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رزقنا حسن التوكل عليك، ودوام السعي إلى رضاك، وجنبنا  االلهم  

 وساوس الشيطان، وقنا شر اإلنس والجن، وهب لنا حقيقة اإليمان

 أسألك علما نافعا، ورزق ا واسعا  إنيم  الله، وارزقنا الخير والحالل،  

ق لبا خاشعا، ونورا ساطعا، وذرية صالحة، وشف اء من كل داء، اللهم   ، و

  ايماناإني أسألك درجات العليا، وارزقنا الجنة، واإليمان الخالص، و  

، و الخوف من غضبك، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، عبادتكل

إلى نبيك   إليك وو شوق ا   واسكنا الجنة مع الصالحين، اللهم زدنا حبا  

 ."محمد صلى اهلل عليه وسلم"
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 ق ال اهلل تعالى:" رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

                                                -91-لنملا".وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين     

 الصالة و السالم على أشرف المرسليننعم و  ال*الحمد و الشكر هلل عز و جلّ  على  

  ربه الذي بسنته    دسيد المرسلين و إمام المتقين صالة تامة زاكية تؤدي حقه و تزلفه عن   

 أنار لنا الدروب و اهتدينا إلى سبيل الحق.

 *أتقدم بأسمى المعاني الشكر و العرف ان ألستاذتي الكريمة التي لم تبخل علي

 .هراءهذا البحث  الدكتورة: زرواط ف اطمة الز  ضل في تبلورلها الفالتي   و  بالتوجيهات

 األستاذة: عدالة العجال  بالشكر البالغ الذي ال تسعه الكلمات إلى  أتوجه* و كما             

 ، أحسن جميلة، ولد محمد عيسى محمد ،مالحي رقية  على المساعدة القيمة و إلى  

 اآلنسة : أركام عائشة.  مديرة فرع التخطيط و االحصاء بوزارة السياحة

 *كما ال يفوتني التقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولها           

 مناقشة المذكرة لزيادة إثرائها العلمي.

 .﴿بارك اهلل فيكم جميعا﴾

 

 



:الكلمة تعمل العجب )طيبة أو سيئة(    

 فكم من كافر أسلم بكلمة طيبة....

و كم من عاص تاب بكلمة طيبة....        

    و كم ظالم أناب بكلمة طيبة....      

         ....أعطى و تصدق بكلمة طيبةو كم من تاجر        

و كم من مهموم انكشف غمه بكلمة طيبة....         

    ..و في المق ابل..*         

  .فكم من عالقة انقطعت بكلمة سيئة...       

....و كم من ق لوب زاغت بكلمة باطلة      

.و كم من كلمة أريقت دماء  بكلمة خاطئة...      

.من االسالم بكلمة منفّرة...و كم  ممن خرج        

اهدنا إلى الطيب من القول و إلى صراطك يا حميد﴾.  ﴿فيا رب    
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 المقدمة العامة:

املعلومات على املستوى العاملي، فكل  سواق، زيادة حركة األشخاص ،حرية و سرعةأدت العوملة إىل انفتاح األ*
العديد من الدول، فقد  ارتقت السياحة الدور الذي يقوم به القطاع السياحي يف أمهية هذه الظروف سامهت إىل 

انسانية تسمو باهلويات حضارية ثقافيةة من جمّرد نشاط مؤقت خيضع لرغبات األفراد و ظروفهم إىل ظاهر   

خاصةحتسني خدماهتا و  كتوجه جديد يسعى لالستمرارو  كجسر للتواصل عرب أحناء العامل   ،و املعارف العاملية  

بعد االهتمام الذي حياط بالقطاع متمثال  يف رسم خمططات تنموية، و تنفيذ عدة مشاريع استثمارية قصد تنشيط 
    الطلب و تنويع العرض السياحي.  

اخلدمة السياحية مما جيعل تعترب السياحة خليط من السلع و اخلدمات املتنوعة اليت أدت إىل تشعب و تعقد *
عة من الشروط و اجملهودات قصد تفّعيل القدرة التنافسية للقطاع على املستوى احمللي عملية تسويقها تتطلب جممو 

و على املستوى الدويل الحتالل مواقع  ملوارد خاصة منها احملروقاتللتعويض عن القطاعات األخرى حمدودة ا
 ريادية يف األسواق السياحية. 

 حمللية و األجنبية جاذب للعملة ا االسرتاتيجية يف كوهنا مورد هامأصبحت السياحة فلسفة جديدة تتضح أبعادها *
خلق فرص عمل مباشرة و غري مباشرة الرتباطها بالعديد من القطاعات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية مما دّعم 

البيئة. ت السلبية للعملية على اجملتمع وحركة التنمية السياحة قصد احلد من التأثريا   

عموما يف جمموعة من العمليات املتصلة من الصفقات البيع و الشراء اليت تؤثر يف حتديد  ةلسوق السياحيمثل اتت * 

ها ؤ  تنوي جمموعة من الساححني اقتناالطلب السياحي الذي يعترب الكمية اليتشمل عنصرين هامني تاألسعار و  
 قومات،املالذي يتمثل يف كمية من السلع و اخلدمات،  ن و العرض السياحيبسعر حمدد يف مكان و زمان حمدّدي

تشكل يف جمملها عرض خمتلف و باالعتماد على التوجه احلديث يف التسويق  اليت  طبيعية....إخلالعناصر ال
رسم اسرتاتيجية سياحية وفق طبيعة احتياجات الساححني بل  هبدفشبكة االنرتنيت و باستخدام وساحل االتصال 

لومات التسويقية احملدثة من أجل حتليل الظواهر بغية التأثري على قراراهتم.و تستخدم املع  

فالتسويق نشاط اداري فين تقوم به املؤسسات السياحية داخل الدولة و خارجها من أجل غزو أسواق، تعزيز *
عليه شرعت بني الساحح و اخلدمة السياحية ،و  و احلصول على عاحد مادي عرب تطبيق مبدأ التوافقمكانتها 

اجلزاحر إلحصاء ثرواهتا بغية استغالهلا و هذا يتم باالستناد إىل ما حتويه من موارد و امكانيات سياحية ضخمة 
 اهلدف منها جعلها ملتقى للتيارات و احلضارات املختلفة.
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اليب علمية بأس ةعلى ضوء هذا العرض و حملاولة معرفة أهم املتغريات االقتصادية املؤثرة على السوق السياحي*
تساعد على القياس جند النماذج القياسية اليت يتم استخدامها من قبل الباحثني لدراسة، حتليل و تفسري املتغريات 

على أساس موضوعي غري متحيز باالعتماد على بيانات معاجلة اليت متثل دعامة البحث  و تصنع االقتصادية 
عادالت مبسطة لفهم العالقات و توضيحها.قيمته و جودته العلمية تصاغ يف شكل رياضي عرب م  

 و يف هذا الصدد تعاجل الدراسة و حتاول حصر ألهم املتغريات كما و نوعا املؤثرة على داليت الطلب و العرض 

و التنبؤ مبسارها مستقبال. واقعها الراهن تشكل يف جمملها املناخ العام للظاهرة لتوضيح السياحي  

صياغة االشكالية التالية:و من هذا املنطلق ميكن  *   

  ؟بالجزائر ماهي محددات دالتي الطلب و العرض السياحي

و على إثر هذه االشكالية تندرج األسئلة الفرعية التالية:*  

؟على السوق السياحية بالطلب و العرض السياحي كيف يؤثر :1س -  

:ماهي أهم املتغريات املؤثرة على الطلب و العرض السياحي؟2س-  

؟يتم تقدير داليت الطلب العرض السياحيكيف :3س-  
إن الفرضيات اليت تقوم الدراسات هي: فرضيات الدراسة:  

تسمح بانتعاش القطاع  السوق السياحيةتوازنا سياحيا يف  خيلق الطلب و العرض السياحي حركة و :1 H 

   و فعاليته. 

 H  السياحية، االستثمارايلاملتغريات املؤثرة على الطلب و العرض السياحي: عدد الوافدين، اللي تتمثل أهم :2

السياحي، عدد األسرة ، عدد املشاريع السياحية.   

3 . باالعتماد على االحندار املتعدد بطريقة املربعات الصغرى العاديةيتم بناء منوذج قياسي :  H  

:أمهية بالغة تتمثل يف تكتسي هذه الدراسة  أهمية الدراسة:  

،تنشيط القطاع أجل حماولة حتليل واقع السوق السياحية و الوقوف على فعالية التدبري اليت اختذهتا اجلزاحر من-  

،آفاق و حتديات اليت يواجهها القطاع السياحي الوقوف على-  
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 بعضاالحصاحية قصد بناء مناذج قياسية لدراسة و تفسري  حماولة االعتماد على األساليب و األدوات القياسية -
،املتغريات املؤثرة على الطلب و العرض السياحي العالقات ما بني  

.ابراز املكانة االقتصادية للقطاع  و الدور الذي يلعبه يف عملية التنمية-  

من عدة قناعات أمهها: نابعاختيار هذا املوضوع  مبررات الدراسة:  

  ،اهلاحلة و النادرة بالرغم من أن وضعية القطاع الزالت متخلفة االمكانيات-

،التطورات اليت شهدها العامل يف قطاع السياحة خاصة مسامهته يف توفري مناصب شغل-  

،تأهيلها ملناطق التوسع السياحية لالستثمارقصد  2222آلفاق  ليت ختصها اجلزاحر للقطاع مبخططاألمهية البالغة ا-  

الدراسات املتخصصة يف جمال السياحية.ندرة و قلة -  

غاية إىل  1992اقتصرت الدراسة على واقع السوق السياحية باجلزاحر يف الفرتة املمتدة من : محددات الدراسة
كلما كان ذلك ممكنا.    للبلدان العربية السياحية و عرض مقارنة مع املؤشرات 2213  

العرض و الطلب السياحي، و االستقراحي من خالل عرض  يتم اتباع املنهج الوصفي لتشخيص منهج الدراسة:  

املؤثرة االقتصادية  تفسري العالقة ما بني املتغريات  و و حتليل املؤشرات االحصاحية و املنهج التحليلي قصد ربط
.زاحرجليف ا و العرض السياحيعلى داليت الطلب   

إن مصادر البيانات كانت خمتلفة من بينها:أدوات الدراسة:   

،املوضوع النظري أطريتللاألساسية  املؤلفات، املذكرات و املقاالت-  

تقارير املنظمات الدولية و مكاتب الدراسات املتخصصة،-  

،مديرة فرع التخطيط االحصاحي بوزارة السياحية ،االتصال مع بعض اهليئات االدارية كمديريات السياحية-  

