثافة الطرق من امجايل املساحة االقليمية ) 96املركز 
مركزا، واما عن متغري كثافة  22عامليا اي تراجعت بـ 105سجلت املركز  2008و يف عام  2017لعام عامليا 

عامليا  98املركز  2017و2015الطرق املعبدة هو االخر الذي بقيت فيه اجلزائر يف نفس املركز لكل من عام  
مركزا  18عامليا اي تقدمت بـ  54ن وفيما حيص جودة البينية التحتية للسكك احلديدية فسجلت اجلزائر املركز 

هو االخر الذي صنفت فيه   2017 -2016، ويف تقرير التنافسية العاملية 2017اىل  2007من الفرتة 
عامليا من حيث مؤشر جودة البنية التحتية للسكك احلديدية، وابلنسبة لكثافة السكك احلديدية  57اجلزائر 

واما متغري جودة البنية التحتية للموانئ حلت فيه اجلزائر املركز  ،2017عامليا لسنة  86حلت اجلزائر املركز 
 2015مركزا، وابلنسبة لعام  25سجلت اجلزائر تراجع بـ  2007، فباملقارنة بعام 2017عامليا لعام  103

عامليا من حيث مؤشر جودة البينة التحتية للموانئ الوارد  105مركزا، وحلت املركز  13فتقدمت اجلزائر بـ 
، واما عن املتغري االخري كفاءة النقل الربي الذي احتلت فيه  2017-2016من تقرير التنافسية العاملية ض

ولكن مقارنة بعام  2015عامليا لعام  105بني ما كانت يف املركز  2017عامليا لعام  85اجلزائر املركز 
 مركزا .  10فرتاجعت بـ    2008

 Tourist Service infrastructureالبنية التحتية للخدمات السياحية :   -12
، وإال اهنا  2009لعام  95فتقدمت اىل املركز  2007عامليا لعام  114كانت اجلزائر يف املركز   بعد ان 

عامليا على التوايل ، يف حني تقدمت  138-131—122اىل املراكز  2015اىل  2011تراجعت من الفرتة 
ع ملحوظ بـ فشهدت تراج 2007لكن مقارنة بعام   2.1مبؤشر تنافسي قدره  2017لعام  131اىل املركز 

 (:  III-01مركزا على ما كانت عليه كما موضح يف اجلدول رقم ) 17
، فمتغري عدد الغرف الفندقية لكل  (13امللحق  رقم )متغريات كما هي موضحة يف  4حيتوي هذا املؤشر على 

مركزا عن  34اي تراجعت بـ  2017عامليا لعام  111من عدد السكان احتلت اجلزائر املركز  100
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، وابلنسبة للدول االفريقية فهي ضمن أفضل ترتيب من حيث التوفر 2015مراكز عن عام  4وبـ  2007عام
  « group w-hospitality »على أكرب عدد غرف فنادق ، حسب ما صدر يف تقرير حديث جملموعة 

ل االفريقية الدو  10من بني  8يف املركز  2017املتخصصة يف اجملال السياحي والفندقي، فصنفت اجلزائر سنة 
، أي سجلت 1غرفة قيد االجناز 3771االوىل يف رفع من عدد الغرف الفندقية، إذ اوضح التقرير توفرها على 

سجلت يف التقرير تطور  2018،واما يف سنة 2غرفة 2749حيث توفرت على  2015تقدم مقارنة بعام 
من حيث توفر عدد الغرف ، إذ  7ملحوظ يف زايدة عدد الغرف مقارنة ابلسنوات املاضية فحتلت اجلزائر  املركز 

ابن اجلزائر خطت خطوات حسنة ومتطورة على  ز،ما يرب  3غرفة قيد االجناز  4151اوضح التقرير توفرها على 
، اليت تساهم كثريا يف دعم السياحة احمللية، وابلنسبة ملتغري جودة البنية التحتية للسياحة  مستوى السوق الفندقية

فهي تتذيل قائمة دول العامل يف هذا  2017دولة يف هذا املؤشر لعام  141من بني  132احتلت اجلزائر املركز 
فقد شهدت اجلزائر فيه تذبذب يف  التقرير، أما املتغري الثالث هلذا املؤشر وهو عدد شركات لـتأجري السيارات

مركزا وابلنسبة للفرتة  29فتقدمت بـ   2009عامليا، وأما يف سنة   102كانت يف املركز    2007املراكز ففي سنة  
عامليا لعام  113مث تقدمت اىل املركز  120سجلت تراجع بفارق كبري اىل املركز  2015اىل  2009من 

 119الف ابلغ فاحتلت املركز  100لصراف االيل يف اجلزائر لكل ، اما املتغري االخري عدد آالت ا2017
وهذا راجع اىل تطور  2015مركزا عن سنة  18، وبـ 2008مراكز عن  5اي تقدمت بـ  2017عامليا لعام 

جهاز ايل اليت مت تركيبها يف البالد مقارنة بعام  1250عدد الصرافات االلية يف اجلزائر حيث بلغ حاليا حوايل 
جهاز وهذا حسب ما ورد يف موقع شركة النقد االيل والعالقات التلقائية  570حيث بلغ فيها حوايل  2015

، ونظرا للمؤهالت الكبرية واهلامة اليت تزخر هبا اجلزائر االمر الذي يستلزم توفري كل االمكانيات  4بني البنوك
 االطار.  والدعائم اليت من شاهنا الرفع من مستوى اخلدمات وحتسنها يف هذا  

 Natural Resourcesمؤشر املوارد الطبيعية : -13
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلزائر شهدت تذبذب يف املراكز ملؤشر املوارد الطبيعية حيث أهنا يف عام 

اىل  2011بعدما تقدمت يف عام  2009لعام  105عامليا مث تراجعت اىل املركز  97حلت املركز  2008
 3تقدمت بـ  2015قارنة بعام درجة م 2.2بتقييم  124سجلت املركز  2017عامليا، وأما يف عام  99املركز 

 
1 -W hospitality Group,international Expert in Hotels, Tourisim & leisure, “Hotel chain Development 

Pipelines in Africa2017”,p.11.site: https://w-hospitalitygroup.com consulté le 30/01/2019 .  
2 Hotel chain Development Pipelines in Africa2015”,p.06.site: https://w-hospitalitygroup.com 

consulté le 30/01/2019 .  
3 Hotel chain Development Pipelines in Africa2018”,p.14.site: https://w-hospitalitygroup.com 

consulté le 30/01/2019 .  
4 - Societé d’automatisation des Transaction Interbancaires et de Monétique(SATIM) : 

https://www.satim-dz.com consulté le 30/01/2019.  

https://w-hospitalitygroup.com/
https://w-hospitalitygroup.com/
https://w-hospitalitygroup.com/
https://www.satim-dz.com/
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(، أما على III-01مركزا، كما موضح يف اجلدول رقم ) 27تراجعت بـ  2008مراكز و اما ابلنسبة  لعام 
 :(13يف امللحق رقم )مستوى املتغريات املكونة هلذا املؤشر املوضحة  

، مقارنة بعام    2017عامليا لعام  78سجلت اجلزائر يف متغري عدد املواقع الطبيعة لرتاث العاملي املركز 
 2008عامليا عام  73مركزا، كما تراجعت يف متغري جمموع االنواع املعروفة عن املركز  39تراجعت بـ  2008

 89ملساحة الكلية شهدت تراجع من املركز ، أما متغري جمموع املناطق احملمية من امجايل ا2017عام  83اىل 
 2008عام  98، كما تراجعت يف متغري جودة املوارد الطبيعية من املركز 2017عام  104اىل  2008عام 

، وأما املتغري الوحيد الذي شهدت فيه اجلزائر تقدم وهو متغري السياحة الرقمية  2017عام  109اىل املراكز 
 .   2017عام    99املركز    اىل 2015لعام    102من املركز 

 Cultural Resources and Business Travelمؤشر املوارد الثقافية : -14
( نالحظ تقدم اجلزائر هلذا املؤشر ضمن دول العامل املشاركة يف التقرير، حيث اهنا III-01من اجلدول رقم )  

عامليا  55حلت املركز  2008درجات، ويف عام  7درجة من  2.1بتقييم  2017عامليا لعام  53حلت املركز 
  (:  13يف امللحق رقم )مراكزـ ،أما ترتيب اجلزائر يف املتغريات املكونة هلذا املؤشر واملوضحة  2اي تقدمت بـ 

، 2017عام  35اىل املركز  2008عام  23إذ تراجعت اجلزائر يف متغري عدد املواقع الثقافية الرتاثية من املركز 
عام  22اما عن متغري عدد اشكال التعبري الثقايف الشفهي و الغري املادي، فهو االخر الذي تراجع من املركز 

 عدد املالعب الرايضية الكربى تراجعت مبركز ، ونفس الشيء ابلنسبة ملتغري2017عام  25اىل املركز  2015
، اما متغري عدد االجتماعات للجمعيات الدولية 2017لعام  29اي سجلت املركز  2015واحد عن سنة 

، اما 2017عامليا لعام 117اىل املركز  2015عامليا لعام  108هو االخر شهدت اجلزائر فيه تراجع من املركز 
 2015قافية و الرتفيهية )الطلب الرقمي ( تقدمت مبركز واحد ملا كانت عليه يف عام ابلنسبة ملتغري السياحة الث

 .   93املركز  
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II-   2017-2007ترتيب تونس يف مؤشرات التنافسية للسياحة و السفر للمدة من 
 وأما عن املؤشرات الفرعية اليت سوف نعرضها ابلتفصيل يف اجلدول التايل :     

 . 2017-2007السياحة والسفر للمدة   ترتيب تونس وفقا ملؤشرات تنافسية:(III-02)اجلدول رقم  

 

Source :Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years 

(2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017) 

 

 

 

 

 السنوات  2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

الدرجة 
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
 

 املؤشرات 

 الكلي املؤشر   34 4.8 39 4.4 44 4.4 47 4.4 / / 79 3.5 87 3.5
 بيئة العمل  42 5.0 25 5.1 22 5.2 23 5.0 / / 71 4.42 66 4.4

 والسالمة االمن   14 5.6 25 5.8 31 5.9 56 5.1 / / 98 4.86 102 4.7
 النظافة الصحة و   52 5.0 75 4.3 75 4.4 79 4.4 / / 76 5.16 75 5.2
 املوارد البشرية  22 5.5 28 5.4 33 5.4 27 5.4 / / 87 4.31 113 4.0

 ICT بنية التحتية  69 2.5 69 2.6 77 2.6 76 3.0 / / 76 3.94 73 4.3
 اولوية 1 5.6 8 5.8 15 5.5 8 6.0 / / 44 4.91 48 4.8

T&T 
 T&Tاالنفتاح على   50 5.2 30 5.3 26 5.4 19 5.3 / / 103 2.38 76 3.0
5.9 9 5.61 7 / / 5.3 9 5.6 7 5.4 13 5.2 23 

 T&Tاالسعار  تنافسية  
 البيئية االستدامة   16 5.5 13 5.4 17 5.3 18 5.3 / / 59 4.22 89 3.9
 للنقل اجلوي البنية التحتية   78 2.7 68 2.9 62 3.2 65 3.2 / / 77 2.53 85 2.3
 للنقل الربي البنية التحتية   27 4.8 47 4.4 42 4.2 48 4.2 / / 94 3.02 95 2.7
 للسياحة البنية التحتية   45 3.7 48 4.0 54 3.8 51 4.5 / / 61 4.54 69 4.1
 الطبيعية املوارد   40 4.7 94 2.7 95 2.7 95 2.6 / / 105 2.36 94 2.5
 املوارد الثقافية  40 4.7 49 2.9 95 2.3 69 2.4 / / 70 1.58 83 1.5
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 Business environmentمؤشر بيئة العمل:   .1
يف مؤشر بيعة العمل،  2017عام  4.4مبؤشر تنافسي قدره  2017عامليا عام  66تقدمت تونس اىل املركز 
كما موضح يف اجلدول رقم، اما ترتيب تونس يف املتغريات املكونة   2015عامليا عام   71بعد أن كانت يف املركز  
 (:14يف امللحق رقم )هلذا املؤشر كما موضح 

، يف  2015مركزا عن عام  27متقدمة بـ  2017عامليا  49ففي متغري حقوق امللكية حلت تونس املركز   
 90اىل املركز  2015يف املتغري أتثري قواعد االستثمار املباشر االجنيب عام  49حني  تراجعت تونس من املركز 

ونالحظ انه فارق كبري بني السنوات املذكورة يف مراكز هذا املتغري ، ابلرغم من انتهاج تونس  2017عام 
عامة واالستثمار االجنيب بصفة خاصة وسن قوانني  لسياسات استثمارية لتسيري والنهوض ابالستثمار بصفة 

تنص تشجعه وتضمن محايته وفيها جمموعة من القوانني اليت تنص على املنح و احلوافز الواردة يف يف قانون عدد 
يتعلق ابالستثمار وبضامنات املستثمر وواجباته وكما جاء فيه  2016سبتمرب  30مؤرخ يف  2016لسنة  71

، اما عن متغري  1نيب يعامل معاملة ال تقل عن املعاملة الوطنية اليت يعامل هبا املستثمر التونسيانه املستثمر االج
، واما خبصوص متغري كفاءة 2017عامليا عام  62كفاءة االطر القانونية يف تسوية النزاعات تقدمت اىل املركز 
اذ حلت تونس فيها املركز  2015 مراكز عن عام 2االطر القانونية يف حتدي الشركات فيه تراجعت تونس ب 

، وكما 2017عام    25عامليا، ومتغري عدد االايم االزمة الستخراج رخص البناء اذ سجلت تونس فيه املركز  63
الصادر عن البنك الدويل "  Doing Business 2018ورد يف تقرير السنوي حول ممارسة انشطة االعمال"

، وابلنسبة ملتغري تكلفة الرتخيص تقدمت اىل 2ستخراج رخصة البناءيف مؤشر ا 95بواشنطن احتلت تونس املركز  
هلذا املؤشر، يف حني تراجع مركز تونس  85اليت فيها املركز  2015مقارنة بـ  2017عامليا عام  78املركز 

، ومتغري عدد  2017مركزا 22التنافسي ف املتغريات املدة نفسها فبالسنبة ملتغري مدى اهليمة على السوق 
عامليا،  100انشطة االعمال يف املركز  ةمراكز، وكما صنفها تقرير ممارس 9الايم الالزمة لبدء النشاط التجاري ا

مراكز ، وأما عن متغري أتثري الضرائب على احلوافز لالستثمار  6متغري التكلفة لبدأ النشاط التجاري تراجعت بـ 
يف وضع العديد من احلوافز و االمتيازات املالية،  مركزا وهذا راجع اىل مسامهة تونس 12فتقدمت تونس بـ 

اجلبائية ومنح االستثمار يف السياحة والصناعة ...اخل من القطاعات، كما قامت تونس بوضع سياسات ضريبية  
سنوات، كما متنح  10حيال املشروعات املصدرة منها اعفاء املشروع املصدر من الضريبة على االرابح ملدة 

 
consulté le  http://www.legislation.tn  : القانوين التونسي،متاح على الرابطاجلمهورية التونسية، بوابة الوطنية لإلعالم  - 1

31/01/2019  / 
2 - World Bank Group, Doing Business report 2018 ,p  200: http://fcsa.gov.ae/ar-

ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx consulté le 

25/01/2019  

http://www.legislation.tn/
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx%20consulté%20le%2025/01/2019
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx%20consulté%20le%2025/01/2019
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-by-World-Bank.aspx%20consulté%20le%2025/01/2019
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،ابإلضافة اىل تقدمها يف متغري نسبة الضريبة على االرابح اىل 1رؤوس االموال املستثمرة واألرابح احلرية يف حتويل
 .    2017عامليا عام    122املركز  

       Safety and security:  مؤشر االمن والسالمة .2
عامليا، اي  102( حتتل تونس املركز III-02اما على مستوى مؤشر االمن والسالم املوضح يف اجلدول رقم)
مركزا، وهو من اكثر  88( بـ 2017-2007شهدت يف هذا املؤشر تراجع بفارق كبري طيلة فرتة الدراسة )

املؤشرات أتثريا على الوجهة السياحية، مع ظهور اخلطر االرهايب كعامل لعدم االستقرار وحتتل فيه تونس املركز 
 14يف خمتلف املدن التونسية وانتهت يف  2010ديسمرب    17عامليا، فمنها الثورة التونسية اليت بدأت يف   112
كان هلما أتثري مباشر يف تراجع عدد الرحالت   2015، مبا فيها عمليات ابردو وسوسة يف 20112جانفي

 .السياحية اليت تتخذ تونس وجهة سياحية هلا

أما عن املتغريات اخلمسة املكونة هلذا املؤشر وذات عالقة مباشرة ابالستقرار االمين الذي يؤرق هاجس السائح 
فمتغري كلفة اجلرمية والعنف على االعمال  (14يف امللحق رقم )قبل التوجه اىل املقصد السياحي املوضحة 

، اما عن متغري الثقة يف 2017امليا عام ع 92اىل املركز  2007عام  21السياحية تراجعت تونس من املركز 
،اما 2017عامليا عام  73اىل  2007عام  24خدمات الشرطة هو االخر الذي تراجعت تونس من املركز 

املتغري الثالث املكون هلذا املؤشر أال وهو متغري تكلفة االرهاب على اعمال السياحة تراجعت فيه بفارق كبري 
، وهذا انتج عن اهلجمات االرهابية اليت 2007عامليا  15قارنة ابملركز ، م2017عام  125لتحتل املركز 

 100000تعرضت هلا تونس يف هذه الفرتة، أما املتغري الرابع الذي شهد تراجع وهو متغري معدل اجلرائم القتل)
السنوي ، ومل خيتلف التقرير 2017عامليا  67اىل املركز  2015عامليا لعام  53من عدد السكان( من املركز 

الذي  2015، مقارنة بـ3عربيا 10عامليا و 73حيث صنف تونس يف املركز  2017ملؤشر اجلرمية العاملي 
مركزا عن السنة املاضية، اما املتغري الذي شهدت فيه تونس  11أي تراجعت بـ 4عامليا  84احتلت تونس املركز 

، ولكن 2017عامليا عام  112حتلت املركز تقدم طفيف هو مؤشر االصاابت والوفيات النامجة عن االرهاب ا
ابلرغم من هدا التقدم الغري املعترب أال اهنا ضمن الدول املتأخرة يف الرتتيب هلذا املؤشر، فبلغ عدد وفيات النامجة 

وهذا انتج عن تغريات  2016عام  22شخص، مث اخنفض ا العدد اىل  81حوايل 2015عن االرهاب لعام 
 47يف تقرير الصادر عن معهد االقتصادايت والسالم كما صنفها يف املركز  دما ور ،حسب 5النظام يف تونس

 
1 -http://domiciliation.tn consulté le 30/01/2019 . 

 consulté le  https://ar.webmanagercenter.com:، مقال متاح على الرابطجانفي 14تونس:التسلسل الزمين لثورة  - 2

31/01/2019  
3 - https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2017 consulté le31/01/2019. 
4 - https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2015 consulté le31/01/2019. 
5 - INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE , ” REPORT OF THE GLOBAL TERRORISM 

INDEX 2017”,P. 39: http://economicsandpeace.org. 

https://ar.webmanagercenter.com/
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2017
http://economicsandpeace.org/
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دولة االكثر تعرضا  50مراكز ،لكنها ضمن قائمة الـ 6يف مؤشر االرهاب العاملي متقدمة بـ  2017عامليا عام 
 للهجمات االرهابية يف العامل .

   Health and hygieneمؤشر الصحة والنظافة:   .3
 23، فيه تراجعت بـ 2017عامليا  75درجات لتحتل املركز  7درجة من 5.2يف هذا املؤشر سجلت تونس 

-IIIمراكز كما هو موضح يف اجلدول رقم) 2بـ  2015،ومتقدمة نسبيا عن عام  2007مركزا عن عام 
س يف املركز  تون « numbeo » الذي يعده موقع  2017(،وصنفها التقرير السنوي ملؤشر الرعاية الصحية 02
،ابعتبار أن مؤشر الصحة والنظافة من املؤشرات 71.021مبجموع  2015مراكز عن 10،متقدمة بـ  42

 .املهمة اليت تطرقت هلا التقارير واليت متس سالمة السائح واليت تعكس الوجه احلضاري للبلد ومدى تقدمه

حتصلت يف كل من متغريي مدى انتشار فريوس أما متغريات املكونة هلذا املؤشر فتونس هي االخرى اليت 
( على املراكز ةحالة من امللواثت العضوية الثابت 100000ومتغري عدد حاالت االصابة ابملالراي) HIV))االيدز

، وابلنسبة لكل من متغري احلصول على املياه الصاحلة للشرب 2017و2015االوىل لكل من السنوات  
 14شخص( فشهدت تونس تقدم بـ  10000السرة يف املستشفيات)من عدد السكان( ومتغري عدد ا%)

،وحسب ما ورد يف قانون املالية التونسي فقد مت  2017اىل  2008مراكز على التوايل للفرتة من 10مركزا،
وضع مجلة من االجراءات من قبل احلكومة التونسية يف حتسني ظروف العيش يف اجتاه أتمني التزويد ابملاء الصاحل 

عرب ارساء حمطات متنقلة لتحلية مياه البحر وحتسني اخلدمات الصحية، وأما للمتغريات اليت تراجعت  للشرب
فيها تونس عن ترتبيها التنافسي ضمن البلدان هي مؤشر كثافة الطاقم الطيب وحتسن وصول خدمات الصرف 

 .    2017اىل    2007من الفرتة  77،65اىل    66،56الصحي من املراكز  

 Human resources and labour marketاملوارد البشرية وسوق العمل:  مؤشر .4
تراجعت تونس يف مؤشر التنمية البشرية وسوق العمل من املركز التنافسي ضمن دول العامل املشاركة، من املركز 

املوضح يف  2017درجات عام  7درجة من  4.0مبؤشر تنافسي قدره  113اىل املركز  2007عامليا عام  22
 189من أصل  2017عامليا يف مؤشر التنمية البشرية لسنة  95(، وصنفت يف املركز الـIII-02دول رقم)اجل

، ولكن ابلرغم من هذا الرتاجع إال اهنا ضمن قائمة الدول ذات التنمية 2دولة عرب العامل الصادر عن االمم املتحدة
 .د اجلزائرالعالية، وأما على مستوى املغاريب جاءت يف املركز الثاين بع

 
1 - https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2015 consulté le 

31/01/2019. 
2 -http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-indicators-2018 consulté le 

01/02/2019.  

https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2015
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( اىل املتغريات العشرة املكونة ملؤشر التنمية البشرية وسوق العمل لتونس وهي االخرى 14) رقم ويشري امللحق
اليت شهدت تراجعت عن مراكزها التنافسية بني الدول واملتمثلة يف متغري معدل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي 

عام  31للتقرير الصادر عن مؤسسة "دافوس" لترتاجع اىل املركز حلت تونس املركز االول من اصدار االول 
على التوايل مث تقدمت  2011-2009-2008للسنوات  32-45-31، مث تراجعت اىل املراكز 2008

، حيث بلغت نسبة  2017عام 21اىل املركز  ىمث تراجعت مرة األخر  2015يف عام  13اىل املركز 
الذي  2008مقارنة بـ عام  2016من امجايل عدد السكان لعام % 9.55املتمدرسني ابلتعليم االبتدائي 

،  1من امجايل عدد السكان أي تراجعت عن ما كانت عليه يف السنوات املاضية % 9.87بلغت فيه حوايل 
حول تطور التعليمي التونسي، كما   وجاءت هذه االرقام وفق نشريه املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات

 2017عامليا عام   81اىل املركز    2007عامليا  عام    72عت يف معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي من املركز تراج
اليت بلغ فيها  2008من جمموع عدد السكان مقارنة بعام  %7.91،حيث بلغ االلتحاق ابلدورة الثانوية 

عن متغري مدى تدريب ،واما 2 % 2.44من جمموع عدد السكان اي تراجعت بفارق يقدر بـ  % 10.35
، ومتغري معاملة العمالء هو االخر الذي 2017اىل  2007مركزا من الفرتة  76املوظفني فرتاجعت تونس بـ

، وابلنسبة ملتغري ممارسة 2017عامليا عام  95اىل املركز  2015عامليا عام  88تراجعت فيه تونس من املركز 
عامليا،  32املركز  2007كبري عن ما كانت عليه يف عام   التوظيف واهناء اخلدمات فيه تراجعت تونس بفارق

مركزا طيلة فرتة الدراسة ،ومتغري سهولة اجياد املوظفني املهرة هو االخر الذي شهدت فيه  80أي تراجعت بـ
أي شهدت تراجعت عن  135املركز  2017تونس تذبذب بني فرتات الدراسة حيث اهنا سجلت يف عام 

عامليا عام  95، وأما ابلنسبة لنتغري االجور واإلنتاجية الذي تراجعت فيه من املركز 2007عامليا لعام  61املركز 
من الرجال( وهو الوحيد  %،أما املتغري مشاركة النساء يف القوى العاملة) 2017عامليا عام  130اىل  2015

عامليا عام  125كز عامليا مث اىل املر  131حلت املركز  2015الذي تقدمت فيه تونس بنسبة طفيفة، ففي 
2017   . 

   ICT readlness:تمؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاال .5
عامليا  73مراكز يف مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ حتصلت على املركز  4تراجعت تونس بـ

عامليا عام  69املركز بعد إن كانت يف  2017درجات عام  7درجة من أصل  4.3مبؤشر تنافسي قدره 
(،أما حسب مل ورد يف تقرير قياس جمتمع املعلومات صنفت III-02كما موضح يف اجلدول رقم)  2007

 
التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تقرير تطور نظام التعليم يف  اجلمهورية التونسية، وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل،املعهد - 1

 http://www.itceq.tn/index.php/2017/12/22/politiques-sociales-tunisiaالرابط: متاح على  5،ص 2017تونس

consulté le 01/02/2019/  
 . مرجع سبق ذكره - 2
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مراكز  4،مرتاجعة بـ20171عامليا عام  99تونس يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املركز 
، ولكن ابلرغم من 3عامليا 93حمتلة املركز  2015مراكز عن  6، وبـ 2عامليا 95لتحتل املركز  2016عن عام 

 هذا الرتاجع اال اهنا واحدة من اكثر تطورا يف جمال االتصاالت يف مشال افريقيا وعلى املستوى املغاريب.

( ابلتفصيل املتغريات اليت اعتمد عليها يف بناء مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات 14ويبني امللحق رقم )
واالتصاالت واليت توضح مدى تراجع وتطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها، حيث ان تونس 

مراكز   4ة بـ  ضمن هذا التقرير يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أي متقدم  110حلت املركز 
مركزا 60،واما ابلنسبة ملتغري استخدام االنرتنت لألعمال التجارية واملستهلكني تراجعت تونس بـ   2015عن 

، واما  متغري عدد االفراد الذين يستخدمون االنرتنت هو االخر الذي تراجع من  2017اىل  2007من الفرتة 
، أما متغري مشرتكي االنرتنت تتقدم تونس من 2017عام عامليا  81اىل املركز  2007عامليا عام  70املركز 
، حيث وصلت فيه عدد مشرتكني بشبكة 2017عامليا عام  87اىل املركز  2008عامليا عام  90املركز 

 2015بعد ان كان يبلغ قبل سنة وهي  2017مشرتك عام  72.2ساكن حوايل  1000االنرتنت لكل 
عامليا عام  43 متغري اشرتاكات اهلاتف احملمول فيه حلت املركز ، كما تقدمت تونس يف4مشرتك 67.2حوايل 

مركزا، حيث عرف عدد مستخدمي اهلاتف اجلوال انفجارا ليبلغ  12بـ  2008أي تقدمت عن عام  2017
، وهو ما يؤكد االقبال اهلام على 20085مليون خالل عام  9.48مليون بعد أن كان يبلغ حوايل  14.33

اجلوالة يف تونس، ومتغري اشرتاكات النطاق العريض احملمول هو االخر الذي شهدت فيه تونس استعمال اهلواتف 
مقارنة ابلتقرير السابق الذي حلت فيه  2017عامليا عام  55تطورا ملحوظ حيث جاءت فيه تونس يف املركز 

، وأما عن متغري جودة 2017عامليا عام  65عامليا ، أما عن متغري تغطية شبكة احملمول جاء املركز  70املركز 
عامليا عام  59اىل املركز  2015عامليا عام  65إمدادات الكهرابء هو االخر تقدمت تونس فيه من املركز 

، ومن خالل عرض املتغريات اليت شهدت فيها تونس تطورات واملكونة هلذا املؤشر نالحظ اهنا تعمل 2017
من خالل تعزيز أفضل املمارسات يف تطوير التكنولوجيا  جاهدة يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ومعاجلة حتدايت املستهلك يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكما تقوم خبلق بيئة تنظيمية أكثر صالبة 
 ووضع تشريعات اليت تشجع التجارة اإللكرتونية واملعامالت والتبادالت االلكرتونية.     

 
1 - https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1 

consulté le 02/02/2019.  
2 -http://www.itu.int/net4/itu-d/idi/2016 consulté le 02/02/2019.  

: ، متاح على الرابط  12"، ص  2015االحتاد الدويل لالتصاالت ملخص عن تقرير قياس جمتمع املعلومات  - 3
sulté le http://inform.gov.jo/a con24 /01/2019   

 de-http://www.ins.tn/ar/themes/technologies-: تونس االتصاالت، متاح على الرابط -املعهد الوطين لالحصاء - 4

 communication consulté le 02/02/2019 
 رجع نفسه. امل - 5

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1%20consulté%20le%2002/02/2019
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1%20consulté%20le%2002/02/2019
http://inform.gov.jo/a%20consulté%20le%2024/01/2019
http://inform.gov.jo/a%20consulté%20le%2024/01/2019
http://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-communication%20consulté%20le%2002/02/2019
http://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-communication%20consulté%20le%2002/02/2019
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    prioritization of Travel & Tourismاحة والسفر :مؤشر حتديد االولوايت السي .6
من اولوايت  T&Tيشري التقرير االول من االصدار العاملي حول تنافسية السياحة والسفر أن تونس تضع قطاع 

تتقدم اىل املركز  2011وحتتل يف ذلك املركز االول عامليا مث تشهد تراجع مستمر اىل غاية عام  ااهتماماهت
على التوايل وموضح يف  2017-2015عامليا خالل االعوام  48-44الثامن، ومن مث ترتاجع اىل املراكز 

جلة يف السنوات االخرية (، وتراجع تونس ضمن هذا املؤشر حقيقة ترتمجها االرقام واملسIII-02اجلدول رقم  )
، وهذا انتج عن توتر 2017ليستمر اىل  2011و اليت كانت فيها تراجع من سنة اىل اخرى منذ العام 

سابقا  ةاالوضاع االمنية والسياسية لتونس مع االختالفات احلاصلة يف وزارة السياحة بني ملا كانت عليه احلكوم
فيلة إلعادة نسق القطاع اىل مرحلة االستقرار املبدئي وحماولة تغيري و احلكومة حاليا اللتني مل جتد االليات الك

 السياسة السياحية وإعطائها أعاد جديدة لتجاوز العقبات احلاصلة هلا وجتاوز أتزم الوضع السياحي هلا.  

ملوضحة يف من خالل املتغريات اليت استند اليها هذا املؤشر و املنهجية اليت مت اتباعها يف قياس املتغريات و ا
(، نالحظ تراجع تونس يف متغري مؤشر االولوية احلكومية لصناعة السياحة والسفر من املركز 14)رقم امللحق 

، بينما يف مؤشر االنفاق احلكومي على السياحة من 2017عامليا عام  54اىل املركز  2007عامليا عام  10
نفقات على السياحة و السفر يف تونس حسب ما ، حيث بلغت  2007ميزانية الدولة تراجع بـ مركزين عن 

بلغ حوايل  2015م د يف مقابل ما مت انفاقه عام  45.146حوايل  2017ورد يف قانون املالية لعام 
وأما عن متغري فعالية التسويق جلذب السياح فهو االخر الذي نالحظ من خالله تراجع تونس 1م د51.045

االوىل من اإلصدار ابلرغم من قيامها بتنظيم تظاهرات ومعارض، صالوانت مركزا عن السنة  87بفارق كبري بلغ 
دولية منها املعرض" السوق الدولية للسياحة و املتخصص يف السياحة والرحالت و"هوريكا اكسبو" املتخصص 

ولية ،وابلنسبة ملتغري مش2يف خدمات الفنادق اىل جانب التسويق للوجهة التونسية عرب التكنولوجيات احلديثة
، وأما عن متغري املدة 15حلت فيها املركز  2011مقارنة  2017عامليا عام  81البياانت فحلت تونس املركز 

اىل املركز  2015عامليا عام  16الزمنية الالزمة لتقدمي البياانت الشهرية/ربع شهرية فتقدمت فيها من املركز 
 13بـ  2015التجارية لتونس فيه تقدمت عن عام  ، ابإلضافة اىل متغري تقييم العالمة2017التاسع عامليا 

 مركزا.  

 

 
:  ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، متاح على الرابط2017و2016املالية، ميزانية الدولة لسنة  اجلمهورية التونسية،وزارة- 1

http://www.finances.gov.tn consulté le 03/02/2019.  
 https://ar.webmanagercenter.com :"، متاح على الرابط  االنتعاشصالوانت لدفع قطاع السياحة االخذ يف  5"تونس حتتضن   - 2

consulté le 03/02/2019  

http://www.finances.gov.tn/
https://ar.webmanagercenter.com/
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  International Opennessمؤشر االنفتاح دويل: .7
يف مؤشر االنفتاح  2017عامليا علم  76ويشري تقرير املنتدى االقتصادي العاملي اىل أن تونس احتلت املركز 

عامليا، كما  103حيث احتلت املركز  2015الدويل، مما يعين تقدم تونس يف مؤشر تنافسيها مقارنة بعام 
 (.III-02موضح يف اجلدول رقم)

(، إذ تقدمت تونس يف متغري متطلبات 14أما عن املتغريات املكونة هلذا املؤشر واملشار اليها يف امللحق رقم)
 35بـ 2015، ومتقدمة عن عام 2017عامليا عام 37اىل املركز  2007عامليا عام  43التأشرية من املركز 

وإبمكان  2017عربيا عام  7عامليا و 65احتلت فيه تونس املركز  "passport indexمركزا، أما عن مؤشر "
، وابلنسبة ملتغري االتفاقيات اخلدمات اجلوية الثنائية تقدمت فيهبـ ثالثة مراكز عن 1دولة 66حامله الدخول اىل 

عامليا  74كون هلذا املؤشر فاحتلت فيه تونس املركز ، ومتغري االخري وامل2017عامليا  71لتحتل املركز  2015
 .2017عامليا عام  71متقدمة اىل املركز   2015عام  

 T&T  :Price competitivenessمؤشر تنافسية االسعار .8
 13مث تتقدم اىل املركز  عامليا، 23املركز  2007سجلت تونس يف تقرير التنافسية االول الذي صدر يف عام 

يف املراتب  على الرتتيب وبعدها بقيت 2011-2009عامليا لألعوام   9و  7وبعها اىل املركز   2008عامليا عام 
درجة  5.9عامليا مبؤشر تنافسي قدره  9 زالتقدمة، وضمن الدول االرخص وجهة احصائية يف العامل لتحتل املرك

 (.III-02وهذا ما يوضحه اجلدول رقم)  2017درجات عام    7من  
وهو تقدمها يف املتغريات  T&T( فيوضح أسباب تقدم تونس يف مؤشر تنافسية االسعار 14اما امللحق رقم 

عامليا  40( حسب االفضلية حلت يف املركز 100-0املكونة له، ففي متغري ضرائب ورسوم التذاكر يف املطار).
ر الفنادق تستحوذ تونس على ، ويف متغري أسعا2007عامليا عام  103بعد ان كانت يف املركز  2017عام 

املركز التاسع عامليا وبفارق هائل عن بعض الدول العامل وعربية منها اجلزائر كما اشران على مركزها يف هذا املؤشر، 
وهو راجع اىل اخنفاض متوسط اسعار الغرف للفنادق، وأما من حيث القدرة الشرائية ترتاجع تونس عن املركز 

وهو انتج اىل اخنفاض القدرة الشرائية لدوالر، وأما متغري  2017عامليا عام  21كز اىل املر  2007الثالث عام 
عامليا عام  17، لتحتل املركز 2007مراكز عن  4اسعار الوقود ابلدوالر االمريكي /لرت فتتقدم تونس بـ 

الوقود يف عامل  عامليا من حيث اسعار 26وهذا الخنفاض اسعار الوقود يف تونس، وكما اهنا حتتل املركز  2017
 2019يناير  28اىل  2018اكتوبر22 دوالر للرت الواحد خالل الفرتة ما بني 0.68بلغ متوسط سعر البنزين 

2  . 
 

 
1 --https://www.henleypassportindex.com/assets/PI_2017_INFOGRAPHS_GLOBAL_180709.pdf 

consulté le 03/02/2019. 
2 -https://www.globalpetrolprices.com/Tunisia/gasoline_prices/ Consulté  le 04/02/2019.  



    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
210 

     Environemental sustainabilityمؤشر االستدامة البيئية: .9
عامليا  89تراجع تونس يف مؤشر االستدامة بيئية، حلت املركز  ظ( نالحIII-02من خالل اجلدول أعاله )   

، لترتاجع عن مركزها التنافسي بـفارق كبري عما  2017درجات عام   7درجة من اصل   3.9مبؤشر تنافسي قدره  
عامليا، ومن املالحظ أن تونس كانت  من الدولة العربية  16حلت فيه املركز  2007كانت عليه مثال يف عام 

تقدما يف مؤشرات االستدامة ومحاية البيئية لعدة سنوات متتالية يعين طلية فرتات حمل التحليل وبعد الثورة  االكثر
تراجعت تونس يف كفاءة االداء البيئي خصوصا يف ادارة احملميات الطبيعية، وكما صنفها تقرير ملؤشر االداء البيئي  

مبؤشر تنافسي قدره  53،يف املركز  1لدوليةالصادر عن مركز شبكة معلومات علوم االرض ا 2016عام 
، و أما ترتبيها يف متغريات هذا املؤشر فنالحظ تراجع 20182عامليا عام  58مث تراجعت اىل املركز  77.28

 (.14واضح ملعظمها و املشار اليها يف امللحق رقم )

 26البيئية إذ حصل على املركز  ةواألنظمنالحظ حصول تونس على املراكز املتقدمة يف متغري صرامة يف اللوائح 
، ويف عام 2015عامليا عام  85مث اىل املركز  2009عام  30بينما تراجعت اىل املركز  2007عامليا عام 

بـ  2007عامليا أي تراجعت عن  103عليه فحلت املركز  تجاءت يف املركز جد مرتاجع على ما كان 2017
، 2007مركزا عن  95ا يف متغري انفاذ االنظمة البيئية أي تراجعت بـ عاملي 112مركزا، واحتلت املركز  77

، اذ حلت فيه املركز 2007مركزا عن عام  96تراجعت تونس بـ  T&Tلصناعة  ةوابلنسبة ملتغري استدامة البيئي
مراكز  6مرتاجعة بـ  2017عامليا عام  54حلت تونس املركز  3عامليا، ومتغري تركيز اجلسيمات ابمليكروغرام/م 3

عامليا  67(درجة حسب االفضلية حلت املركز 27-0البيئية) ت، أما متغري التصديق على املعاهدا2008عن 
مركزا وعن  22تراجعت بـ  2007فرتات حمل الدراسة  فبالنسبة لعام  ة، اي شهدت فيه تراجع طيل2017عام 
من االمجايل( هو االخر الذي تراجع من املركز من املركز  %مراكز، و متغري االنواع املهددة ) 6بـ  2015عام 
،ومتغري تغيري الغطاء النبايت الذي شهدت فيه تونس تراجع  2017عامليا  75اىل املركز  2008عامليا  67

تغريات ايل حصل فيها ، أما عن امل2017عامليا عام  74اىل املركز  2015عامليا عام  4ملحوظ من املركز 
اىل  2015عامليا عام  105( فيه تقدمت من املركز 5-0تقدم طفيف هي : متغري االجهاد املائي االساسي )

يف متغري معاجلة ملياه الصرف الصحي،  2017عامليا لعام  47، بينما حلت املركز 2017عامليا عام  99املركز 
يف هذا اجملال وضعت و  2017عامليا عام  65ركز حلت املومتغري ضغط صيد اجلرف الساحلي طن/كم 

 
1 -https://netgreen-project.eu/blog/2016/01/25/2016-environmental-performance-index-epi-report-

launched-wefconsulté le 06/02/2019.   
2 -https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01consulté le 

06/02/2019.  
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احلكومة التونسية مجلة من االجراءات لتحسني ظروف العيش يف اجتاه يضمن احلق يف بيئة سليمة ومتوازية  
 .  1 البيئي  التلوث  على  ابلقضاء  الكفيلة  الوسائل  وفريواملسامهة يف سالمة املناخ وت

  Air transport infrastructureمؤشر البنية التحتية للنقل اجلوي: .10
ويعترب التقرير الذي يصنف خمتلف دول العامل على أساس نفس املؤشرات أن البنية التحتية للنقل اجلوي يف تونس 

عامليا  85مراكز وأصبحت حتتل املركز  7متثل أحد عوائق أمام تقدمها بني الدول املشاركة، اليت تراجعت فيه بـ 
، أقل مستوى مما جيب اان تكون عليه، كما موضح يف اجلدول رقم 2017ة عام درج 2.3مبؤشر تنافسي قدره 

(III-02.) 