،السياحيةاملتعلقة بالقطاع  وامراألو  املراسيم-  

  ،SSSS.) Eviews برامج حاسوبية : )-   

أهم الدراسات اليت سنعتمد عليها يف إجناز الدراسة:الدراسات السابقة:   

حالة  ظل التحوالت االقتصاديةيف  و مكانة السياحةأمهية  أطروحة دكتوراه حتت عنوانكواش خالد:   -1
آفاقه و ذلك باالستناد على النتاحج ناول فيها الباحث أمهية النشاط السياحي و ت (2222-2223)اجلزاحر 
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 وتوصل إىل ضعف القطاع باملقارنة مع بعض البلدان العربية كتونس و املغرب. احملققة عامليا يف القطاع
امهته يف ختصصها الدولة للقطاع و مقارنة بني الدول العربية تونس و املغرب من ناحية أداء القطاع و مس

الربامج التنموية . ، فتوصل إىل أن القطاع مل حيض باألولوية يف االقتصاد  

 -حالة اجلزاحر-ة املستدامة يتنمية السياحلعامر عيساين: أطروحة دكتوره بعنوان "األمهية االقتصادية ل-2
املستدامة و السياحةأمهية السياحة و آثارها املختلفة و إىل مفهوم التنمية تناول الباحث  (2229-2212)  

لكل من مصر و تونس و توصل الباحث إىل ضعف األداء إىل تطرقه لواقع السياحة يف اجلزاحر و  الدولية باإلضافة
 االقتصادي املبذولة مقارنة مع مصر و تونس.

راسة  وفقا لإلشكالية و من أجل االجابة على األسئلة املختلفة و مع األخذ بالفرضيات الدتقسيمات الدراسة: 
: فصلني كما يلي تقسم الدراسة إىل اليت انطلق منها البحث و بتطبيق  املناهج اليت مت حتديدها  

الطلب و العرض السياحي دداتالسوق السياحية و حم مفاهيم عامة حول تطرق فيه إىلسنالفصل األّول: -  

السياحية.تأثريمها على السوق و    

اسقاط علمي لواقع  ،ادوليا و حمليللقطاع يف شاملة حتليلية  احصاحيةدراسة شمل سيالذي و : الثاينالفصل -
و العرض السياحي باجلزاحر يف شكل منوذج قياسي من خالل استخدام بيانات احصاحية لفرتة حمدّدة حبيث  الطلب

االقتصاديةيتم صياغة النماذج القياسية و اختبار صالحيتها و حتليل النتاحج املتحصل عليها  من الناحية   

  ، االحصاحية و القياسية.

و يف اخلتام على ضوء الدراسة سنورد بعض النتاحج اليت نأمل أن تفيد الباحثني و متخذي القرار مستقبال. *  

السياحي، بناء منوذج قياسي.  التوازنالكلمات املفتاحية: السوق السياحية ،الطلب و العرض السياحي ،   * 
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 تمهيد :

  

*تعد السياحة  أحد اجملاالت اليت شهدت اهتماما متزايدا يف اآلونة األخرية ،و اليت أصبحت تشكل أحد الدعائم 
ل عليها من أجل الدفع بعجلة التنمية االقتصادية.األساسية املعو    

لثل نطةة متحبيث شمل مجيع نشاطاهتا و منتوجاهتا ت*كون السياحة نشاط صناعي و اقتصادي البد من سوق  
ساهم يف تنوعها و تعدد عناصرها ، و الذي يشكل عامال أساسيا لتحطيق مما بني األطراف املختلفة ،  ما االلتطاء

 التنمية السياحية . 

بل و عرض مطدم من ق الوطن،وافدين من داخل و خارج السائحني ه التألف السوق السياحي من طلب مصدر ت*
أجل  ا منخصائصهو  االسوق بكل حمدداهت بصفة عامةجل هذا الفصل ايعس،  فالوكاالت و املؤسسات السياحية

.   حتطيق التوازن السياحي  
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  ة.المبحث األول: الواقع النظري للسوق السياحي

عملية متشابكة متس  ايهتم هبا خرباء السياحة باعتبارهأحد املوضوعات اهلامة اليت  السوق السياحيعترب ت*
.السياحي الةلب و العرض لتطلبات ختضع فهيالةلب والعرض السياحي،   

.ةالمطلب األول: ماهية السوق السياحي  

منها :نذكر  اة الباحلثني هلرؤي: ختتلف تعاريف السياحة باختالف مفهوم السياحة-1  

ن احلاجة املتزايدة إىل الراحة : " ظاهرة من ظواهر العصر، تنبلثق م 5002تعريف جويري فرويلر : لسنة  1_1
  .تغيري املكان و التمتع جبمال الةبيعة، و االحساس هبا وكذلك اإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصةو 

و بطاؤهم يف أماكن تطع  سفرهم،تعريف املنظمة العاملية للسياحة: جمموعة أنشةة اليت ميارسها الناس أثناء  5_1
.1ى"أغراض أخر  أعمال أوأو من أجل  فراغ،الخارج بيئتهم املعتادة لغرض قضاء أوقات   

نذكر من بني هذه التعاريف ما يلي: مفهوم السائح و المنتوج السياحي:-5  

بينها:عدة نواحي من يشمل كربى اقتصادية  أمهية لتعريف السائح  :السائحتعريف  5-1  

يسافرون من أجل املتعة أو ألسباب صحية أو أسباب خاصة ألشخاص الذين ا مإهن األمم:عصبة  تعريف 5-1  

، ادارية ،سياسية ،أو رياضية ، أو غريها و كذا األشخاص الذين يسافرون من أجل حضور اجتماعات علمية  ،
.ساعة 52حىت ولو قضوا مدة أقل من باإلضافة إىل املسافرين  يف رحالت حبرية   

، فطد اعترب السائح كل شخص يزور بلد 1691قد أعيد تعريف السائح خالل املؤمتر الدويل السياحة لسنة  *و
باب التالية من غري قبول وظيفة بأجرة يف الدولة اليت يزورها سالذي يطيم فيه على وجه االعتياد ألي سبب من األ

  هذا:و يشمل 

،ساعة يف البلد حمل السياحة 52السياح الذين ميكلثون مدة أكلثر من  -  

ساعة يف البلد. 52أقل من أو الزائرون املؤقتون الذين ميكلثون  املتنزهون-  

الشخص الذي يسافر خارج حمل إقامته األصلية ألي سببتبعا هلذه التعاريف ميكن مشلها يف أن السائح هو *و   

و منيز بني:ساعة  52عن  لفرتة تزيدداخل البلد أو خارجه دية أو الدراسة سواء كان يف غري املكاسب املا   
                                                           
تخصص تقنيات كمية  ،دراسة حالة الديوان الوطني لإلحصاء السياحي، رسالة ماجستير:عبد الكريم قاسم،  ترقية السياحة في الجزائر 

1
 

. 23،23،ص  8991مطبقة ،جامعة المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر، دفعة    
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،خلإ..الديانة، الصحة. الزيارات، األعمال، الرتفيه،يكون غرضه  السائح:  * 

املؤقت، الالجئ، طالب االستطرار....إخل.املتنزه: يكون غرضه الدبلوماسية، العامل  * 

التسهيالت و تعرف على أهنا:" جمموعة من األعمال و النشاطات اليت توفر السائح الراحة الخدمة السياحية: 5-5  

.1عند شراء اخلدمات السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق السياحية بعيدا عن مكاهنم األصلي"  

اخلدمة السياحية  على أهنا :"جمموع الوسائل املادية  -عضو األكادميية الدولية للسياحة-يعرف السيد كاسرب *
.2"للسياحو حتطيق أهدافها، خلق استعمال اخلدمات  الضرورية لتأمني أو تسهيل اشرتاك الناس يف السياحة  

من أهم خصائصها:و  *  

،استحالة النطل و التخزين-  

،الزبونحضور  -   

،يف املدى الطصري عدم مرونة الةلب السياحي-  

مومسية الةلب السياحي.-  

لثل السوق بصفة عامة أحد العناصر األساسية للعملية التسويطية، حىت أنه مت: ةمفهوم السوق السياحي-1
اهلدف من التسويق يف اجياد األسواق و تنشيةها من أجل السعي حنو األهداف املسةرة هلا.ُخصص   

باملكان الذي يلتطي فيه الةلب املطدم من السائحني بالعرض السياحي املطدم من  انوعهعرف السوق أيا كان ت *
 قبل الوكاالت و املؤسسات السياحية.

:" جمموعة من املشرتين املرتطبني الذين لديهم حاجات و رغبات غري  ة بأهنايعرف رجال التسويق السوق السياحي*
.3اشباع رغباهتم من قبل املؤسسات السياحية"و  ميكن خدمتهم و الرغبة يف الشراء، مشبعة، و لديهم الطدرة و  

عتمد السوق السياحي على العناصر التالية:ت  * 

،لثل مكان لتصريف السلع و اخلدمات السياحية للمجتمعمت * 

.عدم حترك اخلدمة السياحيةب ميزتتعترب جزء من السوق بشكل عام، ت * 

                                                           
.81،ص8921: تقرير لجنة خبراء االحصائيات، عصبة األمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية عام 

1
  

.88، ص8991،واشنطن، 8العالمية، مفاهيم و تعاريف االحصائيات السياحية، دليل فني، رقم : منظمة السياحة 
2
  

.83، ص8992:حمدي عبد العظيم، اقتصاديات السياحة مدخل نظري علمي متكامل، الطبعة األولى، مكتبة الزهراء للشرق، القاهرة، 
3
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إىل أربعة اجتاهات:  ةاحيالسيو ميكن تطسيم السوق  * 

،معيار جغرايف: متلثل الدولة، الوالية، املدينة، مطصد السياحة...إخل-  

،.....إخلنس، احلالة االجتماعية معيار دميوغرايف: متلثل اخلصائص االحصائية للعنصر االنساين: كالعمر، اجل-  

،احلركة السياحية معيار الدخل الفردي: حيث يعترب عامال مهما للدفع بالفرد جتاه-  

السائح عند قيامه بالسياحة.عيار املنافع املرجوة: الغايات و املطاصد اليت يرغب هبا م-  

.ةالمطلب الثاني: أنواع و محددات السوق السياحي  

.ةأنواع السوق السياحي الفرع األول:  

خةوة دراستها وحتديدها مهمة جداق متداخلة فيما بينها، و توجد بينها عالقة مرتبةة، و تعترب سو الإن أنواع  *  

و أهم أنواع األسواق السياحية هي: ،  

  ،بلدهم االقليمية : عندما تليب السياحة حاجة املستهلكني احملليني ضمن حدودةداخلي ةسوق سياحي -1"

تطوم الشركات السياحية بتلبية حاجة السياح  حيث : اليت تدخل من خالل عملياهتاةجيخار  ةسوق سياحي-5
،جانباأل  

،أكرب من العرض اخلدمات السياحية عندما يكون الةلبالةلب:  ةملحوظ ةسوق سياحي -1  

.1"العرض: امكانية تطدمي خدمات سياحية لألجانب و احملليني ةملحوظ ةسوق سياحي-2  

يصبح التطسيم بالشكل التايل:البد من أن  ضمان نشاط السياحة أن يتم يف شروط مناسبةو من أجل *  

،خدمات املواصالت: حسب نوع وسيلة النطل: حبرية، برية، جويةسوق -1"  

،خدمات اإلقامة و االطعامو تتعدى إىل  سوق اخلدمات الفندقية: -5  

،نةطةمالتطليدية لكل ات باآلثار و الصناع ةمتعلط و هي سوق التحف السياحية: -1  

.2استشفائية أو رياضية" السوق اليت هتتم بالعالج و الرياضة: تكون يف شكل محامات معدنية-2  

                                                           
.34،ص3181األولى، دار أسامة للنشر، مصر، : عبد الكريم حافظ ،االدارة الفندقية و السياحية، الطبعة8  

: سعيد بن لخضر، استخدام نماذج االقتصاد القياسي في التنبؤ بمكونات السوق السياحية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير تخصص تحليل 3

.21،28،ص 3182اقتصادي و تقنيات كمية جامعة مستغانم الجزائر دفعة   
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حسب معيار املساحة: و  * 

  ،للعرض و الةلب ملوقع معني ةضيط ةسوق سياحي-

للعرض و الةلب السياحي. ةوطني ةسوق سياحي -  

نجد:فأما بالنسبة ملعيار البنية التحتية املستخدمة   "* 

.1"ة، ترفيهية، عالجية، هنريةحبري ،ةجبلي :ةسياحيسوق  * 

.ةمحددات السوق السياحيالفرع الثاني:   

  أصبحت تشكل جمجملها الظاهرة السياحيةيتعبارة عن مزيج من املتغريات أو احملددات ال ةالسوق السياحي *

من املمكن تلخيصها فيما يلي: و  

تعترب ناجتا عن السياحة و أهم مصادرها :: تدفق رؤوس األموال األجنبية-1  

الدولة مطابل منح تأشريات الدخول للبلد.*املدفوعات السياحية اليت حتصل عليها   

أخرى. خدمات لطةاعاتمة السياحية باإلضافة إىل االنفاق اليومي للسائحني مطابل اخلد  * 

.ائحنيرادات الفنادق من الس*اي   

 *مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف االستلثمارات اخلاصة بطةاع السياحة.

 توفر املستوى املالئم للنشاط السياحي، و خاصة ما يتعلق بتوفري آالتمعرفة ما مدى التطنيات التكنولوجية: -5"
  تساهم يف تسويق اخلدمة السياحية، و السهر على توفري العمالة و الكفاءات املناسبة لتشغيلها. 

بصفة عامة فإن االستلثمار األجنيب يف قةاع السياحة حطق درجة عالية من التطدم التكنولوجي خاصة يف *
اليت برجمت دورات تكونية عالية التطنية لليد العاملة.الفنادق   

ميلثل عنصر جذب سياحي، حبيث يوضح اإلثارة و البصمة الةبيعية، التنظيمية، التارخيية  اإلشهار السياحي:-1
للبلد، فهو يوصل املعلومات السياحية للمستهلك حبيث يعترب جزء ال يتجزأ من املخةط التسويطي و ال يتحطق إال 

                                                           
.883،ص8999من االقتصاد السياحي، الطبعة األولى، دار المجد ،عمان، : مروان محسن السكر، مختارات 

1
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بالتنسيق مع وسائل االتصال األخرى، جيب متيزه باالبتكار والتجديد، و وضع أفكار ذات عناصر مشوقة و حمفز ة 
   . 1"للسفر

نطصد هبا:" االجراءات اهلادفة جللب متعاملني جدد أو محاية الزبائن املعتادين، و جعلهم  الرتقية السياحية: -2
. 2أكلثر وفاء و انتماء"  

 * هتدف الرتقية السياحية إىل:

،و جلبه سائحإعةاء صورة سياحية للمنةطة و امكاناهتا لرتغيب ال"-  

،امتيازاهتاالتعريف باخلدمة السياحية الرائعة و مجيع -  

،تمكني من مراجعته و حتسينهالسياحي لل املنتوج على جتربةتعمل -  

.وضع قيمة مميزة للعالمة و الصورة-  

:و من أجل ضمان السريورة املالئمة للرتقية السياحية البد من * 

ختةيط جيد و توفري كافة الوسائل الالزمة للتنفيذ.-  

.3"للخةة املسةرة ضمان حتطيق نتائج مةابطةمراقبة و تطدمي الربامج الرتقوي من أجل -  

تنبط من الوقع أو الوسط االجتماعي نذكر منها:احملددات االجتماعية: تس-2  

  ،يف مطاصد السياحة األمن: نطصد به انعكاس عنصر األمن على تدفق السياح ويطاس جمدى تةور اجلرمية-

تشكيل الةلب السياحي. الصحة: تنعكس تةور الصحة و خدماهتا على توافد السياح و-  

 حبيث يؤثر على العرض و الةلب السياحي ة عموماالسوق السياحي هو أهم حمدد يكو ن الدخل الوطين:-9
تعترب مدخالت  حبيث ترقية النشاط الطةاع، و يستمر من أجل توسيع و حبيث حيو ل إىل االنفاق احلكومي على،

  احلكومية. فطاتالنو  ليت هي نواتج عن هذه االستلثماراتتظهر خمرجاته يف االيرادات السياحية ا للطةاع و

 

                                                           
: خالد كواش، مكانة و أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية )حالة الجزائر(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع8  

.21، ص 3113-3112التخطيط، جامعة الجزائر، دفعة    
.831، ص 8991السياحية و المتنزهات، الطبعة األولى، دار الحكمة، العراق، : مسعود الكتاني، علم 

2
  

  .22، 5005علي موفق، أمهية الطةاع السياحي يف االقتصاد الوطين، رسالة مطدمة لنيل املاجستري، جامعة اجلزائر،  الموفق،: علي 2
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  المطلب الثالث: خطوات دراسة و كيفية صناعة األسواق السياحية.

   .مرتطب فع السياحي البد من اتباع خةوات علمية دقيطة قصد تشكيل طلب جديدة  سياحية  خللق أسواق*

.ةالفرع األول: خطوات دراسة السوق السياحي  

األطراف التبادل حيث عترب أحد تتعترب دراسة األسواق من العناصر األساسية لنجاح النشاط التسويطي، فالسوق  *
دلنفسية السائح و كيفية تفكريه قصتوجه السلع و اخلدمات اليت تنتجها املؤسسات فتظهر جليا املعرفة احلطيطية   

.احلفاظ عليه   

الرغبات السياحية مع امدادهم  عملية استطةاب املستهلكني و خلق أهناال خترج عن نةاق  ةفدراسة السوق السياحي*
بكل املعلومات السياحية أي جهد تسويطي متواصل يو لد الطناعة باقتناء هذه اخلدمة السياحية، و للوصول إىل هذه 

شمل يف اخلةوات التالية:النتيجة البد من  مجع معلومات قي مة و فع الة تُ    

وف املنافسة: "و يكون ذلك من خالل مجع كل املعلومات و البيانات الكافية و الدقيطة عن التعرف على الظر -1
يف اجلزائر تشمل أعدادهم و دوهلم و خصائص منتجاهتم  للمشروعات السياحيةاملنافسني احلاليني و احملتملني 

مث حتديد املخاطر لتجنبها، و تذليلها و إبراز الفرص التسويطية الستغالهلا لسياحية و خةةهم التسويطية، و منا  

.1"ميتهاتنو   

لتحديد منها  سعيا  ،و اعةائه ديناميكية أكلثر التعديل بالطةاع السياحي، 51حتاول اجلزائر يف مةلع الطرن*
مطصد سياحي منافس ك ها البالد، و تفعيلت اليت تزخر هبا االختيارات املستطبلية من أجل تلثمني عطالين لإلمكانيا

  .اعاملي

       ترب السائح هو رأس  عمود الدراسة و من مث وجب أن يكون حمل الدراسة دقيطايع: التعرف على املستهلك-5
 تملني: عدد السي اح  احململتعلطة به باعتباره مستطبلها و منهااسياحية حيتاج إىل كل املعلومات طدم اخلدمات ال، فمُ 

العادة االستهالكية، الدخل الفردي.....إخل.، للطةاع، خصائصهم االحصائية  

يعترب عصب العملية التسويطية فوجود فجوة يسهل عملية الوصول إىل املستهلك، وحتديد " حتيد فجوة الةلب:-1
بشري العنصر الحجم االنتاج  خاصة ملا تكون اجيابية أي هناك طلب سياحي غري مشبع  فهو يتةلب جتنيد 

.2املؤهل الذين يعملون على حتليل السوق من أجل تسخريها خلدمة املؤسسة أو الطةاع السياحي"  
                                                           

جزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، تخصص تسويق ،جامعة حسيبة : :مسكين عبد الحفيظ، دور التسويق في تطوير النشاط السياحي في ال8

. 1، ص3181دفعة بن بوعلي قسنطينة، الجزائر،   

.1، 4:مسكين عبد الحفيظ، نفس المرجع، ص3  
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و الرغبات السياحية  حتديد امكانيات املؤسسة السياحية: معرفة الطدرة االنتاجية و سعة االستيعاب، احلاجات-2
  السياحية. اخلدمة املناسبة فأي برنامج يعتمد على الطدرة على  خةوة ضرورية من أجل اختاذ الطرارات

خةة انتاجية وفطا لطدرات املؤسسة، و تالؤمها و صياغتها يف شكل  علوماتاملمجع  وضع خةة االنتاجية:-2
يف السوق. مع نطاط قوهتا و ضعفها، و وضعيتها  

ةلباللتمكن من شغل الفجوات املوجودة يف ل من أجل االستغالل األملثل للمعةيات" وضع خةة تسويطية:-9  

.1احة"ملوارد املؤسسات املتاالسياحي، و استعمال أقصى   

تكييف طرق التمويل وفطا للخصوصيات اليت يتميز هبا االستلثمار السياحي تأطري و متويل املشاريع السياحية: -7
 و منه البد للدولة أن:

،فندقيةتبتكر منتجات مالية ذات خصوصية كطروض -  

فتحفِّز االستلثمارات بتخفيض نسب الفائدة املوجهة للطةاع.تدعيم متويل املشاريع السياحية -  

أساس النشاط السياحي عرب احلث على انشاء مراكز جديدة يعد التكوين للمورد البشري  دعم برامج التكوين:-8
 وإعادة النظر يف الربامج و تكييفها حسب احلاجات احلديلثة للسياحة.