يف ثالث متغريات مكونة هلذا   2017اىل  2007(نالحظ تراجع تونس خالل الفرتة من 14يف امللحق رقم )
خيتلف تقرير التنافسية  مراكز، وفيه مل  47املؤشر فبالنسبة ملتغري جودة البنية التحتية للنقل اجلوي تراجعت بـ

، 2يف مؤشر جودة البنية التحتية للنقل اجلوي 2017-2016عامليا يف تقرير  98العاملية اذ صنفت يف املركز 
ومتغري توفري عدد املقاعد املتاحة)احمللية( 3 2018-2017عامليا يف تقرير الصادر لـ 97ولتتقدم اىل املركز 

، ومشريا اىل تراجع تونس يف جمال 2017عامليا عام  76اىل املركز  2007علم  70تراجعت تونس من املركز 
، وابلنسبة للمتغريات اليت 2017عامليا عام  75توفري املقاعد لرحالت الطريان الدويل اذ حلت تونس املركز 

تقدمت وبنسب ضعيفة عن مراكز االوىل، فمتغري عدد املغادرين مقارنة الف من عدد السكان احتلت املركز 
مراكز وابلنسبة ملتغري عدد شركات الطريان العاملة  3، ومتغري كثافة املطارات تقدمت تونس بـ 2017عامليا   69

، ومتقدمة بـ 2015مراكز عن  1عامليا مرتاجعة بـ ، 54حلت املركز  2017تبانيت مراكز تونس فيه فهي عام 
س، من خالل، من مشاكل اليت تعرقل مما ينجز عدد اقل من الوافدين االجانب اىل تون 2007مراكز عن  3

تطور قطاع النقل اجلوي يف تونس هو التأخري احلاصل يف تنفيذ اتفاقية السماء املفتوحة اليت كانت بني تونس 
واالحتاد االورويب واليت تعتربها نقاابت التونسية خطة إلضعاف الناقلة من خالل االتفاقية اليت ستسمح للعديد 

ملية بنقل املسافرين على حساب الناقلة التونسية، خصوصا وأن االخرية تعاين من من شركات الطريان العا
 .   4صعوابت هيكلية ولوجستية وفق االعالم احمللي

 
 

 / http://www.legislation.tn: ، متاح على الرابط45اجلمهورية التونسية، بوابة التشريع التونسي، دستور اجلمهورية التونسية الفصل  - 1

consulté le 06/02/2019 . 
2 - http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf consulté le 06/02/2019. 
3 - http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf consulté le 

06/02/2019. 
4 - http://www.afektounes.tn/Ar consulté le 06/02/2019.  

http://www.legislation.tn/
http://www.legislation.tn/
http://www.legislation.tn/
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www.afektounes.tn/Ar
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  Ground  and port infrastructureمؤشر البنية التحتية للنقل الربي والبحري: .11
النقل الربي والبحري ال تتالءم مع التوجهات العاملية إن البنية التحتية لقطاع النقل يف تونس وخاصة يف جمال 

اجلديدة كما تشكو من ضعف تنافسيتها من بني دول العامل وخاصة املشاركة يف تقرير التنافسية السياحة  
مركزا عن  68، مرتاجعة بـ 2017عام  2.7عامليا مبؤشر تنفسي قدره  95والسفر، إذ اهنا صنفت يف املركز 

(، أما ترتيبها يف متغريات هذا املؤشر نالحظ تراجع واضح عن III-02 اجلدول رقم )، كما موضح يف2017
 2007عامليا عام  36امليزة التنافسية ملعظم متغريات هذا املؤشر، ففي جودة الطرق تراجعت تونس من املركز 

-2016العاملي لـ  ، وحلت يف مؤشر جودة الطرق الوارد يف تقرير التنافسية2017عامليا عام  86اىل املركز 
مراكزا،  29تراجعت بـ %عامليا، وابلنسبة ملتغري كثافة الطرق من امجايل املساحة االقليمية 87يف املركز  2017

، اما متغري جودة البنية  2015ومتغري كثافة الطرق املعبدة هو االخر الذي تراجعت فيه بـ مركزين عن عام 
، وحسب ما ورد يف تقرير التنافسية  2008مركزا عن  40ـ التحتية لسكك احلديدية فقد تراجعت تونس ب

عامليا يف مؤشر جودة البنية التحتية للسكك احلديدية للتقرير الصادر يف  63العاملية أهنا جاءت يف املركز 
يعين هذا ان تونس ال تزال تعاين  2018-2017مراكز يف التقرير  4، مرتاجعة عن ذلك بـ 2016-2017

ية التحتية للسكك احلديدة، اما عن متغري جودة البنية التحتية للموانئ فحلت يف املركز من ضعف جودة البن
ال يزال يف  2018-2017، ويف التقرير الصادر لـ2007مركزا عن  62، مرتاجعة بـ 2017عامليا عام  98

النقل الربي تراجعت بـ  عامليا يف مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، ومتغري كفاءة  101تراجع اذ حلت يف املركز  
عامليا عام  48، اما ابلنسبة ملتغري كثافة السكك احلديدية تقدمت تونس فيه من املركز 2007مركزا عن  60

 .2017عامليا عام   34اىل املركز    2015

  Tourist service infrastructure مؤشر البنية التحتية للخدمات السياحية: .12
مركزا يف املدة من  24( لرتاجع تونس يف مؤشر البنية التحتية للخدمات السياحية بـ III-02يشري اجلدول رقم

عامليا عام  69تراجعت اىل املركز  2007عامليا عام  45، فبعد ان كانت يف املركز 2017اىل  2007
 درجات.  7درجة من    4.1مسجلة    2017

من عدد  100متغري عدد الغرف الفندقية لكل ( يوضح أسباب تراجع هلذا ملؤشر ففي 14رقم  من امللحق
، وهذا راجع اىل 2017عامليا عام  30اىل املركز  2008عامليا عام  20  السكان تراجعت تونس من املركز

غلق عدد من الوحدات الفندقية جراء تراجع نشاطها بعد االزمة املالية اليت حلت بقطاع السياحة بعد االحداث 
اكثرها اهلجمات االرهابية، وفيما يتعلق ابلسوق الفندقية يف تونس فقد كشفت  اليت شهدهتا تونس وكانت

افريقيا من  6املتخصصة يف االحباث الفندقية ان سوق التونسية احتلت املركز  "RST Global لشركة " بياانت
 4279اىل ، ولرتتفع 2017غرفة عام  3852انحية توفرها على عدد الغرف الفندقية قيد االجناز والذي بلغ 
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عامليا عام  40، واما متغري جودة البنية التحتية للسياحة تراجعت تونس من املركز 20181غرفة قيد االجناز عام 
،وابلنسبة ملتغري عدد الشركات لتأجري السيارات فكان هناك تراجع 2017عامليا عام  80اىل املركز  2015

اف االيل يف تونس  ، أما املتغري االخري عدد االت الصر 2017عامليا  72طيلة فرتة حمل الدراسة إذ حلت املركز 
 . 2017عامليا    97اىل املركز    2007عامليا عام   71الف ابلغ تراجع من املركز    100كل 

  Natural resourcesمؤشر املوارد الطبيعية: .13

متقدمة  2017عامليا عام  94درجات لتحتل املركز  7درجة من  2.5سجلت تونس يف مؤشر املوارد الطبيعية 
كما موضح يف اجلدول   2008وبينما حافظت على مركزها التنافسي مقارنة بعام مركزا،  11بـ  2015عن عام 

 (:14(، اما عن املتغريات املكونة هلذا املؤشر فكان ترتيب تونس كما مشار اليه يف امللحق رقم)III-02رقم)

 2008عامليا عام  117من املركز  %تقدمت تونس يف متغري جمموع املناطق احملمية من امجايل املساحة الكلية
، اما ابلنسبة ملتغري السياحة الرقمية حافظت تونس عن مركزها اذ حلت املركز 2017عامليا عام  114اىل املركز 

، واما عن املتغريات اليت شهدت فيها تونس تراجع ، متغري عدد املواقع 2017و 2015عامليا عامي  59
اىل  2008عامليا عام  80تغري جمموع االنواع املعروفة تراجعت من املركز مراكز، اما م 7الطبيعية تراجعت بـ

 83، ومتغري جاذبية جودة املوارد الطبيعية تراجعت بشكل ملحوظ اذ حلت املركز 2017عامليا  94املركز 
 مركزا. 53عامليا اي بفارق يقدر بـ 30اذ حلت املركز    2008مقارنة بعام   2017عامليا عام  

 Cultural resources and business  travel الثقافية وأعمال السياحة:  دمؤشر املوار  .14
مركزا  34اال اهنا تراجعت عن مركزها التنافسي بني دول العامل    2008عامليا عام   49حصلت تونس على املركز  

(، ويعود تراجع تونس يف هذا III-02كما موضح يف اجلدول رقم)  2017حسب ما اشر اليه تقرير عام 
املؤشر اىل تردي ميزته التنافسية يف معظم املتغريات هذا املؤشر اذ تراجعت يف متغري عدد املواقع الثقافية الرتاثية بـ  

اىل  2009عامليا عام  60مراكز، ومتغري عدد اشكال التعبري الثقايف الشفهي وغري املادي تراجعت من املركز  7
 68ملالعب الرايضية اليت سجلت فيه تونس تقدما من املركز ، اما متغري عدد ا2017عامليا عام  93املركز 

، اما متغري عدد االجتماعات للجمعيات الدولية هو االخر 2017عامليا عام  55اىل املركز  2008عامليا عام 
، وابلنسبة ملتغري 2017عامليا عام  73اىل املركز  2008عامليا عام  70شهدت تونس فيه تراجعت من املركز 

 (. 14كما موضح يف امللحق رقم )  2015مركزا عن  21الثقافية و الرتفيه)الطلب الرقمي( تراجعت بـ   السياحة

 

 

 
1 - https://www.strglobal.com/products/pipeline-reports consulté le 06/02/2019. 

https://www.strglobal.com/products/pipeline-reports
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 2017-2007  من   للمدة  والسفر  للسياحة  التنافسية  مؤشرات يفاملغرب   ترتيب  : الثاين  املطلب   

عامليا يف مؤشر التنافسية السياحة  65حسب اخر تقرير للمنتدى االقتصادي العاملني حل املغرب يف املركز 
مراكز مقارنة  3درجة، هكذا يكون املغرب تراجع بـ 3.8دولة حول العامل مبعدل   136والسفر الذي مشل 

عامليا  57 من االصدار حل املغرب املركز ابلنسخة السابقة لتقرير التنافسية السياحي، واما مقارنة ابلسنة االوىل
حمافظ على مكانته كأول  ثدرجة، واما على مستوى القارة االفريقية فقد حل املغرب يف املركز الثال4.3مبعدل 

 وجهة سياحية بشمال افريقيا للسنة االخرية من صدور التقرير.
املؤشر الكلي للتنافسية السياحة والسفر على عدة معايري هي مبثابة مؤشرات فرعية اليت سوف نوضحها  ويستند 

 ابلتفصيل يف اجلدول املوايل: 
   2017-2007: ترتيب املغرب وفقا ملؤشرات تنافسية السياحة والسفر للمدة  (III-03)اجلدول رقم  

 

 السنوات  2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

الدرجة 
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
الدرجة  
الرتتيب  
 

 املؤشرات 

 الكلي املؤشر   57 4.3 67 3.9 75 3.9 78 3.9 71 4.0 62 3.8 65 3.8
 بيئة العمل  48 4.9 40 4.7 50 4.7 48 4.6 44 4.8 42 4.73 49 4.7

 والسالمة االمن   43 4.9 61 5.1 79 4.9 84 4.5 80 4.5 37 5.83 20 6.1
 النظافة الصحة و   81 4.1 98 3.2 100 3.3 104 3.2 104 3.4 98 4.54 99 4.6
 املوارد البشرية  72 5.0 95 4.7 95 4.7 90 4.6 90 4.7 107 4.05 117 3.9

 ICT بنية التحتية  92 2.0 85 2.2 88 2.4 79 2.9 79 2.9 75 4.03 77 4.3
 T&T اولوية 15 5.2 30 4.9 30 5.1 23 5.4 26 5.2 26 5.27 35 5.0
 T&Tاالنفتاح على   45 5.2 25 5.4 29 5.3 22 5.3 22 5.2 94 2.56 91 2.7
5.2 47 4.94 47 4.6 63 4.4 83 4.5 79 4.7 64 4.8 46 

 T&Tاالسعار  تنافسية  
 البيئية االستدامة   64 4.0 31 5.0 36 4.9 36 5.0 31 5.1 70 4.09 107 3.7
 للنقل اجلوي البنية التحتية   83 2.7 69 2.9 67 3.0 68 3.0 64 3.1 64 2.86 63 2.8
 للنقل الربي البنية التحتية   54 3.8 67 3.6 70 3.4 72 3.5 70 3.6 69 3.48 60 3.4
 للسياحة التحتية  البنية  62 3.1 72 3.2 72 3.1 71 3.7 74 3.8 65 4.44 80 3.8
 الطبيعية املوارد   52 4.5 118 2.2 125 2.2 126 2.1 126 2.6 59 3.11 47 3.6
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 Source :Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years 

(2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017) 

 Business Evironmentبيئة العمل : -1
ليتقدم اىل املركز  2007عامليا عام  48( ملؤشر بيئة العمل ليحتل املغرب فيه املركز III-03)يشري اجلدول رقم 

 عام 4.7عامليا مبعدل  49مث اىل املركز  2009عام  50ن مث يرتاجع اىل املركز 2008يف تقرير عام  40
 Doingحول مؤشر ممارسة االعمال ) 2017، وكما صنفه البنك الدويل يف تقريره السنوي عام 2017

Business 2017)    1نقطة  100من اصل   67.61عامليا اذ حصل على تنقيط   68احتل املغرب. 

 2015عامليا عام  41( ان املغرب يف متغري حقوق امللكية تراجع من املركز 15) رقم من خالل قرأتنا للملحق  
، وابلنسبة ملتغري أتثري قواعد االستثمار املباشر لألجانب تراجع املغرب من مركزه 2017عامليا عام    46اىل املركز  

واما عن كفاءة االطر القانونية يف تسوية النزاعات ، 2017عامليا عام  39ليتحل املركز  2015العاشر لعام 
 63مراكز، و متغري كفاءة االطر القانونية يف حتدي الشركات من خالل القانون حل املركز  4تقدم فيه املغرب بـ 

مراكز، وابلنسبة ملتغري عدد االايم الالزمة الستخراج رخصة  10متقدم عن العام املاضي بـ  2017عامليا عام 
مراكز عن العام املاضي، وصنف املغرب حسب ما اورده تقرير سهولة ممارسة االعمال  6تقدم املغرب بـ بناء 
عامليا متقدمة اىل  18الصادر عن البنك الدويل يف مؤشر عدد أايم استخراج رخصة البناء يف املركز  2017لعام 

، ومتغري نسبة تكلفة 100من نقطة  79.77لنفس التقرير ومسجل يف ذلك  2018عامليا عام  17املركز 
مراكز مقارنة ابلسنة اخلامسة من االصدار التقرير، أما عن متغري  5الرتخيص من جمموع البناء تقدم املغرب بـ 
، أما متغري عدد 2017عامليا عام  64اىل املركز  2015عام  47مدى اهليمنة على السوق تراجع من املركز 

متقدم يف ذلك مبركز واحد فقط عن عام  2017عامليا عام  58املركز  االايم لبدء النشاط التجاري جاء يف
 40، ومل خيتلف هذا التصنيف عن تصنيف الذي صدره تقرير ممارسة االعمال اذ حل املغرب املركز 2015

 74مؤشر بدء النشاط التجاري، واما متغري التكلفة لبدء النشاط التجاري حل يف املركز  2017عامليا عام 
مرتاجع بـ مركز واحد، ومتغري أتثري الضرائب على احلوافز للعمل فيه تراجع املغرب عن مركزه  2017عام عامليا 

، كما تقدم املغرب يف بعض املتغريات من بينها متغري 2017عامليا عام  53ليحتل املركز  2015عام  42
، 2017عامليا عام  34املركز  اىل 2015عامليا عام  52أتثري الضرائب على احلوافز لالستثمار من املركز 

وذلك راجع اىل مواصلة املغرب يف بذل جهوده فيما خيص إطار جاذب لالستثمار من خالل حتسني مناخ 
االعمال ووضع جمموعة من االجراءات التشريعية و التنظيمية اىل جانب االعفاءات الضريبية، واالمتيازات 

 
1 -- World Bank Group, Doing Business report 2017,p226,site http://www.albankaldawli.org consulté 

le 08/02/2019. 

 املوارد الثقافية  52 4.5 48 3.0 52 2.7 54 2.9 49 3.1 39 2.51 41 2.5

http://www.albankaldawli.org/
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 املستثمرين السياحيني يف اطار اتفاقيات وعقود استثمار، وتتبع اخلاصة ذات طبيعة مالية وضريبية ومجركية لصاحل
امجايل الربح تقدم من  ن، ومتغري نسبة الضريبة م1مشاريع االستثمار اليت تواجه صعوابت وكذا حتسني احلكامة

 . 2017عامليا عام  107عامليا اىل املركز  111املركز  

       Safety and securityاألمن والسالمة:   -2
( أنه ابلرغم من الرتاجع الطفيف احلاصل للمغرب يف مؤشر تنافسية III-03) هنالحظ من خالل اجلدول أعال

السياحة والسفر عامليا، اال أنه حقق حتسنا أمنيا ملحوظا جعله من بني أكثر الوجهات السياحية أمنا، اذ وصل 
منا عامليا واالكثر أ 20ليحتل املركز الـ  6.14املغرب اىل أعلى مستوى له حبصوله على درجة مرتفعة بلغت 

مركزا، وكما  23بـ 2017اىل  2007وسالمة للسياح االجانب، حيث أنه متقدم يف ذلك خالل الفرتة من 
الذي يصدره معهد لالقتصاد والسالم،  2017عامليا يف مؤشر السالم العاملي  75صنف املغرب يف املركز 

 مركزا مقارنة ابلسنة املاضية.  16متقدم فيه املغرب بـ

(، وتناولت هذه املتغريات كلفة 15متغريات كما جاءت يف امللحق رقم) 5تصنيفه على حنو ويعتمد املؤشر يف 
مركزا،  15بـ  2007اجلرمية والعنف على االعمال السياحية الذي تقدم فيه املغرب يف مركزه التنافسي عن عام 

ما متغري كلفة نقطة، أ 5.8عامليا مبعدل  28وخبصوص متغري موثوقية خدمات الشرطة جاءت يف املركز 
عامليا عام  43اىل املركز  2007عامليا عام  88االرهاب على االعمال السياحية تقدم املغرب من املركز 

عامليا عام  34، وابلنسبة ملتغري عدد االصاابت والوافيات النامجة عن االرهاب احتل املغرب املركز 2017
 0.038ا يف مؤشر االرهاب العاملي برصيد بلد  138عامليا من أصل  132،واحتل املغرب املركز 2017

عامليا وذلك وفق التقرير العاملي حول  123اليت احتل فيها املركز  2017مراكز ابملقارنة مع عام  9متقدما بـ
الذي نشره معهد االقتصاد والسلم، وهي ضمن خانة الدول االقل تضررا من االرهاب  2018االرهاب لسنة 

عامليا عام  29من عدد السكان( احتل املركز  100000معدل اجلرائم القتل )، أما يف متغري 20182عام 
، الذي تقوم إبصداره موسوعة قاعدة 2017، وكما صنفه التقرير السنوي مبؤشر اجلرمية العاملي لعام 2017

االفريقية وهي ضمن على مستوى القارة  16عامليا، كما جاء يف املركز  102يف املركز  "Numbeoالبياانت "
نقطة ضمن مؤشر انتشار اجلرمية  54.28معتدلة حبصوله على تقييم  ةالدول اليت تعرف مستوايت جرمي

 .  3نقطة ضمن مؤشر السالمة االمنية  45.72و

 
 consulté  https://www.finances.gov.ma:،متاح على الرابط "خمطط املغرب االخضراملغربية، وزارة االقتصاد واملالية، "اململكة  - 1

le 08/02/2019. 
2 - INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE , ” REPORT OF THE GLOBAL TERRORISM 

INDEX,2018,p9. 
3 - https://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp?title=2017 consulté le 08/02/2019. 

https://www.finances.gov.ma/
https://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp?title=2017
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 Health and Hygieneالصحة والنظافة:   -3
يار الصحة والنظافة اذ مل يتمكن املغرب من تطوير خدمات الصحة والسالمة حيث حصد مرتبة متدنية يف مع

 2007، متأخرة عن عام   2017درجات عام    7درجة من   4.6عامليا مبؤشر تنافسي قدره    99جاء يف املركز  
(، وكما صنف املغرب يف تقرير السنوي ملؤشر الرعاية الصحية III-03مركزا كما موضح يف اجلدول رقم) 18بـ

 .1 2015مركزا عن  8عامليا مرتاجع بـ  77يف املركز  2017

( نالحظ تراجع املغرب يف متغري  15)رقم  أما عن متغريات املكونة ملؤشر الصحة والنظافة املوضحة يف امللحق
، كما تتذيل الرتتيب افضل البلدان عناية طبية مبواطنيها 2017عامليا عام  96كثافة االطباء فجاء يف املركز 

" العلمي املتخصص يف مؤشرات الصحة العاملية، اذ حل املغرب يف  bing thinkحسب ما اصدره املوقع "
لكل طبيب يف  -املرضى -دولة عرب العامل مشلها التصنيف، فيه بلغ عدد املواطنني 115من أصل  78املركز 

ومتغري حتسني وصول خدمات الصرف الصحي فيه تراجع املغرب من املركز  ،2شخص 0200املغرب حوايل 
، وابلنسبة ملتغري احلصول على املياه الصاحلة 2017عامليا عام  87اىل املركز  2007عامليا عام  74

، ومتغري 2017عامليا عام  108من عدد السكان( نالحظ تراجع املغرب اذ حل املركز املتدين  %للشرب)
، وفيه يعاين املغرب 2008مراكز عن  10شخص( اذ يرتاجع املغرب بـ  10000عدد االسرة يف املستشفيات)

(   cyber Matriمن نقص شديد على مستوى البنية التحتية للمستشفيات الصحية وكما كشف تقرير ملخترب)
عن غياب املستشفيات املغربية يف قائمة املستشفيات العربية اجليدة، بسبب نقص شديد يف  2016عام 

االجهزة الطبية والكوادر الصحية، وحسب بعض تصرحيات وزير الصحة املغريب أنه يوجد مركز صحي واحد 
 عدد حاالت املالراي ومتغري HIV،أما عن كل من متغريي مدى انتشار فريوس3الف مغريب 42لكل 

 .2017و2015حالة من ملواثت العضوية الثابتة( حيصل على املراكز االوىل لكل من السنوات    100000)

  Human Resources and Labor Market :مؤشر التنمية البشرية وسوق العمل -4
عامليا  117املركز درجات ليحتل  7درجة من  3.9سجل املغرب يف مؤشر التنمية البشرية وسوق العمل 

(، ابلرغم III-03املوضح يف اجلدول رقم) 2007عامليا عام  72مرتاجع عن مركزه  2017حسب تقرير 

 
1 - https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp consulté    
2 -https://bigthink.com/tag/health consulté le 09/02/2019. 

 consulté le  https://www.akhbarona.com/writers/213066.html:"، مقال متاح على الرابطواقع  الصحة ابملغرب"- 3

09/02/2019. 

https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
https://www.akhbarona.com/writers/213066.html


    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
218 

عامليا يف تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة االمم املتحدة لعام  123السياسي مل يتجاوز املركز  هاستقرار 
   .1االكثر ختلفا يف التنمية البشرية، وعلى مستوى مشال افريقيا يعترب من الدول  2017

( اىل ان 15)رقم  وكشف التقرير الذي يتناول جمموعة من املتغريات اليت تتعلق هبذا املؤشر املوضحة يف امللحق
املغرب حيتل مراتب جد متأخرة يف اغلب املتغريات مقارنة ابلدول العربية وافريقية عديدة ففي متغري معدل 

، يف حني صنفه املنتدى االقتصادي العاملي 2017عامليا عام  103ابلتعليم الثانوي حل املغرب املركز االلتحاق 
، أما عن متغري مدى تدريب 2عامليا 100دولة اذ جاء يف املركز  137الذي مشل  2018-2017لعام 

، وحتصل على 2017عام  عامليا 124اىل املركز  2007عامليا عام  85املوظفني فيه تراجع املغرب من املركز 
مركزا  51يف متغري ممارسة التوظيف واهناء اخلدمات مرتاجع عن ذلك بـ  2017( عامليا عام 100املركز متأخر )

 104مركزا، كما حتصل على املركز  38، ومتغري سهولة اجياد املوظفني املهرة تراجع املغرب بـ 2007عن عام 
يف متغري سهولة توظيف العمالة االجنبية، ونفس  2007امليا عام ع 41مرتاجع عن املركز  2017عامليا عام 

عامليا عام  112مركزا اذ حل املركز  48الشيء ملتغري االجور واالنتاجية الذي تراجع فيه املغرب عن مركزه بـ 
اذ   ،أما عن املتغريات اليت شهدت فيها املغرب تقدما طفيفا ، منها معدل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي2017

، 2017عامليا عام  74تقدم يف متغري معاملة العمالء اذ حل املركز و  2017عامليا عام  22حتصل على املركز 
عامليا يف متغري نسبة مشاركة النساء يف القوى العاملة، وحسب ما اشار اليه تقرير  130وكما حتصل على املركز 

يف سوق العمل ضعيفة جدا مقارنة ابلرجل حيث بلغت الصادر عن صندوق النقد الدويل انه نسبة مشاركة املرأة 
، يف حني وصلت نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل ابلوطن العريب 3%66يف مقابل أكثر من %25حويل 

، 2017من امجايل االانث يف سن العمل يف عام  %18.9حسب ما اعده الصندوق النقد العريب بلغت 
وكما اوضحت الدراسة حتت عنوان "حمددات مشاركة املرأة يف القوى للمتوسط العاملي،  % 48.7مقارنة مع 

العاملة يف الدول العربية" أن فجوة النوع تعترب أحد اهم التحدايت اليت تواجه االقتصادايت العربية، مربزة يف ا 
 .  4السياق توصيفا للوضع الراهن لنفاذ املرأة للتعليم وسوق العمل يف الدول العربية

 ICT Readinessجاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:مؤشر   -5
السياحة والسفر الذي اصدره املنتدى االقتصادي العاملي حول التقدم الذي  ةوحسب ما جاء يف تقرير التنافسي

درجة  4.3عامليا مبؤشر قدره  77سجله املغرب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اذ حل يف املركز 
 

   http://www.un.org/ar/esa/hdr/consulté: ، متاح على الرابط 24"، ص2018تقرير التنمية البشريةمنظمة االمم املتحدة،"  - 1

le 09/02/2019. 
2 -http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings  

consulté le 10/02/2019. 
3 -https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/03/01/NA030117-Morocco-Reducing-Gender-

Inequality-Can-Boost-Growth  consulté le 10/02/2019. 
4 -https://www.medi1tv.ma  consulté le 10/02/2019.  

http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
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، ولكن مقارنة ابلعامل املاضي من صدور 2007مركزا عن عام  15، متقدم بـ 2017جات عام در  7من 
( ، وكما تراجع املغرب يف مؤشر III-03موضح يف اجلدول رقم) 2015التقرير مرتاجع بـ مركزين عن عام 

عامليا عام  99ـ تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت من املركز ال
، ويف تقريره االخري 1نقطة4.77دولة مبعدل قدره  176من أصل  2017عام  100اىل املركز الـ 2015

" واملتعلق مبؤشر احلكومة االلكرتونية قامت االمم املتحدة بتقييم درجة  UN E-Government Sureyلـ"
استعمال املؤسسات العمومية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل خدماهتا، ويف هذا السياق جاء املغرب 

افريقيا  4الـو  2016عامليا عام  85مرتاجع عن مركزه الـ  2018افريقيا لعام  6عامليا والـ  100يف املركز الـ 
دول االوىل االكثر تطورا يف هذا اجملال على مستوى القارة االفريقية وهو   10،ولكن حافظ على مركزه ضمن الـ  2

 (. 0.75اىل    0.50من بني الدول اليت هلا مستوى مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية عايل الذي يرتاوح ما بني )

 املتغريات املكونة هلذا املؤشر، ففي متغري استخدام تكنولوجيا نالحظ ترتيب املغرب يف (15)ومن امللحق رقم
، وأما ابلنسبة ملتغري 2015مركزا عن    18متقدم بـ   2017عامليا عام    94املعلومات واالتصاالت حل يف املركز 

اىل  2007مركزا خالل الفرتة من  34استخدام االنرتنت لألعمال التجارية واملستهلكني تقدم املغرب بـ 
عامليا  59ن و متغري عدد االفراد الذين يستخدمون االنرتنت نالحظ تراجع املغرب عن مركزه التنافسي الـ2017

عامليا عام  93، اما متغري مشرتكي االنرتنت تقدم املغرب من املركز 2017عامليا عام  66اىل   2007عام 
مركزا، حيث وصل  21ع يف ذلك بـ تراج 2008، ولكن مقارنة بعام 2017عامليا عام  91اىل املركز 2008

، 32017مشرتك يف الربيع الثاين من عام  55.21فرد من السكان حوايل  100عدد مشرتكي االنرتنت لكل 
مركزا يف متغري اشرتاكات اهلاتف احملمول، حيث وصل عدد مشرتكي ابهلاتف احملمول لكل  27يف حني تقدم بـ 

، بعد ان كان يبلغ 42017خالل الربيع الثاين من عام مشرتك  120.66فرد من السكان حوايل  100
عامليا عام  89، ومتغري اشرتاكات النطاق العريض احملمول تراجع فيه من املركز 2008مشرتك لعام  73.98
، 2017عامليا عام  62، أما عن تغطية شبكة احملمول جاء يف املركز 2017عامليا عام  91اىل املركز  2015

مراكز عن عام  4، مرتاجع بـ  2017عامليا عام  52ادات الكهرابء حل املغرب يف املركز ومتغري جودة امد 
2015  . 

 
1 -http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017 consulté le 12/02/2019. 
2 -https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 

consulté le 12/02/2019. 
االحصائيات الرقمية بوصلة اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات اململكة املغربية، وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، "- 3

 http://www.omtic.gov.ma/AR/Indicateurs/Pages/Requetes.aspx  consulté le: متاح على الرابط  واالتصال"،

 .12/02/2019 

 . مرجع نفسه - 4

http://www.omtic.gov.ma/AR/Indicateurs/Pages/Requetes.aspx%20consulté%20le%2012/02/2019
http://www.omtic.gov.ma/AR/Indicateurs/Pages/Requetes.aspx%20consulté%20le%2012/02/2019
http://www.omtic.gov.ma/AR/Indicateurs/Pages/Requetes.aspx%20consulté%20le%2012/02/2019
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  prioritization of Travel & Tourism :والسفر  السياحة  االولوايت  حتديد  مؤشر -6
نتائج إن دعم احلكومة لقطاع السياحة والسفر له االثر يف تقدم أو تراجع السياحة يف بلد معني لذا نرى من 

عام  15(، اذ احتل املركز الـIII-03مؤشر حتديد االولوايت السياحة والسفر للمغرب املوضحة يف اجلدول رقم)
 2008عامليا عام  30( درجة، ليرتاجع اىل املركز الـ 5.2كأفضل مركز حيققه منذ انطالقة املؤشر)  2007

عامي  26، مث يرتاجع مرة اخرى اىل املركز 2011عامليا عام  23، مث يتقدم للمركز الـ2009وحيافظ علية عام 
 .2017درجة عام   5.0مبؤشر تنافسي قدره  عامليا    35، مث اىل املركز  2013-2015

اما ترتيب املغرب يف متغريات املكونة ملؤشر حتديد اولوايت السياحة والسفر فيسلط الضوء عليها يف احمللق رقم 
عامليا عام  16السفر لدى احلكومة من املركز يف متغري اولوية صناعة السياحة و (، اذ يرتاجع املغرب 15)

، ومتغري االنفاق احلكومي على صناعة السياحة والسفر يرتاجع 2017عامليا عام  35املركز ، اىل 2007
، أما عن متغري فعالية التسويق جلذب 2017عام  59اىل املركز  2008عامليا عام  55املغرب فيه من املركز 

، وابلنسبة ملتغري 2017 عامليا عام 42اىل املركز  2007عامليا عام  19السياح تراجع عن مركزه التنافسي من 
، يف حني تراجع املغرب من املركز 2011مراكز عن  8عامليا مرتاجع بـ  37حل املركز  T&Tمشولية البياانت

 17ليحتل املركز  T&Tاالول على مستوى العاملي يف متغري املدة الالزمة لتقدمي البياانت الشهرية/ربع السنوية لـ
 12متقدم بـ  2017عامليا عام  36ييم العالمة التجارية حل املغرب املركز ، أما عن متغري تق2017عامليا عام 

 .   2015مركزا عن عام  
  International Opennessاالنفتاح الدويل: -7

عامليا عام  94أعاله نالحظ تقدم املغرب يف مؤشر االنفتاح الدويل من املركز  (III-03)من خالل اجلدول 
، أما عن املتغريات املكونة هلذا املؤشر نالحظ 2017درجة عام    2.7عامليا ومبؤشر قدره    91اىل املركز    2015

، واما عن 2017عامليا عام  50مراكز بعد ان كان يف املركز  6تراجع املغرب يف نتغري متطلبات أتشرية بـ 
عامليا و الثاين  69، فإذا ابجلواز املغريب حيتل املركز 2017تصنيف مؤشر اقوى جوزات السفر يف العام عام 

دولة دون أتشرية أو احلصول  58مغاربيا بعد اجلواز التونسي، ويتيح اجلواز املغاريب حبسب املؤسر السفر اىل 
وابلنسبة ملتغري االتفاقيات اخلدمات اجلوية الثنائية تقدم  على أتشرية عن الوصول اىل مطارات هذه الدول،

،أمن متغري عدد االتفاقيات التجارية 2017عامليا عام  75ليحتل املركز  2015مراكز عن  3املغرب بـ 
 . 2017وحيافظ عليه عام    2015عامليا عام    68اإلقليمية السارية جاء املغرب يف املركز 

 Price Competitivenessتنافسية االسعار:   -8
وليحافظ على مركزه مقارنة  2017عامليا  47أن املغرب جاء يف املركز  2017يربز تقرير السياحة والسفر لـ

عامليا، وقد جاز املغرب حسب  46ابلتقرير للعام املاضي، أما مع العام االول من االصدار فجاء يف املركز 
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درجة  4.8 2007درجات بينما انل يف عام  7درجة من  5.2املي التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي الع
 .(III-03من حيث تنافسية االسعار املوضح يف اجلدول رقم )

ان تقدم وتراجع املغرب عن مركزه من حيث مؤشر تنافسية االسعار بسبب بعض املتغريات املكونة له، فقد 
عامليا عام  82اىل املركز  2007عامليا عام  62تراجع متغري ضرائب ورسوم التذاكر يف املطار من املركز 

، ومتغري الثاين الذي يشاهد فيه املغرب ب يف املراكز هو متغري مستوايت  سعر الوقود لرت/ دوالر 2017
عامليا   95مث املركز   2008عامليا عام    68عامليا ليرتاجع اىل املركز   65احتل املركز    2007االمريكي، ففي عام 

عامليا عام  60مث يرتاجع مرة اخرى اىل املركز  2013عامليا عام  40ها يتقدم اىل املركز ، وبعد 2011عام 
، أما عن ابقي املتغريات اليت يتقدم فيها املغرب وحيتل جد متقدمة مقارنة ببعض الدول العربية واملغاربية، 2017

عامليا عام  81عد ان كان يف املركز ب2017عامليا عام  35يف كل من متغريي متغري اسعار الفنادق ليتحل املركز 
مراكز عن  6متقدم بـ  2017عامليا عام  35، ومتغري تعادل القوة الشرائية فيه حيتل املغرب املركز 2008
 (.15)، املوضحة يف امللحق رقم  2007

  Environmental Sustainabilityاالستدامة البيئية:   -9
درجات، مما جعله  7درجة من  3.7عامليا مبؤشر قدره  107صنف املغرب يف مؤشر االستدامة البيئية يف املركز 

جاء املغرب يف املراكز جد  2008سنوات االخرية ففي عام  10مركزا على مدى  76يرتاجع من خالله بـ 
ا وعلى املستوى العاملي حل يف املركز متقدمة مقارنة ابلدول العربية وخاصة منطقة الشرق االوسط ومشال افريقي

 .(III-03عامليا، وذلك حسب التقارير الصادرة عن منتدى االقتصادي العاملي واملوضحة يف اجلدول رقم) 31

مث 1 2016دولة عام  180عامليا من أصل  64أما عن مؤشر االداء البيئي العاملي صنف املغرب يف املركز 
، وذلك حسب التقارير الصادرة عن جامعيت اييل وكولومبيا ابلتعاون 20182عامليا عام  54لتتقدم اىل املركز 

( على مستوى منطقة  2018 تقرير االخري)مع املنتدى االقتصادي العاملي، وتبوأ املغرب املراكز جد مشرفة يف
كل من مشال افريقيا و الشرق االوسط بفضل السياسة البيئية اجلديدة اليت تشمل االخنراط الدويل واجناز عدد 

 من املشاريع الكربى املرتبطة حبمايه وتقييم التنوع البيئي. 