 دعم الرتويج السياحي: إن هذه الوظيفة االسرتاتيجية جيب أن تسخر هلا جهود مبذولة و على مجيع"-6
توعية  و التدعيم بوسائل تطنية حديلثة مواسم ثطافية ذات بعد دويل، املستويات االنتاج السياحي عرب تنظيم

  .2"السكان بالنشاطات السياحية

السياحية.صناعة األسواق كيفية   الفرع الثاني:   

فاحلفاظ  إن املؤسسات السياحية الناشةة بالطةاع ال تكفي لدراسة األسواق، بل تعمل على خلق حاجة لتلبيتها*
من خالل: جديدة أسواقعلى وضعية املؤسسة أو الطةاع بصفة عامة يتحتم عليه خلق    

الذكية تتجه صوب الرغبات  عرب إثارة الرغبات الكامنة فاملؤسسات السياحية انشاء الرغبات و تنميتها:-1
 الكامنة فورا إلخراجها و تلبيتها قبل املنافسني.

                                                           
. 91،ص 3111: الحسن أبو مروان، التسويق السياحي ،الطبعة األولى ، دار السالم ،األردن ، 

1
  
 

.39: علي الموفق، مرجع سبق ذكره، ص 
2
  



 الفصل األول: السوق السياحية 

 
10 

لالقتصاد الوطين فهي قةاع مكو ن قصد جعل السياحة النشاط األساسي  5052تبنت اجلزائر خمةط آلفاق "*
السياحية البد من تشجيع االستلثمار عرب الدعاية  من ثروات زاخرة و مصدر للعملة احمللية و األجنبية لذلك

.1"لتأهيل اجلزائر كمطصد سياحي دويل منافس عامليا  

الرغبة  وحدها ال تصنع أسواق حطيطية، فضرورة وجود الطدرة على  اجياد الطدرة و العادة الشرائية و تنميتها:-5
 حتطيق الرغبة يف االستهالك السياحي تتحكم فيها العناصر التالية:

األهم ملستويات انفاقه، و مدى التحكم يف قرارات االستهالك فأصحاب يعترب احملد د  الدخل الفردي:-5-1
 الدخل املرتفع لديهم مرونة يف اختاذ قرارات الشراء عكس ذوي الدخل الضعيف.

لللثمن دور مهم يف اختاذ قرار الشراء، وجب وضع سياسات تسعري مدروسة بدقة مثن اخلدمة السياحية:5-5  

من توافق الطدرة الشرائية للمستهلك مع مثن اخلدمة السياحية.بغية خلق سوق سياحية البد  و،   

"فحاليا الصناعة السياحية ال تطتصر على التسويق، الرتويجاألمن السياحي و أثره على الدخل الفردي: -1  

.2املستهلك و توفري األمن السياحي"تعد ت إىل محاية  فطط بل، أو مثن اخلدمة السياحية   

سياحية إىل ل طاقة اخلدمة الع  فتشمل: املنتج السياحي، األمن السياحي، الدخل الوطين، فت*فصناعة السياحة 
تساعد على زيادة الفرص االستلثمارية احملل ية و األجنبية، و الذي ينعكس  االنفتاح اليت  يف ظروفحد ها األقصى 

 اجيابا على الدخل الوطين و على مستوى املعيشة.

.ةثار تنمية السوق السياحيالمطلب الرابع: آليات و آ  

السياحية آفاق و آثار لذا البد من االهتمام هبا و تنميتها عرب رسم برامج وسياسات تنموية. للسوق *  

 الفرع األول: آليات تنمية السوق السياحية.

 لغرض اجناح أي سياسة هتدف لتنمية السوق السياحية البد من االهتمام باجلوانب التالية:

يعد املوقع اجلغرايف العامل األساسي يف السياحة، فعلى أساسه حتد د نفطات الرحلة السياحيةاملوقع:  -1  

 إليه مهما كانت تكلفة الوصول إليه، و هذا بإعةاء شركات النطل مزايا، فجودة املوقع جتذب بالسو اح 
وضع الربامج السياحية.بالسياحي  يف التسويق للتدخل  

                                                           
.82: مسكين عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

راسات : موالي علي العلوي، مفهوم األمن السياحي و أثره على الدخل الوطني في مكافحة الجرائم السياحية ،الطبعة األولى ،المركز العوبي  للد3

. 81،ص8993االحصائية، الرياض،   
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بالديناميكية  نظرا ألن النشاط السياحي يتةلب موارد و يتميز السوق السياحيطبيعة و مصدر االستلثمار: -5
قد يكون املستلثمر غري مةمئن هلذا النوع من االستلثمار، باإلضافة إىل تغيري سياسي أو اجتماعي  قد يؤثر على 

 الةلب السياحي البد للدولة من تسهيل و تشجيع االستلثمار األجنيب خاصة يف هذا اجملال. 

على ضوء التحوالت اليت عرفتها اقتصاديات الوطن تويل اجلزائر اهتماما بالصناعة " الصناعة التطليدية: -1
التطليدية، كو هنا حلطة وصل بني املاضي وحاضر البلد، و كذا رمز اهلوية، و هلا دور ال يستهان به يف حتسني 

جناز العديد من املشاريع ملثال: و خلق مناصب الشغل ، و لطد شرع الطةاع يف ااملداخيل السياحية   

،غرفة 10توسيع شبكة غرف الصناعات التطليدية واحلرف إىل  -    

  ،مشروعا لدور الصناعة التطليدية عرب الرتاب الوطين 15تسجيل -

،حتسني موارد التموين باملواد األولية و التجهيزات و ابراز شبكات لتسويق هذه املنتجات -  

.1لنشاطات الصناعة التطليدية حمل يا، و دوليا"تنظيم تظاهرات ترقوية -  

 الفرع الثاني: آثار تنمية السوق السياحية.

 لتنمية األسواق السياحية دور كبري يف تفع يل دور الطةاع و تتضح جليا آثارها يف :

  منها ما يلي: آلثار االجيابية:ا-1

،حتطيق الرفاهية للسائح-  

،ميزان املدفوعات زيادة الدخل الوطين، و حتسني وضعية-  

،احلفاظ على اآلثار التارخيية و العادات و التطاليد، و االرتطاء هبا عامليا-  

،جعل اجلزائر مطصد سياحي منافس عامليا استطةاب السي اح، و-  

،ترقية و تنشيط الصناعات التطليدية ، و اثراء الرتاث اللثطايف-  

،األجانبزيادة استطةاب العملة الصعبة نتيجة تزايد دخول -  

امتصاص البةالة، بتوفري مناصب شغل عديدة.-  

                                                           
ادة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية، حصة منتدى التلفزيون بعنوان الصناعات التقليدية للجزائر، : مصطفى بن ب8

.3119قناة الجزائر الثالثة ، الجزائر، ماي    
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منها: السلبيةمن جهة أخرى ال ختلو أيضا من اآلثار  اآلثار السلبية: -5  

،االحنالل اخللطي نتيجة لتصادم األفكار و العادات -  

،ظهور آفات خةرية نتيجة التطليد و كذا األمراض الفت اكة -  

،األراضي الفالحية البناءات اليت غزت و استحوذ على -  

 ،و أخرى رديئة االنطسام الةبطي الذي تظهره لنا سياحة رفيعة املستوى -

ظهور عادات استهالكية يف الدول النامية ال تتناسب مع مستوى معيشتها.-  

.1فطدان اهلوية و التطاليد" -  

الصحة، اللثطافة..........إخل، * كما أن للسياحة تأثريات مباشرة و غري مباشرة على الطةاعات األخرى كالنطل  

غري معط د و  السياحة باعتبار منتوجاهتا مركب ، و اليت قد يصعب حصرها بسبب اخلصائص اليت تتميز هبا
 ملموس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8

.89: موالي عبد العلوي ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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 المبحث الثاني: العرض السياحي.

باملناخ، و هو يتميز الةبيعية اليت تتعلق يعترب العرض السياحي عموما كمية السلع و اخلدمات، أو حىت املطومات *
  خبصائص و وسائل لتنشيةه.

 المطلب األّول: ماهية العرض السياحي.

إن تعطد ظاهرة السياحة يرجع بالدرجة األوىل إىل تعطد املنتوج السياحي، و صعوبة : تعريف العرض السياحي-1
السياحي منها:و هلذه األسباب تعطد ت تعاريف العرض  ،املكان و الزمانحتديد عناصره، باختالف   

"جمموعة املعامل الةبيعية و عناصر اجلذب املختلفة يف منةطة معينة باإلضافة  :تملثل يفيالعرض السياحي ن إ*
..1املنةطة"و إقناعهم بزيارة هذه  السائحني،إىل اخلدمات املتنوعة اليت من شأهنا خلق رغبة لدى   

خدمات سياحية هبدف تنمية احلركة  ،رافقم ،وسائل جذب: " كل ما متلكه الدولة من مغريات و يطصد به أو *
.2السياحية الوافدة إليها من خمتلف دو ل العامل"  

يلي: يشمل ماف مكونات العرض السياحي: -5  

املستوى العام لألسعار: يعكس املستوى املعيشي للبلد والطدرة الشرائية ملواطنيه. 5-1  

يعكس تةور األجهزة املالية و املصرفية.مستوى اخلدمات املالية و التجارية:  5-5  

التسهيالت: كاحلصول على التأشرية، الدخول عرب احلدود.....إخل.5-1  

من و الصحة لألشخاص.التنمية الصحية: ضمان األ" 5-2  

عن اهلوية اللثطافية للبلد، و تساعد يف خلق مناصب الشغل. احلرف التطليدية: تعرب   5-2  

حتويه من جتهيزات و البد من أن تتناسب مع كل األشكال السياحية كاملخيماتطاقة اإليواء: و ما  5-9  

 ، فنادق....إخل. 