متغري الصرامة يف اللوائح واالنظمة  فمن حيث (15امللحق رقم )متغريات موضحة يف  10التقرير اعتمد على 
، مث متغري ضبط القوانني البيئية تقدم 2008مراكز عان عام  7عامليا مرتاجع بـ 87البيئية احتل املغرب املركز 

 54تراجع املغرب بـ  T&Tلصناعة  ة، ومن حيث متغري استدامة البيئي2017عامليا عام  72املغرب اىل املركز 
 

1 - https://netgreen-project.eu/blog/2016/01/25/2016-environmental-performance-index-epi-report-

launched-wefconsulté le 06/02/2019.   
2 -https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01consulté le 

06/02/2019 



    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
222 

يف  2017عامليا عام  50، و حل املغرب املركز 2017عامليا عام  61حل املركز  اذ 2008مركزا عن عام 
، أما ابلنسبة ملتغري التصديق 2008عامليا عام  22مرتاجع عن مركزه الـ  3متغري تركيز اجلسيمات ابمليكروغرام/م

 32متقدما بـ  2017عامليا عام  31( درجة حسب االفضلية حل املغرب املركز 27-0البيئية) تعلى املعاهدا
( درجة جاء املغرب يف املراكز جد متأخرة 5-0، ومتغري االجهاد املائي االساسي)2008مركزا عن عام 

عامليا  80املركز  من االمجايل( فيه تراجع املغرب من %، أما متغري االنواع املهددة)2017( عامليا عام 113)
، ومتغري تغري الغطاء النبايت هو االخر تراجع املغرب عن مركزه بـ 2017عامليا عام  101اىل املركز  2008عام 
اىل املركز  2015عامليا عام  46،ومتغري معاجلة ملياه الصرف الصحي تراجع من املركز 2015مركزا عن  43
 88يد اجلرف الساحلي طن/كلم فيه جاء املغرب يف املركز ، وابلنسبة للمتغري االخري ضغط ص2017عام 79

.ففي السنوات االخرية سعى املغرب ببذل جمهودات كبرية 2015مراكز عن عام  4متقدم بـ  2017عاميا عام 
للحد من االاثر السلبية النامجة للمخاطر احملدقة ابلكوكب االزرق، وقد بلغت قيمة التدهور البئي ابملغرب عام 

من الناتج الداخلي اخلام لنفس السنة والسبب يف ذلك  %3.52مليار درهم، أو  33يقارب  ما 2014
 ارتفاع مستوى تلوث املياه واهلواء.

  Air Transport Infrastructureالبنية التحتية للنقل اجلوي:  -10
ث توفري البنية  كف تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي العاملي عن تفوق املغرب على دول مشال افريقيا من حي

 20عامليا متقدم بـ  63، ليتحل املركز 2017درجات لعام  7درجة من  2.8التحتية للنقل اجلوي، اذ سجل 
 (.III-03واالوىل على مستوى مشال افريقيا وهذا ما يوضحه اجلدول رقم )  2007مركزا عن عام  

(، وأييت 15وأظهرت النتائج قفزات نوعية يف بعض املتغريات املكونة هلذا املؤشر واملشار اليها يف امللحق رقم )  
مراكز عن السنوات   10متقدم بـ  2017عامليا عام  55املتغري جودة البنية التحتية للنقل اجلوي يف املركز 

 103خر الذي شهدت فيه املغرب تقدما من املركز املاضية منذ اصدار التقارير، ومتغري عدد املطارات هو اال
يف متغري عدد  2017عامليا عام  42، وحصل على املركز 2017عامليا عام  83اىل املركز  2008عامليا عام 

عامليا عام  42، وكما حصل على املركز 2007مراكز عن عام  5شركات الطريان العاملة يف املغرب متقدما بـ 
)الدولية (، اما يف ما خيص متغري عدد املقاعد املتاحة)احمللية( جاز املغرب على املركز  يف عدد املقاعد 2017

عامليا عام  81، ويف املركز 2007مراكز عن ما كانت عليه يف عام  3مرتاجعا بـ  2017عامليا عام  52
 يف ما خيص مغادرة الطائرات.    2017
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 Ground and port infrastructureالبنية التحتية للنقل الربي والبحري: -11
عامليا يف تقرير التنافسية السياحية والسفر السنوي والذي يقيم البنية التحتية يف  60اجتل املغرب املركز الت 

 7من اقتصادايت العامل ويشمل نوعية شبكات الطرق والسكك احلديدية و املوانئ، متقدمة يف ذلك بـ  136
، وفيما يتعلق مبتغريات املكونة له (III-03مغاربيا، واملوضح يف اجلدول رقم) واألوىل 2008مراكز عن عام 

 54اىل املركز  2008عامليا عام  67نالحظ تباين يف املراكز، ففي متغري جودة الطرق تقدم املغرب من املركز 
نالحظ تراجع املغرب  %، اما يف ما خيص متخري كثافة الطرق من امجايل املساحة االقليمية2017عامليا عام 
، كما نالحظ تراجع متغري كثافة 2017عامليا عام  104ليصل اىل املركز  2008عامليا عام  80من املركز 

، ويرتاجع املغرب يف املركز 2017عامليا عام  78ليحتل املركز  %الطرق املعبدة من امجايل املساحة االقليمية 
يف متغري كثافة السكك احلديدية، واما يف ما خيص  2017عام  عامليا 70اىل املركز  2015عامليا عام  68

عامليا عام  37ابقي املتغريات لكل من متغري جودة البنية التحتية للسكك احلديدية فحل املغرب يف املركز 
يف متغري جودة البنية   2017عامليا عام  38، كما جاء يف املركز 2008مركزا عن  14متقدم بـ  2017

 .  2017عامليا عام    59انئ، اما متغري كفاءة النقل الربي حل املغرب يف املركز  التحتية للمو 

  Tourist Service Infrastructureالبنية التحتية للخدمات السياحية: -12
نالحظ تراجع املغرب عن مركزه التنافسي يف مؤشر البنية التحتية للخدمات  (III-03من اجلدول رقم )

السياحية وخاصة ابعتبار املغرب من بني الدول االكثر جذاب للسياح ي العامل العريب و يف املنطقة املغربية 
ا عن ما  مركز  18درجات، مرتاجع بـ  7درجة من  3.8عامليا مبؤشر قدره  80ابخلصوص، اذ احتل فيه املركز 

، ويعترب من بني أسوء داء تنافسي ابلنسبة هلذا املؤشر من ضمن املؤشرات املكونة 2007كان عليه يف عام 
( تراجع مجيع املتغريات املكونة هلذا املؤشر، 15)رقم  ملؤشر التنافسية السياحية، وكما نالحظ من خالل امللحق

عامليا عام  65السكان تراجع املغرب من املركز حص من عدد  100ففي متغري عدد الغرف الفندقية لكل 
-2009على التوايل حالل السنوات  81،84مث اىل املركز  2007عامليا عام  80مث اىل املركز  2007
عامليا، أما يف ما خيص متغري جودة البنية التحتية للسياحة جاء املغرب يف  81، مث ليتقدم اىل املركز 2011
، كما نالحظ تراجع املغرب بشكل ملحوظا ابلنسبة لتغري عدد شركات لتأجري 2017عامليا عام  47املركز 

، مث تصدر املراكز األوىل 2009عامليا عام  23عامليا مث اىل املركز  35االول احتل املركز  مالسيارات ففي األعوا
،اما 2017 عامليا عام 51مث يرتاجع بفارق كبري وسليب اىل املركز  2015-2013-2011لكل من االعوام 

عن املتغري االخري هلذا املؤشر نالحظ أن املغرب يتبوأ املراكز املتأخرة يف متغري عدد االت الصراف االيل حيث انه 
 .2007عامليا عام    70عامليا بعد ان كان يف املركز   92يف املركز   2017جاء يف عام  
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     Natural Resourcesمؤشر املوارد الطبيعية: -13
عامليا عام  47درجات ليتحل املركز جد متقدم  7درجة من اصل  3.6مؤشر املوارد الطبيعية سجل املغرب يف 

عامليا ،  118جاء املغرب يف املركز  2008، فهو متقدم يف ذلك مقارنة ابلسنوات املاضية ففي عام 2017
عامليا عام  59ملركز ، مث يتقدم اىل ا 2013عامليا عام126مث اىل  2009عامليا عام  125ليرتاجع اىل املركز 

 .(III-03، وهذا واوضحه اجلدول رقم )  2015

(، ففي متغري عدد املواقع 15أما عن ترتيب املغرب يف املتغريات املكونة هلذا املؤشر و املشار اليها يف امللحق رقم)
 ،2017عام  عامليا 86اىل املركز  2008عامليا عام  70الطبيعية للرتاث املغاريب تراجع املغرب من املركز 

اىل  2008عامليا عام  69ومتغري جمموع االنواع املعروفة وهو االخر الذي عرف فيه املغرب تراجعا من املركز 
جاذبية من امجايل املساحة الكلية( و %جمموع املناطق احملمية)   ن، اما كال من املتغريي2017عامليا عام   77املركز  

، بينما 2017عامليا على التوايل عام  42، 14املغرب يف املراكز جد متقدمة جودة احلياة الطبيعية فيهما  جاء 
متغري السياحة الرقيمة) الطلب السياحي( الذي مت اضافته يف السنة اخلامسة من االصدار فيه تراجع املغرب من 

 .2017عامليا عام    24اىل املركز   2015عامليا عام    22املركز  

  Cultural Resources and Business Travelالسياحة:    مؤشر املوارد الثقافية واعمال -14
 2.5نالحظ تقدم املغرب يف مؤشر املوارد الثقافية واعمال السياحة اذ سجل فيه  (III-03من اجلدول رقم )

، وذلك راجع اىل اجملهودات 2008مراكزا عن عام  11عاملا متقدم بـ  41درجات ليتحل املركز  7درجة من 
بوابة للسياحة الثقافية  اليت سعت اليها وزارة الثقافة للمملكة املغربية اىل اعادة تثمني املأثر التارخيية ابعتبارها

الف موقع مبىن اترخيي وتراث غري مادي متنوع يساير  16وخاصة امام غىن املغرب الثقايف الذي يضم ازيد من 
 التوازانت اجملالية للمغرب، ومينح فرص االستثمار يف قطاع منتج.   

(، إذ احتل يف متغري عدد املواقع 15)رقم  أما ترتيب املغرب يف متغريات هذا املؤشر والشار اليها يف امللحق
، كما تراجع عن مركزه 2008مراكز عن عام  3مرتاجع يف ذلك بـ 2017عامليا عام  22الثقافية الرتاثية املركز 

يف متغري عدد اشكال التعبري الشفهي وغري املادي، أما عن متغري السياحة الثقافية  2015عامليا عام  18الـ
ـن 2017-2015مراكز خالل الفرتة  3ب الرقمي( هو االخر تراجع فيه املغرب عن مركزه بـ والرتفيهية ) الطل

اما ترتيب ابقي املتغريات اليت  سجل فيها املغرب تقدما خالل فرتة حمل الدراسة، ففي متغري عدد املالعب 
، أما متغري عدد 2008مركزا عن عام  59متقدم بـ  2017عامليا عام  31الرايضية الكربى جاء يف املركز 

 . 2017عامليا عام  57مراكز ليحتل املركز  7اجتماعات للجمعيات الدولية تقدم بـ 
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 للدول املغاربية   الطلب السياحي قياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على  املبحث الثاين :

التنمية يف عدد من بلدان العامل وخاصة االقتصادي و  داعم ومساهم للنمو عادة ما ينظر اىل السياحة كعنصر
السياحة، لنطاق على أن القدرة التنافسية و الناشئة منها )السياحية(، ويفرتض يف العديد من االدبيات واسعة ا

، مما أي كلما كانت الوجهة السياحية أكثر تنافسية منه جذب عدد أكرب من السياح اىل املقصد السياحي
 .النمو االقتصاديلقطاع، ومنه اىل زايدة االنتاج و من خالل هذا ا  يؤدي اىل الزايدة يف الدخل

I   . : حماكاة حول دراسة القدرة التنافسية وعالقته ابلنمو االقتصادي 

سنعرض بعض الدراسات واليت تتمحور حول هذا املوضوع منها تناولت االطار النظري للتنافسية السياحية مع 
املقصد السياحي سوآءا أبجراء مسح للنظرايت والدراسات اليت أجريت يف جمال حتديد حمددات تنافسية 

التنافسية السياحية أو توضح مناذج تصويرية للتنافسية السياحية  واالخرى تطبيقية يعين إبجراء دراسات 
 قياسية. 

 María del P. Pablo-Romero, Palma Gómez-Calero and Javie »   دراسة   -1

Sánchez-Rivas »  منوذج  :"السياحة، القدرة التنافسية والنمو االقتصادي مقالة بعنوان
 Tourism, Competitiveness and Economic Growth: A New حتليلي جديد

Analytical Model  "  منشورة يف كتاب" Book citation Index1 ، وتستعرض هذه
-Grouch، منوذج Porter 1990برازها منوذج من االدراسة جمموعة من النظرايت والنماذج 

Ritchie1999 ومنوذج Kim 2001  ومنوذج ،Dywer-kim2003  وكل هذه النماذج لديها
املختلفة اليت تؤثر على القدرة التنافسية للسياحة، ومن جمموعة مرتابطة من العناصر أو العوامل 

من انحية  املؤشرات املستخدمة لقياسهامالحظ ان هذه النماذج متعلقة ابلقدرة التنافسية و 
ة الروابط بني املفهومني وهذا والدراسات اليت تربط السياحة والنمو من انحية أخرى،  وهبدف اقام

ما ااتح التعرف على النموذج الذي تتحدد من خالله بعض العوامل اليت تؤثر على القدرة التنافسية  
 النماذج سابقة الذكر للسياحة مع رأس املال والعمل على حتديد النمو االقتصادي، كما أوضحت 

 :ن خالل الشكل االيت  عالقة القدرة التنافسية والسياحة والنمو االقتصادي، م
 

1- María del P. Pablo-Romero, Palma Gómez-Calero and Javier Sánchez-Rivas, «Tourism, 

Competitiveness and Economic Growth: A New Analytical 

Model », published2016,Dol :10.5772/62276, p111-135,site :https://www.semanticscholar.org  

consulted the 03/05/2015   
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  االقتصادي    والنمو  السياحة، التنافسية  القدرة  بني  :العالقات(III-04)الشكل رقم  

 
Source : María del P. Pablo-Romero,Palma Gómez-Calero and Javier Sánchez-Rivas, «Tourism, 

Competitiveness and Economic Growth: A New Analytical Model », op cite.p124. 

وبدال من ذلك تقرتح هذه الدراسة تطور جديد لتلك العالقات بني القدرة التنافسية والسياحة والنمو، حيث 
، ومن شاهنا زايدة االنتاج يف جمال السياحة وابلتايل املوارد املوروثةمع توفري  املوارد االنتاجية يكون توفر تلك 

كل املوايل يعرض مفهوم جديد للعالقات بني القدرة التنافسية والسياحة والنمو  زايدة النمو االقتصادي، والش
يمي اجلديد اىل تقييم العوامل االنتاجية من انحية، وحتديد املوارد السياحية ويتضمن حتليل هذا االطار املفاه

ستند هذا التحليل اىل )املتعلقة ابلثقافة والبيئة والظروف املناخية...(، وذلك عن طريق نوع من املؤشرات وي
 املنهجيات اليت مت تطويرها سابقا لتحديد القدرة التنافسية السياحية: 

 جديد  مفاهيمي إطار:  والنمو  والسياحة التنافسية  القدرة  بني  :العالقات(III-05  )الشكل رقم

 
Source : María del P. Pablo-Romero,Palma Gómez-Calero and Javier Sánchez Rivas, «Tourism, 

Competitiveness and Economic Growth: A New Analytical Model », op cite.p124. 
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ويعترب هذا النموذج أن املقصد السياحي الذي تتوفر به سلسلة من املوارد اجلذابة للسياح، وبناءا على تفاعلها 
هلذه املتغريات السياحية هلا أتثري اجيايب على مع رأس املال املادي والبشري املطور يف املقصد، ميكن أن يكون 

 السياحي.النمو االقتصادي اضافة اىل متغريات أخرى يف املقصد  
 

 " Transforming  مقالة حتت عنوان   "Craig Webster, Stanislav Ivanov "دراسة .1

competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate 

economic growth in more competitive destinations?"  منشور يف جملة ادارة
تبحث هذه الدراسة على أتثري القدرة  ،1"2014سنة" Tourism Management"السياحة 

 13لـ   panel dataالتنافسية للوجهة على مسامهة السياحة يف النمو االقتصادي، ومت استخدام مناذج 
لناتج احمللي ات يف حجم السكان وحجم االقتصاد و متثل، وقد ضمت جمموعة من املتغريات و دولة

 االمجايل للفرد يف شكل لوغاريتم الطبيعي لتجنب تفضيل البلدان ذات كثافةالناتج االمجايل للسياحة و 
الوالايت املتحدة االمريكية، الياابن، الصني(، وصناعة سكانية كبرية )الصني، اهلند(، واقتصادايت )

 الوالايت املتحدة االمريكية، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا(، أو نصيب الفرد من الناتج احمللي السياحة ) 
االمجايل ) لوكسمبورغ، النرويج، ايسلندا، قطر( ومت حساب نفس املتغريات سابقة الذكر كمتوسط القيم 

حسب توفري البياانت( من أجل القضاء  2009اىل  1999)أو من 2010اىل 2000السنوية من 
، اضافة اىل تفشي 11/09على تقلبات املدى القصري النامجة على االحداث الكربى مثل أحداث 

يف جنوب شرق أسيا، واستخدام  2004المراض واالوبئة مثل)انفلونزا اخلنازير والطيور(، وتسوانمي ا
املتغريات الومهية للداللة على املناطق اجلغرافية، وكذا استخدمت املتغريات الومهية أيضا لإلشارة اىل الدول 

دولة(،  34تصادي والتنمية )دولة من جمموعة البياانت(، وأعضاء منظمة التعاون االق14أقل تقدما )
دولة تتوفر هبا بياانت مجيع املتغريات املستخدمة يف  131وتضمنت الدراسة جمموعة بياانت هنائية 

 التحليل، وهذا ما تظهره العالقة التالية: 
𝑔𝑟

𝑡
𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑇𝐶𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑝𝑝𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑇𝑜𝑢𝑟𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡 + 𝛽6𝑇𝑜𝑢𝑟𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽7𝐸𝑈𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐴𝐹𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑆𝑖𝑡 + 𝛽10𝐿𝐴𝑖𝑡 + 𝛽11𝑁𝐴𝑖𝑡 + 𝛽12𝑂𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽13𝐿𝐷𝐶𝑖𝑡 + 𝛽14𝑂𝐸𝐶𝐷𝑖𝑡 
 

 
1  -Craig Webster, Stanislav Ivanov , « Transforming competitiveness into economic benefits: 
Does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations? », Tourism 

Management  (2014) vol40,p137-140 ,site : https://www.sciencedirect.com consulted the 

03/05/2015    

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517713001222
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 حيث :
 𝑔𝑟

𝑡
𝑖𝑡

 .tيف الزمن    i)املتغري التابع( وميثل نسبة مسامهة السياحة يف النمو االقتصادي للدولة    
TTCI  :. مؤشر التنافسية السياحة والسفر 

LnPPL  وميثل حجم السكان للدولة :i    يف الزمنt. 
LnGDP  وميثل حجم االقتصاد للدولة :i    يف الزمنt. 

LnTourGDP    وميثل الناتج احمللي االمجايل للسياحة للدولة :i   يف الزمنt  . 
lnGDPcapita  وميثل نصيب الفرد من امجايل الناتج احمللي للدولة :i   يف زمنt. 

TourShare  وميثل حصة السياحة يف الناتج احمللي االمجايل للدولة :i    يف الزمنt. 
EU,AF,AS,LA,NA,OC :رافية .متغريات ومهية للمناطق اجلغ 

LDCمتغريات ومهية للبدان أقل منوا : 
OECD  متغريات ومهية على أن دولة :i  .عضوا يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وذات معنوية إحصائية بني القدرة التنافسية   اجيابيةو  مباشر وتوصلت نتائج هذه الدراسة أنه ال يوجد عالقة
للوجهة ومسامهة السياحة يف النمو االقتصادي، وقد تساهم القدرة التنافسية املرتفعة للوجهات السياحية يف 
جذب املزيد من السياح اىل الوجهة، لكن هذا ال يعين تلقائيا أن السكان احملليني للوجهة سيستفيدون ابلفعل 

 سية وحتويلها بشكل مباشر وفعال اىل فوائد اقتصادية.  من قدرهتا التناف
قياس أثر جودة وتنافسية من خالل دراستنا سنقوم أوال وبناءا على استعراض ابعاد الدراسات سابقة الذكر   

 2017اىل غاية  1995للدول املغاربية من خالل الفرتة ما بني الطلب السياحي اخلدمات السياحية على 
)منوذج التجميعي والتأثريات الثابتة، التأثريات    panel dataذلك ابالعتماد على طرق احصائية كنماذج و 

العشوائية(، وكمرحلة اثنية حناول دراسة العالقة السببية بني خمتلف املتغريات املعتمد عليها يف الدراسة وذلك 
،  Toda and Yamamoto and Dolado and Lutkepohl   (TYDL )ابالعتماد على منهجية 

 .متغريات الدراسةالتعرف على  و وذلك بعد التطرق  

III-    : توصيف متغريات الدراسة وحتديد مصادرها 

 1995سنة والناجتة عن تغطية الفرتة الزمنية  23نستعمل من خالل هذه الدراسة معطيات سنوية واملكونة من 
دول مغاربية )اجلزائر، تونس، املغرب(، فيها قد مت إقصاء كل من موريتانيا لعدم  3، ابلنسبة لــ2017اىل غاية 
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ونفس الشيء ابلنسبة ليبيا هي االخرى ، اسةاملستعملة يف الدر  توفر احصائيات كاملة حول مؤشرات السياحة
 املستعملة يف الدراسة  ترتيبها يف تقارير التنافسية السياحة والسفر، أما عن املتغرياتابإلضافة اىل عدم بروزها و 

سعر السياحي،  عدد مستخدمي االنرتنت، العمالة، االستثمار السياحي، ،عدد السياح الوافدينواليت تتمثل يف 
 يف ما يلي ايضاح موجز للمتغريات سالفة الذكر: و ،  الفندقية  عدد االسرةاحلقيقي،    سعر الصرف

يعترب السائح املادة  : )متغري اتبع( Number of Tourist Arrivalsعدد السياح الوافدين  •
، حيث استخدم عدد السياح 1احلقيقية لصناعة السياحة، ولوال رغبة السائح ملا كانت هناك صناعة السياحة

)املقيمني وغري املقيمني( كمقياس دال على حجم الطلب السياحي يف الدول املغاربية )اجلزائر، تونس،  
  املتمثلة يف :متغريات املستقلة و أما عن   Nt، ومت االشارة اليه ابلرمز  املغرب(

يعكس لنا هذا املتغري مدى مسامهة احلكومة  :Tourism Investment  االستثمار السياحي •
بشقيه العام واخلاص، االجنيب او احمللي )الدولة( يف وضع قوانني واجراءات ادارية لتشجيع االستثمار السياحي 

وكذا زايدة رغبة املستثمرين ومنحهم الثقة، وذلك من خالل توافر مناخ مالئم وبيئة استثمارية حمفزة كإجراءات 
ت، واالعفاءات اجلمركية ومنح القروض، ابإلضافة اىل توفر بنية حتتية مالئمة لالستثمار، وهذا من تسعري اخلدما

، ولذا ارأتينا أن يكون متغري االستثمار السياحي  2شأنه زايدة االستثمار السياحي يف لبلد املقصد السياحي
 .    Invtكمقياس دال على مؤشر بيئة العمل، والذي نرمز له بــ

يتميز النشاط السياحي ابالستخدام : Employment in tourism يف القطاع السياحي العمالة ⬧
ويعترب املكثف لأليدي العاملة )العنصر البشري(، حيث تكون اخلدمات السياحية غري منفصلة عن مقدميها، 

، اك مباشر بني طاقم العمل والسياحملية تقدمي اخلدمات السياحية ألنه هناك احتكعاملورد البشري مهم يف 
دمات، كون جودة اخلدمات تتجلى يف معارف واملهارات اخلمي أفضل يتطلب مهارات متميزة لتقد  وهذا ما

وسلوك العنصر البشري، ومنه ميكن القول أن تطوير وتكوين والتسيري احلسن للموارد البشرية يف جمال السياحة 

 
1 -Maria Claret M. Ruane," EXCHANGE RATES AND TOURISM: EVIDENCE FROM THE 

ISLAND OF GUAM",Journal of Economic and Economic Education Research, Volume 15, Number 

2, 2014,p174. 
2 -Heri Bezić & Maja Nikšić Radić, "Tourism foreign direct investment led tourism gross value 

added: a co-integration and causality analysis of Croatian tourism ",Economic Research-

Ekonomska Istraživanja,VO L 30(1),2017, p1445. 
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والذي بدوره يؤدي اىل فتح مناصب شغل جديدة للتخفيف من حدة البطالة، كما يعمل على تعزيز جاذبية  
 Empt، ومت االشارة اليه ابلرمز  1وحتسني االنتاجية للقطاع  السياح

: مت استخدام  هذا املتغري كمقياس دال على  Number of Internet users عدد مستخدمي االنرتنت ⬧
، وعلى الرغم من عدم وجود معيار ICT Readiness 2مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 Number of) او اخرى، وحيث يشري هذا املتغري للدول حمل الدراسة  ICT Readinessموحد ملؤشر 

Internet users)  اىل درجة التطور والتقدم التكنولوجي للمعلومات واالتصاالت للبد املضيف ومدى
، تؤدي بدورها اىل حتقيق االتصال اجليد بني الدول املصدرة للسياحة 3استعماله للتكنولوجيا يف خمتلف اجملاالت

ا مت االعتماد يف دراستنا لذ  ، 4والدولة املستقبلة، وكذا تقدمي خدمات سياحية مميزة وذات جودة عالية للسياح
على عدد مستخدمي االنرتنت يف بلد املقصد السياحي )الدول املغاربية( كبديل على ذلك، واملشار اليه ابلرمز 

ITnet . 
يعد سعر السياحة احد املتغريات التفسريية االكثر استخداما :Price of Tourismسعر السياحي  ⬧

يعترب كمقياس دال على مؤشر التنافسية لألسعار وحيث يشمل هذا العنصر عموما سعر  للوافدين اىل السياحة،
مجيع السلع واخلدمات اليت مت شرائها من قبل السياح يف بلد املقصد السياحي، فهو يعكس تكاليف املعيشية 

كن من الصعب واملستوى العام لألسعار) االقامة، النقل، اخلدمات والنشاطات امللحقة( يف بلد املقصد، ول
( لسعر CPIاحلصول على االسعار السياحية وعليه سيتم أخذ مؤشر أسعار االستهالك يف البلد املقصد ) 

اخلدمات السياحية  لبلد املتجه اليه)املقصد السياحي(، كما يعترب من اهم دوافع السفر ويؤكد ذلك اخنفاض 
لب السياحي)عدد السياح( ابجتاه هذا البلد و سعر املنتج السياحي يف بلد املقصد السياحي اىل زايدة الط

 .Pt، ومت االشارة اليه ابلرمز  5العكس

 
دراسة حالة جمموعة من املنظمات السياحية يف –دور تنمية املوارد البشرية يف تطوير اخلدمات  يف املنظمات السياحية حيياوي خدجية، " - 1

 .06، ص 2017-2016رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري املنظمات، جامعة بومرداس،  اجلزائر"،
2 - Wim Naud´e and Andrea Saayman," Determinants of tourist arrivals in Africa: a panel data 

regression analysis ", Tourism Economics, vol 11 (3),2005,p376. 
 .253، ص بق ذكرهبودية فاطمة، مرجع س   - 3
 ،الباحث جملة "،والفندقة السياحة قطاع تنمية يف واالتصال املعلومات  تكنولوجيا دور " مقالة بعنوان، خبيت ابراهيم، شعويب حممود فوزي  - 4
 .02 ص ،2009 ،07 لعددا

5 -Joel Hinaunye Eita, Andre C. Jordaan," ESTIMATING THE TOURISM POTENTIAL IN 

NAMIBIA" , Corporate Ownership & Control , Volume 11, 2014, p03. 
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يضاف متغري سعر  1كمقياس للمنافسة اخلارجية :Real Exchange Rate سعر الصرف احلقيقي ⬧
اىل سعر السياحة، أي يعرب هو االخر كمقياس دال على مؤشر  اضافة الصرف اىل قائمة املتغريات التفسريية 

تنافسية لألسعار، ويعترب سعر الصرف احلقيقي لعملة دولة مقصد السائح مقابل عملة دولة مصدر السائح ، 
وان العالقة بني حجم الطلب السياحي و متغري سعر الصرف ميكن تفسريه على ان اخنفاض سعر الصرف عملة 

ة جيعل السلع واخلدمات هذه االخرية ارخص وذلك ما يشجع السياح الوافدين اىل بلد املقصد الدولة املضيف
، ويف هذه الدراسة مت اختيار سعر الصرف لعملة دول حمل الدراسة )دول املغاربية(/دوالر االمريكي 2السياحي

 :  3والذي مت حسابه ابلعالقة التالية 

𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡 =
(𝑁𝐸𝑅𝑖𝑡 × 𝐻𝐼𝐶𝑃𝐺𝑖𝑡)

𝐻𝐼𝐶𝑃𝐷𝑖𝑡
 

𝑁𝐸𝑅𝑖𝑡   يرمز لسعر الصرف االمسي للبلد :  i يف سنة  t  . 

𝐻𝐼𝐶𝑃𝐺𝑖𝑡    :.)يرمز ملؤشر اسعار االستهالك يف بلد املصدر)دوالر االمريكي 

𝐻𝐼𝐶𝑃𝐷𝑖𝑡  يف بلد املقصد.  ك: يرمز ملؤشر اسعار االستهال 

على جودة مت استخدام هذا املتغري كمقياس دال  :Number of hotel bedsعدد االسرة الفندقية  ⬧
مت االعتماد على عدد االسرة الفندقية ذات التصنيف  وفيه البىن التحتية للسياحة يف دول املقصد السياحي

فقط وذلك ملا تتوفر عليه هذه االخرية من معايري دولية وذات جودة عالية )االمن، النظافة، جنوم 5ـ3،4درجة 
املرافق واخلدمات  ا فيهاكل من اماكن االقامة مبالبىن التحتية تشمل  وحيث، ..اخل(حسن االستقبال .

االخرى، واليت يتم التعبري عليها إما بعدد الغرف الفندقية او عدد االسرة، وتعترب القدرة على توفري يف أي دولة 

 
1 -Mohamed Bouzahzah, Younesse EL MENYARI"The Relationship between International 

Tourism and Economic Growth: the case of Morocco and Tunisia" , MPRA Paper No. 44102, 

posted 1. February 2013,p06. 
2 -Joel Hinaunye Eita, André C. Jordaan and Yolanda Jordaan, "An econometric analysis of the 

determinants impacting on businesses in the tourism industry",African Journal of Business 

Management Vol. 5(3), 4 February, 2011,p670. 
3 -Serdar Ongan , Cem I¸sik , and Dilek Özdemir," The Effects of Real Exchange Rates and 

Income on International Tourism Demand for the USA from Some European Union 

Countries ",Economies,Vol 5( 51), 18 December 2017, p5. 
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اىل جانب القدرة على املنافسة عنصرا حامسا يف جذب السياح اليها، كما تتيح هلا فرصة تقدمي أسعار أرخص 
 . Nhbومت االشارة اليه ابلرمز  ،  1يف قطاع السياحة

، واليت نوضحها يف اجلدول املعتمد عليها يف التقديرت هذه املتغريات السالفة الذكر و أما ابلنسبة ملصادر بياان
 التايل: 

 (1): مصادر متغريات الدراسة(III-04  )اجلدول رقم

 فرتة الدراسة  املصادر املتغريات 
عدد السياح الوافدين  

Number of 

Tourist Arrivals 

 الدويل  البنك  بياانت  قاعدة
https://www.albankaldawli.org ) 

كانت فرتة الدراسة من  
اىل غاية   1995سنة 

 .2017سنة 

 االستثمار السياحي 

Tourism 

Investment  قاعدة بياانت اجمللس العاملي للسياحة والسفرWTTC 

(https://www.wttc.org/datagateway )   العمالة يف القطاع السياحي
Employment in 

tourism 
 عدد مستخدمي االنرتنت

Number of 

Internet users 
 الدويل  البنك  بياانت  قاعدة

https://www.albankaldawli.org 
 Price ofسعر السياحي  

Tourism 
سعر الصرف احلقيقي  
Real Exchange 

Rate 

عدد االسرة الفندقية  
Number of hotel 

beds 

 السياحة وبياانت الديوان الوطين لإلحصائيات.  وزارة *
https://www.mta.gov.dz 

http://www.ons.dz 

 الديوان الوطين التونسي للسياحة  ** 
http ://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis 

 Haut_commissariat  املندوبية السامية للتخطيط  *** 

 
  . 252، ص  ، مرجع سبق ذكرهبودية فاطمة - 1

https://www.albankaldawli.org/
https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
https://www.albankaldawli.org/
https://www.mta.gov.dz/
http://www.ons.dz/
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au plan du Maroc, « le Maroc en chiffres 

1995-2017-

-https://www.hcp.ma/downloads/Maroc(  

chiffres_t13053.html-en 
 : من إعداد الطالبة   املصدر*اجلزائر**تونس***املغرب   

IV-   تقدير مناذج السالسل الزمنية املقطعيةpanel data   حتديد النموذج املالئمو  

هي املشاهدات املقطعية مثل الدول او السلع، املرصودة عرب فرتة زمنية معينة حبيث   panelاملقصود ببياانت 
بعد لوقت، وهي بياانت هلا بعد زمين و جتمع بني خصائص كل من البياانت املقطعية والسالسل الزمنية يف نفس ا

 pooled regressionمقطعي، وهناك ثالث مناذج رئيسية للبياانت الطولية وهي منوذج االحندار التجميعي 
model (PRM)،   منوذج التأثريات الثابتةFixed effects model  العشوائية    التأثريات، منوذجRandom 

effects model   . 

 :  panel dataتوصيف مناذج  صياغة و  -1

التعرف على متغريات اليت تضمنتها الدراسة من أجل قياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على  وبعد
العينة، وبعد مجع البياانت املتعلقة بكل متغرية لكل دولة من دول حمل الدراسة يتم حتديد   النمو االقتصادي لدول

 الشكل الرايضي لنموذج الدراسة كما يلي:

𝑁𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 = 𝑓( 𝐼𝑛𝑣𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 , 𝐸𝑚𝑝𝑡𝑖𝑡 , 𝐼𝑇𝑛𝑒𝑡𝑖𝑡 , 𝑃𝑡𝑖𝑡 , 𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡 , 𝑁ℎ𝑏𝑖𝑡)   

وبشكل خمتصر ميكن كتابة النموذج بصيغته الرايضية العامة مع وضع مجيع املتغريات التفسريية حتت الرمز 

𝐽,𝑖,𝑡   :كما يلي 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  

 حيث : 

 : 𝑌𝑖𝑡     متجه عمودي(𝑇𝑁 ×  . t ويف الفرتة  𝑖للدولة   عدد السياح الوافدينميثل املتغري التابع   (1

 𝛼𝑖  : أن خيضع ملنهج التأثريات الثابتة أو منهج التأثريات  إماترمز للتأثري اخلاص بكل دولة وهذا التأثري
 ".Hausmanالعشوائية من خالل تطبيق "

https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html
https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html
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 β متجه عمودي :𝑘 ×  للمعلمات املراد تقديرها لكل متغري مستقل .    1

  𝑋𝑖,𝑡  متثل مصفوفة :𝑇𝑁 × 𝑘  لعدد من املتغريات املستقلة املؤثرة على النمو السياحي للدولة𝑖   يف الفرتة
𝑡 

 휀𝑖𝑡     متجه عمودي :𝑇𝑁 ×  .  𝑡يف الفرتة   𝑖 حلد اخلطأ العشوائي للدولة   1

 3ولتطبيق هذا النموذج يف الدراسة نقوم ابستخدام قاعدة بياانت مدجمة أي مقطع عرضي و الذي يتكون من 
𝑇أي      2017اىل   1995من الفرتة دول مغاربية وسالسل زمنية  = وابلتايل يكون عدد املشاهدات 23

𝑇)املستخدمة  × 𝑛)    مشاهدة . 69هو 

الدراسة يتم اعادة كتابة النموذج وفق الصيغة االساسية لتكديس البياانت كما و بناءا على العينة املستخدمة يف 
 يلي:

𝑁𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐼𝑛𝑣𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑚𝑝𝑡𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑇𝑛𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑡𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡     + 𝛽6𝑁ℎ𝑏𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 

 :عرض النتائجو   panelطوات تقدير مناذج  خ  -2

مت  للدول املغاربية والطلب السياحي مؤشرات جودة وتنافسية اخلدمات السياحية  قدير العالقة بنيتلقياس و 
الصغرى ، حيث نستخدم طريقة املربعات  (panel data)استخدام منهج بياانت السالسل الزمنية املقطعية 

طريقة املربعات و  pooled regression model (PRM)لتقدير منوذج االحندار التجميعي  OLSالعادية 
  (  (Fixed effects model FEMلتقدير منوذج التأثريات الثابتة  LSDVالصغرى ذات الصورية أو الومهية 

 Random effects modelلتقدير منوذج التأثريات العشوائية  EGLSوطريقة املربعات الصغرى املعممة 

(REM)   ابالعتماد على برانمج االحصائي  Eviews10امللحق رقم ) حتصلنا على نتائج اجلدول التايل
(16)  ) : 
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 الثالثة النماذج باستخدام المقدرة الدراسة نموذج :معلمات (III-05  )الجدول رقم 

Panel Data 

 Number of Tourist Arrivalsعدد السياح الوافدين  التابع :املتغري  
 T=23   N=3              (T*N)=69      2017-1995الفرتة  

 املتغريات التفسريية
 منوذج االحندار التجميعي
pooled regression 

model (PRM) 

 منوذج التأثريات الثابتة
Fixed effects 

model FEM)  ) 

 التأثريات العشوائيةمنوذج  
Random effects 

model (REM) 
Constante 

0.0472 

(0.0804) 

-0.2747 

(-0.3913) 

0.0472 

(0.0800) 

Invt 
0.5804 

(4.5976) 

0.6368 

(4.5594 ) 

0.5804 

(4.5716) 

Empt 
0.0020 

(6.8422) 

0.0018 

(4.2269 ) 

0.0020 

(6.8034) 

ITnet 
0.0205 

(0.0004) 

0.0191 

(3.2060) 

0.0205 

(3.7174) 

Pt 
-0.0018 

(-0.4424) 

-0.0016 

(-0.3286) 

-0.0018 

(-0.4399) 

RER 
-0.0126 

(-2.3929) 

-0.0017 

(-0.1283) 

-0.0126 

(-2.3793) 

Nhb 
05-e2.52 

(8.7944) 

05-e2.68 

(6.1842) 

05-e2.52 

(8.7446) 

Number of 

observations 
69 69 69 

R-squared 0.9759 0.9763 0.9759 

Adjusted R-

squared 
0.9736 0.9731 0.9736 

Prob(F-statistic) 
419.1558 

(0.0000) 

309.2389 

(0.0000) 

419.1558 

(0.0000) 

رجات الربانمج االحصائي  ن اعداد الطالبة ابالعتماد على خمم املصدر: %5 عند مستوى املعنوية t-statisticلـ  االحصائيةمتثل القيمة   *
Eviews10 

 حتديد النموذج املالئم للدراسة :أوال:  

لتحديد  النموذج املالئم للدراسة يتم االعتماد على اختبارين للمفاضلة بني النماذج الثالث االول اختبار 
منوذج أو  FEM منوذج التأثريات الثابتةو  PRMبني النموذج االحندار التجميعي  LMمضاعف الغرنج 
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وذلك يتم استخدامه للمفاضلة  (Hausman)، اما االختبار الثاين هو اختبار  REMالتأثريات العشوائية 
   ..REM ومنوذج التأثريات العشوائية  PEMالثابتة    التأثرياتبني منوذج  

 : LM . Lagrange Multipier Testاختبار مضاعف الغرنج   •

منوذج التأثريات أو  FEM منوذج التأثريات الثابتةو  PRMإلجراء املفاضلة بني منوذج االحندار التجميعي 
الذي يعطى و  1980لعام   Breuch and Paganنستخدم اختبار الغرنج من قبل REM العشوائية 
 :   1ابلعالقة

𝐻0 : 𝜎𝜇
2 = 0       (𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑟𝑟 [휂𝑖𝑡   ,   휂𝑖𝑡] = 0), 

 𝐻1 : 𝜎𝜇
2 ≠ 0, 

 حبيث متثل : 

 𝐻0  ويف هذه احلالة يتم  ذج االحندار التجميعي هو املالئم: هي فرضية العدم عندما يكون منو ،
 . OLS العادية  املربعات الصغرى  طريقة  االعتماد على

 𝐻1  يف املالئم، و تأثريات العشوائية هو الالتأثريات الثابتة أو : هي الفرضية البديلة عندما يكون منوذج
 :     GLSطريقة املربعات الصغرى املعممة  هذه احلالة يتم االعتماد على 

 و تكون الصيغة االختبار االحصائية على الشكل التايل :

𝐿𝑀 =  
𝑛𝑇

2(𝑇 − 1)
[
∑ [∑ 𝑒𝑖𝑡]2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1]

2

=
𝑛𝑇

2(𝑇 − 1)
[

∑ (𝑇�̅�𝑖)2𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1]

2

 

 1يتبع توزيع كاي تربيع بدرجة حرية      (Lagrange Multipier Test )حيث أن اختبار مضاعف الغرانج  
𝜒(1)

2  .  