النطل و املواصالت: متلثل قدرة شبكة النطل: الربي، البحري، اجلوي على استيعاب الوافدين و تطدمي  5-7
. 3"الشروط الالزمة للرتفيه  

                                                           
.44، ص3111لى، الدار الجامعية ،مصر ، : محمد البنا، اقتصاديات السياحية و الفندقة، الطبعة األو

1
  

.18، ص8993الطبعة األولى، كلية السياحة، القاهرة،  : صبري عبد السميع، أصول التسويق السياحي،
2
  

.11: سعيد بن لخضر، مرجع سبق ذكره، ص
3
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ل قاعدة السياحة.املوارد السياحية: تتملثل يف العناصر الةبيعية و ما تنتجه العناصر البشرية لتشك   5-6  

 مزيج من عناصر غري متجانسة )مادية، خدماتية، بشرية....إخل( تتفاعل فيما بينها فالعرض السياحي عبارة عن *
.تكو ن اخلدمة السياحية  

السياحي. المطلب الثاني: محدّدات و تصنيفات العرض  

 الفرع األّول: محدّدات العرض السياحي.

يطصد جمحددات العرض السياحي العوامل املؤثرة يف املنتوج أو اخلدمة السياحية. -  

العوامل االقتصادية املؤثرة يف تشكل العرض السياحي:-1  

السعر: يوجد نوعان من السعر خيتلف تأثريها على العرض السياحي: 1- 1  

السياحي املعروض: حبيث يسمح ارتفاع أسعار اخلدمات السياحية إىل تنوع للعرض  سعر املنتوج1-1-1
 السياحي و حتسني مستوى اخلدمات املطدمة. 

يؤدي إىل منو رأسي للعرض السياحي يسمح بدخول مستلثمرين جدد يف اجملال السياحي بغية إلقامة مشاريع  "و *  

.سياحية جديدة لتحطيق مستوى عال من األرباح  

يف قةاعات أخرى يدفع باملنتجني إىل تلك ر لسلع اسعأأسعار السلع األخرى املعروضة: أي ارتفاع  1-1-5
  .1األسواق فينخفض عرض اخلدمات السياحية"

العامل التكنولوجي: تعترب التطنية العالية ضمان جلودة املنتوج السياحي و متيزها. 1-5  

احلكومية اخلاصة بالضرائب أو الدعم اإلعانات: تتأثر الكميات املعروضة بالسياسات و الضرائب 1-2 
  الذي يؤثر على السعر وعلى قرار املؤسسة يف مزاولة النشاط.

العوامل األخرى املؤثرة يف تشكل العرض السياحي:" -5  

  :طسم إىلتنتعد عامل جذب قوي و ، فا تأثري كبري على التةور السياحياألماكن األثرية و التارخيية: هل 5-5

،كاألجراس الرومانية  مواقع أثرية مرتبةة بكل اللثطافات و احلضارات االنسانية 5-1-1  

                                                           
.18: سعيد بن لخضر، مرجع سبق ذكره، ص 8  
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.1ن"مواقع أثرية خاصة غري معروفة من طرف السائحني يتجه إليها الباحلثو  5-5-5  

كممارسة شعائر دينية.  :وجود وقت فراغ باإلضافة إىل الدوافع اخلاصة أخرى:عوامل  5-5  

 الفرع الثاني: تصنيفات العرض السياحي.

 لطد مشل العرض السياحي: 

تصنيف روبرت النكارد: "حبيث حيتوي على ثالث عناصر هي:-1  

،جمموعة الرتاث املكو ن من املوارد الةبيعية، اللثطافية، الصناعية-  

،جمموعة التجهيزات: كوسائل النطل، االطعام واإلقامة-  

.2"جمموعة االجراءات االدارية املتعلطة بتسهيالت الدخول و اخلروج-  

تصنيف كريبندرف: حيث صنف العرض السياحي إىل: -5   

،"العناصر الةبيعية: املناخ، البيئة و احلالة اجلغرافية-  

.3األنشةة االنسانية : اللغة ، الدين ، التطاليد.....إخل." -  

للسياحة: اليت قامت بالتصنيف التايل:تصنيف املنظمة العاملية  -1  

،جلغرافيا، الصحراء.....إخل طبيعية،الرتاث الةبيعي: مناظر -  

،إخل.الرتاث الةاقوي التطليدي: كالةرق التطليدية يف استخراج املاء عرب طواحن اهلوائية..-    

،الرتاث البشري: املعةيات الدميغرافية، أمناط احلياة البشرية العادات ....إخل-  

،...إخلعرقية.، خصائص ديانات، لغاتاجلوانب االجتماعية: و ما حتويه من  -  

،: كتوفري األمن و التسهيالت لدخول و خروج السائحنيسياسية تنظيمية ،ادارية جوانب -  

.جوانب اقتصادية و مالية -  

                                                           
8

.811: مروان محسن السكر، مرجع سبق ذكره ،ص    
3 : Robert Lanquar, Le Tourisme International, 1er Edition, Pu, France, 1997, p40.  

:31: سعيد بن لخضر، مرجع سبق ذكره، ص 2  
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تصنيف جفري : صنف املنتوج السياحي إىل :-2  

،إىل نطةة الوصولل نطل السائح: من نطةة االنةالق وسائ-  

مدة االقامة خارج املطر املعتاد و التخةيط اجلغرايف للسفر و االقامة. -  

العرض السياحي. تسويق المطلب الثالث: خصائص و آليات  

لة من أجل عملية تسويطه ليات فعا  آيتميز العرض خبصائص  متيزه عن باقي املنتوجات األخرى و حيتاج إىل  *  

 و دفعه إىل السي اح. 

 الفرع األول: خصائص العرض السياحي.

ينفرد العرض السياحي خبصائص فريدة منها: *  

 على السائح االنتطال إىل مكان تواجد املنتوج السياحي. أن  عدم الطابلية للتخزين :أي -1"   

امكانية االحالل: و تعين استبدال منتوج بآخر ملثال: استبدال الفندق جمخيم صيفي.-5  

غري قابل للتغيري تبعا ألذواق و رغبات السياح يف املدى الطصري.قلة املرونة: -1  

املومسية: تتأثر املنتجات السياحية باملومسية اليت يشهدها الةلب السياحي. -2  

: العناصر الةبيعية، الصناعية، اخلدماتية املستطلة عن بعضها البعض، عكس استطاللية العناصر املكو نة له-2
 السلع األخرى.

املنتجني: هذه ميزة للمنتوج فمنهم من الطةاع كالفنادق و املةاعم مكاتب السفر و منهم خارج الطةاع  تعدد -9
 كمحةات الكهرباء، الوقود.....إخل.

املنافسة: خيضع العرض السياحي ملنافسة قوية عامليا بني البلدان على تسويق اخلدمات السياحية كما أن هناك  -7
".1السياحية داخل البلد الواحدتنافس حىت على صعيد املواقع   

االنتاج و االستهالك متزامنان: أي حيدثان يف نفس الوقت. -8  

 الفرع الثاني: آليات تسويق العرض السياحي.

: الركائز التاليةتعتمد على عموما اخلدمة السياحية لكنها  لتسويق اآلليات املستخدمةختتلف *  
                                                           

.813: مروان محسن السكر، مرجع سبق ذكره، ص 
1
  



 الفصل األول: السوق السياحية 

 
17 

املتملثلة يف : تعدد مكونات املنتوج السياحي العناصر البشرية املؤثرة، خصائص التسويطية للمنتوج السياحي: -1 
 االبداع ، التةوير ،األصالة، اللثطافة، توفر اخلدمات، التسهيالت املطدمة من الفنادق، الطيمة التارخيية األثرية.

دف إىل تشكيل الرغبة ته اليت هتء، قرائح من أفكار و مشاعراسالالصورة الذهنية للسائح: "تعرب عن ما حيمله -5
.1للسياحة، و اكتشاف املناطق السياحية"  

 *لذلك توفري قاعدة من املعلومات تعد مرحلة أساسية لتعميق الطناعات و املواقف السياحية.

"املنتج السياحي و اسرتاتيجية تسويطه: يعترب املنتوج السياحي العامل األساسي يف االسرتاتيجية التسويطية 1-1
يتةلب ذلك دراسات و قرارات واقعية مدروسة تعتمد على أمهية اخلصائص املكو نة للمنتج، و العمل على احملافظة 

 عليها و تةويرها . 

من بينها :و نتوج السياحي: العوامل املؤثرة يف تسعري امل  1-2  

قتها تساعد على اختاذ الطرار عند حتديد اهليكل السعري.التكاليف الفعلية: فد   1-2-1  

على فعالية التسويق مرهونا باألهداف املسةرة يف التشريعات و األنظمة احلكومية: كمدخل للرقابة  1-2-5
 االسرتاتيجية السياحية.

ستوى املعيشة و هذا االختالف يؤثر يف اختيار اخلدمة السياحية.و اليت تتأثر جم للسو اح:الطدرة الشرائية  1-2-1  

و مجع املعلومات األسعار للمنتجات البديلة: فالبلدان اجملاورة قد تعترب عامال منافسا البد من دراستها  1-2-2
 عن نفطاهتا و سياسات تسعريها و تسويطها و كذا اجلودة املطدمة.

انتعاش أو كساد يف االقتصاد يؤثر على مردود السياحة، و قد تشكل فرصاظروف االقتصادية: ال 8-3-2  

مهمة للطةاع. اأو خماطر   

منافذ التوزيع السياحي: تتملثل يف كافة أنشةة املؤسسات التوزيعية و نطل اخلدمات و التسهيالت املرتبةة  1-2-9
.2"باخلدمة  

السياحي: يتةلب جناح اسرتاتيجية الرتويج السياحي توفر معلومات عن االدارة االسرتاتيجية للرتويج  1-2-7
املهام اليت تستلزم الوضوح الواقعية الطابلية للطياس بصورة دورية دون امهال عملية التناسق التكامل بني عناصر املزيج 

 التسويطي.
                                                           

.11،ص3111: محمد عبيدات، التسويق السياحي مدخل سلوكي، الطبعة األولى، دار وائل ، األردن، 
1
  

.11،11،19محمد عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص :3  
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.ةالمطلب الرابع: تأثير قوى العرض على السوق السياحي  

يفسر جانب العرض يف صناعة السياحة ألسباب الرئيسية اليت تدعو إىل السفر فبدون مناطق جذب ال ميكن أن 
:التايلتطوم السياحة و هذا ما يوضحه الشكل   

(: جانب العرض يف صناعة السياحة .1-1الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

      
مؤسسة الور اق للنشر  ،الةبعة األوىل املصدر: عبد اإلله أبو عياش، التخةيط السياحي )مدخل اسرتاتيجي(،  

.128، ص 5002 لتوزيع، األردن،و ا  

 *فخلق صورة ذهنية عن املناطق السياحية املتاحة  للعرض أمر ضروري من أجل حتطيق األهداف املسةرة يف
 االسرتاتيجيات السياحية عرب االستخدام األملثل للموارد السياحية.