 
1 -William H.Greene , ECONOMETRIC ANALYSIS :chapter13 Model for Panel Data ,5th.ed. 

PrenticeHall , jully 10 , 2002, p298 , 299 
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   Eviews10على ما سبق سيتم حتديد على اساس االختبار سالف الذكر ابالعتماد على الربانمج االحصائي و 

 اجلدول التايل يوضح ذلك : و 

 

 (Lagrange Multipier Test )اختبار مضاعف الغرانج    :  (III-06  )اجلدول رقم

 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 0.482433 (2,60) (0.6197)* 

Cross-section Chi-square 1.100768 2 (0.5767)* 

 Eviews10: من اعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي  املصدر    %5)*(معنوية االختبار عند    

واليت قيمتها مساوية    LMاحملسوبة الختبار  أعاله نالحظ ان القيمة االحصائية  من النتائج املوضحة يف اجلدول  
 .3.841و املساوية لــ    1عند درجة احلرية   χ2، أما عن القيمة اجلدولية لـ  23.3570لـــ 

𝐿𝑀 = 1.100768 <  𝜒2 = اضافة اىل القيمة االحتمالية ،   𝐻0و نقبل  𝐻1ومنه نرفض  3.841
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐿𝑀 = هو  PRMاحندار التجميعي منوذج وابلتايل نقول ان ، %5من مستوى املعنوية  أكرب  0.5767

  .السياحي  للدول املغاربيةقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على الطلب  ل   النموذج املالئم

 ( PRMاحندار التجميعي  منوذج  )  االفضل التحليل االحصائي  واالقتصادي للنموذج  اثنيا:  

سنقوم بتقدير   LM . Lagrange Multipier Test  مضاعف الغرنج  اختباربعد نتائج املتحصل عليها من 
ذلك  و  pooled regression model (PRM)منوذج االحندار التجميعي  ابستعمالمعلمات النموذج 

اجلدول و   EVIEWS 10ابالعتماد على الربانمج االحصائي و  MCOطريقة املربعات الصغرى  ابالستخدام
 : (  16  رقم  )امللحق  التايل يوضح ذلك
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 pooledتقدير معلمات النموذج ابستعمال منوذج االحندار التجميعي   :(III-07)  اجلدول رقم  

regression model 

 Number of Tourist Arrivalsعدد السياح الوافدين  املتغري التابع :  
 T=23   N=3              (T*N)=69      2017-1995الفرتة  
 .Coefficient t-Statistic Prob املتغريات التفسريية

Constante 0.0472 0.0804 (0.9361)* 
Invt 0.5804 4.5976 (0.0000)* 

Empt 0.0020 6.8422 (0.0000)* 
ITnet 0.0205 3.7386 (0.0004)* 

Pt -0.0018 -0.4424 (0.6597)* 
RER -0.0126 -2.3929 (0.0198)* 
Nhb 05-e2.52 8.7944 (0.0000)* 

𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟓𝟗                       𝑹𝟐̅̅̅̅ = 𝟎. 𝟗𝟕𝟑𝟔                  𝑷𝒓𝒐𝒃𝑭 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎 
 Eviews10: من اعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي  املصدر    %5)*(معنوية االختبار عند

وميكن صياغة منوذج الدراسة لقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على الطلب السياحي للدول املغاربية 
 على الشكل التايل : 

 
 
 
 

 حيث أكدت نتائج تقدير منوذج االحندار التجميعي لقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على الطلب 
، جند أن متغريات الدراسة : االستثمار 2017اىل غاية  1995السياحي للدول املغاربية خالل الفرتة من 

، وسعر الصرف (ITnet) املغاربية يف الدول عدد مستخدمي األنرتنت (،EmpT(، العمالة ) Invtالسياحي) 
 3.4.5، عدد االسرة الفندقية (RER)احلقيقي )عملة الدينار للدول حمل الدراسة مقابل الدوالر االمريكي( 

معنوية يف زايدة حجم الطلب على اخلدمات السياحية يف الدول املغاربية، بينما   أاثركانت هلا ، (Nhb)جنوم 

𝑁𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 = 0.0472 + 0.580𝐼𝑛𝑣𝑡𝑖𝑡 + 0.0021 𝐸𝑚𝑝𝑇𝑖𝑡 + 0.0205𝐼𝑇𝑛𝑒𝑡𝑖𝑡 

−0.0018𝑃𝑡𝑖𝑡 − 0.0126𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡 + 2.52𝑁ℎ𝑏𝑖𝑡 
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املعنوي للسعر السياحي وذلك ميكن أن السائح االجنيب الوافد اىل الدول املغاربية ال أيخذ يظهر غياب االثر 
 .السائدة داخل الدول املغاربية    بعني االعتبار يف اختياره اىل مستوى العام لألسعار

يف حركة  من التغريات احلاصلة %97أما عن القوة التفسريية للنموذج فان هذه العوامل تفسر النموذج بـ نسبة 
اىل عوامل اخرى غري مدرجة يف  %2.6املقدرة بـ بية بينما ترجع النسبة الباقية و السياحة الوافدة للدول املغار 

النموذج مثال كعامل االستقرار االمين للدول املغاربية، ومنه نقول أن النموذج له قدرة تفسريية جيدة من الناحية 
أن القيمة االحتمالية له كانت مساوية  Ficherالكلية يظهر اختبار ، واما من حيث معنوية النموذج االحصائية

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑓  ـــل = وابلتايل أن معامالت  ن أي له معنوية احصائية كلية %5أقل من مستوى املعنوية  0.000
           النموذج ختتلف عن الصفر. 

أن   (III-07) نالحظ من خالل اجلدول رقم عن املتغريات وتوافقها مع النظرية االقتصادية واالشارات، أما 
كمقياس دال على مؤشر متغري االستثمار السياحي   :مجيع متغريات الدراسة اشارهتا موافقة للنظرية االقتصادية

وحدة االستثمار السياحي بـ ارتفع، يعين كلما %5والذي يظهر أبثر اجيايب عند مستوى املعنوية  بيئة العمل
مدى  عن، وذلك انتج %58.04ساهم ذلك يف زايدة حركة السياحة الوافدة للدول املغاربية بنسبة واحدة 

، ومنح التسهيالت حيمسامهة احلكومة )الدولة( يف وضع قوانني واجراءات ادارية لتشجيع االستثمار السيا
) خاصة تونس والتحفيزات، ورفع العراقيل اليت تكبح العمليات االستثمارية، ومنه تشجيع وزايدة رغبة املستثمرين  

، أي ان هناك ارتباط وثيق بني زايدة االستثمارات السياحية )كبناء الفنادق وتوفري واملغرب مبا تتميز بذلك (
الغري  مع توفر عامل االمين  ..احل( و زايدة حركة السياحة الوافدة اىل الدول،مجيع اخلدمات السياحية ترفيهية .

تونس قبل أحداث مدرج يف النموذج لصعوبة توفر احصائيات حول هذا العامل، والسائد خاصة يف املغرب و 
وتظهر هذه النتيجة للدول املغاربية الثالث )اجلزائر، تونس، املغرب( نتيجة حتسنها يف مؤشر ، 2011الثورة لعام 

 بيئة العمل كما أشران اليه يف املبحث السابق.  
وال خيتلف االمر ابلنسبة ملتغري العمالة داخل القطاع السياحي والدال على مؤشر التنمية البشرية للدول املغاربية، 

ذا يساهم هذا املتغري يف زايدة حركة السياح الوافدين  إ، %5قة اجيابية ومعنوية عند مستوى والذي كان له عال
، وتعترب هذه النسبة ضئيلة جدا يف الدول املغاربية وذلك نتيجة التأخر او   %0.2اىل الدول املغاربية بنسبة 

د العاملة واطارات مؤهلة تستجيب النقص الكبري الذي يعين منه القطاع السياحي يف اجلزائر يف تكوين أداء الي
أن ، حيث اليت من شاهنا االرتقاء اىل نوعية اخلدمات السياحية متاشيا مع املقاييس العاملية، و للسياحة العصرية

غالبية ما تعتمد عليه املؤسسات واملنشآت السياحية يف تقدمي خدامتها على عمال ذوي مهارات مهنية متدنية 
نة االخرى لكل من لتدريب املتخصص يف هذا اجملال، عكس دول اجلوار أو دول املقار نظرا لنقص يف التكوين وا

، وذلك بوضع اليت تسعى كل منها جاهدة لتأهيل وتكوين املوارد البشرية يف هذا اجملالتونس واملغرب و 
يت قامت فيه اسرتاتيجيات وبرامج وتنظيم دورات تكوينية للمستخدمني يف املؤسسات السياحية، فمثال املغرب ال
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ومنه لرفع جودة 2020 -2014اجلهات الوصية بوضع برامج للتأهيل املوارد البشرية وذلك يف اطار رؤية 
عنصر متدرب يف جمال السياحة  34827، وكما يتوفر املغرب على 1اخلدمات السياحية وتثمني املوارد البشرية 

قامت بوضع قروض ومتويل برامج االستثمار الالمادي، ، وابلنسبة لتونس اليت 20172-2016والفندقة خالل 
ومنح امتيازات يف اطر برامج التأهيل شاملة جلملة من اجلوانب االساسية ذات العالقة تعمق التكوين واجلودة 

 .3ومستوى التأطري...اخل
دمي االنرتنت، ومن حيث مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعرب عنها بعدد مستخ  

واليت كان هلا أتثري إجيايب يف زايدة حركة السياحة الوافدة للدول املغاربية وذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
يرتتب عنه الزايدة يف عدد السياح الوافدين اىل  وحدة واحدة، حيث أن الزايدة يف استخدام االنرتنت بــ 5%

وذلك ملا تتوفر عليه الدول املغاربية من بيئة خدمات متطورة يف جمال ، %2.05الدول املغاربية بنسبة بــ 
االتصاالت احلديثة اليت تستوعب كل ما تنتجه تكنولوجيا االتصاالت احلديثة يف جمال السياحة والفندقة واليت 

 واملغرب.خدماهتا السياحية وخاصة ابلنسبة لتونس  منتجاهتا و تساهم يف زايدة الطلب السياحي على 
أما عن مؤشر التنافسية لألسعار واملعرب عنه مبتغري سعر سياحي ومتغري التنافسية اخلارجي )سعر الصرف 
احلقيقي(، اللذان يعكسان مستوى االسعار وتكاليف املعيشية يف الدول املغاربية، حيث اختذ متغري سعر 

يف املعيشية يف بلد املقصد )الدول ، حيث ان ارتفاع التكال%5السياحي أثر سليب عند مستوى معنوية 
، واالمر ال خيتلف ابلنسبة لسعر الصرف %0.18املغاربية( ينجم عنه اخنفاض يف حركة السياحة الوافدة بــ 

، أي ان الزايدة يف القيمة احلقيقية للعملة %5احلقيقي من حيث االشارة وكما له داللة احصائية عند مستوى
يرتتب عنه الرتاجع يف حركة السياحة الوافدة للدول  الر االمريكي بــوحدة واحدةبية( مقابل الدو )الدول املغار 
يف  أتثريااحملددات ومنه نقول انه االسعار تعترب من اهم  اي اخنفاض القوة الشرائية هلم  ،%1.26املغاربية بـــ 

    السياحي.الطلب  تكون عالقة عكسية بني االسعار و   مستوايت الطلب السياحي، ويف الغالب ما
اليت ية للسياحة يف الدول املغاربية و وأييت يف االخري متغري عدد االسرة الفندقية كمقياس دال على جودة بىن التحت

جنوم )االمن، النظافة، حسن االستقبال  3.4.5االعتماد على عدد االسرة الفندقية ذات الصنف مت فيها 
الذي كان له أثر اجيايب وذو داللة احصائية عند مستوى ،...وتوفرها على خدمات توافق رغبات السياح(، و 

، يعين هناك عالقة طردية بني متغري عدد االسرة الفندقية لألصناف سالفة الذكر وزايدة حركة %5معنوية 

 
    le consulté 06/09/2019 ، السياحية للتنمية رافعة البشري العنصر :أتهيل فطواك العزيز عبد : أكادير -1
 http://marocnews.ma 
  ، متاح على الرابط326"، ص 2017"النشرة االحصائية السنوية للمغرب اململكة املغربية، املندوبية السامية للتخطيط،  - 2

consulté le 06/09/2019. Maroc_t11888.html-du-statistique-https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire 
3 - http://www.tourisme.gov.tn/ar/formations-et-myotiers/formation-professionnelle.html consult é le 

06/09/2019.  

http://marocnews.ma/
https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc_t11888.html
http://www.tourisme.gov.tn/ar/formations-et-myotiers/formation-professionnelle.html%20consult é%20le%2006/09/2019
http://www.tourisme.gov.tn/ar/formations-et-myotiers/formation-professionnelle.html%20consult é%20le%2006/09/2019
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ينجم عنه الزايدة يف عدد السياح الوافدين للدول املغاربية  بوحدة واحدةالسياحة الدولية للدول املغاربية، فزايدهتا 
، وهذا انتج عن ملا تتوفر عليه خاصة تونس واملغرب من منشآت فندقية رفيعة املستوى، وذات %2.52بنسبة 

جودة وفعالية وحسن االستقبال وتوفرها على منتجعات جمهزة أبحدث الوسائل التكنولوجية، ففي تونس قد 
الغري مصنفة كما اشران  %31.44من امجايل الفنادق مقابل %68.68استحوذت الفنادق املصنفة ما نسبته 

سنة  %61.61، أما عن الطاقة االستيعابية للوحدات الفندقية املصنفة يف املغرب واليت متثل السابق يف الفصل
جنوم( ، ويعترب هذا العامل مهم يف  3) %21.88جنوم(، بسنبة  4.5)%56.93واملوزعة على  2017

ما عن اجلزائر اليت فيها مل تتعدى الطاقة االستيعابية جذب احلركة السياحية للدول كل من تونس واملغرب، ا
، وابلتايل هذا ما يعكس احلالة النوعية وجودة غري مصنفة  %70.76، مقابل  %30للفنادق  املصنفة أكثر من  

اخلدمات املقدمة هبا، وابلتايل البد من جتاوز هذا النقص الذي تشاهده اجلزائر يف صناعة الفنادق خاصة من 
 الصنف املذكور سابقا، واالكثر طلبا من السياح االجانب واالكثر انفاق سياحي ومنه جلب العملة الصعبة.

 : PRMاالختبارات القياسية للنموذج االحندار التجميعي  اثلثا:  
 الختبار االرتباط الذايت لألخطاء مت :PRMاالحندار التجميعي    لنموذجاختبار االرتباط لألخطاء   -1

واليت  0.05وكانت القيمة االحتمالية له اكرب من مستوى املعنوية Breuch-pagan LMاستخدام اختبار 
 القائلة لعدم وجود ارتباط ذايت بني االخطاء.  0H، اي نقبل فرضية العدم0.2595بلغت  

 Residual Cross-Section  االرتباط لألخطاء  اختبار  نتائج  :(III-08  )اجلدول رقم  

Dependence Test 

 

Residual Cross-Section Dependence Test 

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals 

Equation: EQ144 

Periods included: 23 

Cross-sections included: 3 

Total panel observations: 69 

Note: non-zero cross-section means detected in data 

Cross-section means were removed during computation of correlations 

Test Statistic d.f. Prob. 

Breusch-Pagan LM 4.018008 3 0.2595 

Pesaran scaled LM 0.415600 0.6777 

Pesaran CD 0.781398 0.4346 
 

   Eviews10من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي  املصدر : %5مستوى املعنوية عند *
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 (: (PRMلنموذج االحندار التجميعي  اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء   -2
 النتائج موضحة يف الشكل التايل:  و Jarque bera   إلجراء هذا االختبار سنعتمد على اختبار  

 Jarque bera  التوزيع الطبيعي لألخطاء  نتائج اختبار:(III-06  )الشكل رقم  

  
 Eviews10 من اعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر:

 prob واملساوية لــ 0.05من  أكربJarque bera  ةلإلحصائيمن خالل النتائج نالحظ ان االحتمال املرافق 

1001JB=0.  1، يف هذه احلالة نرفضH   0ونقبلH . وابلتايل االخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي 

V-     للدول   الطلب السياحي  و ودة وتنافسية اخلدمات السياحية  بني مؤشرات ج  السببيةدراسة العالقة
 Toda and Yamamoto and Dolado and Lutkepohl TYDL))املغاربية ابستعمال منهجية  

 :منهجية الدراسة   -1

 Simsان من اشهر الطرق واملنهجيات املستعملة لدراسة السبيبة جند ثالثة اختبارات شهرية هي كل من 

1969 ،Granger 1972  ،3Gwekes 198 1 ، وتعد منهجيةGranger  االكثر استعماال وانتشارا، اال
   Grangerعاين الكثري من املشاكل واحلدود يف عملية استخدامه اليت نذكر منها: حيث أن اختبار السبيبة  أنه ي

فإن اختبار السببية   Gujarati(1995)كما أشار يكون دائما ملتغريين دون النظر يف أتثري املتغريات االخرى،  

 
1 - Hichem Ayad, Mostéfa belmokaddem,  "Financial development, trade openness and economic 

growth in MENA countries: TYDL panel causality approach   ", Theoretical and Applied 

Economics, Volume XXIV, No. 1(610), (2017), pp240. 
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ك أن يكشف عن نتائج خمتلفة إذا كانت حساس للمواصفات النموذجية وعدد اإلبطاءات الزمنية، ومن شأن ذل
 على العالقة السبيبة بني متغريين يف منوذج ةولذلك فان االدلة التجريبيذات صلة بذلك ومل تدرج يف النموذج، 

Granger  هشة بسبب هذه املشكلة، اثنيا : بياانت السالسل الزمنية غالبا ما تكون غري مستقرة، وميكن أ
يتم دمج املتغريات فان أنه عندما  Gujarati(2006)مثاال على االحندار الزائف، كما ذكر متثل هذه احلالة 
ات قياسية، على الرغم من أن غري صحيح، حيث أن إحصاءات االختبار ال تتوافر هلا توزيع Fإجراء االختبار 

، فانه قد ال يكونون قادرين على  t-statisticالباحثني ال يزالون قادرين على اختبار أمهية املعامالت مع 
وكذا من اهم الشروط الستعماهلا هو استقراريه  ،1Grangerمع اختبار سببية  statistic -F   استخدام

            .level (0)السالسل الزمنية من نفس الدرجة وخاصة عند املستوى  

من أحد  تعد منهجية جديدة اليت  Toda and Yamamotoلألسباب سالفة الذكر ، اقرتح كل من 
، ومت تطويرها إبضافة 19952لعام  السبيبة  Granger االختبارات السببية البديلة اليت تعتمد على معادلة

)لذا سنطلق  1996سنة  LutKepohl   و  Dolado ، مث قام بتعديلها كل من الفرتات املتباطئة للمعادلة
،بني السالسل الزمنية الختبار العالقة بني السالسل الزمنية غري مستقرة وذات (TYDL) على املنهجية اسم

، وذلك ويف حالة السالسل الزمنية املتكاملة أيضا I(3)وحىت  I(2)أو I(0) ، I(1)درجات خمتلفة للتكامل 
 Waldالختبار  MWALD او املعدلة مطورةوهي طريقة ، maxVAR(K+d(من خالل تقدير منوذج 

test  حيث متثل ،K  ،طول املتباطئاتmaxd   3أعلى مستوى من درجة التكامل للمتغريات. 

 

 
1 -Santos R. ALIMI and Chris C. OFONYELU" Toda-Yamamoto causality test between money 

market interest 

rate and expected inflation: the Fisher hypothesis revisited", European Scientific Journal, vol.9, 

No.7, March2013, P131. 
2  -Toda, H. Y., & Yamamoto, T. "Statistical inference in vector autoregressions with possibly  

integrated processes". Journal of econometrics, 1995, 66(1), 225-250. 
3 -Alicia Rambali and Howard Doran,"Testing for Granger Non-Causality in Cointegration 

Systems Made Easy ",worrking papers in econometrics and applied statistics , No88,August 

1996,p5-8 
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 Toda and Yamamoto(1995)  and  Dolado  and  Lutkepohl (1996)))  وتتم منهجية   

TYDL    1هيوفق أربع مراحل:  

 .    maxdدرجة استقرارية بني السالسل الزمنية قيد الدراسة ويرمز له بــ  إجياد أكرب   ⬧
من خالل مؤشرات   Kويرمز هلا ابلرمز    VARحتديد عدد التأخرات االمثل لنموذج   ⬧

AKaiKE Schwarz   و Hannah-Quin . 
 .maxVAR(K+d(تقدير منوذج   ⬧
 ، املتوسط والطويل .السببيات يف املدى القصري  خنترب    MWaldابالعتماد على اختبار   ⬧

 ويتم كتابة النموذج االحصائي هلذا االختبار ملتغريين ابلصيغة التالية:

𝑌𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝛽𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝜇𝑡

𝐾+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

𝐾

𝑖=1

𝐾+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

𝐾

𝑖=1

 

 

𝑋𝑡 = 𝛼2 + ∑ 𝜓𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜓𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 휁𝑖𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 휁𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝜐𝑡

𝑘𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

𝑘

𝑖=1

 

مقدرات   ζ، ، λ، β،𝛼2، 𝛼1،𝜓 ميثالن املتغريين قيد الدراسة،    tX    ،tYأن كل من   حيث :      
 النموذج،

μ 𝜐،    :عبارة عن اخلطأ االبيض لكال املعادتني ومها غري مرتابطني خطيا؛ 

 Yاىل   Xويقوم هذا النموذج املقرتح ابختبار فرضية العدم القائلة ابنه ال توجد عالقة سببية تتجه من 
 واليت ميكن صياغتها كما يلي: 

𝐻0: 𝜆𝑡 = 𝑈∀𝑖 = 1.2.3 … … … 𝑘 

 

 
1 - Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. "Making Wald tests work for cointegrated VAR systems". 

Econometric Reviews, 1996, 15(4), 369-386. 
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  Toda and Yamamoto(1995)  andالدراسة القياسية ) منهجية  نتائج  حتليل ومناقشة   -2

Dolado  and  Lutkepohl (1996) TYDL 
 

 Toda and Yamamoto(1995)  and  Dolado  and  Lutkepohl السببية  تبارإلجراء اخ

(1996) TYDL   ،أول مرحلة من هذه املنهجية اليت سنتطرق وك على السالسل الزمنية املوجودة يف الدراسة
السالسل الزمنية واملقطعية ملختلف متغريات النموذج اخلاص هبذه  استقراريهاختبار  دراسة اليها هي  

وعدم  وفقا ملا تكتسيه خاصية االستقرارية السالسل الزمنية من أمهية ابلغة،و  ،(Unit Root Test)الدراسة
توفرها ما ميكن أن يؤديه ايل استنتاجات مضللة ونتائج مزيفة وغري واقعية، لذا سيتم استخدام االختبارات 

  IPS ،ADF-Fecher ،pp-Ficher)الكمية واالكثر استخداما وشيوعا واملتمثلة يف اختبارات الفردية 

قمنا بتطبيق االختبارات االستقرارية  سالفة الذكر على   وعلى ما ورد(، LLC ،Breitung t-statواملشرتكة )(
  كل متغرية على حدى واملتمثلة يف اجلدول املوايل :  

 (1): اختبارات االستقرارية ملتغريات الدراسة(III-09  )اجلدول رقم  

 اختبارات اجلذر الوحدوي الفردي 

 املتغريات 

 يف املستوى 
(Level)I(0) 

 التفاضل االول
(1st difference)I(1) 

 التفاضل الثاين 
(2nddifference)I(2) 

IPS 

ADF-

Fecher 

chi-s 

pp-

Ficher   

chi-s 

IPS 

ADF-

Fecher 

chi-s 

pp-Ficher 

  chi-s 
IPS 

ADF-

Fecher 

chi-s 

pp-

Ficher   

chi-s 

Ntour 
-1.0104 

(0.1562) 

8.8463 

(0.1824) 

7.0495 

(0.3163) 

-3.7555 

(0.0001) 

23.9324 

(0.0005) 

40.2824 

(0.0000) 
/ / / 

InvT 
0.417 

(0.661) 

3.722 

(0.714) 

1.744 

(0.941) 

-0.846 

(0.198) 

7.940 

(0.242) 

9.958 

(0.126) 

3.099- 

(0.001) 

20.074 

(0.002) 

51.763 

(0.000) 

EmpT 
1.316 

(0.906) 

1.818 

(0.935) 

2.227 

(0.897) 

2.307*- 

(0.010) 

15.183* 

(0.018) 

27.966* 

(0.000) 
/ / / 

ITnet 
1.020 

(0.846) 

3.350 

(0.763) 

2.802 

(0.833) 

-0.601 

(0.273) 

6.691 

(0.350) 

15.935 

(0.014) 

1.851*- 

(0.032) 

12.744* 

(0.047) 

280.372* 

(0.000) 

Pt 
1.780 

(0.962) 

2.261 

(0.894) 

3.063 

(0.800) 

-1.618 

(0.052) 

11.786 

(0.066) 

65.507 

(0.000) 

4.084- 

(0.000) 

25.912 

(0.000) 

369.816 

(0.000) 

RER 
0.504 

(0.693) 

3.948 

(0.683) 

1.349 

(0.968) 

-2.018* 

(0.021) 

13.581* 

(0.034) 

18.658* 

(0.004) 
/ / / 

Nhb 
-0.225 

(0.410) 

6.024 

(0.420) 

5.809 

(0.444) 

-0.162 

(0.435) 

5.514 

(0.479) 

17.499 

(0.007) 

2.60*- 

(0.004) 

17.25* 

(0.008) 

86.28* 

(0.000) 

 اختبارات اجلذر الوحدوي املشرتك
 

 
 يف املستوى 

(Level)I(0 

 التفاضل االول
(1st difference)I(1) 

 التفاضل الثاين 
difference)I(2)nd(2 
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LLC 
Breitung 

t-stat 
LLC 

Breitung t-

stat 
LLC 

Breitung 

t-stat 

Ntour 
-1.6108 

(0.0536) 

-1.8345 

(0.0333) 

-4.0497 

(0.0000) 

-0. 1351 

(0.0446) 
/ / 

 

Invt 
0.131 

(0.552) 

-0.111 

(0.455) 

-0.702 

(0.241) 

-3.432 

(0.000) 

2.640*- 

(0.004) 

4.038*- 

(0.000) 

EmpT 
0.560 

(0.712) 

0.125 

(0.550) 

-1.882 

(0.029) 

-3.273 

(0.000) 
/ / 

ITnet 
0.262 

(0.603) 

0.503 

(0.692) 

1.853 

(0.968) 

-0.791 

(0.214) 

1.146*- 

(0.012) 

0.128*- 

(0.044) 

Pt 
2.264 

(0.988) 

-2.451 

(0.007) 

-1.410 

(0.079) 

-1.314 

(0.094) 

3.292*- 

(0.000) 

3.361- 

(0.000) 

RER 
0.472 

(0.681) 

-0.610 

(0.270) 

-3.736* 

(0.001) 

-3.217* 

(0.000) 
/ / 

Nhb 
-1.064 

(0.143) 

0.0793 

(0.786) 

0.874 

(0.809) 

-1.152 

(0.124) 

1.896* 

(0.971) 

3.466*- 

(0.000) 

 Eviews10  : من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر  %5عند مستوى املعنوية *

الختبار استقراريه السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة تبني ان  أعاله    نتائج اجلدول من خالل ما نالحظه من
، وهذا يعين قبول فرضية  %5عند مستوى املعنوية  level I(0)مجيع السالسل الزمنية غري مستقرة يف املستوى 

     I(1)(1st difference)ولكن  بعد اجراء الفروقات االوىل )التفاضل االول( وجود جذر الوحدة، العدم ب

تبني انه مت  RERسعر الصرف احلقيقي  ،EmpTالعمالة  ،Ntلكل من املتغريات عدد السياح الوافدين 
رفض فرضية العدم أي قبول الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود جذر الوحدة لبياانت املتغريات سالفة الذكر، أما 

السعر السياحي   ،ITnetنرتنت عدد مستخدمي اال ، Invtعن ابقي املتغريات لكل من االستثمار السياحي 
Pt(5.4.3، عدد االسرة الفندقية)*Nhb  اهنا تستقر اال بعد اجراء الفروقات الثانيةdifference)I(2)nd(2  

 .  %5أي مت قبول الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود جذر الوحدة عند مستوى املعنوية  

متكاملة من الدرجة االوىل   Nt، Empt، RER االختبار تبني ان كل من املتغريات اجراء هذا وابلتايل وبعد 
I(1)  أما عن املتغريات ،Invt ، ITnet    ،Pt ، Nhb    متكاملة من الدرجة الثانيةI(2) . 

-IPS ،ADF)حيث مت التعرف سابقا على درجة استقرارية السالسل الزمنية ابستعمال إحصائيات كل من  

Fecher ،pp-Ficher  LLC, ،Breitung t-stat)   ( وكانت النتائج موضحة يف اجلدول رقمIII-09)  ،
من الدرجة الثانية  وبعض منها  متكاملة  I(1)بعض املتغريات متكاملة من الدرجة االوىل وفيها حتصلنا على أن 

I(2)  2=أيmaxd فهنا ال ميكننا استعمال منهجية التكامل املتزامن جلوهانسن أو اجنل غراجنر)اخلاصة حبالة ،
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حيث يفرتض أن تكون املتغريات متكاملة الن هذه االختبارات  ( pedroni ،Kao ،Fisherالعينات املقطعية 
،إذا سنقوم يف املرحلة panel -ARDLوال ميكننا استعمال اختبار التكامل املشرتك لـ  ،I(1)من الدرجة االوىل 

 :  Eviews10املستخرجة من   واجلدول التايل ينب النتائجKاملوالية بتحديد عدد أتخريات املثلى للنموذج  
 املثلى الفجوات عدد اختيار :(III-10  )رقم اجلدول

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1907.84 NA   3.56e+20  67.1876  67.4385  67.2851 

1 -1338.84  978.2877  4.30e+12  48.6212*   50.9491*   49.7219* 

2 -1280.70   85.6802*   3.37e+12*   48.9419  52.3847  50.0838 

3 -1232.07  59.7238  4.19e+12  48.6341  54.1539  50.7793 

4 -1182.96  48.2416  6.47e+12  48.6304  55.9066  51.4582 
 

 Eviews10: من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر
، كما  k=1 lagمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن كافة املعايري أكدت على ان فرتة االبطاء املثلى هي 

املقدرة من خالل اختبارات راسة و الحظنا سابقا أعلى رتبة استقرار للسالسل الزمنية املستخدمة يف منوذج الد
بعد نتحصل على املسببات  Wald مث وابالعتماد على اختبار  maxK+d=3 اذا  2جذر الوحدة تساوي لـ 

وجب اوال التأكد من استقراريه النموذج وذلك من خالل  TYDLو مرور اىل سببية  var(3)تقدير منوذج 
 الدائرة االحادية املوضحة يف الشكل التايل:

 var (3)  استقراريه النموذج  :(III-07)  الشكل رقم  

 
   Eviews10من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائي  املصدر:               
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تايل ميكن اعتبار النموذج مستقرا مما يعين ان لدائرة االحادية وابالذور تقع داخل أو أغلبية اجليتضح لنا ان كل 
النتائج مبينة  و  Waldمنوذج ال يعاين من مشكلة يف ارتباط االخطاء أو عدم ثبات التباين ومنه منر اىل اختبار 

 يف اجلدول التايل : 
 Toda and Yamamoto , Dolado  and  Lutkepohlنتائج سببية  :(III-12)  اجلدول رقم

(TYDL) 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Dependent variable: Invt Dependent variable: Ntour 

Prob df Chi-sq Excluded. Prob df Chi-sq Excluded 

  Invt 0.7461 3  0.8623 وجود سببية ال Ntour 1.7443 3 0.6271 اليوجد سببية 

 EmpT 20.954 3 *0.0001 وجود سببية  EmpT 15.337 3 *0.0016 يوجد سببية 

 ITnet 6.4530 3 0.0915 الوجود سببية  ITnet 0.5863 3 0.8996 اليوجد سببية 

 Pt 1.0731 3 0.4836 الوجود سببية  Pt 2.1971 3 0.5325 اليوجد سببية 

 RER 13.496 3 *0.0037 يوجد سببية  RER 13.452 3 0.0038 يوجد سببية 

 Nhb 14.906 3 *0.0019 يوجد سببية  Nhb 5.5544 3 0.1354 اليوجد سببية 

 0.0007 18 43.515 ALL  0.0000 18 87.357 ALL 

Dependent variable: ITnet Dependent variable :EmpT 

Prob df Chi-sq Excluded. Prob df Chi-sq Excluded 

 Ntour 1.7107 3 0.6345 اليوجد سببية  Ntour 3.6572 3 0.3009 يوجد سببية  ال

 Invt 9.0828 3 *0.0282 يوجد سببية  Invt 1.5311 3 0.6715 ال يوجد سببية 

 ITnet 1.3642 3 0.7139 وجود سببية  EmpT 10.950 3 *0.0120 يوجد سببية 

 Pt 6.4379 3 0.0921 اليوجد سببية  Pt 19.070 3 *0.0003 يوجد سببية 

 RER 2.6210 3 0.4538 اليوجد سببية  RER 1.7906 3 0.6170 ال يوجد سببية 

 Nhb 1.4015 3 0.7052 اليوجد سببية  Nhb 6.6319 3 0.0846 ال يوجد سببية 

 0.0036 18 38.257 ALL  0.0478 18 29.050 ALL 

Dependent variable:RER Dependent variable: Pt 

Prob df Chi-sq Excluded. Prob df Chi-sq Excluded 

 Ntour 10.710 3 *0.0134 يوجد سببية  Ntour 2.0027 3 0.5718 ال يوجد سببية 

 Invt 2.3072 3 0.5111 ال يوجد سببية  Invt 1.2420 3 0.7429 ال يوجد سببية 

 EmpT 1.4987 3 0.6826 يوجد سببية  ال EmpT 0.9856 3 0.8047 ال يوجد سببية 

 ITnet 3.0561 3 0.3828 وجود سببية  ITnet 2.2147 3 0.5290 ال يوجد سببية 

 RER 4.7982 3 0.1872 وجود سببية  Pt 1.3211 3 0.7241 ال يوجد سببية 

 Nhb 12.774 3 *0.0052 يوجد سببية  Nhb 2.7951 3 0.4243 ال يوجد سببية 

 0.9975 18 5.6377 ALL  0.0398 18 29.760 ALL 
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. Dependent variable:Nhb 

Prob df Chi-sq Excluded 

 Ntour 4.7494 3 0.1911 ال يوجد سببية  

 Invt 4.8592 3 0.0277 يوجد سببية 

 EmpT 4.3662 3 0.2245 ال يوجد سببية 

 ITnet 3.9303 3 0.2691 ال يوجد سببية 

 Pt 10.128 3 *0.0175 وجود سببية 

 RER 4.4259 3 0.2190 سببية  يوجد  ال

 0.0938 18 26.265 ALL 

 .Eviews10على الربانمج االحصائي : من إعداد الطالبة ابالعتماد املصدر  %5*عند مستوى املعنوية 

ان هناك بعض  نالحظ واملوضحة يف اجلدول اعاله،  TYDLملنهجية   Waldمن خالل نتائج اختبار  
، و االخرى هلا عالقة سبيبة %5احلاالت عدم وجود سبيبات نظرا لتجاوز معظم االحتماالت مستوى املعنوية 

  حالة واملتمثلة يف :  12وهي  

اىل الدول املغاربية عالقة سبيبة احادية االجتاه من العمالة )املوارد البشرية( اىل عدد السياح الوافدين  وجود ✓
)الطلب السياحي(، وذلك الدور الذي ميثله العنصر البشري كعامل جذب سياحي يف الدول املغاربية، حيث 

دور املتعاظم يسهم بفاعلية يف حتسني أداء املؤسسات السياحية املؤهلة، فهو يعد شريكا اسرتاتيجيا من خالل ال
والذي من شانه زايدة حركة السياحة الدولية يف بلد املقصد املطاعم ووكاالت السفر، يف ادارة الفنادق و 

 السياحي )الدول املغاربية(.
( اىل عدد السياح وجود عالقة سبيبة احادية االجتاه من سعر الصرف احلقيقي )مؤشر التنافسية اخلارجي ✓

ياحي بنسبة كبرية كما يف اختاذ القرار السالوافدين اىل الدول املغاربية، حيث تؤثر اسعار اخلدمات السياحية 
عترب عامل من العوامل تغيري واختيار الوجهة السياحية االقل تكلفة )االقامة، الغذاء ، النقل، ...( ، وهو ي

 االكثر العوامل جذاب للسياح يف اختيار الوجهة السياحية.
التحتية السياحية( اىل عدد السياح وجود عالقة سبيبة احادية االجتاه من عدد االسرة الفندقية )جودة البىن  ✓

الوافدين اىل الدول املغاربية) الطلب السياحي (، وابلتايل هذا ما يعكس احلالة النوعية وجودة اخلدمات 
 3.4.5السياحية املقدمة هبا، وابلتايل البد من جتاوز هذا النقص خاصة يف الفنادق اجلزائرية )فنادق املصنفة 

 طاب السياح االجانب االكثر انفاق سياحي ومنه جلب العملة الصعبة.جنوم(، الذي من شأنه استق
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وجود عالقة سبيبة ثنائية االجتاه من االستثمار السياحي اىل العمالة ومن العكس كذلك، وهذا ما يدل  ✓
على ان االستثمار السياحي له أتثري حمسوس يف زايدة فرص العمل، سواء كان متويل املشاريع برأمسال أجنيب أو 

ويكون ذلك يف  حملي، وذلك إبقامة فنادق سياحية ومنتجات وكذا ميكن أن يكون االستثمار الالمادي 
إلعداد كوادر حتسني تدريب املوارد البشرية وتعزيز انتاجيتها ابلرتكيز على تنمية القدرات البحثية واالبداع، 

مل على حتسني مستوى الرفاهية سياحية مؤهلة، وهذا ما يؤدي اىل التحفيف من مشكلة البطالة وكذا يع
 .االقتصادية للدول املغاربية

وجود عالقة سبيبة احادية االجتاه من سعر الصرف احلقيقي اىل االستثمار السياحي، ذلك ان االستقرار يف  ✓
سعر السرف يؤدي اىل زايدة االستثمار، أما يف حالة تدهور سعر الصرف يؤدي اىل اخنفاض االستثمار 

وتدهوره، وذلك ابعتبار أن تقلبات أسعار الصرف تؤثر على عمليات اختاذ القرارات االستثمارية السياحي 
 السلبية يف الدول املضيفة )الدول املغاربية(.

عدد مستخدمي االنرتنت )مؤشر  اىلجتاه من العمالة )مؤشر املوارد البشرية( وجود عالقة سببية احادية اال ✓
و بنية التحتية (، وهذا نظرا لثقل العالقة بني أداء املوارد البشرية املعلوماتصاالت و بنية التحتية لتكنولوجيا االت

  لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، دفع ابملؤسسات واملنشآت السياحية من اجناز أعماهلا بكفاءة وفعالية.  
ؤشر بنية التحتية وجود عالقة سبيبة احادية االجتاه من سعر السياحي اىل عدد مستخدمي االنرتنت )م ✓

 لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات(.
وجود عالقة سبيبة احادية االجتاه من عدد السياح الوافدين اىل الدول املغاربية )الطلب السياحي( اىل سعر  ✓

 سياحي )مؤشر التنافسية لألسعار(.
ين أن جودة اخلدمة وجود عالقة سبيبة ثنائية االجتاه بني السعر السياحي وعدد االسرة الفندقية، يع ✓

السياحية مقابل سعر مناسب، وهذا جوهر العمل السياحي الناجح، الن السائح يبحث عن االفضل أبنسب 
االسعار، لذلك فان اخلدمات السياحية اليت تتصف ابلرقي والتطور مع التسعري هلا دور يف زايدة الطلب 

  .  1السياحي

 
1 -R. Dennis Murphy, " Price and Quality Relationships in Local Service Industries", Division of 

Consumer Protection, (202) 326, p 06. 
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وجود عالقة سبيبة احادية االجتاه من االستثمار السياحي اىل عدد االسرة الفندقية )جودة البنية التحتية    ✓
قامة مشروعات سياحية )فنادق، منتجات وقرى اللسياحة(، يعين كلما توفرت رؤوس أموال وموجهة اىل 

      املغاربية .  سياحية ...اخل ذات جودة عالية يزيد من حركة السياحة الدولية داخل الدول

 للدول املغاربيةنمو االقتصادي  الالطلب السياحي على  املبحث الثالث : قياس اثر  

واليت   الطلب السياحي بعد التطرق يف املبحث السابق اىل دراسة اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على 
لعالقة مؤشرات اجلودة والتنافسية السياحية على زايدة احلركة السياحة الدولية للدول املغاربية  كان اثر اجيايب

هذا املبحث سنحاول  يفمن انحية اخرى و  ، اما هذا من الناحية االوىل  وذلك خاصة ابلنسبة لتونس واملغرب
خالل جمموعة من الطرق  قياس بعض مؤشرات الطلب السياحي على النمو االقتصادي للدول املغاربية من

 . الكمية  

I-     منهجية التكامل املشرتك ابستعمال مقاربةPooled Mean Group/ Panel ARDL 

[،  Johannen (1988 ;1191)]  الختبار التكامل املشرتك بني املتغريات يوجد عدة اختبارات منها : اختبار

، اختبار  [ Gregory and Hansen (1996)]اختبار  [ Engel and Granger (1987]اختبار 
[Johannsen and Juselius (1990)]   ،  ان اختبارات التكامل املشرتك سالفة الذكر تشرتط ان تكون

املتغريات حمل الدراسة متكاملة من نفس الدرجة كما أن يتنج عن هذه االختبارات يف حالة الدراسة ذات عينة 
 صغرية نتائج غري دقيقة ،ونتيجة هلاتني املشكلتني  ظهر منوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع 

(Autoregressive Distributed Lag Lodel  ، كأفضل بديل لكونه ال يتطلب أن تكون املتغريات
، أو من الدرجة االوىل  I(0)املقدرة هلا نفس درجة التكامل ما إذا كانت املتغريات متكاملة من الدرجة الصفر 

I(1)  أو دمج بينهما بشرط عدم وجود متغريات من النوعI(2)د عليها يف يف النموذج ، كما ميكن االعتما
حالة عينة الدراسة صغرية. كما متتاز هذه املنهجية ابلفصل بني التأثريات يف املدى القصري والتأثريات يف املدى 

 الطويل . 

املطور "  Bound Testمن خالل أسلوب " اختبار احلدود  ARDLيتم اختبار التكامل املشرتك ابستخدام 
 AR(p) )  Autoregressive دمج مناذج االحندار الذايت، حيث مت Pesaran et al(2001)من قبل 
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Model)  ومناذج فرتات االبطاء املوزعة) (Distributed Lag Model 1  يف هذه املنهجية تكون ،
 إبطائها بفرتة واحدة أو أكثر.املتغريات التفسريية احلالية و السلسلة الزمنية دالة يف إبطاء قيمتها وقيم  

 :2وفقا للصيغة الرايضية التالية    panelالعادي على بياانت   q,q…qARDL(p,q,(ويتم تقدير  

𝑦𝑖𝑡 =  ∑ 𝜆𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ �́�𝑖𝑗𝑋𝑖,𝑡−𝑗+𝜇𝑖+𝜀𝑖𝑡

𝑞

𝑗=0

𝑝

𝑗=1

 

∆𝑔𝑟𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝑔𝑟𝑖𝑡−1

+ 𝛽2𝑔𝑟
𝑡

𝑖𝑡−1
+ 𝛽3𝑁𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4 ∑ 𝑔𝑟𝑖𝑡−𝑖

+ 𝛽5 ∑ 𝑔𝑟
𝑡

𝑖𝑡−𝑖
+ 𝛽6𝑁𝑡𝑖𝑡 + 휀𝑖 

 مها على التوايل احلد الثابت و حد اخلطأ.  휀𝑖و  αحيث : 

 𝛽1   ،𝛽2  ،𝛽3معلمات املدى الطويل :،𝛽6، 𝛽5 ، 𝛽4  . معلمات املدى القصري : 

وعادة ما يقاس النمو االقتصادي مبعدل الناتج  :Economic growth rate %معدل النمو االقتصادي
االخري على أنه اهلدف النهائي للتنمية االقتصادية ومجيع مكوانهتا من احمللي االمجايل، وينظر اىل هذا 

السياسات، وهو القيمة السوقية جلميع السلع واخلدمات)املعرتف هبا( اليت ينتجها بلد معني يف رتاتيجيات و االس
بلد ما مقارنة بدول  ابن وجود منو أسرع يف الناتج احمللي االمجايل يف فرتة زمنية معينة، ويعترب معظم االقتصاديني

، وعلى هذا مت استخدام هذا املؤشر )معدل 3اجلوار أو منافسيها هو دليل على النجاح االقتصادي هلذا البلد 
 .   rgله ابلرمز  مت االشارة  والذي    النمو االقتصادي( كمتغري اتبع للدراسة 

واملعرب عنه ابلناتج احمللي  :Rate of growth of tourism output %الكلي معدل منو الناتج السياحي 
فهو مقياس رئيسي دويل يستخدم للمقارنة بني التطور التارخيي للناتج احمللي االمجايل للعديد االمجايل للسياحة 

استخدم كمتغري مستقل ودال على الطلب السياحي  السياحية  من الدول وهو االكثر شيوعا يف القدرة التنافسية

 
1 -İbrahim Doğan, Nadide Sevil Tülüce, Aydan Doğan, « Dynamics of Health Expenditures in 

OECD Countries: Panel ARDL Approach », Theoretical Economics Letters,vol (4), 2014, p651. 
2 - M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin, Ron P Smith, « Pooled Mean Group Estimation of  

Dynamics Heterogeneous Panels  », November 1998,pp 4-5.  
3 - Dupeyras, A. and N. MacCallum," “Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism" , 

A Guidance Document”, OECD Tourism Papers,2013,p18. 
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 Tourism Gross ، واستخدم يف الدراسة معدل الناتج احمللي االمجايل للسياحة1داخل الدول املغاربية

Domestic Product   واملشار اليه ابلرمز  %ابلنسبة trg  . 

يعترب السائح املادة  :Number of Tourist Arrival%معدل منو عدد السياح الوافدين للدول املغاربية
احلقيقية لصناعة السياحة، ولوال رغبة السائح ملا كانت هناك صناعة السياحة، حيث استخدم عدد السياح 
)املقيمني وغري املقيمني( كمقياس دال على حجم الطلب السياحي يف الدول املغاربية )اجلزائر، تونس، املغرب(، 

 .Ntواملشار اليه  

أما ابلنسبة ملصادر بياانت هذه املتغريات السالفة الذكر واملعتمد عليها يف التقدير، واليت نوضحها يف اجلدول 
 التايل: 

 (2): مصادر متغريات الدراسة(III-12)  اجلدول رقم  

 فرتة الدراسة املصادر املتغريات
معدل النمو 

 %االقتصادي
Economic growth 

rate 

 الدويل البنك بياانت قاعدة
https://www.albankaldawli.org 

كانت فرتة الدراسة من 
اىل غاية   1995سنة  

 .2017سنة  

معدل منو الناتج 
الكلي    %السياحي

Rate of growth of 

tourism output 

قاعدة بياانت اجمللس العاملي للسياحة والسفر 
WTTC 

(https://www.wttc.org/datagateway 

عدد السياح معدل منو  
 Number ofالوافدين  

Tourist Arrivals 

 الدويل البنك بياانت قاعدة
https://www.albankaldawli.org ) 

 املصدر : من إعداد الطالبة 

 

 
1 - Ibid. 

https://www.albankaldawli.org/
https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
https://www.albankaldawli.org/
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 Pooled Mean Group/ Panel ARDL  ملقاربة  النتائج التطبيقية -1

 IPS) الفردية اختبارات يف واملتمثلة اختبارات تطبيق مت  ال أم مستقرة النموذج متغريات كانت  إذا فيما ملعرفة
،ADF-Fecher ،pp-Ficher  )املشرتكة و (LLC ،Breitung t-stat)، بتطبيق  قمنا ورد ما وعلى  

 :  املوايل  اجلدول  يف  واملتمثلة  حدى على  متغرية كل  على  الذكر  سالفة   االستقرارية  االختبارات

 (trg،Nt  ،rg )  الدراسة: اختبارات االستقرارية ملتغريات  (III-31)  اجلدول رقم  
 اختبارات اجلذر الوحدوي الفردي

 
 يف املستوى 

(Level)I(0) 

 التفاضل االول
(1st difference)I(1) 

IPS 
ADF-Fecher 

chi-square 

pp-Ficher   

chi-square 
IPS 

ADF-Fecher 

chi-square 

pp-Ficher   

chi-square 

rg 
-1.1999 

(0.1151) 

9.7341 

(0.1363) 

91.0408 

(0.0000) 

7.4115 

(0.0000) 

45.789 

(0.0000) 

553.068 

(0.0000) 

t
rg -2.2062 

(0.0137)* 

14.5751 

(0.0238)* 

40.4313 

(0.0000)* 
/ / / 

Nt 
-4.4449 

(0.0000)* 

28.2650 

(0.0001)* 

51.4199 

(0.0000)* 
/ / / 

 اجلذر الوحدوي املشرتك اختبارات

 
 

 يف املستوى 
(Level)I(0) 

 التفاضل االول
(1st difference)I(1) 

LLC 
Breitung 

t-stat 
LLC 

Breitung t-

stat 

rg 
9.0646 

(1.0000) 

-1.6948 

(0.0450) 

2.6592 

(0.9961) 

-2.9664 

(0.0015) 

t
rg -2.4380 

(0.0074)* 

-4.0316 

(0.0000)* 
/ / 

Nt 
-5.4911 

(0.0000)* 

-1.0929 

(0.0137 
/ /  

 Eviews10: من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر  %5عند مستوى املعنوية *      

tمعدل منو الناتج السياحي ) ات لكل من تبني نتائج اجلدول أعاله، ابن السلسلة الزمنية للمتغري 
rg)  و معدل

الفرضية ، وهذا يعين قبول %5عند مستوى املعنوية  ،level(0)ستقر يف املستوى أهنا ت (Nt)منو عدد السياح 
املتمثل يف معدل منو االقتصادي لسلسلة الزمنية للمتغري التابع و عن ا  ، امابوجود جذر الوحدة  البديلة القائلة بعدم

)rg(  غري مستقر يف مستوى اال بعد اجراء الفروقات األوىل ،(1st difference)I(1)  عند مستوى املعنوية
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ومنها  I(1)غري مستقرة من نفس الدرجة منها متكامل من الدرجة واحد    panel، وابلتايل تبني ان بياانت 5%
 .  I(2)انت من الدرجة الثانيةامع عدم وجود بي  I(0)متكامل من الدرجة  

استقر عند مستقرة عند الفرق االول ومتغري  ةوبعد التأكد من درجات االستقرارية اليت اتضح أهنا مزيج من متغري 
  Engel and Grange,Johannen املستوى، ما يشكل عائقا امام استعمال منهجية التكامل املنتزامن 

 وكذا صعوبة االعتماد على منهجية  pedroni ،Kao، Ficherلكل من  panelببياانت  اصةاخل
Grange  ،إذا يف هذه احلالة وحسب املنهج القياسي فإنه من املرجح التقليدية السبيبة ملا تسببه من نتائج زائفة
 pooled meanلدراسة وفق تقدير منوذجي بصيغة هي املالئمة ل panel- ARDLمنهجيةأن تكون 

group(PMG)،   لدراسة عالقة التكامل املشرتك بني املتغريات يف حال ما إذ وجد مع اختبار العالقة التوازنية
 .القصرية على النمو االقتصادية و على املدى البعيد وقياس العالقة الديناميكية مث حتديد االاثر الطويل

اجلدول التايل ملمكنة و ن خالل النماذج امن أجل حتديد أفضل منوذج م  Schwarzوقد مت استعمال مؤشر 
 ج املمكنة من خالل الشكل التايل للنماذ   Schwarzيوضح نتيجة التقدير، وكذا معامالت  

    ARDL : اختيار النموذج االمثل(III-08)  الشكل رقم
 

Model Selection Criteria Table 

Dependent Variable: Dgr 

Date: 09/09/19   Time: 21:11 

Sample: 1995 2017 

Included observations: 66 

 

Mode

l 
LogL AIC* BIC HQ Specification 

2 -86.69 3.638 4.247 3.875 ARDL(2, 1, 1) 

3 -86.27 3.72 4.445 4.007 ARDL(3, 1, 1) 

1 -100.4 4.014 4.516 4.209 ARDL(1, 1, 1) 

 
 Eviews10من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي  املصدر :             
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هو النموذج   scharwzابلتايل ومن خالل الشكل اعاله  فان النموذج االمثل الذي يدين من قيمة   
ARDL(2.1.1)   واحدة ملعدل منو الناتج السياحي، وفجوة مبعىن فجوتني ملعدل النمو االقتصادي، وفجوة

 منو عدد السياح.واحدة ملعدل  

 Pooled Mean Group/ Panel ARDL: تقدير منوذج  (III-14)  اجلدول رقم  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

 Long Run Equation   

gr
t 0.0545 0.0116 4.6780 0.0000* 

Nt 0.0216 0.0109 1.9799 0.0533 ** 

 Short Run Equation   

COINTEQ01 -2.09208 0.426314 -4.907386 0.0000 

D(Dgr(-1)) 0.33327 0.186617 1.785864 0.0803* * 

D(gr
t) -0.048337 0.036373 -1.328911 0.1900 

D(Nt) -0.011991 0.003954 -3.032865 0.0039 * 

C -0.553059 0.233497 -2.368595 0.0218 * 

Akaike                      3.321317                  Schwarz              3.885319 

 Eviews10  : من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائياملصدر%  5عند مستوى املعنوية ) * ( 

داللة احصائية  له Long Run Equationاالمد الطويل  معاملنالحظ من خالل نتائج اجلدول اعاله ان 
كما جاء   Pooled Mean Group، وهذا ما حيقق أول شروط منهجية تقدير %5قوية عند مستوى املعنوية 

ييد املقدرات على االمد يقوم بتق PMGمنوذج إن  ،[pesaran, Shin & Smith  1998]يف دراسة 
، 1القصري االجل أن يكون خاصا بكل بلد(يسمح ابختالفها يف االمد القصري)يعين يسمح ابلتعديل الطويل و 

أصغر من  0.0000ومساوية لــCOINTEQ01وكذا نالحظ ان القيمة االحتمالية حلد تصحيح اخلطأ 
متغريات مما يدل على وجود عالقة تكامل مشرتك بني  %5أي هلا داللة احصائية عند مستوى املعنوية  0.05
تبلغ ،حيث تظهر قيمة معامل تصحيح اخلطأ سالبة  سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل تسلك ، يعين اهناالدراسة

2.092  . 

 
1 - Gour Gobinda Goswami and Mohammad Zariab Hossain, « Testing Black Market vs. Official 

PPP: A Pooled Mean Group Estimation Approach », The Empirical Economics Letters, 12(12): 

(December 2013),p1293. 
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tكما نالحظ أن املعامالت املدى الطويل : حيث ان معامل معدل منو الناتج السياحي 
rg  موجب أي هناك

للدول املغاربية على املدى الطويل، كما له معنوية من الناحية  rgه وبني معدل منو االقتصادي نعالقة طردية بي
أي أن عندما يكون ارتفاع معدل الناتج ، %5عند مستوى املعنوية  0.05tProb>0.000=  االحصائية

،وال  ، وهذا موافق للنظرية االقتصادية%5.45سنواي سيؤثر على النمو االقتصادي إجيابيا بـ  %1السياحي بـ 
متغري الثاين للطلب السياحي واملتمثل يف معدل منو عدد السياح الوافدين للدول املغاربية لل االمر ابلنسبةخيتلف 

معنوية  مع وجودبينه وبني معدل النمو االقتصادي للدول املغاربية على املدى الطويل،  طريةأان هناك عالقة 
 .%10عند مستوى املعنوية للمتغري  احصائية  

فات املعامالت يف املدى القصري ابختال اىل السماح [pesaran, Shin & Smith  1998]كما يشري
  Schwarz املبطأ بفرتة واحدة حسب معيار  rg)-(1تقييدها يف املدى الطويل، حبيث نالحظ ان معامل و 

، أما ابلنسبة ملعامل معدل منو مما يدل على وجود عالقة قصرية االجل معنوي من الناحية االحصائيةموجب و 
tالناتج السياحي 

rg  ممل يدل على عدم وجود عالقة توازنيه قصرية غري معنوي من حيث الداللة االحصائية
، مع وجود عالقة عكسية بينهما على املدى القصري أي كلما يرتفع  rgاملدى بينه وبني معدل منو االقتصادي 

وكذا وجود عالقة عكسية بني  ،%4.8خفض معدل منو االقتصادي بـ سين %1معدل منو الناتج السياحي بـ 
أخريا معلمة  متغري عدد السياح الوافدين للدول املغاربية مع معدل النمو االقتصادي للدول على املدى القصري،

هذا من انحية ، اما من ابلنسبة لكل دولة من دول حمل  %5له معنوية احصائية عند مستوى    "Cالقاطع "
 اجلدول التايل يوضح ذلك : الث املغاربية يف االمد القصري و الدراسة سنقوم مبقارنة الدول الث

لنموذج   قارنة بني الدول املغاربية )اجلزائر، تونس واملغرب( يف االمد القصريامل:  (III-15)  اجلدول رقم  
Panel ARDL   

 Algeria Tunisia Morocco 

Variable Coefficien Prob Coefficien Prob Coefficien Prob 

COINTEQ01 -1.4325 0.0021 -0.9539 0.0000 -0.5597 0.0001 

D(Dgr(-1)) 0.0368 0.4848 0.4769 0.0001 0.5597 0.0000 

D(gr
t) -0.0876 0.0000 0.0243 0.0003  0.0816 0.0000 

D(Nt) -0.0159 0.0000 0.0159 0.0002 0.0041 0.0825 

c -1.1698 0.2615 -0.5134 0.0028 -0.9758 0.0051 

 Eviews10: من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر  %5عند مستوى املعنوية *  
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خالل اجلدول أعاله من حيث الناحية االحصائية وجود معنوية ألغلب معامالت الدراسة  نالحظ من اجلزائر:
واما من الناحية االقتصادية لكل مقدرات االمد القصري للجزائر، جند عالقة قصرية االجل بني معدل الناتج 

اما عن املتغريات االخرى واملتمثلة ،   r(g-1(و معدل انتج احمللي االمجايل املبطأ بفرتة واحدة  rgاحمللي االمجايل 
tالناتج السياحي الكلي  معدل منو  يف

rg   1 عدد السياح الوافدين اىل اجلزائرمعدل منو وtNt  واليت كانت هناك ،
، وهذا ما يفسره طبيعة االقتصاد  rgعالقة عكسية بني هذه املتغريات واملتغري التابع  معدل الناتج احمللي االمجايل 

دون االعتماد على تنوع  اجلزائري الذي يعتمد ابلدرجة االوىل على قطاع احملروقات كمورد أساسي للعملة الصعبة
واليت من ممكن أن تكون كمورد داعم أو بديل للقطاع احملروقات هذا من انحية  القطاعات االخرى مثل السياحة

 1995، وكذا من االسباب املرجحة إلعاقة تطور قطاع السياحة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة واليت كانت من 
ا كان وهذا مل 1999-1992، وهو الوضع االمين الذي شهدته خالل فرتة العشرية السوداء 2017اىل غاية 

له اثر سليب على حجم السياحة الدولية، ويف ضوء حتسن امللحوظ يف اجلانب االمين بدأت السياحة اجلزائرية يف 
منه ميكن القول أن االستقرار االمين للبالد عامل اساسي وذا امهية يف زايدة و ، 2000استعادة عافيتها بعد سنة 

ية من مث زايدة يف حجم االنفاق السياحي الصادر من ة السياحة الدولكالطلب السياحي من حيث زايدة حر 
السياح الوافدين ومنه زايدة حجم الناتج السياحي، وابإلضافة اىل العامل االمين هي مقومات اجلذب السياحي 
واعطاء األولية للقطاع السياحي من قبل احلكومة اجلزائرية يف زايدة اإلنفاق االستثماري يف البنية التحتية 

 )االقامة ، النقل بكل أنواعه ، وخدمات السياحية االخرى(.للسياحة  

، ومن الناحية االقتصادية جند %5نالحظ ان مجيع معامالهتا معنوية احصائيا عند مستوى املعنوية تونس: 
عالقة موجبة بني النمو االقتصادي ومتغريات )معدل الناتج السياحي الكلي ومعدل منو عدد السياح الوافدين  

تونس(، اي يوجد أتثري متبادل يف االمد القصري وهذا مطابق للنظرية االقتصادية، كون تونس تعتمد يف اىل 
اقتصادها على قطاع السياحة، حيث يعترب هذا االخري يف تونس املصدر الثاين ورئيسي للعمالت االجنبية لتونس 

اال أن تونس من خالل ما شهدته يف  ، ابلرغم من هذه النتائج خالل فرتة الدراسةبعد الصناعات التصديرية
اىل تدهور يف االوضاع االمنية وجيوسياسية حيث سجل تراجع يف حجم  2016-2011الفرتة االخرية من 

، وفيه مت 2015ابإلضافة اىل اهلجمات االرهابية لعام  2011السياحة الدولية لتونس، وذلك انتج عن ثورة 
مع تراجع عدد السياح الوافدين اليها بسنبة %35.1نسبة تراجع يف االيرادات السياحية التونسية ب

 من العمالة مبجال السياحة .  %21.94دت هذه االزمة اىل فقدان ما نسبته  وأ25.3%
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، وهذا من %10واالخرى عند  %5ما نالحظه ابلنسبة للمغرب أن مجيع معامالته معنوية منها عند  املغرب:
اقتصاداي يوجد عالقة طردية بني معدل منو الناتج احمللي االمجايل و معدل منو الناتج الناحية االحصائية، اما 

احمللي االمجايل املبطأ بفرتة واحدة، مع وجود عالقة طردية بني الطلب السياحي ومعدل منو الناتج احمللي االمجايل 
فمن شانه يرتفع معدل منو  %1حي بـللمغرب على االمد القصري، اذا جند انه كلما يرتفع معدل منو الناتج السيا

، وال خيتلف االمر ابلنسبة للمتغري الثاين واملتمثل يف عدد السياح %8.16الناتج احمللي االمجايل املغريب بــ 
 االمنية الظروففعلى الرغم من ، %10الوافدين اىل املغرب الذي له معنوية احصائية عند مستوى املعنوية 

التغلب على الصعوابت اليت ن املغرب من حتقيق نتائج مرضية و ، حيث متك2011الصعبة اليت ميزت سنة 
ويع تناعتمدت ، وهذا ان السلطات املغربية يف الوقت ذاته شهدهتا اهم االسواق املصدرة لسياح وتزايد التنافسية

تعدد املؤهالت  وتطويريه، وكذا ارات االجنبية يف القطاع السياحةساعية جلذب االستثم وكذا ،أنشطة االقتصاد
كون به واليت تشكل قوة تنافسية كبرية جعلت املغرب يستقطب سنواي حنو عشرة ماليني سائح،   السياحة املتوافرة

االخري   ذ يعتمد االقتصاد املغريب على هذاان املغرب يعتمد على قطاع السياحة كمصدر اثين بعد قطاع الزراعة ا
متقدما على قطاعي السياحة  %14االمجايل املغريب عند حنو  كونه يساهم أبكرب نسبة يف الناتج احمللي

       .والصناعة

II-    على النمو االقتصادي ابستعمال احندار التكامل املشرتك  الطلب السياحيقياس اثرpanel 

DOLS   
يعترب حتليال ساكنا، ولكن قد تعاين هذه النماذج القياسية اليت تعتمد على السالسل   Panelإن االحندار يف 

، وتتلخص هذه املشكلة ما إذا كانت وقد تكون هذه السالسل غري مستقرة  الزمنية ما يسمى ابالحندار الزائف
ذه االشكالية من خالل استطاع التغلب على همتغريات الدراسة غري مستقرة، لذلك فان حتليل التكامل املشرتك 

 استحداث عالقة توازنية طويلة املدى بني املتغريات.
 ةالديناميكيطريقة املربعات الصغرى  pedroni (2001) et Mark et sul(2003))حيث أقرتح كل من 

، وهي طريقة  (Panel DOLS)( Panel Dynamic Ordinary Least Square)1للبياانت املدجمة 
االكثر قوة بسبب أدائها يف العينات الصغرة احلجم، إذ تستعمل هذه الطريقة تعد من احدث الطرق و  معلميه

 
1 - Mr. GUELLIL Mohammed Seghir,  « Modélisation Dynamique de la Trajectoire Energétique 

: Analyse de la relation causale par le Recours à la Cointégration en Données de Panel », Thèse 

de Doctorat En Sciences Economiques ,Economie de la Firme et des Marchés « Economie 

Quantitative », UNIVERSITE ABOU-BEKR BELKAID-TLEMCEN, 16/01/2016,p150. 
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يوجد و  I(0)، I(1)لتقدير العالقة التوازنية طويلة املدى للنظام الذي حيوي متغريات متكاملة من درجات خمتلفة 
 :  1يلي ، والذي صيغته الرايضية كماالتباطؤهذه الطريقة على قيم االزاحات و   تكامل مشرتك، تعتمد 

yit = αi + x̀it + ∑ cij∆xit+j + μt

∞

j=−∞
 

 للبياانت الديناميكية الصغرى املربعاتابستعمال احندار   Panelالتحليل الديناميكي لبياانت  -1
 ( Panel DOLS)( Panel Dynamic Ordinary Least Square)   املدجمة

 I(0)وبناءا على النتائج اليت مت الوصل اليها سابقا، حيث تبني ان متغريات الدراسة متكاملة من درجات خمتلفة  

I(1) ، مما شكل عائقا امام استعمال منهجية التكامل املنتزامن Engel and Grange,Johannen اصة اخل  
  Grange وكذا صعوبة االعتماد على منهجية  pedroni ، Kao، Ficherلكل من  panelببياانت 

هي املالئمة للدراسة  panel- ARDLمنهجيةوعلى هذا مت تطبيق التقليدية السبيبة ملا تسببه من نتائج زائفة، 
، ومنه تبني انه يوجد عالقة تكامل مشرتك بني pooled mean group(PMG)وفق تقدير منوذجي بصيغة 

 .املتغريات

سنقوم بتطوير اخلطوة قبل االخرية  ، rg ،trg ،Ntمتغريات الدراسة ان هناك عالقة تكامل مشرتك بني  وإلثبات
اليت تتمثل يف تطبيق احندار التكامل املشرتك ابستعمال طريقة املربعات املتغريات (، و ) دراسة العالقة السبيبة 

  Panel Dynamic Ordinary Least Square (Panel DOLSالصغرى الديناميكية للبياانت املدجمة 

 لتقدير النموذج القياسي التايل : 

𝑔𝑟𝑖𝑡
= α + 𝛽1𝑔𝑟

𝑡
𝑖𝑡

+ 𝑁𝑡𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡   

على معدل النمو االقتصادي للدول املغاربية  ابستعمال  طلب السياحي للطويل املدى  التأثريسنقوم بتقدير 
Panel DOLS : ومنه مت احلصول على النتائج التقدير املوضحة يف اجلدول املوايل ، 

 

 

 
1 - Nelson C. Mark and Donggyu Sul, « Cointegration Vector Estimation by Panel DOLS and 

Long-run Money Demand », oxford bulletin of economics and statistics, 65, 5 (2003),p663. 
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 Panel Dynamic Ordinary Least باستعمالاحندار التكامل املشرتك  :(III-16)  اجلدول رقم  

Square (Panel DOLS 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

gr
t 0.2556 0.0403 6.3350 0.0001* 

Nt 0.1107 0.0682 1.6244 0.1353 

R-squared   =    0.9290 

Adjusted R-squared    =    0.6450 

Long-run variance    =     0.1073 

 Eviews10: من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر  %5*عند مستوى املعنوية              

الذي يتمثل يف تقدير معادلة احندار التكامل املشرتك ابستعمال طريقة املربعات من اجلدول أعاله و انطالقا 
  Panel Dynamic Ordinary Least Square (Panel DOLSالصغرى الديناميكية للبياانت املدجمة 

 و املتمثلة يف : 

 

 

القيمة االحصائية ملعلمة معدل منو الناتج السياحي الكلي للدول املغاربية من الناحية االحصائية يتضح لنا ان 
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑔𝑟 بلغت

𝑡 = ، اما عن القيمة االحصائية %5وابلتايل اهنا هلا معنوية احصائية عند مستوى 0.0001
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑁𝑇ملعلمة معدل منو عدد السياح الوافدين للدول املغاربية بلغت = اكرب من مستوى اذا هي  0.1353

 .%5، ومنه نقول ان ليس هلا معنوية احصائية عند مستوى  0.05املعنوية  

مما يدل على ان الطلب   0.645أما من انحية االقتصادية : نالحظ أن القدرة التفسريية للنموذج بلغت 
يعود اىل عوامل والباقي  %64السياحي للدول املغاربية يساهم يف تفسري النمو االقتصادي لدول حمل الدراسة 

 أخرى غري مدرجة يف النموذج.

كما نالحظ أن معدل منو الناتج السياحي كان له أتثري اجيايب على معدل النمو االقتصادي للدول املغاربية )+( 
لنظرية االقتصادية أي هناك عالقة طردية بني املتغريين، أي كلما ارتفع معدل منو الناتج السياحي لواشارته توافق 

، وال خيتلف %25.56ومنه يرتفع معدل النمو االقتصادي هلذه الدول بنسبة    %1الكلي للدول املغاربية بسنبة  

𝑔𝑟𝑖𝑡
= 0.2556𝑔𝑟

𝑡
𝑖𝑡

+ 0.1107𝑁𝑡𝑖𝑡 



    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
262 

االمر ابلنسبة ملعدل منو عدد السياح الوافدين اىل الدول املغاربية اذ جند عالقة طردية مبعىن أنه كلما زادت حركة 
 .%11.07 ع معدل النمو االقتصادي بــيرتف  %1السياحة الدولية داخل الدول املغاربية بنسبة  

ابستعمال طريقة املربعات الصغرى الديناميكية للبياانت املدجمة  ومن خالل نتائج احندار التكامل املشرتك  
Panel Dynamic Ordinary Least Square (Panel DOLS كامل نالحظ انه يوجد عالقة ت

نسبة أتثري الطلب السياحي  أن  االقتصادي للدول املغاربية كما نشري اىل والنممتزامن بني الطلب السياحي و 
االقتصادي للدول حمل الدراسة كانت ضئيلة نوعا ما ويعود ذلك اىل وجود بعض االختالفات فيما على النمو 

 بني دول حمل الدراسة واملتمثلة يف:

 القتصاد الوطين هو قطاع احملروقات.مساهم االكرب يف اجزائر جند أن املورد االقتصادي و ابلنسبة لل -
اختالف يف جودة اخلدمات السياحية املقدمة بني الدول املغاربية من حيث الفنادق والطرق ووسائل  -

النقل واملواصالت من أجل تقدمي خدمات ذات مستوى راقي وموافق للمعايري الدولية وهذا تفقده 
 السياحة اجلزائرية .

جنوم( وخاصة يف 5.4دول املغاربية )مثال فنادق ذات تنصيف  بنيسياحة البنية التحتية لل اختالف يف -
 اجلزائر وكما اشاران اليه يف الفصل الثاين.

من احملددات الرئيسية للجودة وتنافسية اخلدمات السياحية والذي من شأنه زايدة وهو الوضع األمين  -
جلزائر عانت يف تسعينات من أوضاع حركة السياحة الدولية من مث زايدة الطلب السياحي، إذ جند أن ا

زرية خالل فرتة العشرية السوداء، وتونس هي االخرى اليت مسها الربيع العريب مما كان له أثر سليب على م
املورد االساسي لالقتصاد كصورة املقصد السياحي لتونس كون أن هذه االخرية تعترب السياحة فيها 

 التونسي.
كل   )تونس، املغرب( االهتمام ابلقطاع السياحي مثل تونس واملغرب ، حيث قامتاختالف من حيث  -

واحدة منها بوضع سياسات واسرتاتيجيات اليت من شاهنا توفري منتجات سياحية تنافسية ذات مستوى 
للمعايري الدولية، عكس اجلزائر اليت تعاين من التخلف يف هذا اجملال وليست هلا قدرات تنافسية  ةوموافق

ل اليت متكنها من الولوج اىل ساحة السياحة الدولية وعدم استفادهتا من التجارب والنتائج اليت حققتها ك
 .  من تونس واملغرب يف هذا اجملال
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III-     ابستعمال دراسة العالقة السببية ألثر الناتج السياحي على النمو االقتصادي يف الدول املغاربية
 Toda and Yamamoto and Dolado and Lutkepohl TYDL)منهجية )

 IPS)ابستعمال احصائيات   ، (rg،trg ،Nt )بعد التأكد من درجة استقراريه السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة

،ADF-Fecher ،pp-Ficher  ،LLC ،Breitung t-stat (   وكانت النتائج موضحة يف اجلدول رقم ، 
 (III-13)  وفيها حتصلنا على ان متغريات الدراسة منها متكاملة من درجات خمتلفة كانت عبارة عن مزيج

I(0)، I(1)  1=أي maxd،  ومنه ال ميكننا استعمال اختبار سببية" Granger  "والذي يستويف  التقليدية
، وبعدها مت التأكد من  Level I(0)من نفس درجة التكامل وخاصة يف املستوى   ون املتغربنيكشرط أن ي

 Pooled Mean Group/ Panel مقاربة منهجية  لابالستعما املتغرياتوجود عالقة تكامل مشرتك بني 

ARDL   معدل منو الناتج السياحي املتغريات، وكخطوة اخرية من هذه الدراسة لدراسة العالقة السبيبة بني( ،
معدل النمو االقتصادي للدول املغاربية املدروسة واملستهدفة من هذه الدراسة، سنعمد معدل منو عدد السياح و 

 Toda and Yamamoto and Dolado and)اىل تقدير املسبيبات وذلك من خالل استعمال منهجية

Lutkepohl TYDL   بتحديد عدد أتخريات املثلى  ، وقبل هذه االخرية نقوم1996لسنةK  واليت تعترب ،
 من خطوات هذه املنهجية ، واجلدول املوايل يوضح ذلك : 

 املثلى الفجوات عدد اختيار :(III-17)  رقم اجلدول
 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -509.262 NA 106415.8 20.088 20.550 20.132 

1 -492.823 30.300 79564.4 19.796 20.251 19.970* 

2 -482.765 17.353 76659.2* 19.755* 20.202* 20.059 

3 -479.372 5.455 96490.8 19.975 21.111 20.409 

4 -467.689 17.410* 88523.7 19.870 21.347 20.434 

5 -463.728 5.4371 111281.8 20.067 21.885 20.762 

 Eviews10: من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي  املصدر   %5*عند مستوى املعنوية     

أكدت على ان فرتة االبطاء املثلى هي  Sc،AIC ،FPE املعايريكل من من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن  
k=2 lag  كما الحظنا سابقا أعلى رتبة استقرار للسالسل الزمنية املستخدمة يف منوذج الدراسة واملقدرة من ،

نتحصل على  Wald مث وابالعتماد على اختبار  maxK+d=3 اذا  1خالل اختبارات جذر الوحدة تساوي لـ 
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وجب اوال التأكد من استقراريه النموذج وذلك  TYDLمرور اىل سببية و  var(3)املسببات بعد تقدير منوذج 
 من خالل الدائرة االحادية املوضحة يف الشكل التايل:

 VAR(03) استقراريه النموذج  :(III-09)  الشكل رقم  
 

 
   Eviews10من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائي  املصدر:                

مستقرا مما يعين ان VAR(3)يتضح لنا ان كل جذور تقع داخل دائرة االحادية وبتايل ميكن اعتبار النموذج 
ئج مبينة يف والنتا Waldمنوذج ال يعاين من مشكلة يف ارتباط االخطاء أو عدم ثبات التباين ومنه منر اىل اختبار  

 اجلدول التايل:
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 Toda and Yamamoto , Dolado  and  Lutkepohl: نتائج سببية  (III-18  )اجلدول رقم

(TYDL) 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 09/10/19   Time: 18:28 

Sample: 1995 2017 

Included observations: 57 

 

Dependent variable: gr 

Excluded Chi-sq df Prob.  

gr
t 5.291745 3 0.0214*  يوجد سببية 

Nt 3.39E-06 3 0.9985  ال يوجد سبيبة 

All 5.293893 6 0.0709  

Dependent variable: gr
t 

Excluded Chi-sq df Prob.  

gr 3.820945 3 0.0506** 

 **Nt 0.790918 3 0.0738 يوجد سببية 

All 4.392426 6 0.1112 

Dependent variable: Nt 

Excluded Chi-sq df Prob.  

gr 0.129983 3 0.7184  ال يوجد سبيبة 

gr
t 2.797422 3 0.0944**  يوجد سببية 

All 3.132393 6 0.2088  

 Eviews10من إعداد الطالبة ابالعتماد على الربانمج االحصائي  :املصدر التوايل على%10%،5عند مستوى املعنوية  )*()**(           
النمو و  اليت تدرس العالقة السببية بني الطلب السياحيو  TYDLملنهجية  Waldمن خالل نتائج اختبار 

 : أعاله حيث تظهر النتائج التالية املوضحة يف اجلدولللدول املغاربية و   االقتصادي
 معدل منو الناتج السياحي الكلي للدول املغاربية ومعدل النمو نيوجود عالقة ثنائية االجتاه ب ⬧

 االقتصادي.