:التايل بالشكل ةتكون بنية العرض يف السوق السياحي *  

 

 االطعام واللهو  التجزئة التموين  مناطق الجذب النقل االيواء البنى التحتية

األحداث           مناطق جذب دائمة بنية مناطق الجذب السياحي  

مناطق جذب محددة.-  

مناطق جذب اقليمية.-  

مناطق جذب محلية.-  

.الطقس-  

المناظر الطبيعية.-  

الثقافة.-  

الضيافة.-  

المناظر الخالبة. -  

.المالعب الداخلية -  

الحدائق و المالهي. -  

األماكن المقدسة.-  

مراكز المؤتمرات.-  
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(: عناصر العرض السياحي.5-1الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة الور اق للنشر ، الةبعة األوىل املصدر: عبد اإلله أبو عياش، التخةيط السياحي )مدخل اسرتاتيجي(،  

.126، ص 5002و التوزيع، األردن،    

تسويطه و هذا يتةلب اليد العرض السياحي بكافة أنواعه حيتاج إىل دعامات و وسائل من أجل تصريفه و *
 العاملة ذات اخلربة الواسعة و كافة اجلهود املبذولة. 

، فيبطى سلوك اخلدمة السياحييبطى العرض السياحي من مشاكل الفائض و العجز يسبب االختالل يف التوازن "*
.1م باجلمود و اخنفاض املرونة"سالنشاط السياحي يتالسياحية يف   

 

 

                                                           
.13: محمد البنا ، مرجع سبق ذكره ، ص 

1
  

 المنتج السياحي

 العرض السياحي:

الخبرة السياحية. -  

رأس المال.-  

الموارد.-  

البنية التحتية. -التسهيالت –امكانية الوصول   

يالجذب السياح الضيافةحسن    
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 المبحث الثالث: الطلب السياحي.

معني  يف زمان و  الةلب عموما هو الكمية من السلع و اخلدمات اليت ينوي املستهلكني استخدامها بسعر*
فيه. لةلب السياحي تصنيفات و عوامل تؤثرلمكان حمددين، و   

السياحي.المطلب األّول: ماهية الطلب   

*يعر ف الةلب السياحي على أنه: "تعبري عن اجتاهات السائحني لشراء منتج سياحي معني ،أو زيارة  منةطة 
معينة أو دولة  حبد ذاهتا، قوامه مزيج مركب من عناصر خمتلفة الدوافع و الرغبات و الطدرات، امليول، احلاجات 

.1ةلب على منةطة معينة"يث اجتاهات الكون السياحيون من حالشخصية اليت يتأثر هبا املستهل  

أو منةطة معينة حتكمها  معني   منتجفالةلب السياحي إذن مجلة من الرغبات و الدوافع النفسية لشخص ما جتاه -
 ا، و تنشيةهاف إىل اثارهتد  هتالذي   ةو يطصد به السوق املرتطب دينيف مكان و زمان حمد   املطدرة املادية للشخص

خمتلف دول العامل لتحطيق أكرب حركة سياحية ممكنة. يفالدول السياحية يع من قبل مج  

*الةلب السياحي هو عبارة عن جمموعة من االجتاهات و الرغبات، ردود الفعل اجتاه منةطة معي نة، إذ يأيت دوره 
.باإلنسانبعد الدوافع األصلية اليت تطوم على أساسيات متعلطة  النمو السياحية.، و هذه امليول تؤثر على حركة    

الذين لألشخاص الكل ي على أنه:" العددالةلب السياحي (   Matheson and Wall   )لو لطد عر ف ك -

يسافرون أو يرغبون يف السفر ألجل استعمال التسهيالت و اخلدمات السياحية يف أماكن بعيدة يف جمال اقامتهم 
.2و أعماهلم املعتادة"  

التالية:س الةلب بواسةة النسب ايط *  

.[ 100* امجايل عدد السكان(÷ )عدد املسافرين املغادرين] املعد ل الصايف للسفر: -   

[. 100امجايل عدد السكان( *÷ املعد ل اخلام للسفر: ] )عدد السفريات )الرحالت(-   

[. 100املعد ل اخلام للسفر( *÷ لسفر: ] )املعد ل الصايف للسفرامعد ل تكرار  -   

بل من قو املرتطبة  املطتنيةالناحية االقتصادية الةلب السياحي بصفة عامة يتملثل يف كمية السلع و اخلدمات  من*
.  السائحني يف مكان و زمان معني 

                                                           
.39: محمد عبيدات، مرجع سبق ذكره ، ص 

1
  

-3119: عامر عيساني، األهمية االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة، رسالة مقدمة لنيل أطروحة دكتوراه ، جامعة باتنة، الجزائر، دفعة 3

.33، ص3181  
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ما يلي: ة من خاللأسباب الزيادة يف الةلب السياحي، و اليت من شأهنا أن تنش ط السوق السياحي *لعل  

،االجازات مدفوعة األجرزيادة أوقات الفراغ ،  -"  

،لإلنفاقزيادة الدخل الطابل -  

،سهولة و امكانية الطدرة على التنطل -  

،األسعار اليت متلثل تكاليف السفر و االقامة-   

،الصفات الدميوغرافية املختلفة ملثل:  العمر، اجلنس ، احلالة االجتماعية ...إخل-  

.1"و املؤسسات السياحية وطرق تسويطهاض من قبل الوكاالت عر  اخلدمات املتميزة اليت تُ -  

أنواع و خصائص الطلب السياحي.المطلب الثاني:   

 الفرع األّول: أنواع الطلب السياحي.

إن السوق السياحية ال متلثل وحدة متجانسة بل فكرة مركبة من عدة أسواق جزئية وفرعية تدعى "شرائح السوق" *
سلوكية متماثلة.و هي جمموعات من املستهلكني ذات خصائص   

ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من الةلب السياحي:و *   

 النوع ،الوقت النظر عنعلى اخلدمات السياحية بصرف به الةلب االمجايل الةلب السياحي العام: يطصد "-1
بالعملية السياحية الكلية و ليس بنوع حمدد . من الةلب هذا النوعيرتبط  املدة وعليه أو  

السياحي املشتق: يرتبط باخلدمات السياحية املك ملة أو املكونة للربنامج السياحي كالةلب على الةلب  -5
.خلالفنادق، أو الشركات الةريان.....إ  

رغباته و احتياجاته  السائح إلشباعطلب السياحي اخلاص: هذا النوع يرتبط بربنامج سياحي معني  حيدده -1  

.2"و يطوم هذا الربنامج إلشباع الرغبات  

 

 

                                                           
.24: خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

. 12: محمد عبيدات ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
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(: العالقة بني خمتلق أنواع الةلب السياحي:1-1يوضح الشكل ) و*   

 

  

 

 

   

 ص،1666حمسن السكر، خمتارات من االقتصاد السياحي، الةبعة األوىل ، دار اجملد، عمان ، املصدر: مروان
152.  

.السياحي الفرع الثاني: خصائص الطلب  

اليتُ ٌأجريت يف دول خمتلفة أن له خصائص الزمة نوردها فيما يلي: السياحي أثبتت دراسات الةلب*  

املرونة: تعين درجة استجابة الةلب السياحي للتغريات يف هيكل األسعار أو التغريات يف األوضاع  "-1
االقتصادية ، و يعد زيادة التدفق يف السياح معه األخذ بعني االعتبار نوعية اخلدمات املطدمة طلب عايل 

 من حيث املرونة.

و الذوقية للمستهلكني  السياسية، التغريات األمنيةى استجابة الةلب للظروف االجتماعية، مدفاحلساسية:  -5
.رو اليت يةلق عليها التغري يف أمناط السف  

التوسع: مييل الةلب السياحي العاملي إىل التوسع و الزيادة من سنة إىل أخرى تبعا للظروف االقتصادية -1
زايد أوقات الفراغ.مستوى املعيشة، ت االتصاالت ارتفاعباالعتماد على التطدم التكنولوجي الكبري يف وسائل النطل   

املومسية: كموسم الذرة موسم الكساد اليت تؤثر يف اجتاهات و حجم الةلب تعود أسباهبا إىل املناخ  العوامل  -2
  .1"التنظيمية للدول املصدرة

عدم التكرارية: أي أن السائح إذا حطق املنفعة و الرغبة السياحية يف تلك املناطق هذا يعين أنه لن يكرر  -2
حتطق اشباع آخر.التجربة بل يفضل مواقع أخرى   

املنافسة: تتسم بةبع السيادية خاصة يف البلدان اليت حتوي مواقع أثرية جذابة للسي اح.-9  

                                                           
1  .14:علي الموفق، مرجع سبق ذكره، ص 

   

 الطلب                           الطلب

 السياحي                        السياحي

 الخاص                             العام

الخاص السياحيالطلب   

السياحي المشتقالطلب   
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سلوك السائح.المطلب الثالث: كيفية دراسة   

عند تنفيذ احلمالت  ال تطصر استخدام حبوث التسويق على دولة سياحية جمفردها، يتم ذلك بصفة تعاونية*
التسويطية هبدف جذب السي اح، و هناك بيانات جيب توفرها للمسؤولني عند وضع اخلةط التسويطية هبدف اجراء 

 حتاليل السوق التالية:

و يغةي ذلك نصيب قياس حركة السياحة الفعلية و التنبؤ حبجم احلركة املتوقعة من السوق إىل اخلارج  -1"
 التكاليف الطائمة بالبحث  و ايراداهتا املتوقعة.