معدل منو سياح الوافدين للدول املغاربية و وجود عالقة ثنائية االجتاه بني معدل منو عدد ال    ⬧
  الناتج السياحي الكلي هلا.  

النمو االقتصادي أي هناك أتثريات متبادلة و معدل منو الناتج السياحي الكلي ئية االجتاه بني حيث جند عالقة ثنا
 .من كال االجتاهني



    
 الفصل الثالث :  حتليل وقياس اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي  للدول املغاربية 

 

 
266 

فمن اجلهة االوىل واليت كانت من معدل منو الناتج السياحي الكلي اىل النمو االقتصادي، ويظهر ذلك أبن 
، حيث ينتج عنها أثر انتاج الثروة يف )املستقبل( بلد املقصد السياحي السياحة حتفز النشاط االقتصادي يف

 ستقبل.اقتصاد بلد املقصد، فهي تؤدي اىل أتثريات إجابيه مضاعفة للبد امل
اليت كانت من النمو االقتصادي اىل زايدة الطلب السياحي، حيث ان زايدة النشاط اما من اجلهة الثانية و 

الذي من شأنه يساهم يف زايدة متوسط مداخيل لسكان والذي بدورها قتصادي يف البلد املصدر للسياح و اال
منوا اقتصاداي متصاعدا مستدميا   كان هناكتؤدي اىل زايدة الطلب السياحي منه تعميم تصدير السياح ، كلما  

ا حفز على زايدة النشاط السياحي، والعكس وذلك ابدراك الدور اهلام الذي تلعبه السياحة يف التأثري على كلم
النشاط االقتصادي للدول ملا له أتثريات مباشرة وغري مباشرة على جل القطاعات االقتصادية االخرى )النقل، 

 التكنولوجيا، ...اخل( و النمو االقتصادي بصفة خاصة. الصناعة، الزراعة،  
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   خالصة:

اليت و مؤشرات التنافسية السياحة والسفر لرتتيب الدول املغاربية من خالل  تحليلي العرض استنتجنا من خالل ال
ابلرغم من امتالك الدول املنتدى االقتصادي العاملي )دافوس(، أن من ضمنها مؤشرات اجلودة والصادرة عن 

املغاربية ملقومات سياحية عديدة ومتنوعة ومتقاربة بشكل كبري، اال ان هناك تفاوت جد ملحوظ يف ترتيب 
 ابلرغم ، فاملغرب يتصدر املراكز االوىل على املستوى املغاريبالسياحة والسفر الدول املغاربية يف تقارير التنافسية

من غياب التنمية البشرية وعدم االرتقاء ابلتعليم وكذا ارتفاع اسعار اخلدمات فيه، فاملقابل حتقق حتسنا امنيا 
ملحوظا جعله من بني اكثر الوجهات السياحية واالكثر امنا وسالمة للسياح االجانب يف العامل، حيث حقق 

مليون سائح بزايدة  11.35قرابة  2017خالل عام  ارقاما قياسية على مستوى عدد السياح الوافدين اليه
، وكما حيظى قطاع السياحة يف املغرب ابالهتمام من قبل احلكومة وهذا ما جعله 2016عن عام  %10تقدر بـ  

 فاملراتب االوىل على الصعيد املغاريب وكذا العريب.

ات االخرية واليت كانت يف تراجع من وأنيت للمقصد السياحي التونسي حقيقة ترتمجها االرقام املسجلة يف السنو 
أتثرا بصدى عدم االستقرار االمين  2017ليستمر اىل عام  2011سنة اىل اخرى فقد انطلق منذ العام 

والسياسي ابإلضافة اىل االوضاع اجليوسياسية واتساع رقعة الصراع فكل هذه العوامل هلا أتثري مباشر لرتاجع عدد 
ة هلا الوضع البيئي السائد فيها فشهد تراجعا ملحوظا ومن املؤشرات السلبية السياح الوافدين اليها، واضاف

( 135االخرى املشار اليها املوارد الطبيعية وضعف تثمني الرتاث الثقايف، زد اىل ذلك ضعف تنافسية السوق)
ونس عن وجتدر االشارة اىل ان تراجع ت 2015وهذا ما ادى اىل اخنفاض عدد الوافدين لتونس خاصة يف عام 

االوىل على الصعيد املغاريب يف مؤشر التنافسية  عامليا والثانية عربيا و  34د ان كانت يف املركز ترتبيها التنافسي بع
السياحة والسفر مل يعد اىل سوء االوضاع االمنية فقط بل كذلك راجع اىل ضعف منظومة القطاع السياحي 

  واالمكانيات التقنية.  خاصة فيما يتعلق ابلبنية التحتية والرتاث الثقايف

واما عن املقصد السياحي اجلزائري واليت تتذيل الرتتيب يف قائمة الدول العربية وتتمركز قائمة الدول املغاربية 
ابلرغم من امتالكها ملقومات طبيعية وتدين االسعار فيما خيص املرافق السياحية واالقامة اضافة اىل هذا الوضع 

ستقر، اال اهنا بعيدة كل البعد عن استقطاب السياح االجانب ابستثناء اعداد حمددة االمين الذي نصنفه بشبه م
ممن تستهويهم السياحة الصحراوية، فيما يلجأ اجلزائريون اىل الدول اجملاورة من تونس واملغرب بشكل متزايد 

 وابإلضافةابجلزائر،  لقضاء العطلة حبجة تدين اسعار االقامة فيها خاصة الفنادق مقابل خدمات جيدة مقارنة 
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  اجلزائرية  التأشرية على احلصول صعوبة وهييف اجلزائر  السياحي القطاع منها يعاين اليت السلبية العوامل ذلك اىل
 .  يف اجلزائر  اجملال  هذا  ركود  سبب  تكون   ان  ميكن  واليت

ل من ك  ىالسياحية واسقاطها علاما من اجلانب التطبيقي والذي مت فيه قياس مؤشرات جودة وتنافسية اخلدمات 
النمو االقتصادي، وحيث توصلت نتائج أن املتغريات اليت كان هلا أكثر أتثريا بعض مؤشرات الطلب السياحي و 

يف جذب وزايدة حركة السياحة الدولية اىل الدول الثالث )اجلزائر، تونس واملغرب( االستثمار السياحي والذي 
اىل املستثمرين االجانب اىل الوجهة املغاربية، و املتغري الثاين واملتمثل يف  من شأنه زايدة جذب السياح اضافة

جنوم ابعتبارها كمقياس دال على جودة وتنافسية اخلدمات السياحية يف الدول  3.4.5عدد االسرة الفندقية 
اضافة اىل متغري  املغاربية خاصة كل من املغرب وتونس اليت تتوفرا بيها هذه االصناف سالفة الذكر من الفنادق

سعر الصرف احلقيقي املقياس الدال على مؤشر تنافسية االسعار للدول املغاربية والذي كان له أتثري اجيايب على 
، اما عن كل من تغري العمالة %1.26زايدة ومسامهته يف زايدة عدد السياح الوافدين اىل الدول املغاربية بنسبة 

 ضئيلة.    ا أتثري بنسب جد رتنت واليت كان هلوعدد مستخدمي االن

ومن هذه العالقة تطرقنا اىل قياس بعض مؤشرات الطلب السياحي على زايدة النمو االقتصادي يف الدول 
أتثري اجيايب وذات عالقة سببية على املدى الطويل تكامل مشرتك على املدى الطويل و املغاربية واليت كان هلا

 ملدى القصري لكل من املغرب وتونس.ابلنسبة للدول املغاربية الثالث، وعلى ا
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ري من دول من الصناعات االسرتاتيجية اليت تعتمد عليها كث أصبحتاتضح من خالل دراستنا أن السياحة اليوم 
الوطنية، واالستعانة هبا يف رفع معدالت النمو االقتصادي والتقليل من حدة االزمات  هاتالعامل للنهوض باقتصادي

وتطوير البنية التحتية  االجتماعية اليت تعاين منها، وما حتققه من توازن بني خمتلف القطاعات االقتصادية االخرى
جلب املستثمرين اىل خمتلف املرافق والصناعات التقليدية واملنتجات الزراعية والتجارية وخدمات النقل وغريها، و 

فضال عن دورها الفعال يف سد عجز ميزان املدفوعات هلا وجلب العملة ، لقطاعات املرافقة للنشاط السياحيوا
حول  الصعبة، باإلضافة اىل اهنا الصناعة الوحيدة اليت يعمل هبا نسبة كبرية من قوة العمل يف أي مقصد سياحي

الشعوب والثقافات واجملتمعات احمللية يف بني ا تعترب اجلسر العاملي احلديث الذي يربط باإلضافة إىل أهن ،العامل
 وهذا ما جعلها حتتل مكانة متميزة يف السياسات التنموية للدول املتقدمة والنامية على حد سواء.     العامل بأسره

تنمية القطاع السياحي وحتسني مستوى اخلدمات االساسية املرتبطة  بني كما ال خيفى علينا أن هناك عالقة وثيقة
يث أصبحت اخلدمات اخلدمات الصحية ...اخل، ح ،هبذا االخري، مثل االقامة والنقل واالتصاالت واملياه الكهرباء

خالل  اهم اخليارات االسرتاتيجية اهلادفة اىل حتقيق ميزة تنافسية للمقصد السياحي، وذلك منالسياحية أحد 
عني االعتبار املدة وبأسعار مناسبة وتطويرها مع االخذ ببأفضل ما ميكن من جودة عالية تقدمي هذه اخلدمات 

وعليه لغرض إشباع احلاجات والرغبات لدى الزبون السياحي،  يها ومن ممكن ان تكون يف أقصر مدةالزمنية لتقدم
يف  خيارا يف حتقيق امليزة التنافسية للمقصد السياحيحتمية بدال أن يكون  حتول تطوير اخلدمة السياحية اىل

     . ك يضع الطلب عليهالالسوق السياحي الن اجلودة تؤثر على حجم الطلب على اخلدمة وعلى ذ

على ضوء امهية هذا القطاع والنمو السريع له من خالل تنامي الطلب السياحي وجتاوز عدد السياح الدوليني 
سارعت يف تنمية نشاطها السياحي وترقية  العامل خاصة املتقدمة منها ، أن الكثري من الدولاملليار يف العامل سنويا

، وذلك عرب هتيئة ظروف مالئمة من هياكل أساسية ودراسات علمية أكادميية درجة تنافسية قطاعها السياحي
ستويات من الدخل متخصصة مما جعلها تتبوأ املراتب االوىل يف جذب أكرب أفواج السياح وحتصيل أعلى امل

بالرغم من متتعها مبيزة البلدان النامية واالقل منوا، السياحي، يقابله حال مغاير متاما للقطاعات السياحية يف معظم 
نسبية من حيث جذب السياح، السيما من حيث موقع السياحة الثقافية ألغلب هذه الدول وأسعارها املنخفضة، 

ال يزال أدىن بكثري من امكانيتها، كونه يواجه جمموعة من القيود تعرقل مساره  اال أن نصيبها من السياحة العاملية
اخلدمات االساسية و وهتدد دوره املفرتض يف حتقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدمية، منها عدم كفاية البىن التحتية 

ة املتخصصة وكذا املستوى الغري يوقلة االستثمارات فيها، وضعف وفرة االنشطة التطويرية ونقص الكوادر البشر 



 خـــــاتمــة عـــــامــــة 
 

 
271 

املالئم للوعي العام يف تلك اجملتمعات، وحتديات السالمة واالمن السياحي، اضافة اىل افتقار اىل سياسة موجهة 
فضال عن عدم اعطاءه االهتمام الالزم الذي يستحقه كقطاع اقتصادي هام جللب لتنمية السياحة وتسويقها 
 .  من العوامل وغريهاروقات لقطاع احملالعملة الصعبة وداعم 

 فيهاجند قطاع السياحة يف البلدان املغاربية أحد أكثر اجملاالت االقتصادية نشاطا حيث تستقطب السياحة  
، نتيجة املوقع اجلغرايف حضاريةؤهالت ومقومات طبيعة و ملا تزخر به هذه البلدان من م ،ماليني الزوار االجانب

لبعيد عن العزلة والتطرف املناخي، الذي ميكن الوصول اليه بأيسر توسط املناسب، ااملتطابق املمثل يف املوقع امل
وكوهنا واجهة افريقيا مع البحر االبيض  ،التكاليف وأسرع وقت من جمموعة كبرية من الدول المتدادها للعامل العريب

عن  ة، النامجواألثار التارخيية واحلضاري الفريد املتوسط وأوروبا وامتالكها للتنوع املناخي والطبيعي والرتاث الثقايف
اين وقالع تدل على عراقة املنطقة، اضافة اىل العناصر التعاقب احلضارات القدمية اليت تركت معامل أثرية ومب

مما جيعلها االكثر جذبا للسياح وتلبية السياحية املتعددة اليت تساعدها يف القيام بأنشطة سياحية طوال السنة، 
 .وتعزيز امليزة التنافسية هلذه الدول يمي والدويلللطلب االقل

وعلى الرغم من هذه املقومات واملؤهالت املشرتكة املوجودة بني البلدان املغاربية اال أن هناك تفاوت وتباين يف 
املغاربية اليت مل يرقى قطاعها السياحي اىل املستوى املطلوب وحتقيق استغالهلا، تأيت اجلزائر من بني الدول 

الهداف املرجوة منه،  رغم الثراء الطبيعي ومتتعها مبزايا ومقومات اجلذب السياحي حيث تتواجد هبا مناطق خمتلفة ا
وهذا ما يظهر جليا من خالل ضعف مسامهته يف الناتج احمللي االمجايل، اضافة اىل الثراء الثقايف،  املناخ واجلغرافيا

توفري مناصب شغل للسكان احملليني، اضافة اىل عجز امليزان حتسني املستوى املعيشي عن طريق ضعف يف  و
اىل عدم تلقيه االهتمام الكايف من طرف  يف اجلزائر السياحي هلا، ويرجع أسباب االداء الضعيف هلذا القطاع

وختصيص إمكانيات حمدودة من أجل ترقيته وتطويره، ويكمن هذا االمهال للقطاع باعتمادها ، احلكومة اجلزائرية
    ى مداخيل الريع البرتويل لتغطية النفقات العامة للدولة اجلزائرية ومسامهته الكبرية يف اقتصدها الوطين.عل

 وهذا يرجع اىل االولوية اليت حظي هبا القطاعمن الدول املغاربية والعربية االكثر جذابا للسياح  يف مقابل جند تونس
وتدعيم الوجهة التونسية كأحد االقطاب  التنمية الشاملةيف تونس ضمن سياستها التنموية يف إطار  السياحي

إذ يعترب هذا االخري فيها من   ،السياحة املهمة من خالل اعتماد منظومة اجلودة والنوعية والتحديث يف القطاع
مما له تأثري اجيايب على الوضع االقتصادي واالجتماعي من خالل القطاعات االساسية يف االقتصادي التونسي، 

، ولوال االزمة مسامهته الفعالة يف توفري العملة الصعبة وزيادة الناتج احمللي االمجايل هلا مع توفري مناصب شغل
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يف العاصمة والسوسة  2015واعتداءات  2011 جانفي ثورةوالنامجة عن  اليت شهدهتا تونس واالمنية السياسية 
ع كبري يف مؤشرات الطلب السياحي االخرى هلذه البلد، اليت كان هلا أثر سليب على حركة السياحة يف تونس وتراج

ولكنها تعمل جاهدة على استعادة مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للمالين من السياح يف خمتلف دول العامل، 
  وهذا من خالل اتباع سلسلة من التخفيضات يف مستوى االسعار واتباع منافذ تروجيية فعالة لتحسني صورة تونس

 .   ة تنافسية على املستوى االقليمي والدويلكوجهة سياحي

مليون سائح  11ماليني اىل  7املغرب هو األخر من بني الدول املغاربية األكثر استقطابا للسياح فهو يستقبل من 
اذ تعتمد السياحة املغربية أساسا على املوارد الطبيعية والثقافية اليت يوفرها موقعها اجلغرايف االسرتاتيجي  سنويا،

فضال عن املناطق البحرية الفريدة من نوعها اليت يغنيها التعدد الثقايف بني اجلهات يف البلد، حيث يعترب القطاع 
السياحي فيه قطب من أقطاب النمو ولذلك لدوره القيادي يف االقتصاد املغريب، وإعطاءه االمهية الكاملة من 

ديسمرب يف املغاربية، حيث أحدثت الدولة املغربية خالل وضع برامج ثرية جسدت اسرتاتيجية لتنمية السياحة 
تنمية املنتوج السياحي باملغرب يف سياق ل"الشركة املغربية للهندسة السياحية" هبدف تطبيق اسرتاتيجية  2007

مليون 20جللب  2020وتسرتشد هذه املؤسسة يف عملها برؤية  دويل متزايد التنافسية بني الوجهات السياحية
اىل حتديات اخرى الن  بإضافةوتفعيل حركة السياحة الداخلية، دودية القطاع السياحي املغريب ائح ورفع مر س

 يصبح املغرب من بني عشرين أبرز قبلة سياحية يف العامل.

 نتائج البحث :

التطبيقي املتمثل يف حتليل وقياس أثر جودة التحليلي و ومن أهم النتائج املتوصل اليها يف اجلانب النظري واجلانب 
 : 2017اىل غاية  1995وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي للدول املغاربية للفرتة املمتدة من 

  السياحة نشاط اقتصادي على اساس وجود طلب وعرض يف السوق السياحي يتمثل الطلب يف طلب
بالدرجة الثانية الطلب على خمتلف اخلدمات السياحية املتمثلة يف  السائح على السياحة بالدرجة االوىل،

)االقامة، النقل، التسلية والرتفيه...اخل( وباقي احلاجات االخرى للسائح املختلفة، وهذا الطلب أدى بدوره اىل 
خلق ما يسمى بالعرض السياحي والذي يصدر عن اجلهات املسؤولة من وكاالت السفر، مؤسسات النقل 

وية، الربية، البحرية( ومجيع مرافق االقامة، مطاعم حمالت للبيع بالتجزئة، صناعات التقليدية اىل غريها من )اجل
 وسائل اشباع حاجات ورغبات املستهلك السياحي املتعددة. 
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  السياحة هي صناعة جملموعة من اخلدمات واالنشطة السياحية املطلوبة واملستخدمة مقابل أجر معني من
السائح خالل جتربته السياحية، وهناك متييز جمموعتني من اخلدمات واالنشطة السياحية واملتمثلة يف: االوىل طرف 

اليت يتعامل معها السائح بشكل مباشر وجند فيها منشآت االقامة، منشآت الطعام، النقل ، اخلدمات الصحية 
معها السائح بطريقة غري مباشرة مثل صناعة االغذية، يتعامل  يتواالتصاالت، أما عن الثانية وال واملصرفية واالمنية

 صناعة االثاث لتجهيزات مرافق االقامة والطعام...اخل.
  تشكل جودة اخلدمات السياحية يف صناعة السياحة أمهية بالغة لكل من مقدمي اخلدمات واملستفيدين

السياحية مما جيعل اجلودة يف اخلدمات منها، فهي تلعب دورا مهما يف تسويق اخلدمات املقدمة من املؤسسات 
 السياحية من العوامل املهمة لتحقيق التنمية السياحية للمقصد السياحي، وخلق ميزة تنافسية لكسب رضا الزبون

 الدول االخرى املنافسة هلا يف السوق السياحي العاملي. ب وصنع املكانة التنافسية للدول مقارنةالسياحي 
 احة والسفر هي القدرة على اجياد منتجات وخدمات سياحية جديدة قابلة للتسويق القدرة التنافسية للسي

ت السوق اخلدمات السياحية، وأن تكون أكثر مالئمة مع حاجاال عن سرعة تنافسية االسعار ضوعالية اجلودة ف
يف جمموعة من ، اال أن التنافسية ال تقوم فقط على عنصرين مثة عوامل أخرى وتتمثل السياحي العاملي واحمللي

حتمي املستثمرين من خالل توفري مناخ استثماري جاذب  يت الاملؤشرات تتمثل يف : االنظمة واالطر القانونية 
وتسهيل اقامة املشروعات السياحية، االمن والسالمة الذي يعد الركيزة االساسية للسائح واملستثمر، اضافة اىل 

ة تصاالت، اضافة اىل أمهية واالولوية، تكنولوجيا املعلومات واالخدمات الصحة والنظافة، جودة املوارد البشري
احلكومة بالسياحة والسفر، ومتطلبات التأشرية، وجودة البنية التحتية للنقل بكل أنواعه، وجودة البنية التحتية 

         واخريا عوامل طبيعية والثقافية. للسياحة، 
 التنمية املستدمية يف كثري من الدول ملا توفره من مناصب حداث تعد السياحة من القطاعات الرائدة لإل

دمج وتنمية أفراد اجملتمع وبالتايل زيادة الدخل الفردي مما حيسن  من خالل بكافة املستويات، شغل جديدة
 ،زيادة الدخل القومي للدوليف ومسامهتها الفعالة  والتعليمي والثقايف للفرد ولألجيال القادمة، ياملستوى املعيش

، كما تعمل السياحة وتدعيم إيرادات الدولة من العمالت الصعبة والذي من شأنه املسامهة يف ميزان املدفوعات
على توفري اخلدمات السياحية والتكميلية للسياح وأفراد اجملتمع من نقل، اتصاالت وحمالت جتارية بنية التحتية 

 وخدمات صحية ...اخل. 
   أهنا تعمل على احياء العادات والتقاليد ونشر الثقافات  تتولد عن السياحةأيضا من االثار االجيابية اليت

بني الشعوب، والنهوض بالصناعات التقليدية واحلرفية كما تساهم ايضا يف احملافظة على املواقع االثرية والتارخيية 
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الدويل بإسهام يف افشاء من الضياع كوهنا تتمثل يف عناصر اجلذب السياحي، كما تؤثر السياحة على اجملتمع 
السالم واالمن العاملي مما خيفض من حدة التوتر الدويل ويعمل على زيادة روح املودة والتفاهم العاملي بني 

  .اجملتمعات والشعوب املختلفة
  يزة ومرافق وخدمات متطورة اضافة اىل متمتتوفر الدول املغاربية على مؤهالت ومقومات سياحية هائلة  و

ثراء الثقايف للشعوب املغاربية، اال أن هناك تفاوت يف استغالهلا، حيث قطعت كل من تونس واملغرب تنوع ال
مراحل تطوير مقومتها السياحية واستغالهلا وجعلها جذابة وتنافسية، وأخذت هلا حصة يف السوق السياحي 

الظروف االمنية وحتديات)لك وان كانت هناك عوائق وضع اسرتاتيجيات وخمططات لتحقيق ذ، من خالل الدويل
الصعبة الداخلية واالقليمية( حتول دون حتقيق كل االهداف املرجوة، اال أن اجلزائر بعيدة عن ذلك ويأيت تطوير 

  .بعيدا عن االولويات فيها القطاع السياحي
 )يف  يأيت نصيب  اجلزائر من خالل دراسة حركة السياحة الدولية )تدفقات البشرية أو السياحة الوافدة

 2017املركز االخري من بني الدول املغاربية )املقارنة(، حيث سجلت اجلزائر يف عدد السياح الوافدين اليها  لعام 
وهذا العدد مقارنة بدول اجلوار ضعيف جدا فبالنسبة لتونس بلغ عدد  مليون سائح دويل، 2.441ما يقارب 

رغم الظروف االمنية والسياسية اليت  2017ويل لعام ماليني سائح د 7السياح الدوليني الوافدين إليها حوايل 
مليون سائح  11(،أما عن املغرب الذي سجل 2015-2011شهدهتا تونس يف الفرتة االخرية من الدراسة)

دويل لنفس الفرتة،  ونالحظ أن هناك تفاوت كبري بني الدول الثالث رغم أن اجلزائر تتمتع أكثر من دول اجلوار 
 ومؤهالت السياحية. من ناحية املقومات

 5.058أما عن السياحة املغادرة )السياحة العكسية ( يف الدول املغاربية تأيت اجلزائر االوىل حيث بلغ فيها حوايل 
مليون  830، اما عن السياحة العكسية لتونس واليت سجلت مليون و2017مليون سائح جزائري مغادر لعام 

احة احمللية لتغطي ياحلكومة التونسية تسعى جاهدة يف تشجيع السلنفس الفرتة، وهذا أن سائح تونسي مغادر 
العجز  خاصة بعد تراجع السياح الوافدين اليها إلنقاذ السياحة التونسية وختليهم عن اخلروج من الوطن التونسي 

ملغربية وأخذ بلدهم كوجهة سياحية هلم، أما عن املغرب هو االخر من هذه الدول املغاربية وفيه تشجع احلكومة ا
مليون سائح مغريب مغادر الوطن  840السياحة الداخلية وتروجيها "خمطط بالدي" حيث سجل حوايل مليون و

 .2017املغرب لعام 



 خـــــاتمــة عـــــامــــة 
 

 
275 

  االيرادات السياحية املتأتية من االنفاق السياحي هي من أهم مصادر الدخل لالقتصاديات للعديد من
، ولكن بالرغم من هذه الصعبةسلع واخلدمات من العمالت الدول وذلك ما ينفقه السائح خاصة االجنيب على ال

 االمهية اال ان الدولة حبجم قارة كاجلزائر ال تزال تراهن على عائدات النفط يف اقتصادها الوطين، أما عن اإليرادات
 ال مليون دوالر واليت 172حوايل  2017واليت ال تعرف اال قسط قليل حيث بلغت قيمتها املالية لعام  السياحية
نسبة قليلة مقارنة بدول املقارنة )تونس واملغرب( اليت استطاعت % من امجايل الصادرات، وتعترب هذه ال1تتعدى 

ما قيمتها  2017أن تفرض نفسها كوجهات سياحية عاملية،  حيث سجلت عائدات السياحة يف تونس لعام 
اسة حيث بلغت القيمة املالية لعائدات مليون دوالر ،واملغرب الذي سجل أداءا جيدا خالل فرتة الدر  1784

مليار دوالر ومتثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوايل  9.08حوايل  2017السياحة الدولية يف عام 
  % من صادرات السلع واخلدمات خالل نفس الفرتة. 23.37

 حة اجلزائرية واليت بلغ حجم تباين االثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة يف الدول املغاربية، إذ جند السيا
حبيث متثل هذه  2017مليار دوالر عام  11.25ة االمجالية يف الناتج احمللي االمجايل حوايل مهة السياحمسا

% من االمجايل الناتج احمللي، ويرافقه رصيد سليب يف ميزان السياحي اجلزائري  طيلة فرتة 6.82نسبة  ةالقيمة املالي
، وان 2017مليون دوالر  460مليون دوالر مث لريتفع اىل  168حوايل  2007الدراسة والذي سجل يف عام 

تدفق السياح خارج اجلزائر، يعين زيادة هذه الزيادة املستمرة يف رصيد سليب مليزان السياحي اجلزائري مردها زيادة 
 2017السياحة العكسية عن السياحة الوافدة للجزائر، كما بلغت مسامهتها االمجالية يف التوظيف السياحي لعام 

 % من امجايل العمالة.   6ما نسبته 

لناتج احمللي االمجايل إجيايب حيث بلغت نسبة مسامهة السياحة يف اتأثري أما عن السياحة التونسية واليت كان هلا 
، أما عن pib% وهي نسب فعالة يف 21.41% اىل 13.65كانت ترتاوح ما بني   يت خالل الفرتة املدروسة وال

واليت وصل  2011السنوات اليت شهدت تراجع القيمة املالية للناتج السياحي التونسي واليت كانت ما بني عام 
بنسب مسامهة ما بني  2015مليار دوالر عام  5.95اىل مليار دوالر  7.85الناتج السياحي فيها اىل 

% على التوايل نتيجة االوضاع املزرية اليت شهدهتا تونس يف تلك الفرتة من خالل االوضاع %13 16.13
السياسية واالمنية، أما عن امليزان السياحي التونسي الذي عرف فائضا طيلة فرتة الدراسة اليت جاءت ما بني 

مليون  911مليون دوالر ليصل اىل  2843فائض قدره  2007حيث سجل يف عام  2017اىل غاية  2007
وفود السياح اىل تونس، كما بلغت نسبة املسامهة االمجالية يف  اخنفاضوهذا الرتاجع نتيجة  2017دوالر عام 
 . 2017% من امجايل العمالة خالل عام 13التوظيف 
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 2017ية ااىل غ 2007ا خالل سنوات الدراسة واليت كانت من تطورا اجيابي املغربية ت السياحةيف حني حقق
% 18.13املسامهة االمجالية للسياحة والسفر يف الناتج احمللي االمجايل خالل هذه الفرتة ما بني  واليت بلغت فيه 

امليزان ، أما بالنسبة للميزان السياحي املغريب الذي عرف نتائج اجيابية لرصيد pib% من امجايل 21.63اىل 
مليون دوالر عام  6192مليون دوالر ليصل اىل  6889حوايل  2007السياحي املغريب اذ بلغ الرصيد عام 

، وان هذا الرتاجع يف امليزان السياحي ناتج عن ارتفاع مستوى نفقات السياح خارج املغرب يف مقابل 2017
 مسامهته الفعالة يف زيادة فر  العمل اذ اخنفاض مستوى صادرات السياح االجانب الوافدين اىل املغرب، وتأيت

  % من امجايل العمالة(.  16.41) 2017سياحية امجالية لعام  ةالف وظيف 900بلغت مليون و

  الدول املغاربية يف مؤشر التنافسية السياحة والسفر الصادر عن  ترتيبكما جند تفاوت جد ملحوظ يف
تصدر املراكز االوىل على ي، فاملغرب االول وجهة سياحية مغاربية الذي  (DAVOS)املنتدى االقتصادي العاملي 
اخلامس عربيا، وبقى املغرب حمافظ على مكانته كأول وجهة سياحية عامليا و  65املركز  املستوى املغاريب وليحتل

من غياب  لرغممغاربية يف مؤشر التنافسية السياحة والسفر خاصة بعد تراجع تونس عن مركزها التنافسي، با
 2017وعدم االرتقاء بالتعليم حيث جاء املغرب يف مؤشر التنمية البشرية وسوق العمل لعام  التنمية البشرية فيه

عامليا لعام  47عامليا، وكذا ارتفاع اسعار اخلدمات السياحية فيه وحيث جاء املغرب يف املركز  117املركز 
 رب من بني الوجهات السياحية االكثر أمنا وسالمة لسياحيف مؤشر تنافسية االسعار، فمقابل جند املغ 2017
عامليا حبصوله على درجة مرتفعة يف هذا املؤشر واليت  20يف العامل واالوىل يف دول املغاربية ويف املركز الـ االجانب
  . 6.41بلغت 
عامليا يف مؤشر القدرة  34املركز  لتحتل 2007هي االخرى اليت جاءت ضمن أفضل املراكز لعام تونس تأيت 

دولة يف  124التنافسية للسياحة والسفر لتأيت يف املركز االول على املستوى املغاريب والثاين عربيا ضمن ترتيب مشل 
ظهورها ضمن قائمة الدول املشاركة  ا ال ننسى أيضا عدم، كم2017عامليا لعام  87مث لترتاجع اىل املركز  العامل 

الن مت اقصاءها للمرة االوىل لعدم توفر معطيات واضحة وذات مصداقية حول مناخ  2013لعام يف التقرير 
االستثمار والسياسات االقتصادية املتبعة من قبل احلكومة وذلك الرتاجع ناتج عن عدم االستقرار االمين وتدهور 

ر االمن والسالمة، اضافة يف مؤش 2017عامليا عام  102االوضاع اجليوسياسية حيث جاءت تونس يف املركز 
عامليا يف مؤشر االستدامة البيئية، وكذا من املؤشرات السلبية  89اىل الوضع البيئي السائد فيها اذ جاءت يف املركز 

على 83،  94وارد الطبيعية وضعف تثمني الرتاث الثقايف واليت فيهما احتلت تونس املراكز نقص امل االخرى
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( وهذا ما ادى اىل اخنفاض عدد الوافدين اىل 135لك ضعف تنافسية السوق )، زد اىل ذ2017عام لالتوايل 
 .2015تونس خاصة يف عام 

العربية، لـتأيت  الدولويف االخري اجلزائر واليت تتمركز قائمة الدول املغاربية اي اهنا بعد املغرب وتونس وتتذيل قائمة 
دولة على املستوى العاملي،  136ضمن 2017ر لعام السفيا يف مؤشر التنافسية السياحة و عامل 113يف املركز 

رغم امتالكها ملؤهالت ومقومات سياحية هائلة وتدين االسعار املرافقة ملختلف اخلدمات السياحية فيها، حيث 
درجات يف مؤشر التنافسية لألسعار يف جمال  7درجو من أصل 6.00بتقييم  2017عامليا لعام  4احتلت املركز 

T&T  الدول االرخص وجهات السياحية يف العامل، واالوىل مغاربيا والثانية افريقيا بعد مصر، اضافة أي اهنا من
اىل الوضع االمين الذي يصف بشبه مستقر، ومن العوامل السلبية املرجحة ان تكون سبب ركود وضعف القطاع 

 2017عامليا لعام  134يف املركز السياحي اجلزائري وهي صعوبة احلصول على التأشرية اجلزائرية واذ تأيت اجلزائر 
 يف مؤشر االنفتاح الدويل على السياحة والسفر.

  يفرتض العديد من االدبيات واسعة النطاق للقدرة التنافسية والسياحة، أي كلما كانت الوجهة السياحية
 اخالل هذأكثر تنافسية منه جذب عدد اكرب من السياح اىل املقصد السياحي مما يؤدي اىل زيادة الدخل من 

القطاع، ومنه زيادة االنتاج والنمو االقتصادي، وعلى هذا السياق وباالعتماد على بعض مناذج السابقة مت أوال 
القيام بدراسة قياسية االوىل واليت مت فيها إسقاط جمموعة من املؤشرات الدالة على جودة وتنافسية اخلدمات 

، 2017اىل غاية  1995املغاربية خالل الفرتة من  للدولالسياحية على الطلب السياحي )عدد السياح( 
بني خمتلف متغريات   TYDLودراسة السبيبة باالستعمال منهجية  PANEL DATAاعتمادا على مناذج 

متغري تابع، االستثمار السياحي، العمالة، عدد مستخدمي االنرتنت، سعر كالدراسة واملتمثلة يف )عدد السياح  
 ( وفيه توصلت نتائج هذه الدراسة اىل:   جنوم 3.4.5قي، عدد االسرة الفندقيةالسياحي وسعر الصرف احلقي

لقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على الطلب السياحي يف  Panel Dataلــ النموذج املالئم  -1
 الدول املغاربية هو منوذج االحندار التجميعي، كون هذه الدول حمل الدراسة.

% من التغريات احلاصلة يف زيادة حركة السياحة الدولية  97موذج  جيدة واملساوية لــ القدرة التنافسية للن -2
% متمثلة يف  العوامل الغري املدرجة يف النموذج مثال كعامل 2.6الوافدة للدول املغاربية، والنسبة الباقية 

 االستقرار االمين.
صادية اال متغري سعر السياحي، أما عن باقي أن مجيع متغريات الدراسة كانت اشارهتا موافقة للنظرية االقت -3

املتغريات منها االستثمار السياحي كمقياس دال على مؤشر بيئة العمل حيث ساهم يف زيادة احلركة السياحة 
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% وهذه 0.2%، واملتغري الثاين املتمثل يف العمالة والذي ساهم بـ58.04الدولية الوافدة اىل الدول املغاربية بـ 
تباينها يف اعتمادها  جدا وهذا راجع اىل اختالف دول حمل الدراسة يف جودة التنمية البشرية و النسبة ضئيلة 

على عنصر البشري، اضافة اىل متغري عدد مستخدمي االنرتنت والذي يرتتب عنه زيادة السياح الوافدين اىل 
ر التنافسية اخلارجي %، أما عن متغري سعر الصرف احلقيقي كمقياس دال على كمؤش2.05هذه الدول بنسبة 

%، ويف االخري يأيت متغري عدد االسرة 1.26والذي يساهم يف زيادة وتأثريه على املتغري التابع بنسبة متثل 
جنوم باعتباره كمقياس دال على جودة بىن التحتية للسياحة يف الدول املغاربية والذي يساهم بـ  3.4.5الفندقية 
ة الوافدة اىل هذه الدول وذلك ناجم عن اختالف يف مستوى اخلدمات % يف زيادة حركة السياحة الدولي2.52

 السياحية املقدمة من طرف الدول الثالث حمل الدراسة.  
والطلب السياحي  جودة وتنافسية اخلدمات السياحية  ؤشراتمأما عن دراسة العالقة السببية بني  -4

واملتمثل يف عدد السياح نالحظ أن متغريات اليت كان هلا عالقة وذات اجتاه أحادي تتمثل يف العمالة، سعر 
 جنوم اىل زيادة عدد السياح الدوليني الوافدين اىل الدول املغاربية.  3.4.5الصرف احلقيقي، عدد االسرة الفندقية

  يت متثلت يف قياس أثر الطلب السياحي على النمو االقتصادي للدول أما عن الدراسة القياسية الثانية وال
اعتمادا على جمموعة من الطرق الكمية  2017اىل غاية  1995املغاربية من خالل الفرتة املمتدة من سنة 

ومت  Pooled Mean Group/ Panel ARDLواملتمثلة أوال منهجية التكامل املشرتك باستعمال مقاربة  
معادلة احندار التكامل املشرتك باستعمال طريقة املربعات الصغرى الديناميكية للبيانات املدجمة  استخدام ايضا

(Panel Dynamic Ordinary Least Square )(Panel DOLS  مث القيام بدراسة العالقة السببية
معدل منو الناتج و  grبني متغريات الدراسة واملتمثلة يف معدل النمو االقتصادي  TYDLباستعمال سببية 
grالسياحي الكلي 

t   ومعدل منو عدد السياحNT  وفيها توصلت  هذه الدراسة القياسية اىل جمموعة من النتائج
 واملتمثلة يف: 

بعد القيام بدراسة االستقرارية للسالسل الزمنية تبني أن كل من السلسلتني للمتغريين معدل منو الناتج  -1
grالسياحي 

t   ومعدل منو عدد السياحNT  تستقر عند املستوىLevel(0)  أما عن املتغري التابع املتمثل يف
%، يعين منها متكامل من الدرجة 5مستقر عند الفروقات االوىل عند مستوى املعنوية  grمعدل النمو االقتصادي 

 .(0(، ومنها من الدرجة )1واحد )
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االحتمالية حلد تصحيح اخلطأ   جند القيمة  panel ARDL(2.1.1)بعد تطبيق منوذج  -2
COINTEQ01   وهذا ما يدل على وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة  0.0000ومساوية

 .2.092قيمته سالبة واليت بلغت على املدى الطويل، وحيث ظهرت 

grالناتج السياحي الكلي كما وجدنا أن معامالت الدراسة على املدى الطويل، حيث جند أن معامل معدل منو 
t  

املغاربية على املدى الطويل، ومنه  للدولبينه وبني معدل منو االقتصادي املدى موجب أي هناك عالقة طويلة 
% وال 5.45على النمو االقتصادي اجيابيا بــ % سنويا يؤثر 1نقول انه كلما يرتفع معدل منو الناتج السياحي 

 عدد السياح الوافدين للدول املغاربية.خيتلف االمر بالنسبة لـمعدل منو 

أما بالنسبة لكل دولة من دول حمل الدراسة على املدى القصري جند أن اجلزائر واليت توصلت نتائجها أن كل من 
grمعدل منو الناتج السياحي الكلي 

t   عدل منو عدد السياح الوافدين موNTواليت كانت عالقتها  اىل اجلزائر
على املدى القصري، وهذا ما يفسره طبيعة االقتصاد اجلزائري الذي يعتمد  grقتصادي عكسية مع معدل منو اال

 وعلى قطاع احملروقات كمورد أساسي للعملة الصعبة دون االعتماد على تنوع القطاعات األخرى مثل السياحة، 
االمهية الكاملة باعتباره كقطاع داعم للنمو االقتصادي اجلزائري خاصة يف ظل االزمات االقتصادية  إعطاءهعدم 

اليت شهدها العامل يف السنوات االخرية، زد اىل عامل الوضع االمين الذي شهدته اجلزائر خالل فرتة الدراسة 
 .ة مقارنة بالدول اجلواروهذا ما جعلها متأخرة يف تنمية السياح (1999-1992)العشرية السوداء 

اجيابية  عالقةمعنوية احصائية مع وجود  تتأيت تونس واليت كانت مجيع معامالهتا على املدى القصري  ذا
أي يوجد تأثري متبادل يف االمد القصري كون تونس تعتمد على السياحة يف اقتصادها  تغرياتاملبني  طرديةو 

 ت الصعبة بعد الصناعات التصديرية.الوطين باعتباره كمصدر ثاين ورئيسي للعمال

%، اما من ناحية 5املغرب هو االخر الذي كانت مجيع معامالته على املدى القصري معنوية عند مستوى 
االقتصادية يوجد عالقة طردية بني كل متغري معدل منو الناتج السياحي الكلي ومعدل منو عدد السياح مع 

غم من الظروف االمنية الصعبة اليت شهدهتا أغلب الدول العربية معدل النمو االقتصادي املغريب، على الر 
ودول اجلوار )الربيع العريب(، اال أن املغرب حقق نتائج مرضية وتغلب على الصعوبات اليت شهدهتا أهم 

     االسواق املصدرة للسياح وتزايد التنافسية.      
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منا بتطبيق معادلة احندار التكامل املشرتك بعد وجود عالقة التكامل املشرتك بني متغريات الدراسة ق -3
 وتوصلنا اىل النتائج التالية:  panel DOLSباستعمال 

% والباقي يعود اىل عومل أخرى الغري املدرجة يف النموذج مع 64.5القدرة التنافسية للنموذج بلغت    
أي كانت إشارة لكل من املتغريين معدل منو الناتج ، gr وجود تأثري إجيايب على معدل النمو االقتصادي

grالسياحي الكلي 
t  معدل عدد السياح وNT  على 11.07% 25.56موجبة واليت بلغت نسبتهما %

 التوايل. 