البيئة و احملددات السائدة ملثل االعتبارات االجتماعية و الطانونية االقتصادية السياسية و من الضروري النظر -5
.1و أمناط منفصلة أو خمتلفة و ليس كمجتمع واحد"إليه كوحدات   

املستمر يف خصائصه  أنه العمود الفطري حلركة السياحة هذا باإلضافة إىل التغيرييفتنبع أمهية حبوث السائح "*  

و رغباته مما يتةلب استمرارية حبوث التسويق املوجه إليه لزيادة التأثري على قرارته املتعلطة بالسفر، حبيث تلطي  
الضوء على العوامل اليت قد متنعه من زيارة للمنةطة، ليدرك و يكو ن بصفة شاملة عن شعور السائح قصد حتفيزه 

  .2"هتالزيار 

سلوكه البد من مراعاة  ء هو جزء فطط من عمل اختاذ الطرار فعند دراسةجيب مالحظة إقبال السائح على الشرا*
  التساؤالت التالية:

أين و كيف و حتت أي ظروف متت عملية االقتناء للخدمات السياحية؟ -  

؟أثناء تفكريه جمشروع سياحي السائح يتخذها  اليت تسلوكياالماهي  -  

األسئلة حىت يتمكن رجال الدعاية من فهم العملية التسويطية منالبد من حماولة الوصول إىل إجابات عن تلك  *  

 الزاوية االجتماعية و الرتكيز على حاجاته و كيفية ارتباطها بالتسويق.

للتطدم التكنولوجي احلديث ولطد زادت احلاجة إىل دراسة سلوك السائح يف السنوات األخرية بصفة خاصة نظرا "*
خمة سياحية وتفادي فشل منتوجاهتا فالدعاية السياحية تنجح إذا ارتكزت من أجل رؤية جديدة الستلثمارات ض

 على فهم تنو ع اللثطافات البشرية باعتبارها عامال له دور مهم يف تكو ين قرار السفر إىل وجهة ما.

                                                           
. 44،41عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص : مسكين

1
  

.13: خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص 
2
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*توجه االهتمام إىل استخدام البحوث الدوافع للكشف عن العوامل الكامنة وراء تصرف السائح لتفسري سلوكه 
.1"السياحة(دوافع الشراء، العوامل املصدرة لطرار )  

بغية الرتكيز على االدراك احلسي للفرد و الطوى احملر كة له غالبا ما تكون حمجوبة بعوامل قد ال يود االفصاح  *
. و استغالهلا حتفيزها عنها، وبل توجد صعوبة يف حتديدها فتس لط عليها الضوء للعمل على  

يف ميدان السياحة ملثلما هو احلال يف أوجه النشاطات األخرى فإن سلوك الفرد يتأثر بدرجات متفاوتة بعدة -
مؤثرات اجتماعية يف مطدمتها الدرجة االجتماعية، و اليت من املمكن اخلروج عنها كاحلجز يف فندق عايل اجلودة 

لتفاخر و التعبري عن ذاته بشخصية خيالية. األثرياء بسبيل انيالسائح تستطةبأو قضاء االجازة يف منةطة   و 

.ةالمطلب الرابع: تنشيط وتأثير قوى الطلب على السوق السياحي   

العناصر تكو ن سياسة   التنشيط السياحي يشمل كل من الدعاية و االعالن العالقات العامة ففي تكامل هذه*
 التنشيط السياحي منها:

الدعاية: هتدف الدعاية اخلارجية إىل التطريب بني العرض السياحي و الةلب السياحي جمعىن أهنا تعمل "-1
على ايصال ما يكون عرضا سياحيا داخل الدولة السياحية إىل السائحني احملتملني يف األسواق السياحية 

ما يلي:هذا بواسةة  السياحية املتاحة و يتم باإلمكانياتاملختلفة حبيث تؤدي إىل خلق التعريف   

،العمل على خلق و توجيه الةلب-  

  .تطدمي معلومات كافية عن مدى، نوع، كيفية العرض السياحي و هذا بصدق تام -

 و اشباع  االعالن: تنفق عليه جزء كبري من األموال قصد ضمان وصول الرسالة االعالنية يف موعدها املناسب-5
 األسواق جمختلف شرائحها.

العالقات العامة: هتدف إىل خلق صورة للدولة السياحية  بصفة مستمرة عرب: املسابطات ، اهلدايا، الرحالت  -1
.2"اللثطافية، انتاج األفالم  السياحية.....إخل  

و منه من الضروري  سوق خمتلفة عن األسواق األخرى اليت تعرض سلعا وخدمات خمتلفة ةعد السوق السياحيت *
.ات االقتصاديةياحي و الشكل التايل يوضح العالقدراسة الةلب الس  

 

                                                           
.14: عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

.34جع سبق ذكره، ص  العظيم، مر: حمدي عبد 
2
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.ة(: العالقة بني الةلب و السوق السياحي2-1الشكل )  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

.10، ص1666 ،دار النشر و التوزيع، األردن الةبعة األوىل، املرجع: خالد مطابلة، فن الداللة السياحية،  

*جما أن الةلب ميتاز باملرونة العالية فهذا يعين أن رغبات السائحني تنتج العديد من اختالالت التوازن يف السوق 
العاملية على مدار السنة فهي مسة طاغية يصعب التغلب عليها ألهنا تتأثر بعامل املناخ و تلجأ الدول إىل التخفيف 

األسعار، األحداث الرياضية يف مواسم غري الذروة.خفض  ،املهرجانات،ت من حدهتا عرب تنظيم احلفال  

 

 

 وهمية االجتماعية الثقافية

 

 الخبرات السريعة         تفضيالت             االشاعة

 الصورة الذهنية

السوق 

ةالسياحي  

 الدوافع

الدراكا  

 التوقعات
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 خاتمة الفصل األوّ ل:

تسم بالديناميكية و اليت يتفاعل معها الةلبتتتنامى احلركة السياحية اليت تسود اجملتمع الدويل يف سوق *  

قصد العمل على حبيث يتأثر كالمها بتغيريات السعر وعامل  املنافسة، و للسري خبةى ثابتة و العرض السياحي  
. و االعالمية من السياحة حتطيق أهدافها االقتصادية، االجتماعية  

يتوجه التسويق السياحي و الفندقي كإحدى اجملاالت التةبيطية للتسويق الذي يساهم يف تفع يل دور العرض *
االسرتاتيجيات واملخةةات يد عم  السياحي ،وتنشيط الةلب على املنتجات السياحية، و هذا خللق توازن سياحي

.على املستوى احمللي و العاملي رياديةو حيطق األهداف املسةرة  و من أمهها تدعيم املواقع ال السياحية التنموية  
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 تمهيد:

 

االجتماعية  ،للتطور احلضاري لشعوب العامل مبا تتضمنه من أبعاد انسانية اقتصادية واضحة تعكس السياحة صورة*
 مع باقي القطاعات وال ميكن مزاولة هذه النشاطات دون هياكل تسهر على توفري تكاملهاالثقافية  فضال عن و 

.السياحي لبمجيع الشروط  الالزمة لتكثيف العرض و تنشيط الط  

، و التدفقات النقدية الضخمة على املستوى العاملي، العريب و الوطين  ةالتطور الذي شهدته السوق السياحي*
و املستثمرين فقد خصصت اجلزائر مبالغ ضخمة من أجل النهوض بالقطاع تنميته الباحثني جعلها حمط اهتمام  

كس على عملية اجلذب السياحي للسّياح األجانب االقتصاد مما ع ركيزةو العمل على تطويره قصد جعله    

اخلام. الناتج احمللييف  و بغرض املسامهة احلقيقيةتنويع العرض السياحي و   
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.لمبحث األول: واقع السياحة في العالم و الجزائرا  

عي، الثقايف.....إخل  و منه االجتمااملختلفة على النشاط االقتصادي،  تزداد أمهية السياحة يف العامل و تأثرياهتا*
اخلاصة هبا على الصعيد الدويل و الوطين قصد رسم السياسات دراسة كافة املؤشرات االحصائية  برزت الضرورة إىل

  .املناسبة ت، و اختاذ القراراو االسرتاتيجيات املستقبلية

احة العالمية.السي مؤشرات تطور: المطلب األول  

 0991مليار وافد سنة  634ازداد توافد السّياح من فقد  رية خيف اآلونة األشهدت السياحة تطورا ملحوظا *
.من خمتلف أحناء العامل 3103يف هناية سنة وافد  مليار 0611قارب إىل ما ي  

:)مليار وافد( (3103-0991 )خالل الفرتة املمتدة  : يوضح توافد السياح العاملي (0-3)و املنحىن  *   

 
 

.(8-0امللحق)املصدر:   

.(3131-0991ية خالل الفرتة املمتدة ) (: يوضح تطور العائدات السياحية العامل3-3الشكل )  
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(.8-3امللحق)املصدر:   

من  ارتفاع ملحوظ يف العائدات السياحية  على املستوى العاملي صاحبه السياحفالتزايد املستمر يف تعداد *
على الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه السياحة يف  مليار دوالر سنويا و هذا يدل 898.31إىل  304.41

مليار وافد  896فقد سجل اخنفاض السّياح إىل  3118االقتصاديات العاملية إالّ أهنا تأثرت جّدا بأزمة   

مليار دوالر بسبب اجلمود الذي شهده القطاع االقتصادي على املستوى العاملي و خاصة  493.01و 
أن تصل العائدات السياحية إىل  3131املنظمة العاملية للسياحة تتطلع يف سنة  ، كما أناالستثمارات السياحية

.مليار دوالر 0411  

يف خمتلف أحناء العامل  لذا وضعت املنظمة  يف اآلونة األخرية شهد قطاع السياحة تزايد و تعدد الوجهات السياحية*
ثر اجتماع فريق العمل املختص و فريق إاقرتاحها و اليت مت ، لوجهات السياحية هلذه ا املعايري العامليةالعاملية للسياحة 

للوجهات السياحية و ذلك ب: حملاولة التوصل إىل صورة 3103فيفري  3العمل يف املعايري الدولية املشرتكة يف   

،حتقيق أقصى قدر من املنافع االجتماعية و االقتصادية للمجتمع املضيف-  

،التسويق السياحي بكافة أنواعهو مزاولة نشاط  املعارف االنسانيةتعزيز منافع السّياح من الرتاث و -  

،املناخ تغري مع التأقلم حتقيقو  اعداد قضايا حول البيئة للحد من اآلثار السلبية عليها-  

  توفري سالمة وأمن السياّح.-
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.المطلب الثاني: التجربة التركية في السياحة  
اميكية يف االقتصاد الرتكي حبيث وصلت االيرادات سنة *تعترب السياحة من القطاعات األكثر دين

متتلك تركيا أكثر و مليون زائر، 03.8و ازداد عدد الوافدين إىل    34611111€إىل  3103
يف السوق العاملية  و حتتل املرتبة السادسة من بني أكرب الوجهات السياحية يف العامل. 01 %من   

تنمية اخلماسية اليت وضعتها منظمة التخطيط الوطنية الرتكية ألكثر من عقود تطبق تركيا خطط الو * 
 حتت اشراف وزير السياحة  و هذا من خالل :