ولكن نسبة القدرة التفسريية أي قدرة تفسري هذه املتغريات ملعدل النمو االقتصادي واليت كانت ضئيلة نوعا 
ختالفات بني الدول املغاربية )اجلزائر، تونس واملغرب( مثال اجلزائر وكالعادة جند موردها ما وذلك مرده وجود ا

االقتصادي االساسي هو قطاع احملروقات، زد اىل ذلك اختالف يف جودة اخلدمات السياحية املقدمة من 
بات املستهلك ، فضال عن تقدميها مبستوى راقي يناسب رغحيث الفنادق، النقل، وسائل االتصاالت ...اخل

السياحي وهذا ما تفقده السياحة اجلزائرية، وكذلك اختالف من حيث اهتمام بالقطاع السياحي والبنية 
 التحتية للسياحة. 

أما عن الدراسة العالقة  السببية  بني متغريات الطلب السياحي والنمو االقتصادي للدول املغاربية خالل الفرتة  -4
 : TYDLملنهجية  Wald( ومن نتائج اختبار 1995-2017)

وجود عالقة ثنائية االجتاه بني معدل منو الناتج السياحي الكلي للدول املغاربية ومعدل النمو االقتصادي،      
أي وجود سبيبة من االجتاهني ويظهر ذلك بأن السياحة حتفز النشاط االقتصادي وذلك انتاج ثروة القتصاد 

الثانية حيث أن زيادة النشاط االقتصادي يف البلد املصدر للسياح والذي البلد املقصد السياحي، أما من الناحية 
من شانه يساهم يف زيادة متوسط مداخيل السكان والذي بدوره يؤدي اىل زيادة الطلب السياحي، أي كلما  

 كان منو اقتصاديا متصاعدا كلما حفز على زيادة النشاط السياحي. 

خالل حتليل واقع القطاع السياحي يف الدول املغاربية وحتليل ملختلف  النتائج الدراسة منبعد عرضنا ملختلف 
مؤشرات التنافسية السياحة والسفر واليت كانت من ضمنها مؤشرات جودة اخلدمات السياحية خالل الفرتة 

(، وقياس وتقييم اثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على النمو االقتصادي للدول املغاربية 2007-2017)
(: حيث جند أن الدول حمل الدراسة تتوفر على مقومات ومؤهالت سياحية هائلة 2017-1995الل الفرتة )خ
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ومشرتكة من املمكن أن جتعلها متكاملة سياحيا اال كان هناك العكس وذاك من خالل تفاوهتا من حيث توفريها 
وى راقي يف تقدميها والذي من شأنه على بينة حتتية للسياحة وتقدمي اخلدمات السياحية من حيث اجلودة واملست

االجتماعي، زد جذب املزيد من السياح االجانب اليها ومنه مسامهته الفعالة يف اقتصادياهتا وتأثريها على اجلانب 
اىل اختالفها يف نتائج الدراسة القياسية وهذا ان اجلزائر فيها ال يزال قطاعها السياحي بعيدا عن املستوى املطلوب 

   نس واملغرب وذلك: مقارنة بتو 

أنه القطاع السياحي يعاين من عدة نقائص وضعف يف الربامج التنمية السياحية وعدم وجود  -
 اسرتاتيجيات واضحة لرتقيته.

غياب واضح لسياسة الرتويج والتسويق السياحي داخليا وخارجيا، اضافة اىل العجز يف وسائل  -
 السياحة اجلزائرية.االعالم واالتصال مرده ضعف يف ترويج صورة 

اضافة اىل ضعف مستوى التأهيل والتدريب خاصة لدى مستخدمني العاملني يف القطاع السياحي  -
 وهذا ما يسبب ضعف وعدم االرتقاء مبستوى اخلدمات.

قطاع السياحة وعدم التنسيق بينه وبني القطاع العام،  هعدم تشجيع القطاع اخلا  يف اجلزائر جتا -
 كثر حيوية وديناميكية.باعتباره القطاع اال 

 الفرضيات :  اختبار
املتمثلة يف الدراسة القياسية لتقييم أثر جودة وتنافسية اخلدمات من خالل إجراء الدراسة النظرية والتطبيقية و 

السياحية على النمو االقتصادي للدول املغاربية، والبحث يف خمتلف  التساؤالت و االشكاليات اليت طرحت يف 
 ة، وتوصلنا اىل االختبارات للفرضيات التالية:  مقدمة الدراس

تنافسية اخلدمات السياحية والقطاع السياحي حتدد ثبوت الفرضية االوىل اليت تنص على أن الفرضية االولى: 
على اساس حزمة شاملة من املؤشرات تعكس كل اجلهات ذات العالقة بالقطاع السياحي واخلدمات السياحية ، 

االسعار وجودة اخلدمات ذات العالقة بالقطاع) النقل، الفندقة، املوارد البشرية، منها تنافسية 
 التكنولوجيا...اخل(إضافة اىل املوارد الطبيعة والثقافية.

ميكن للمؤهالت واملقومات السياحية املغاربية أن تدفع ثبوت الفرضية اليت تنص على أنه الفرضية الثانية :
ابيا وبتفاوت نسيب، وذلك ما مت توضيحه من خالل تباينها من حيث الرتتيب يف مبعدالت النمو االقتصادي اجي

 تقارير التنافسية السياحة والسفر الصادرة عن املنتدى العاملي للسياحة والسفر. 
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 ان ارتفاع درجة القدرة التنافسية للقطاع السياحي يف الدول املغاربية مبا ثبوت الفرضية اليت تنص الفرضية الثالثة: 
فيها جودة اخلدمات السياحية أن تساهم بشكل مباشر يف زيادة الطلب السياحي أو باألحرى جذب أكرب عدد 
ممكن من السياح اىل املقصد مما يؤدي اىل الزيادة يف االنتاج هلذا القطاع، مما يؤدي اىل زيادة النمو االقتصادي 

 . للدول املغاربية خاصة بالنسبة لتونس واملغرب
 :البحث توصياتاقتراحات و 

انطالقا من النتائج املتوصل اليها من خالل الدراسة من اجلانب النظري والتحليل، القياسي نقدم جمموعة من 
ة ورفع مستوى السياحي منتوجاهتاالتوصيات اليت من خالهلا ميكن للجزائر النهوض بقطاعها السياحي وترقية 

قدرهتا التنافسية ومنه رفع ورفع نصيبها من السياحة الدولية و ة فيها ومنه زيادة الطلب السياحي اخلدمات السياح
 :  وحىت الدول املنافسة االخرى )تونس، املغرب( مواكبة  الدول املقارنة

وذلك لتحقيق اقالع حقيقي  التنموية ادراج قطاع السياحة من بني القطاعات ذات االولوية يف خمططاهتا 
يف ظل الظروف  التخلص تدرجييا من التبعية للمحروقات، لوطيناقتصادها اوتنويع  ونوعي يف هذا القطاع

 صة بعد عودة االمن واالستقرار.خااملواتية 
الصناعة التقليدية وتكييفها مع املتغريات قوانني اليت تؤطر قطاع السياحة و ضرورة حتيني االطر وال 

االمتياز السياحية مع منح االولية االقتصادية احلالية والتنمية املستدامة واعادة بعث تنمية أقطاب 
 لألقطاب ذات الطابع الرتاثي والثقايف.

االرتقاء مبخطط اجلودة السياحية يف اجلزائر وذلك من خالل تصنيف الفنادق بغية تكييفها مع املعايري  
اصة خمما يتناسب مع رغبات الشرائح السياحية املستهدفة وحسب ما هو عليه الدول املنافسة و الدولية 

وكذا تفعيل وسم "اجلودة السياحية"  على مستوى كامل القطاع دول املقارنة )تونس، املغرب(، 
 االطعام، الفندقة، النقل، االمن...(.)
وضع وتطبيق إجراءات حتفيزية لفائدة املستثمرين يف اجملال السياحي سواء إن كان أجنيب أو حملي  منها  

اإلدارية والبريوقراطية أمام املستثمر من خالل سهولة حتفيزات جبائية مشجعة، مع تذليل العقبات 
املصادقة على املشروع السياحي يف أقصر وقت ممكن وذلك مثال باللجوء اىل التكنولوجيات احلديثة اليت 

 تقلص من فرتة معاجلة ملفات االستثمار والرد اليها يف اسرع وقت ممكن.
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سياحية وفندقية وفق املعايري الدولية لتدارك النقائص املسجلة يف جمال  ومنشآتوالذي من شأنه إجناز مشاريع 
جنوم وهي أكثر طلبا من قبل السياح االجانب ودعم  4.5االيواء اىل حد االن خاصة الفنادق من التصنيف 

      السياحة الداخلية ومواكبة املغرب وتونس يف هذا اجملال.

مبراجعة دورات تكوينية متواصلة وتأهيل املعارف، السيما يف أما خبصو  جودة املوارد البشرية وذلك  
جمال التسويق الرقمي بالشراكة مع املدارس الوطنية العليا للسياحة وخمتلف مؤسسات التكوين واملعاهد، 
وكذا تكوين هذه الفئة يف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصال وضرورة حتسني وتطوير مضامني املواقع 

 يينها بصفة مستمرة.االلكرتونية وحت
وكذا وضع برامج ودورات تكوينية يف جمال الفندقي اليت تعد من االولويات بالنسبة للسياح االجانب  

 وكذا التكوين يف النقل والطريان.
 احلصول على الـتأشرية اجلزائرية.  ألجلتسهيل االجراءات االدارية  
جتسيد خطة عمل تقوم على تشجيع وبروز مقاصد سياحية حملية متكاملة ومتجانسة والسعي اىل هيكلة  

املشاريع السياحية حسب ما يقتضيه الطلب واملنافسة اخلارجية مع ضرورة تفعيل أكرب لدور اجلمعيات 
 املمثلة للفاعلني السياحيني. 

واوين احمللية للسياحة عرب كامل تراب الوطين الد بتطوير وهيكلة شبكة احمللية فعليهالتشجيع السياحة  
املؤهالت  ، ومن أجل تعزيز مهامها يف جمال ترقيةباعتبارها أهم االطراف املتدخلة يف ترقية السياحة احمللية

احمللية وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والناشئة يف اجملال مع منح االولوية للمشاريع ذات الطابع 
تشجيع االستثمار يف دور الضيافة مثال   لسياحي وتسهيل اليات متويل املشاريع مع تنويعهااالقتصادي ا

    ودور الصناعات التقليدية.  
إجراء دراسات حول تشخيص وتنويع اجملاالت الغري املستغلة بشكل كاف يف جمال السياحة، مثل  

من الصحراء مقارنة بدول اجلوار،  ذلك بامتالكها جزء كبريو السياحة العالجية، السياحة الصحراوية 
اضافة اىل السياحة احلموية قصد حتديث القطاع وتراث فن الطبخ الواجب ابرازه من أجل خلق وجهات 

 سياحية الستكشافه.
 تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا  من خالل وضع اجراءات جبائية مشجعة. 
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على ضوء امتالك الدول املغاربية ملقومات سياحية متعددة ومشرتكة والتقارب الكبري يف العديد من أخيرا،  
بعد اجلغرايف( وكذا تنوع توفري املنتوجات واخلدمات السياحية وأنواع الالعوامل منها )اللغة، الدين، 

املغاريب، على هذا ياحي طريق حنو التكامل السالسياحة املتوفرة لدى هذه الدول هذا من شأهنا فتح  ال
االساس ميكن أن نقرتح جمموعة من التوصيات اليت من شأهنا أن تساعد على حتقيق التكامل السياحي 

 بينها: املنافسةاملغاريب وحدة 
والسفر من خالل زيادة  ةتعزيز التكامل والتعاون بني الدول حمل الدراسة يف قطاع السياح -

 اجملال. اوابرام االتفاقيات بينها يف هذ
 تنظيم قاعدة بيانات مشرتكة تضم املقومات السياحية املتوفرة لدى الدول املغاربية.  -
حماولة توحيد املعايري السياحية يف دول حمل الدراسة املتعلقة باملوارد البشرية واملادية،  -

 .التكنولوجية
   .صياغة اسرتاتيجيات هتدف اىل توحيد السياسات السياحية يف هذه الدول   -
 .االستفادة من التجارب لدول اخرى يف التكامل السياحي مثال دول اخلليج -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة المراجع   
 



 قــــائــــمــــة المــــراجــــع 
 

 
286 

 أوال: باللغة العربية: 

I-  :الكتب 
مؤسسة الوراق للنشر  تطبيقات على الوطن العربي"، -الجغرافيا السياحيةإبراهيم خليل بظاظو، " -1

 . 2010 ،نعما الطبعة االوىل، والتوزيع،
طبعة الالنشر، ار الوفاء لدنيا الطباعة و ، دتسويق الخدمات السياحية "،" أمحد الطاهر عبد الرحيم  -2
 .2012 ،وىل،  االسنندريةاأل
دار خالد اللحياين للنشر  "التسويق السياحي وترويج الخدمات السياحية"،أمحد جالل مجال،  -3

 .2016والتوزيع، عمان، 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة االوىل،  ،" علم االقتصاد السياحي"،أمحد عبد السميع عالم -4

 .2008-2007االسنندرية،
 – اإلسنندرية االوىل، الطبعة اجلامعي، الفنر ،دار"  السياحة علم إىل مدخل" ملوخية، فوزي أمحد -5

 .2008، مصر
 

احلامد دار  ،األسس العلمية (ق السياحي والفندقي ) المفاهيم و ،"التسوي وأخرونأسعد أبورمان  -6
 .2000، الطبعة األوىل، االردن، للنشر والتوزيع

 .1997"، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، ،"  مقدمة في اقتصاد التنميةإمساعيل شعباين -7
اجليزة، مصر،  ، أطلس للنشر واالنتاج االعالمي ش.م.م، الطبعة االوىل،االعالم والسياحة"أماين رضا، " -8

2017 . 
دار العلم  ،الصناعات التقليدية "ثر السياحة في تطوير بعض الحرف و ،"أسامل عليأمينة عبد اهلل  -9

 . 2008 ،مصر ،واإلميان
"، منتبة النهضة املصرية  إيرتاك ،مصر ،  القياس المقارن،" قياس الجودة و توفيق حممد عبد احملسن -10

2006. 
 .2003،منشورات جامعة اإلسنندرية ،مصر ، " اقتصاديات السياحة "جليلة حسن حسنني ،  -11
 ، دار وائل للنشر  التوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان) األردن( ،،"تسويق الخدمات "حامد هاين الضمور  -12

2002. 



 قــــائــــمــــة المــــراجــــع 
 

 
287 

العلمي للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة -دار االعصار "مبادئ السياحة "،محزة درادكة، واالخرون،  -13
 .2014االوىل، 

، دار وائل للنشر والتوزيع الطبعة األوىل، ،"التسويق السياحي الحديث"عالء السرايبو خالد مقابلة  -14
 .2001، عمان
 .2007، الطبعة االوىل، اجلزائر،دار التنوير ، "ا"السياحة مفهومها ،أركانها أنواعهخالد كواش ،  -15
االوىل، االردن، عمان، اجلنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة مبادئ علم السياحة"، خليل حممد سعد، " -16

2017. 
 .2003جامعة االسنندرية، مصر،  ،" النظرية االقتصادية"،دريان حممد ناصف وأخرون -17
، ر والتوزيع، الطبعة االوىل، عماناالكادمييون للنش" اساسيات الجغرافيا السياحية "، رضا حممد السيد،  -18

 .2016االردن، 
، الطبعة االوىل، االردندار املناهج للنشر والتوزيع ، "، ،" تسويق الخدمات وتطبيقاتهزكي خليل املساعد -19

2006. 
الطبعة األوىل، ، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، "فن ادارة الفنادق والنشاط السياحي"زيد منري عبوي،  -20

 . 2007األردن، 
 .2000 مصر الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار ،"االقتصاد علم أساسيات" النجفي، توفيق سامل -21
دار النتاب للطباعة  ،" مقدمة في اقتصاد التنمية"،سامل توفيق النجفي وحممد صاحل تركي القريشي -22

 .1988والنشر، جامعة املوصل،
الطبعة االوىل، التوزيع، و ، دار املسرية للنشر  "تسويق الخدمات السياحية "، ، نعيم الظاهرسراب الياس -23

 .2002، االردن
 .2014عمان،االردن، االكادمييون للنشر والتوزيع، ، االدارة السياحية الحديثة"مسر رفقي الرحيب، " -24
 .1966، دار املعارف، مصر، "نظريات النمو االقتصادي"صاحل الدين نامق،  -25
املنظمة منشورات  أسس علمية و تجارب عربية ،-التسويق السياحي الفندقيصربي عبد السميع ، -26

 .2007،القاهرة ،مصر،العربية للتنمية اإلدارية 
،مؤسسة حورس  «"التسويق الفندقي  –التسويق السياحي »التسويق طارق عبد الفتاح الشريعي ، " -27

 .2010اإلسنندرية، الدولية، الطبعة الثانية ،



 قــــائــــمــــة المــــراجــــع 
 

 
288 

، دار اليازوري ،" التسويق في إدارة الضيافة و السياحة "محيد عبد النيب الطائيو عادل عبد اهلل العنزي   -28
 . 2013،للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية، االردنالعلمية 

"، الدار اجلامعة، االسنندرية، مصر، اتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر حممد عبد القادر عطية، " -29
2002-2003. 

الطبعة  ، دار الراية للنشر والتوزيع، "الترويج والتسويق السياحي والفندقي"حسن الصعيدي، عصام  -30
 .2008 األردن،االوىل، 

" دار املسرية  –مدخل صناعة السياحة و الضيافة –"التسويق السياحي والفندقي علي فالح الزعيب ،  -31
 .2013للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة االوىل، عمان، 

جدار النتاب العاملي للنشر والتوزيع، االردن،  "التنمية والتخطيط االقتصادي"،فليح حسن خلف،  -32
2006. 

 دار الشروق الشر والتوزيع، ،" إدارة الجودة في الخدمات "،علوان احملياويقاسم نايف  -33
 .2006األردن،

 .1997األردن ،–،دار زهران ، عمان  "صناعة السياحة"ماهر عبد العزيز ،  -34
، دار زهران للنشر "صناعة السياحة سلسلة الكتب السياحية والفندقية" ماهر عبد العزيز توفيق، -35

 .2008التوزيع، عمان، و 
، مؤسسة الوراق للنشر ، " مبادئ السفر و السياحة "مثىن طه احلوري وإمساعيل حممد علي الدباغ  -36

 .2001األردن،الطبعة االوىل، والتوزيع، 
دار اجلنان للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، تسويق خدمات السياحة"، حممد الفاتح حممود املغريب، " -37

 .2016عمان، 
قسم  "التنمية االقتصادية، دراسات تطبيقية ونظرية"،حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف،  -38

 .2003االقتصاد، كلية التجارة، جامعة االسنندرية، 
"الميزة التنافسية للنشاط ، ، صفاء عبد اجلبار املوسوي، عادل عيسى الوزينحمسن عبد اهلل الراجحي -39

 .2015الطبعة االوىل،  عمان ، والتوزيع،دار االيام للنشر السياحي"، 
، كلية االقتصاد، جامعة "النظرية االقتصادية الكلية"حممد عبد القادر عطية، رمضان حممد أمحد مقلد،  -40

 .2005االسنندرية، مصر، 



 قــــائــــمــــة المــــراجــــع 
 

 
289 

الطبعة االوىل،  ،رللطباعة والنش لدار وائ،"سلوكي  لالسياحي: مدخالتسويق  " مد عبيدات،حم -41
 .2000 عمان، االردن، 

الطبعة الثالثة،   ،للطباعة والنشر ، دار وائل،" التسويق السياحي مدخل سلوكي "حممد عبييدات  -42
 .2008، عمان، األردن

 .2001النظرية واملفهوم، القاهرة، مصر،  "النمو االقتصادي"،حممد ناجي خسن خليفة،  -43
 مصر، احلديث، العريب املنتب ،والفندقي" السياحي للنشاط القانوني اإلطار سعد،" حممد حمي -44

2002. 
 

"، دار وائل للنشر، األردن، التنمية االقتصادية نظريات، سياسات وموضوعاتمدحت القريشي، " -45
2007. 

، إثراء للنشر و التوزيع، الطبعة االوىل،  "مبادئ السياحة "، ، بركات كامل النمرمرزوق عايد القعيد -46
 .2011األردن )عمان(، 

،دار اإلعصار  ،" مبادئ التسويق السياحي و الفندقي "العلوان، محزة درادكة، محزة مروان أبو رمحه -47
 .2014عمان، االردن، الطبعة  ،منتبة اجملتمع العريبالعلمي ، 

، دار جمدالوي للنشر و التوزيع ، ،  ،"مختارات من االقتصاد السياحي "مروان حمسن السنر العدوان  -48
 .1999الطبعة األوىل، االردن ،

النشر والتوزيع، دار رسالن للطباعة و صناعة السياحة واالمن السياحي "، يوسف كايف ، "مصطفى  -49
 .2009لطبعة االوىل، سوريا، دمشق، ا

دار رسالن للنشر  السياحة البيئية المستدامة: تحدياتها وأفاقها المستقبلية"،مصطفى يوسف كايف، " -50
 .2014والتوزيع، سورية، دمشق، 

دار رسالن للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، "اقتصاديات النقل السياحي"، مصطفى يوسف كايف،  -51
2015. 

"،  دار احلامد للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل السفر،" فلسفة اقتصاد السياحة و مصطفى يوسف كايف  -52
 .2016،عمان، 

، الطبعة االوىل ألفا للوثائق، التسويق السياحي "،"التنمية و مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف  -53
 .2017قسنطينة ، اجلزائر ،



 قــــائــــمــــة المــــراجــــع 
 

 
290 

، دار رسالن للطباعة والنشر، الطبعة وكاالت ومنظمات السياحة والسفر"مصطفى يوسف كايف، " -54
 .2018االوىل، سوريا، دمشق، 

 ،2005دار الصفاء للنشر والتوزيع، االردن،  " تحليل االقتصاد الكلي"،معروف هوشيار،  -55
ترمجة حممود حسن حسين، حممود حامد حممود عبد الرزاق،  االقتصادية"،"التنمية ميشيل تودارو،  -56

 .1427/2006الطبعة االجنليزية، دار املريخ للنشر، الرياض، 
 .2001دار املسرية ، الطبعة االوىل ،،" مبادئ السياحة "نعيم الظاهر وسراب إلياس  -57
للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل، القاهرة، الشركة العربية السياحة النظرية والتطبيق"، هدى سيد لطيف، " -58

1994. 
II-  :رسائل جامعية 
دراسة حالة -،"قياس محددات تدفق الصادرات السياحية باستخدام نموذج الجاذبيةبودية فاطمة -1

-2017، -الشلف –أطروحة دكتوراه يف علوم اقتصادية ،جامعة حسيبة بن بو علي  "-الجزائر و تونس
2018. 

علوم التسيري  –أطروحة دكتوراه  الموارد البشرية في صناعة السياحة في الجزائر "،"دور حدة متلف  -2
 .2016-2015شعبة تسيري املوارد البشرية ، جامعة باتنة 

 ،"دور االستثمار االجنبي المباشر في ترقية القطاع السياحي في دول المغرب العربي"،حري خمطارية -3
 .2017-2016ية، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف،اجلزائر،اطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصاد

"مدى مساهمة االستثمار السياحي في التنمية االقتصادية بالجزائر في الفترة ما بين دواح عائشة،  -4
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، ( دراسة تحليلية وقياسية(، 1983-2016)

2017-2018. 
واقع واهمية التنافسية السياحية للدول العربية في ظل التحديات المعاصرة زيان بروجة علي ،" -5

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ختصص علوم اقتصادية، جامعة حسيبة بن  دراسة حاالت "
 .2018بوعلي الشلف، 

االقتصادية "السياحة الجزائرية بين متطلبات االقتصاد الوطني والمتغيرات  عائشة،شرفاوي  -6
 .2014/2015، 03"، اطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري، جامعة اجلزائرالدولية
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"، أطروحة دكتوراه يف العلوم " النمو والتجارة الدولية في الدول الناميةصواليلي صدر الدين،  -7
 .2006-2005االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

 واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب"،"االداء واألثر االقتصادي ، عشي صليحة -8
التنمية، كلية العلوم االقتصادية  ختصص: اقتصادأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية 

 . 2010/2011والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
( في ظل 2025-2000نيات و المعوقات)"السياحة في الجزائر االمكاعوينان عبد القادر،  -9

،أطروحة " SDAT2025االستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 .2012/2013،  -03-دكتوراه العلوم يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 

في الجزائر أثر النمو االقتصادي على الفقر في وجود الالمساواة االقتصادية عياد هشام، " -10
أطروحة دكتوراه الطور الثالث نظام ل.م.د، جامعة أيب بنر  "،2013-1970والدول النامية خالل الفترة 

 .2016/2017، اجلزائر، -تلمسان -بلقايد
أطروحة دكتوراه يف العلوم  "اقتصاد السياحة وسبل ترقيتها في الجزائر"،قويدر الويزة،  -11

 .2010-2009االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
،" اثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة كبداين سيدي أمحد -12

 –أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بنر بالقايد  بالدول العربية: دراسة تحليلية وقياسية"،
 .2012/2013تلمسان، اجلزائر، 

 ( 1974/2002-الجزائر دراسة قياسية ،" السياحة و الفندقة في حممود فوزي شعويب  -13
.أطروحة دكتوراه كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري فرع االقتصاد القياسي ، جامعة اجلزائر 

،2006/2007. 
،"تقييم أثر البيئة  المستحدثة على نمو القطاع السياحي من اجل تحقيق مفيدة نادي -14

، أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه "-قطاع السياحي في الجزائرحالة ال -التنمية السياحية المستدامة
 .2017/2018،-اجلزائر –يف العلوم ،التخصص: العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية  ،" السياحة والتنمية في المغرب العربي " حيياوي هادية -15
-2011ختصص تنظيمات سياسية و إدارية ،جامع احلاج خلضر باتنة كلية احلقوق والعلوم السياسية ،

2012. 
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دور تنمية الموارد البشرية في تطوير الخدمات  في المنظمات السياحية حيياوي خدجية، " -16
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم  ئر"،دراسة حالة مجموعة من المنظمات السياحية في الجزا–

 .2017-2016التسيري ختصص تسيري املنظمات، جامعة بومرداس، 
III-  :مجالت وملتقيات 

"دراسة ميدانية  "تقييم واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الفنادق  مقال بعنوان ،إبراهيم بظاظو -1
 .2010، شتاء 45جملة علوم انسانية، العدد  على عينة من فنادق فئة الخمس نجوم في االردن"،

 رضا تحقيق في السياحية للخدمات الترويجي المزيج أثر"، احلمريي عباس وبشار بريس كاظم أمحد -2
 العلمي املؤمتر ،حبوث" كربالء محافظة في السياحية المنشآت من عينة على ميدانية دراسة الزبون
 الرابع. العدد البيت أهل جلامعة الثالث

طرق احتساب الدخل السياحي " مقالة بعنوانامساعيل حممد علي دباغ، مها عبد الستار السامرائي،  -3
، جملة االدارة واالقتصاد، بين هموم الجانب النظري ومعوقات الجانب التطبيقي مع اشارة خاصة للعراق "

 .2011، 89العدد 
، جملة العلوم  ياحي في الجزائر "،" التسويق السياحي كسبيل لتنشيط القطاع السالشاهد إلياس  - -4

 .  2012،ماي  25جامعة خيضر بسنرة، العدد –اإلنسانية 
،خمرب مالية ،بنوك وإدارة أعمال ،جامعة حممد خيضر  الجودة المدركة للخدمة "ألفة مزمي ، مقالة بعنوان -5
 –بسنرة  –
ة ،" دور نشر ثقافة اجلودة يف إهلام حيياوي ،خمرب حبث اقتصاد املؤسسة و التسيري التطبيقي جامعة باتن -6

 .07/2012حتقيق التنمية السياحية باجلزائر " ، جملة العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية العدد 
 السياحة قطاع تنمية في واالتصال المعلومات تكنولوجيا دور خبيت ابراهيم، شعويب حممود فوزي، " -7

 .2009 ،07 العدد الباحث، جملة والفندقة"،
" جودة الخدمة السياحية من منظور تمكين العاملين في إطار بنولة حنيم جامعة بويرة ،مقال بعنوان  -8

 .2013سبتمرب -09جملة االقتصاد اجلديد العدد  التسويق بالعالقات "،
 –،" تقييم تنافسية قطاع السفر والسياحة في البلدان المغرب العربي بوراوي ساعد ، عيساين عامر  -9

جامعة حممد خيضر بسنرة ،  –جملة العلوم اإلنسانية  "، –مقارنة بين الجزائر ن تونس و المغرب  دراسة
 .2015، جوان  40العدد 
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، جملة العلوم حالة الجزائر " –"األهمية االقتصادية واالجتماعية للسياحة  ،خالد كواش  -10
، 13التسيري، جامعة اجلزائر، العدد  االقتصادية وعلوم التسيري والتجارة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم

2005. 
تصاد مشال إلفريقيا، العدد ، جملة اق مؤشرات السياحة في الجزائر""مقومات و ، خالد كواش -11

 .2015 ،االول
مقالة بعنوان " أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول عيسى نبوية،  خلوط عواطف، -12

، جامعة 1،العدد15اجمللد  -العدد االقتصادي–جملة دراسات  الجزائر، المغرب، تونس"، -المغرب العربي
 .االغواط

-،مقالة بعنوان " اإلبداع لمنظمي و تأثيره في جودة الخدمة الفندقية ددنيا طارق أمحد  -13
،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد  دراسة استطالعية في فنادق بابل في مدينة بغداد "

 .2017ن الواحد و اخلمسو 
تقييم و تحليل التنافسية السياحية لدول ن بروجة علي، راتول حممد ،مقالة بعنوان "ياز   - -14

جملة  ( "،2015-2007شمال إفريقيا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي) دافوس( خالل الفترة )
 14العدد  -اقتصاديات مشال إفريقيا

"السياحة الصحراوية في الجزائر كوجهة سياحية مقال بعنوان زرزار العياشي ومداحي حممد،  -15
، مارس 433جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العريب، العدد "  مستدامة  الواقع و األفاق

2015. 
" المزيج التسويق السياحي في ظل تكنولوجيا شليحي الطاهر، علي عز الدين، مقالة بعنوان -16

 .2018(، جوان 06، العدد )JFBEجملة اقتصاديات املال واالعمال االنترنت"،
ا "أثر الرض ة بعنوان مقال ،مروة عبد الوهاب، شيماء كمال عبد املعتال مساين، غادة عبد اهلل -17

 –ق الفنادكلية السياحة و جملة  تنافسية الشركات السياحية المصرية "، الوظيفي لتحقيق جودة الخدمات و 
 .2016(سبتمرب 2/1، العدد)اجمللد العاشر جامعة الفيوم،

،"متطلبات تنمية القطاع السياحي في االقتصاد عبد الرزاق موالي خلضر وخالد بورحلي   -18
 .2016،جامعة ورقلة جوان  04اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية عدد  الجزائري "،
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السياحة الجزائري : الواقع " سياسات تعزيز تنافسية قطاع مقالة بعنوان عبدوس عبد العزيز ، -19
 01/2013، العدد  -جامعة بشار  –جملة الباحث االقتصادي والمأمول "،

واقع و آفاق تنافسية الصناعة السياحية بالجزائر حممد حشماوي، سليمان زواري فرحات، " -20
، العدد  راجلزائ -درارية–جملة املناجري، املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري  ،"

 .2015،جوان 02
، جملة  مقال بعنوان  " موقع السياحة في االقتصاد الجزائري"ملينة حفيظ شبايني،  - -21

 .2001، ديسمرب 16العلوم االنسانية، جامعة قسنطينة، العدد 
أثر معدل دواران العمل على جودة الخدمات منذر مرهج ،غادة بواط ،هبا عثمان ، " -22

، جملة جامعة تشرين للبحوث  دراسة ميدانية على منشات السياحية في الساحل السوري "-السياحية
 -الالذقية-جامعة تشرين–كلية غدارة االقتصاد  ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية –والدراسات العلمية 

 .2015( 1( العدد )37سورية، اجمللد )
" مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية مقالة بعنوان  ،حيي سعيدي، سليم العمراوي -23

 .2013،2016"، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد السادس والثالثون، االقتصادية
"أثر المزيج الترويجي للخدمات السياحية في بشار عباس احلمريي ،و أمحد كاظم بريس  -24

ء "،حبوث املؤمتر نة من المنشآت السياحية في محافظة كربالتحقيق رضا الزبون دراسة ميدانية على عي
 .العلمي الثالث جلامعة أهل البيت العدد الرابع

" المنتج السياحي في الجزائر بين جاذبية  ، مداخلة بعنوانبن الشيخ بوبنر الصديق -25
التنمية "، املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهان المقومات السياحية وضعف الخدمات المكملة

-24املستدامة، دراسة جتارب بني الدول، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة بليدة، 
25/04/2012. 
" ، التأهيل" قطاع السياحة في الجزائر ، الواقع و متطلبات مداخلة عنوان سليمان ناصر ، -26

لسياحة كمصدر متويل متجدد ملنافحة الفقر ، امللتقى العلمي الثامن حول "تنمية اوالية غرداية نموذجا "
يومي  اجلزائريني، اجلزائر، لالقتصادينياجلمعية الوطنية  بعض الدول العربية واالسالمية، -والتخلف يف اجلزائر

 .2009ديسمرب19/20
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 نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية"،صليحة مقاوسي وهند مجعوين، " -27
ملتقى وطين حول االقتصاد اجلزائري: قراءات حديثة يف التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 

 2009/2010 –باتنة  -احلاج خلضر
السياحية نموذج  للمنشآت،"المسؤولية البيئية طهراوي دومة علي وشاقور خلطية فايزة  -28

 اسرتاتيجية،امللتقى الدويل "دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم  الفنادق "
 .2016نوفمرب 15-14يومي  – والرهانالواقع –التنمية املستدامة 

االهمية واالثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة: حالة المملكة "  ،اهليئة العليا للسياحة -29
وة  العلمية االثر االقتصادي للسياحة مع تطبيقات على اململنة ، السعودية، يومي الند ،العربية السعودية"

  .2001جوان  19-21
IV-  :تقارير ومنشورات 

  . 2015ملخص عن تقرير قياس مجتمع المعلوماتاالحتاد الدويل لالتصاالت  -1
  . 2016ملخص عن تقرير قياس مجتمع المعلوماتاالحتاد الدويل لالتصاالت  -2
 ".2016الهيئة الوطنية لالتصاالت، "التقرير السنوي التونسية، "اجلمهورية  -3
املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات  اجلمهورية التونسية، وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل، -4

 .2017تقرير تطور نظام التعليم في تونسالنمية، 
 .2015التقرير السنوي ة التجارية واملوانئ، اجلمهورية التونسية، وزارة النقل، ديوان البحري - -5
-2015،" التقرير السنوي حول مؤشرات البنية االساسية املعهد الوطين لإلحصاء، احصائيات تونس -6

2016. 
 "2017احصاءات حول السياحة في المغرب تقرير ديسمبر اململنة املغربية، " -7
 .1999-1995 االحصائية السنوية للمغربالنشرات "اململنة املغربية، املندوبية السامية للتخطيط،  -8
 .2005-2000للمغرب السنوية االحصائية النشرات" للتخطيط، السامية املندوبية املغربية، اململنة -9

-2006 النشرات االحصائية السنوية للمغرب"اململنة املغربية، املندوبية السامية للتخطيط،  -10
2011. 

-2012 النشرات االحصائية السنوية للمغرب"اململنة املغربية، املندوبية السامية للتخطيط،  -11
2017. 
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 ".2016التقرير السنوي "الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، ، اململنة املغربية -12
 ".2017،" تقرير السنوي الوكالة الوطنية للموانئ املغربية  ،اململنة املغربية -13
"منشور مختصرا مديرية الموانئ اململنة املغربية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك باألرقام،  -14

 والملك العمومي البحري".
 ،السياحة قطاع في العربي التعاون :الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوق -15

 .2008العربية، اإلمارات
 االقتصاد العالمي"."تقرير افاق صندوق النقد الدويل،  -16
التراث التاريخي للجزائر في " شودار مبارك، ،مركز البحث يف العلوم االسالمية واحلضارة -17

 .2016االغواط، اكتوبر ، "العهد العثماني
 "2018تقرير التنمية البشريةمنظمة االمم املتحدة،"  -18
 الثانية."، الطبعة دليل الحد من الفقر من خالل السياحةمنظمة العمل الدولية، " -19
V-  :الجرائد 

 14الموافق  1431شعبان عام  2مؤرخ في  186-10المرسوم تنفيذي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،" -1
 1420ذي القعدة عام  25المؤرخ في  48-2000، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2010يوليو سنة 

العدد الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء وكاالت السياحة و االسفار و استغاللها"،  2000الموافق اول مارس سنة 
https://www.joradp.dz/FTP/jo-، املوقع : م2010جويلية  21اجلزائر،، 44

arabe/2010/A2010044.pdf . 
الشرق  جريدة"، تونس تحيي مجموعة من خطوط النقل البحري نحو إفريقيا واسيا املنجي السعيداين، " -2

 :، املوقع2018فيفري  14315،6االوسط، رقم العدد 

https://aawsat.com/home/article/1166001 
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 2017-2007للجزائر   (:توزيع الفنادق وعدد االسرة المصنفة حسب الفئة01الملحق رقم )  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 ***** نجوم
 13 13 8 8 8 8 13 13 13 13 13 عدد الفنادق
 6734 6734 4242 4242 4242 4242 4948 4948 5455 5455 5455 عدد االسرة

 **** نجوم
 23 12 6 6 5 5 64 39 57 53 54 عدد الفنادق
 4508 2810 1800 1800 1600 1600 3750 3560 3950 3743 3743 عدد االسرة

 *** نجوم
 59 51 39 39 38 38 60 77 152 142 145 عدد الفنادق
 5678 7045 5829 5829 5775 5775 13180 13090 11700 11601 11225 عدد االسرة

 ** نجوم
 48 46 46 46 46 46 74 72 148 160 157 عدد الفنادق
 4565 4425 4605 4605 4605 4605 8070 8070 6044 5843 5843 عدد االسرة

 *نجمة 
 159 158 158 149 149 116 58 58 101 99 97 عدد الفنادق
 11335 11295 11295 10639 10639 8407 3804 3804 2378 2378 2378 عدد االسرة

 غير مصنفة*
 987 951 938 937 930 942 915 893 680 680 674 عدد الفنادق
 79444 75111 74473 72490 71943 72269 58985 58905 56856 56856 56356 عدد االسرة

 اجمالي
 1289 1231 1195 1185 1176 1155 1184 1152 1151 1147 1140 عدد الفنادق
 112264 107420 102244 99605 98804 96898 92737 92377 86383 85876 85000 عدد االسرة

 من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات:المصدر: 
 "2017وزارة السياحة و الصناعات التقليدية؛ "احصائيات السياحة والصناعة التقليدية لسنة  -
 (؛  2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008-2007بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات "اجلزائر باألرقام، السياحة  -

 *و تشمل كل من الفنادق الغري املصنف، واملؤسسات املماثلة باإلضافة اىل الفنادق يف طريف التصنيف؛
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 2017-2007للجزائر (:توزيع الفنادق حسب منتج السياحي 02الملحق رقم )

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

 حضري
 949 903 870 872 798 778 784 784 801 758 754 الفنادق
 69861 66155 62479 61012 55988 54186 52445 52085 44905 44700 44592 االسرة

 ساحلي
 239 231 230 209 219 219 284 252 141 177 174 الفنادق
 31326 30500 30380 27962 29886 29886 31322 31322 23804 23500 23248 االسرة

 صحراوي
 59 56 55 60 94 93 57 57 157 161 161 الفنادق
 4928 4780 3636 4547 6058 5954 3770 3770 11649 11639 11639 االسرة

حمام 
 معدني

 23 22 21 26 46 46 45 45 35 34 34 الفنادق
 4266 4102 3866 4259 5467 5467 4111 4111 4906 4918 4608 االسرة

 مناخي
 19 19 19 18 19 19 14 14 17 17 17 الفنادق
 1883 1883 1883 1825 1405 1405 1089 1089 1119 1119 913 االسرة

 اجمالي
 1289 1231 1195 1185 1176 1155 1184 1152 1151 1147 1140 الفنادق

 112264 107420 102244 99605 98804 96898 92737 92377 86383 85876 85000 االسرة 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات:المصدر: : 

 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية؛ -
 (؛  2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008-2007 بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات "اجلزائر باألرقام، السياحة -
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   2017-2007الفئة للمغرب من  توزيع الفنادق وعدد االسرة المصنفة حسب (:03الملحق رقم )
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

 ****** نجوم
 *96 90 85 77 77 76 63 63 60 56 50 الفنادق
 39856 37232 35217 33643 32320 32231 30187 27525 27421 24498 22159 االسرة

 ****نجوم
  195 187 187 180 173 169 169 149 145 139 الفنادق
 48254 49765 47572 48072 48575 47097 46993 46813 41664 39149 37363 االسرة

 ***نجوم
 / 236 223 213 205 203 180 180 177 170 163 الفنادق
 33861 31489 30132 29127 27825 27397 25768 24964 25088 24526 23204 االسرة

 **نجوم
 / 241 228 212 205 191 184 184 175 174 170 الفنادق
 17241 16982 16092 15246 14960 14328 13685 13885 13205 13199 13319 االسرة

 *نجمة
 / 279 274 271 256 225 177 177 157 149 132 الفنادق
 15564 14744 14574 14406 13950 12339 10488 10022 9478 9003 7972 االسرة

 غير المصنفة
 / 2649 2512 2218 2083 1653 1230 1230 1088 1036 890 الفنادق
 96430 92495 87747 81117 74344 66699 60753 50810 47856 42561 39204 االسرة

 اجمالي
 / 3690 3509 3178 3006 2521 2003 2003 1806 1730 1544 الفنادق
 251206 242707 231334 221611 211974 200091 187874 174019 164612 152936 141322 االسرة

Source : : Haut_commissariat au plan du Maroc, « le Maroc en chiffres 2007-2018 »,tourism,p104-107.site https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-

chiffres_t13053.html 02/01/2019. 

 ministére du Tourisme : "tourisme en chiffres,Fréquentation hoteliére, Évolution par destination de la capacité hôtelière classée en lits :2010-2017 

https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/capacite-dhebergement consulté le 02/01/2019 . 

https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html
https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html
https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/capacite-dhebergement
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 (2017-2007الدوليون الوافدين والمغادرين من الدول المغاربية )الجزائر، تونس، المغرب( )(:عدد السياح 04الملحق رقم )
 الوحدة: مليون سائح                                                                                                                                                 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
 

 (2017-2007عدد السياح الدوليون الوافدين الى الدول المغاربية ) الدول
 2.441 2.039 1.710 2.301 2.733 2.634 2.395 2.070 1.912 1.772 1.743 الجزائر
 20.20 19.23 -25.68 -15.80 3.75 9.97 15.70 8.26 7.90 1.66 6.41 %النمومعدل 
 7.052 5.724 5.359 7.163 7.352 6.999 5.746 7.828 7.797 7.050 6.762 تونس

معدل 
 23.20 6.81 -25.18 -2.57 5.04 21.81 -26.6 0.4 10.59 4.26 3.23 %النمو

 11.349 10.332 10.177 10.283 10.046 9.375 9.342 9.288 8.341 7.879 7.408 المغرب
 9.84 1.52 -1.03 2.36 7.16 0.35 0.58 11.35 5.86 6.36 12.96 %النمومعدل 
 20.842 18.095 17.246 19.747 20.171 19.008 17.483 19.186 18.05 16.701 15.913 المغاربية الدول 

 (2017-2007عدد السياح المغادرين من الدول المغاربية )      
 5.058 4.530 3.638 2.839 2.136 1.911 1.715 1.757 1.677 1.539 1.499 الجزائر

معدل النمو 
% 11.12 2.66 8.97 4.77 2.39- 

 
11.43 11.77 32.91 28.14 24.52 11.65 

 - 1.830 - 2.637 2.873 2.897 2.303 2.250 2.623 3.118 2.743 تونس
معدل 

 - - - -8.214 -0.828 25.792 2.355 -14.220 -15.875 13.670  %النمو
 1.849 1.864 1.910 1.850 2.195 2.323 2.378 2.175 2.293 3.421 2.669 المغرب

            %معدل النمو 
Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL consulté le 24/02/2019. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL%20consulté%20le%2024/02/2019
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(2017-2007(:تطور عدد الوافدين من السياح الى الجزائر وتونس حسب االسواق )05الملحق رقم)  
 الوحدة: باألالف 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
 

 عدد الوافدين من السياح الى الجزائر حسب االسواق 
 االوروبيون 242.80 242.50 255.70 218.00 193.80 212.50 214.00 219.40 240.60 264.20 ...
 األمريكيون 10.30 10.90 13.10 10.50 12.30 11.80 9.60 10.30 9.60 12.20 ...
 اسيا/اوقيانوسيا* 27.6 39.2 46.6 42.2 55.2 55.0 46.2 49.8 75.2 ... ...
 الشرق االوسط 31.4 30.6 37.9 30.7 32.5 40.3 41.4 58.4 30.9 ... ...
 المغاربيون 141.8 181.0 236.0 286.0 534.3 583.0 596.8 539.5 654.0 886.50 ...
 افريقيون 29.2 27.3 38.2 44.0 48.7 52.2 25.3 24.5 24.8 22.70 ...

 عدد الوافدين من السياح الى تونس حسب االسواق 
 األوروبيون  4048.4 4099.7 3742.9 3812.0 2132.9 2963.4 2884.3 2792.6 1297.8 1409.2 1647.0

 االمريكيون 33.7 35.3 36.3 36.2 62.9 28.5 68.8 25.3 23.3 24.2 15.6
 اسيويون/اوقيانوسيون 16.7 16.4 17 21 16.4 13.4 12 13.2 7.1 9.9 /

 الشرق االوسط 37.8 41.9 40.9 38.3 106.1 39.1 35.5 50.4 48.8 37.5 ...37.1
 المغاربيون 2564.2 2780.8 2999.1 2927.9 80.8 2843.3 114.4 3103.8 2765.9 2985.5 2909.44

 افريقيون 25.1 29.2 31.2 32.4 68.0 39.5 38.1 38.4 34.3 37.0 /
 باالعتماد على: من اعداد الطالبةالمصدر: 

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية للجزائر -
النشرة الشهرية لإلحصاءات  -، consulté le 25/02/2019. http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis?SS0DHp4skq3IGbyk0BcrQ( متاح على الرابط :2016-2007لتونس)احصائيات املعهد الوطين لإلحصاء  -

 2017التونسية ديسمبر 

http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis?SS0DHp4skq3IGbyk0BcrQ
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( 2017-2000(:تطور عدد الوافدين من السياح بمراكز الحدودية للمغرب حسب االسواق )06رقم)الملحق   
لوحدة: باألالفا  

 السنوات 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

 السياح االجانب 2325.5 4910.4 4933.8 5011.7 5323.3 5437.4 5151.7 5103.2 5864.9

 فرنسا 813.9 1827.4 1775.9 1769.7 1782.0 1798.2 1563.6 1449.7 1614.0
 اسبانيا 232.2 726.5 693.2 730.9 682.8 683.8 626.9 615.7 710.7

 المملكة المتحدة 137.2 338.0 352.1 357.3 403.3 476.5 504.5 458.6 486.2

 بلجيكا 79.9 221.4 258.6 255.3 272.6 267.3 243.8 239.0 259.6

 المغرب العربي 63.9 155.5 174.4 219.3 270.2 213.8 195.2 209.8 207.9

 المانيا 211.0 205.4 219.6 199.3 237.8 255.1 286.3 260.2 331.2

 ايطاليا 142.4 233.2 211.4 196.2 234.9 254.2 228.0 219.3 246.3

 هولندا 59.4 175.1 197.6 204.8 210.8 191.1 183.3 182.4 214.0

 الشرق االوسط 67.1 121.6 134.3 153.0 164.5 177.2 198.2 208.6 203.5

 االمريكيةالواليات المتحدة  121.0 135.4 130.4 140.0 160.0 167.3 181.5 197.8 254.5

 الدول االسكندنافية 77.9 64.3 83.8 67.2 83.9 95.2 83.5 93.0 118.5

المغاربة المقيمون  1.952.6 4408.2 4408.2 4363.4 4722.9 4845.5 5025.0 5228.5 5484.4
 بالخارج

 المجموع 4278.1 9288.3 9342.1 9375.1 10046.3 10282.9 10176.8 10331.7 11349.3

Source : https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/arrivees-des-touristes consulté le 24/2/2019. 

https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/arrivees-des-touristes%20consulté%20le%2024/2/2019
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 (2017-2007(: الصادرات السياحية للدول المغاربية خالل الفترة )07الملحق رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات 
 

 الجزائر
السياحية)مليون الصادرات 

 دوالر(
334 473 361 324 300 295 326 316 347 246 172 

معدل النمو 
% 15.013- 41.617 23.679- 10.249- 7.407- 1.666- 10.508 3.067- 9.810 29.107- 30.081- 

نسبة من 
 %الصادراتاجمالي 

0.527 0.580 0.750 0.534 0.393 0.392 0.475 0.497 0.915 0.751 0.458 

 تونس
الصادرات 
 )مليون دوالر(السياحية 

3373 3909 3524 3477 2529 2931 2863 3042 1869 1706 1782 
 4.455 -8.721 -38.560 6.252 -2.320 15.896 -27.265 -1.334 -9.849 15.891 12.471 %معدل النمو 
اجمالي نسبة من 
 %الصادرات

16.895 15.586 17.784 15.715 11.243 13.234 13.028 14.099 10.709 10.095 10.134 

 المغرب
 )مليون دوالر(السياحية الصادرات 

8307 8885 7980 8176 9101 8491 8201 9070 7765 7921 9086 
معدل النمو 

% 20.391 6.958 10.186- 2.456 11.314 6.702- 3.415- 10.596 14.388- 2.009 14.708 
نسبة من 
 %الصادراتاجمالي 

34.085 29.079 33.252 30.230 28.579 26.256 25.145 25.046 23.324 23.119 23.379 

Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD  consulté le 09/03/2019.  

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
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 ( 2017-2007(: الواردات السياحية للدول المغاربية خالل الفترة )08الملحق رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات 
 

 الجزائر
الواردات 

 632 556 762 679 531 598 595 716 574 613 502 دوالر(السياحية)مليون 

 13.669 -27.034 12.224 27.872 -11.204 0.504 -16.899 24.387 -6.362 22.111 21.256 %معدل النمو 
اجمالي نسبة من 

 1.051 0.924 1.204 0.953 0.809 0.959 1.002 1.414 1.171 1.249 1.512 %الواردات 

 تونس
السياحية)مليون الواردات 

 871 823 767 770 788 673 678 611 478 555 530 دوالر(

 5.832 7.301 -0.390 -2.284 17.088 -0.737 10.966 27.824 -13.874 4.717 6.426 %معدل النمو 
نسبة من 
 3.856 3.848 3.458 2.873 2.921 2.559 2.628 2.520 2.277 2.098 2.556 %الواردات اجمالي 

 المغرب
 2829 2309 2155 2273 2002 2095 2260 1879 1713 1910 1418 دوالر(السياحية)مليون الواردات 

 22.520 7.146 -6.951 13.536 -4.439 -7.301 20.277 9.691 -10.314 34.697 27.403 %النمو  معدل
نسبة من 
 5.696 5.109 5.228 4.555 4.221 4.456 4.923 5.078 4.904 4.408 4.520 %الواردات اجمالي 

Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.XPND.CD consulté le 09/03/2019.  

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.XPND.CD%20consulté%20le%2009/03/2019
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 (2017-2007(: الناتج السياحي الكلي للدول المغاربية)09الملحق رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات  

 

 الجزائر

اجمالي ناتج 
السياحي)باألسعا

 مليار دوالر ر االسمية(
10.241 11.633 10.623 11.108 12.863 14.184 15.103 14.644 11.781 10.903 11.258 

ناتج اقتصاد 
السياحة)باألسعار 

 مليار دوالر الحقيقية (
9.3015 8.5398 9.8742 9.1051 8.7443 9.5390 10.4047 10.2669 11.1331 11.1841 11.258 

 0.6607 0.4581 8.4369 -1.325 9.0754 9.0881 -3.9630 -7.789 15.626 -8.188 1.6613 %معدل النمو
النسبة من 

 6.8276 6.9462 7.1497 6.8439 7.1993 6.7851 6.4313 6.8909 7.7420 6.8089 7.5875 %االجمالي

 تونس

السياحي)باألسعااجمالي ناتج 
 ر االسمية(
 مليار دوالر

8.3305 9.5350 8.8729 8.8208 7.3899 7.8554 7.7212 8.1772 5.9507 5.74361 5.6772 
السياحة)باألسعار ناتج اقتصاد 
 مليار دوالر الحقيقية (

6.8375 7.0765 7.0040 7.1099 5.6179 6.3162 6.2951 6.5810 5.3435 5.3535 5.6772 

 6.0471 0.1874 -18.80 5.8130 -1.531 12.4301 -20.985 1.5117 -1.023 3.4949 6.1536 %معدل النمو
 14.1954 13.6551 13.789 17.1777 16.6923 17.4393 16.1313 20.0241 20.4184 21.2575 21.4101 %االجماليالنسبة من 

 المغرب

السياحة)باألسعار ناتج اقتصاد 
 االسمية(

 مليار دوالر
17.0972 18.9059 17.6792 17.7968 19.5355 18.8772 19.4138 20.6086 18.2384 18.7207 20.0495 

السياحة)باألسعار ناتج اقتصاد 
 الحقيقية (
 مليار دوالر

15.8223 15.8347 15.3708 16.0084 17.0067 17.463 17.2696 18.2773 18.4653 19.0012 20.0495 

 5.5167 2.9022 1.0287 5.8352 -1.107 2.6830 6.2357 4.1481 -2.929 0.08 10.9765 %معدل النمو
 18.6401 18.454 18.1308 18.7553 18.1733 19.2102 19.2714 19.0918 19.0309 20.4372 21.6307 %االجماليالنسبة من 

. https://www.wttc.org/datagateway consulté le 27/02/2019 : Source 

https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
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 (2017-2007(: الناتج السياحي المباشر للدول المغاربية)10الملحق رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات  
 

 الجزائر

للسياحة)باألسعار الناتج المباشر 
 االسمية(

  مليار دوالر
4.3536 5.3209 5.0169 5.4719 6.5538 6.8499 7.4271 7.1054 5.7698 5.2629 5.4433 

الناتج المباشر 
 الحقيقية(للسياحة)باألسعار 

 مليار دوالر
3.9541 3.9061 4.6633 4.4849 4.4551 4.6039 5.1166 4.9813 5.4523 5.3981 5.4433 

 0.8368 -0.9944 9.4560 -2.6442 11.1349 3.3410 -0.6655 -3.8253 19.3872 -1.2141 1.1222 %معدل النمو
 3.3012 3.3527 3.5015 3.3205 3.5403 3.2748 3.2767 3.3943 3.6564 3.1116 3.2254 %االجماليالنسبة من 

 تونس

الناتج المباشر 
للسياحة)باألسعار 

 مليار دوالر االسمية(
 

4.0186 4.6656 4.3279 4.3666 3.5343 3.8809 3.8399 4.1042 2.8418 2.7332 2.7403 

للسياحة)باألسعار الناتج المباشر 
 الحقيقية(

 مليار دوالر
3.2984 3.4626 3.4163 3.5196 2.6868 3.1204 3.0930 3.3031 2.5518 2.5476 2.7436 

 7.5638 -0.1651 -22.7435 6.7912 -0.8791 16.1382 -23.6615 3.0250 -1.37 4.9779 8.0516 %النمو معدل
النسبة من 

 6.8519 6.4982 6.5851 8.6217 8.3013 8.6157 7.7150 9.9126 9.9593 10.4015 10.3282 %االجمالي

 المغرب

للسياحة)باألسعار الناتج المباشر 
 االسمية(

  مليار دوالر
7.9383 8.5770 8.0466 8.1673 9.0581 8.5314 8.5724 9.2842 8.1115 8.2727 8.8188 

الناتج المباشر 
للسياحة)باألسعار 

 مليار دوالر الحقيقية(
7.3463 7.1837 6.9959 7.3466 7.8855 7.7922 7.6256 8.2339 8.2124 8.3967 8.8188 

 5.0262 2.2442 -0.2612 7.977 -3.3778 0.09 7.3349 5.0127 -2.6137 -2.2132 6.6342 %معدل النمو
 8.1989 8.1549 8.0636 8.4493 8.0247 8.6819 8.9356 8.7617 8.6618 9.2717 10.0432 %االجماليالنسبة من 

. https://www.wttc.org/datagateway consulté le 27/02/2019 : Source 

https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
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 (:2017-2007(:التوظيف السياحي الكلي للدول المغاربية )11الملحق رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات 

 

 الجزائر

التوظيف في 
 678.745 677.636 682.917 645.821 678.333 617.875 542.903 543.216 597.179 519.06 552.68 (000)االقتصاد  

 0.1637 -0.7732 5.7439 -4.7930 9.7848 13.8095 -0.06 9.0362 15.05 6.0830 -4.4031 معدل %
اجمالي النسبة من 
 5.9741 6.0309 6.1634 5.9051 6.2429 5.9935 5.3199 5.4263 6.1301 5.4974 6.1379 التوظيف%

 تونس

 464.057 440.232 437.78 534.781 505.583 518.608 473.279 597.717 598.458 611.739 606.467 (000)االقتصاد  التوظيف في 

 5.4119 0.5602 -18.1385 5.7752 -2.5116 9.5776 -20.8189 -0.1237 -2.1710 0.8693 1.8112 معدل %
النسبة من 
 13.0066 12.487 12.5807 15.6488 14.9247 15.7541 14.9002 18.0615 18.4606 19.0513 19.2889 التوظيف%اجمالي 

 المغرب

االقتصاد  التوظيف في 
(000) 2035.46 1932.44 1788.87 1838.12 1893.31 1854.93 1792.3 1848.52 1826.88 1895.03 1901.76 

 0.3547 3.7306 -1.1709 3.1371 -3.3764 -2.0270 3.0022 2.7532 -7.4293 -5.0615 8.6990 معدل %
 16.4074 16.5006 16.2337 16.7637 16.4178 17.1684 17.5819 17.4605 17.2536 18.8071 20.0987 التوظيف%اجمالي النسبة من 

. https://www.wttc.org/datagateway consulté le 27/02/2019 : Source 

 
 
 
 

https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
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 (2017-2007(: التوظيف السياحي المباشر للدول المغاربية )12الملحق رقم)
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات 
 

 الجزائر

 المباشرالتوظيف 
(000) 225.396 227.643 269.095 253.99 266.589 289.204 321.892 302.233 324.615 318.294 320.052 

 0.5522 -1.9470 7.4053 -6.1071 11.3029 8.4829 4.9606 -5.6134 18.2094 0.9966 -5.6954 معدل %
اجمالي النسبة من 
 2.817 2.8328 2.9297 2.7635 2.9625 2.8053 2.6123 2.5371 2.7623 2.4110 2.5032 التوظيف%

 تونس

 المباشرالتوظيف 
(000) 290.918 297.518 290.145 294.226 226.968 255.458 250.112 268.338 209.442 210.16 225.074 

 6.3083 5.9611 6.0188 7.8521 7.3832 7.7602 7.1456 8.8907 8.9501 9.2655 9.2527 معدل %
النسبة من 
 7.0967 0.3427 -21.9485 7.2870 -2.0924 12.5522 -22.8591 1.4062 -2.4782 2.2687 3.8160 التوظيف%اجمالي 

 المغرب

 المباشرالتوظيف 
(000) 938.326 870.641 804.425 835.554 869.618 827.165 783.221 822.388 802.695 828.206 824.502 

 -0.4472 3.1782 -2.3945 5.0007 -5.3126 -4.8817 4.0767 3.6896 -7.6054 -7.2132 4.6662 معدل %
اجمالي النسبة من 
 7.1134 7.2114 7.1327 7.4579 7.1744 7.6558 8.0755 7.9370 7.7586 8.4733 9.2653 التوظيف%

. consulté le 27/02/2019https://www.wttc.org/datagateway  : Source 

 
 

 

https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
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 (: ترتيب الجزائر في مؤشرات التنافسية السياحة والسفر 13الملحق رقم

  

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017) 
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 تابع

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017) 
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  : تابع 

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017). 
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 (: ترتيب تونس في مؤشرات التنافسية السياحة والسفر 14الملحق رقم)

 

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017). 
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 تابع:

    

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017) 
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 (: ترتيب المغرب في مؤشرات التنافسية السياحة والسفر 15الملحق رقم)

     

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017). 
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INDICATOR RANK/133:اتبع 
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 تابع: 

 

 

Source : Word Economic Fourm, The travel &tourism competitiveness Report,Geneva, For Years (2007,2008,2009,2011,2013,2015,2017). 
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 Panel Dataالثالثة  النماذج باستخدام المقدرة الدراسة نموذج معلمات(:16الملحق رقم )
 pooled regression model (PRM)التجميعي  االنحدار نموذج (Fixed effects model FEMنموذج التأثيرات الثابتة  Random effects model (REM) نموذج التأثيرات العشوائية

 

 

 Eviews10من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الدراسة والربنامج االحصائي  المصدر :
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 (TYDL) نتائج سببية(:17امللحق رقم )

 Toda and Yamamoto , Dolado  and  Lutkepohl 

 

 .Eviews10من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الدراسة والربنامج االحصائي  المصدر :
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 Panel Dynamic Ordinary Least انحدار التكامل المشترك باستعمال:(:18امللحق رقم )

Square (Panel DOLS 
 Pooled Mean Group/ Panel ARDLتقدير نموذج (:19امللحق رقم )

 

 
 .Eviews10: من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الدراسة والربنامج االحصائي  المصدر                              
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 (: قائمة معطيات الدراسة القياسية 20الملحق رقم )
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 عدد السياح الدوليين الوافدين الى الدول المغاربية   *                                                 الوحدة : الف سائح   
DZA 52 605 635 678 749 866 901 988 1166 1234 1443 1638 1743 1772 1912 2070 2395 2634 2733 2301 1710 2039 2451 

TUN 4120 3885 4263 4718 4832 5058 5387 5064 5114 5998 6378 6550 6762 7050 7797 7828 5746 6999 7352 7163 5359 5724 7052 

MAR 2602 2693 3072 3095 3817 4278 4380 4453 4761 5470 5843 6558 7408 7879 8341 9288 9342 9375 10046 10283 10177 10332 11349 

 US$ in bn (Nominal prices)                                      **     قيمة االستثمار السياحي للدول المغاربية
DZA 0,202 0,32 0,409 0,389 0,309 0,297 0,412 0,628 0,85 1,18 1,64 1,84 2,26 2,08 1,77 1,656 1,810 1,877 1,894 1,991 1,809 1,821 1,674 

TUN 0,386 0,527 0,644 0,693 0,788 0,766 0,716 0,651 0,674 0,778 0,848 0,993 1,15 1,2 1,02 1,028 0,947 0,937 0,902 0,931 0,858 0,805 0,765 

MAR 0,439 0,545 0,615 0,661 0,565 0,397 0,394 0,487 0,714 1,05 1,42 1,96 2,88 3,71 3,36 3,172 3,603 3,678 4,035 4,143 3,874 4,158 4,555 

 الوحدة: الف وظيفة                                                                       **   العمالة االجمالية لقطاع السياحة  
DZA 220,9 248,9 301,2 321,8 317,2 292,7 339,1 380 412,4 522,7 533 578,1 552,7 519,1 597,2 543,2 542,9 617,9 678,3 645,8 682,9 677,6 678,7 

TUN 398,1 423,2 415,4 418,3 434,5 473,5 492,3 443,7 465,5 511,1 580 595,7 606,5 611,7 598,5 597,7 473,3 518,6 505,6 534,8 437,8 440,2 464,1 

MAR 612,6 733,3 765,4 785,1 913,3 971,9 1188 1212 1264 1412 1602 1873 2035 1932 1789 1838 1893 1855 1792 1848 1827 1895 1902 

 *(السكان من)٪ عدد مستخدمي االنترنت 
DZA 0.002 0.002 0.01 0.02 0.2 0.492 0.646 1.592 2.195 4,634 5,844 7,376 9,451 10,18 11,23 12,5 14,9 18,2 22,5 29,5 38,2 42,946 47,691 

TUN 0,011 0,028 0,045 0,108 1,602 2,751 4,298 5,253 6,491 8,529 9,655 12,986 17,1 27,53 34,07 36,8 39,1 41,442 43,8 46,16 46,5 49,6 55,5 

MAR 0,004 0,006 0,022 0,142 0,176 0,694 1,371 2,373 3,353 11,608 15,084 19,771 21,5 33,1 41,3 52 46,107 55,416 56 56,8 57,08 58,271 61,762 

 *(100=  2010االستهالكية )األسعار القياسية للسلع 
DZA 51,9 61,6 65,2 68,4 70,2 70,5 73,4 74,5 77,6 80,7 81,8 83,7 86,8 91,01 96,24 100 104,5 113,8 117,5 120,95 126,7 134,8 142,3 

TUN 94,3 97,8 101,4 104,5 107,3 110,5 112,7 115,8 118,9 123,3 125,7 129,8 133,7 139,5 144,6 100 103,2 108 113,7 119 124,2 128,7 135,6 

MAR 76,2 78,5 79,3 81,5 82 83,6 84,1 86,5 87,5 88,8 89,7 92,6 94,5 98 99 100 100,9 102,2 104,1 104,5 106,2 107,9 108,7 
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*ياألمريك الدوالر مقابل محلية عملة) رسمي صرف سعر  
DZA 47,6 54,7 57,7 58,7 66,5 77,2 79,6 77,3 72,0 73,2 72,6 69,2 64,5 72,6 74,3 72,9 77,5 79,3 80,5 100,6 109,4 110,9 116,5 

TUN 0,94 0,97 1,10 1,13 1,18 1,37 1,43 1,42 1,28 1,24 1,29 1,33 1,28 1,23 1,35 1,43 1,40 1,56 1,62 1,69 1,96 2,14 2,41 

MAR 8,54 8,71 9,52 9,60 9,80 10,62 11,30 11,02 9,57 8,86 8,86 8,79 8,19 7,75 8,05 8,41 8,08 8,62 8,62 8,40 9,76 9,80 9,69 

الوحدة : الف سرير                                                                                ***نجوم   3.4.5عدد االسرة الفندقية   
DZA 35.65 36.07 37.41 39.85 36.28 29.14 26.97 23.08 23.46 22.83 22.78 204.2 204.2 211.5 225.7 216 218.8 116.2 116.2 118.7 118.7 165.8 169.8 

TUN 108.8 118 126.2 133.5 142.4 148.3 154.4 165 174.3 178.6 181.3 185.2 181.6 180.4 191.2 185.5 186.1 174 172.2 172.2 177.9 177.9 180 

MAR 57.76 57.65 57.63 57.73 57.66 59.87 61.22 65.75 68.63 72.10 75.14 79.6 82.73 88.2 94.2 99.30 102.9 106.7 108.7 110.8 112.9 118.5 121.97 

     **                                                                                             معدل نمو الناتج السياحي الكلي % 

DZA 9,81 13,63 17,06 8,81 0,03 2,36 14,32 12,58 16,81 14,38 1,22 2,64 1,66 -8,18 15,62 -7,78 -3,96 9,08  9,07 -1,32 8,43 0,45 0,66 

TUN 2,49 12,23 2,44 3,43 8,38 11,83 5,66 -9,60 7,32 14,28 14,66 5,19 6,15 3,49 -1,02 1,51 -20,98 12,43 -1,53 5,81 -18,8 0,18 6,04 

MAR -2,27 25,26 -0,39 19,02 4,62 6,66 30,65 2,57 5,74 15,60 17,12 21,00 10,97 0,08 -2,92 4,14 6,23 2,68 -1,10 5,83 1,02 2,90 5,51 

*نمو االقتصادي% المعدل   
DZA 3.8 4.1 1.1 5.1 3.2 3.82 3.01 5.61 7.2 4.3 5.91 1.68 3.37 2.36 1.63 3.63 2.89 3.37 2.77 3.79 3.76 3.3 1.6 

TUN 2.35 7.15 5.44 4.78 6.05 4.71 3.8 1.32 4.7 6.24 3.49 5.24 6.71 4.24 3.04 3.51 1.92 4 2.88 2.97 1.19 1.26 1.82 

MAR 5.41-  12.37 1.56-  7.24 1.08 1.91 7.32 3.12 5.96 4.8 3.29 7.57 3.53 5.92 4.24 3.82 5.25 3.01 4.54 2.67 4.54 1.13 4.09 

 (https://www.albankaldawli.orgاملوقع :  الدويل البنك بيانات قاعدة *املصدر: 
 WTTC(https://www.wttc.org/datagateway) قاعدة بيانات اجمللس العاملي للسياحة والسفر  **

 .http://www.ons.dzو  https://www.mta.gov.dzيانات الديوان الوطين لإلحصائيات املوقع : وزارة السياحة وب بالنسبة للجزائر :  ***

 . http ://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis املوقع:   الوطين التونسي للسياحةالديوان  بالنسبة لتونس:

-Haut_commissariat au plan du Maroc, « le Maroc en chiffres 1995 املندوبية السامية للتخطيط  *** بالنسبة للمغرب:

chiffres_t13053.html-en-https://www.hcp.ma/downloads/Maroc(  2017 . 

https://www.albankaldawli.org/
https://www.wttc.org/datagateway%20consulté%20le%2027/02/2019
https://www.mta.gov.dz/
http://www.ons.dz/
https://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html
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 الملخص
 



االشكالية  طرح من خاللهاحيث تم  دول المغاربية،لل ات السياحية على النمو االقتصاديأثر جودة وتنافسية الخدم بقياس الدراسة هاته تعنى الملخص :

ولإلجابة عليها تم التطرق أوال الى  السياحية في دعم  النمو االقتصادي للدول المغاربية؟،ما مدى تأثير جودة وتنافسية الخدمات - والمتمثلة في

عرض تحليلي لواقع القطاع السياحي لهذه الدول وتحليل مختلف مؤشرات التنافسية السياحية والسفر والتي كانت من ضمنها مؤشرات جودة 

ثم  TYDL وسببية   Panel Dataعلى الطلب السياحي للدول المغاربية باستعمال نماذج ثم قياس أثر بعض من هذه المؤشرات الخدمات السياحية ،

ومعادلة انحدار  panel ARDL (، باستعمال2017-1995قياس مؤشرات الطلب السياحي على النمو االقتصادي للدول محل الدراسة خالل الفترة)

االقتصاد السياحي والنمو االقتصادي، ثم المنهج التحليلي لدراسة واقع القطاع وفقا لمنهج وصفي ألساسيات   ، Panel  DOLS التكامل المشترك

الجودة والتنافسية الخدمات السياحية   االثر  السياحي في الدول المغاربية  اضافة الى ذلك تبسيط مؤشرات التنافسية السياحية، ثم المنهج الكمي لقياس

بعد عرض نتائج هذه الدراسة نجد أن الدول المغاربية )الجزائر، تونس والمغرب( تتوفر على و من خالل الطلب السياحي على النمو االقتصادي

ملحوظ  جد اال أنه كان تفاوت  وغير متنافسة فيما بينها مقومات ومؤهالت سياحية هائلة ومشتركة وجد متقاربة من الممكن أن تجعلها متكاملة سياحيا

له، أما عن  حة وتقديم الخدمات السياحية ذات جودة ومستوى راقي والذي من شأنه جذب المزيد من السياحمن حيث توفرها على البنية التحتية للسيا

عدد االسرة الفندقية  الجانب التطبيقي نجذ أن المتغيرات االكثر جذبا للسياح في هذه الدول خاصة تونس  والمغرب في متغير االستثمار السياحي ثم

دة الخدمات السياحية ثم سعر الصرف الحقيقي كمقياس دال على مؤشر التنافسية الخارجي، ولكن بنسب قليلة وهذا نجوم كمقياس دال على جو 3.4.5

دة في الختالف مستوى الخدمات السياحية المقدمة من طرف الدول الثالث وهذا ما أثر على تفاوتها من حيث حركة السياحة الدولية الوافدة والزيا

 رها على النمو االقتصادي.الناتج السياحي وكذا تأثي

 Panel ARDL و  panel Dataنماذج  جودة الخدمات السياحية، تنافسية السياحة والسفر، النمو االقتصادي، الدول المغاربية، الكلمات المفتاحية:
Résumé Ce travail de recherche a pour objectif de mesurer l'impact de la qualité et de la compétitivité des services touristiques sur la 

croissance économique des pays du Maghreb. Tout au long de cette thèse, nous avons essayé de répondre à la problématique suivante : 

Dans quelle mesure la qualité et la compétitivité des services touristiques soutiennent la croissance économique des pays du 

Maghreb? Et pour y répondre, une analyse sectorielle pour le tourisme a été faite pour ces pays et pour les divers indicateurs de la 

compétitivité du tourisme et de voyage, y compris des indicateurs de la qualité des services touristiques, ensuite nous avons mesurés 

l'impact de certains de ces indicateurs sur la demande touristique des pays du Maghreb en utilisant le modèle Panel Data et la causalité 

TYDL pour étudier les indicateurs de la demande touristique sur la croissance économique pour l’Algérie, le Maroc et Tunisie pour la 

période allant de 1995 à 2017 en utilisant panel ARDL et la relation de cointégration Panel DOLS. A travers une approche descriptive 

des fondamentaux de l'économie du tourisme et la croissance économique, ainsi une approche analytique pour étudier l’état de ce 

secteur dans les pays du Maghreb et la simplification des indicateurs de la compétitivité touristique, puis une approche quantitative 

permettant de mesurer l’impact de la qualité et de la compétitivité des services touristiques sur la croissance économique. En effet, 

après la présentation des résultats de cette étude, nous avons constaté que les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc) possèdent un 
potentiel gigantesque et considérable en matière de tourisme. Cependant, nous avons constaté l’existence d’une disparité en termes des 

infrastructures touristiques et des services touristiques de bonne qualité qui peuvent attirer davantage de touristes. Par ailleurs, 

concernant le volet pratique, les variables les plus attractives pour les touristes dans ces pays notamment la Tunisie et le Maroc sont 

l’investissement touristique et le nombre de lits dans les hôtels (3, 4 et 5 étoiles) en tant qu’un outil de mesure de la qualité des services 

touristiques et le taux de change réel en tant qu’un outil de mesure de l’indice de la compétitivité externe. Par conséquent, ceci est dû à 

une différenciation au niveau des services touristiques fournis par les trois pays, ce qui a influencé le tourisme international, 

l’accroissement du rendement touristique et la croissance économique dans ces pays.  

Mots-clés: qualité des services touristiques, compétitivité du tourisme et des voyages, croissance économique, les pays du Maghreb, 

modèles De Panel DATA et panel ARDL. 

Abstract  The objective of this study is to measure the impact of the quality and competitiveness of tourism services on the economic 

growth of the Maghreb countries, Where the following adjustment was formulated, however the most effective and competitiveness 

of tourism services in support of the economic growth of Maghreb countries? For response, an analytical presentation was given to 

the relevant tourism relevance to these countries and analyzing various tourism and traveling indicators, including the quality of the 

tourism services, Then measure the impact of some of these indicators on the tourism demand of the Maghreb countries using the data 

panel and causal TYDL models and then measure the indicators of tourism demand on the economic growth of the countries studied 

during the period (1995-2017) Using the panel ARDL and the regression equation of common integration Panel DOLS, according to a 

descriptive approach to the fundamentals of tourism economy and economic growth Then the analytical approach to study the reality of 

the tourism sector in the Maghreb countries in addition to simplifying the indicators of tourism competitiveness, The quantitative 

approach to measure the impact of quality and competitiveness of tourism services through tourism demand on economic growth. After 

presenting the results of this study, we find that the Maghreb countries (Algeria, Tunisia and Morocco) have vast and common tourism 

qualifications and found convergent that can make them integrated tourism and non-competing among them However, it was a very 

noticeable disparity in terms of its availability on tourism infrastructure and the provision of tourism services of high quality and level 

which will attract more tourists , as for the practical side, we find that the most attractive variables for tourists in these countries, 

especially Tunisia and Morocco in the variable tourism investment. The number of hotel beds is 3.4.5 stars as a measure of the quality 

of tourism services and then the real exchange rate as a measure of the external competitiveness index. However, this is due to the 

different levels of tourism services provided by the three countries. This has affected their disparities in terms of international tourist 

arrivals, the increase in tourism output and their impact on economic growth.  

Keywords: Quality of Tourism Services, Competitiveness of Tourism and Travel, Economic Growth, Maghreb Countries, Panel Data 

Models and Panel ARDL. 