،اجراء البحوث و مجع االحصاءات-  
،تدريب للعمل على حتسني كفاءات عمال القطاعالتنظيم عملية -  
،للتأكد من محاية البيئة جلان من خالل عمال اهليئات العامة، السلطات احملليةالدورية ألتابعة امل -  
  .تعزيز دور االطار القانوين خاصة فيما يتعلق مبتابعة االستثمار السياحي-
 وحوايل  3118مليون يورو سنة  611 ميزانية السياحة من قبل وزارة الثقافة و السياحة و بلغت حوايل خصصت*

فسح اجملال لالستثمار اخلاص يف خطة أن الدولة تنفصل عن رعاية القطاع ل بسبب 3103مليون دوالر  سنة  91
حتشد فيها القيم الثقافية من أجل تعزيز املواقع السياحية اليت  3132تنمية على مجيع املستويات اليت متتد إىل غاية 

  مقصد سياحي. 062بلغت 

(.3103 - 3111 )(: يوضح تطور السياح الوافدين لرتكيا خالل الفرتة املمتدة 3-3)والشكل   

 
(.8-3: الملحق)المصدر  
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مليار  3111.09مع استثمار سياحي قدره  3103وافد إىل تركيا مع هناية سنة  081412111تسجيل فقد 
    0098.41غ املالية حبيث بل يف فرتة األزمة هجل اخنفاضس   ضح جليا تزايده املستمر إال أنه حبيثالذي يت دوالر

.3119يف سنة  مليار دوالر    

:رتكياب تطور االستثمار السياحييوضح  (6-3الشكل )و   

 
 

(.8-6املصدر: امللحق )   
 

(:3103-3111خالل الفرتة الزمنية ) الرتكي اخلاممسامهة القطاع السياحي يف الناتج يوضح  (:2-3) و الشكل  
 

 
.(8-2املصدر: امللحق )   
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  3118 ض شديد سنةاخنفااد سنويا إال أنه مت تسجيل يف االقتصاد تزد القطاع السياحيمسامهة نالحظ أن *
  .يت اجتاحت العامل و مجيع قطاعاتهاألزمة املالية ال ناجم عن %3.01 وصل إىل 

  .في الجزائر المطلب الثالث: واقع و تنظيم السياحة

إن اجلزائر حتتوي على موارد سياحية ال يستهان هبا و رغم هذا ال زال القطاع يعاين من عجز و عدم الفعالية يف *
.و هذا يعود إىل سوء التسيري د الوطيناالقتصا  

األول: واقع السياحة الجزائرية. فرعال  

يف عملية احصاء ثرواهتا السياحية منذ االستقالل بغية استغالهلا و جعلها تساهم إىل جانب  اجلزائر شرعت"*
الذي مت مبوجبه  0944القطاعات األخرى يف عملية التنمية  و كان ذلك مباشرة بعد صدور امليثاق السياحي سنة 

لنشاط السياحي و اليت منها: ل يساساألحتديد األهداف الضرورية للتنمية السياحية  و تعترب املوارد   

ل مركزا حموريا يف املتوسط حتت حبر األبيض  املعطيات اجلغرافية: تقع اجلزائر يف الضفة  اجلنوبية الغربية حلوض-0
جعل اجلزائر ملتقى  الثقافية  و املميزات االجتماعية ،االقتصادي ا اجلغرايفافريقيا ونظرا لطابعه يفاملغرب العريب و 
كلم   0311سواحل متتد على طول سهول، هضاب و  ،التيارات املتنوعة فتزخر جببال شاهقة للحضارات و  

.1"للنباتات مناخ متوازن قاري و تنوعو   

  و يف التنمية االقتصادية و االجتماعية التنمية السياحية النقل و املواصالت: متثل أحد العوامل اهلامة املؤثرة يف-3

تقدم الدول أو ختلفها و تزداد أمهيتها يف اجلزائر اليت تدل على للدول حيث أن كفاءة خدمات النقل من املؤشرات 
ئر قد حققت اجلزادمة كافة النشاطات االقتصادية و واصالت خلمن املنظرا لشساعتها و اليت تتطلب شبكة واسعة 

 اجنازات هامة يف النقل الربي، البحري و اجلوي.  

االتصاالت: فشبكة االتصاالت السلكية و الالسلكية متتاز بتقدمي خدمات حملية و دولية متميزة على مستوى "-3
  ة.عامليعال من الكفاءة كالربط التكنولوجي باألقمار الصناعية و بشبكة االنرتنيت ال

حتتوي على و املؤهالت اليت متتع هبا اجلزائر جتعلها قبلة سياحية حملية و أجنبية  ملواردفامناطق التوسع السياحي: -6
مبساحة  0988نوفمرب  12الصادر بتاريخ:  333 -88منطقة توسع سياحي مبقتضى املرسوم رقم  016حوايل 

خلصائصها  امصدر للمياه املعدنية مسجلة و مصنفة نظر  313هكتار باإلضافة إىل  68113إمجالية قدرها 
.   2الكيميائية  و الفيزيائية على مستوى الرتاب الوطين"  

                                                           
.531: خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

.541: عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، ص 
2
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  30و 3119جويلية  39و الصادر يف   19-334مت ادراج  منطقيت  توسع جديدة مبقتضى املرسوم رقم  *

جلميع  لتصبح املساحة اإلمجالية 3101جويلية  39 الصادر يف 01-031 منطقة توسع مبقتضى املرسوم رقم  

.)مع العلم أن منطقتني ما زالت قيد الدراسة (تتم عملية هتيئتها هكتار 23913.33 ق السياحيةاملناط   

الفرع الثاني: تنظيم قطاع السياحة بالجزائر.    

باعتبار قطاع السياحة اقتصادي هام و حساس فقد ساير املراحل اليت مر هبا االقتصاد الوطين فهو حيتوي على:  *
الشباب و الرياضة إىل غاية دجمت يف ادارة قطاع ادارة القطاع السياحي أ   0943ركزية: منذ االدارة السياحية امل -0

تغيريات على املستوى احمللي و املركزي  حيتوي شهد القطاع اصالحات و  0944ميثاق  و بعد صدور 0946
ظيم و املراقبة السياحية.مديرية التن على مديريات وهي: املديرية العامة لإلدارة، مديرية التهيئة السياحية و  

اإلدارة السياحية احمللية: و هي تتكون من املندوبيات و الوكاالت  اجلهوية اليت أصبحت تسمى فيما بعد -3
.البلديات( و الواليات)على املستوى احمللي  عملية  تنمية القطاع السياحي باملديريات  الوالئية للسياحة اليت تتوىل  

طار توجهات امليثاق السياحي يتطلب باإلضافة إ: إن حتقيق األهداف املسطرة يف مؤسسات القطاع السياحي-3
متابعتها  مبؤسسات تتكفل بإجناز املشاريع،  إىل النظام االداري )اهليكل االداري( الذي يسري و ينظم القطاع  

 و استغالهلا لتحقيق األهداف املسطرة منها: 

ية أنشأهتا الدولةيعترب هذا الديوان مبثابة أول مؤسسة سياح  :(ONAT) الديوان الوطين للسياحة اجلزائرية 3-0  

للرقابة على  0943أوت  32املؤرخ يف  31.43مبوجب األمر رقم  0943كان ذلك يف سنة تنمية القطاع و قصد 
 أصبح يعمل حتت وصاية الوزارة و له مهام الدعاية 0946اهليئات واملؤسسات اليت تزاول النشاط السياحي و بعد 

 و االشهار السياحي و متابعة اجناز املشاريع و االستثمارات السياحية.

املؤرخ  036.48مبوجب األمر رقم  0948نشأت هذه الوكالة سنة : ا  ( ATA الوكالة السياحية اجلزائرية)  3-3  

تسيري وهي مكلفة بتنظيم الرحالت و النزه عرب الرتاب الوطين و تقدمي اخلدمات السياحية و 0948جوان 03يف   

.بعض الفنادق   

املؤرخ  19.11هذه الشركة مبوجب األمر رقم  أ سست :( Sonatour )الشركة الوطنية للسياحة والفندقة 3-3   

و أوكلت هلا مهام كضمان اخلدمات العامة، اصالح الوحدات السياحية، تنسيق و مراقبة 0911جانفي  04يف   

   لتداخل اختصاصات الوكالة السياحية و الشركة الوطنية للسياحة   سري اهلياكل السياحية االدارة الفندقية  و نظر 
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مرذلك  مبوجب األو     Altour :مؤسستني يف مؤسسة واحدة مسيت فيما بعد ب قامت الوصاية بدمج ال   

.0914املؤرخ يف جويلية 44.14  

مبوجب األمر 0911هذه الشركة يف سنة  أ حدثت: ( Sonatherm( 6-"لحمامات املعدنيةالشركة اجلزائرية ل  

املراكز  بإدارة و تسيري من أجل تنمية السياحة الداخلية و كلفت  0911جويلية 04املؤرخ يف  18.11رقم 
  املعدنية و ابتداء من تلك السنة أصبحت مجيع احلمامات املعدنية عرب الرتاب تابعة هلا.

كانفدف اجناز و حتقيق االستثمارات السياحية املؤسسة هبهذه  د شنت: ( ETT )مؤسسة األشغال السياحية-2   

.0914أوت  00يف 18.14أصبحت عبارة عن شركة وطنية مبقتضى األمر رقم  0910يف سنة   

مهمته القيام بالتنشيط السياحي 0943هذا الديوان سنة  شئنا    :(TCA)النادي السياحي اجلزائري -4  

تنظيم الرحالت الدينية : بيع و حجز التذاكر السفر،  يفنشاطه  يتمثلو تسويق املنتوج السياحي اجلزائري و متثل  
.1"و التظاهرات السياحية  

مؤسسات التكوين السياحي: يف اطار توجهات امليثاق السياحي و يف جمال التكوين السياحي تقرر ما يلي: -1  

 *برجمة تكوين االطارات و التقنيني.

بقدرة  0914ص يف تكوين االطارات العليا شرع العمل منذ مت انشاء املركز العايل للفندقة و السياحة خمتو قد  *
طالب.  021تقدر ب: استيعاب   

القطاع السياحي بالجزائر.وضعية  الرابع:المطلب   

*إن قطاع السياحة يف اجلزائر مل تعتمد عليه كقطاع خالق للثروة و ال حىت كقطاع معّول عليه يف التنمية االقتصادية 
ية و قامت اجلزائر عرب العديد من املخططات التنموية من خالل برامج التنمية السياحيةو مل حيض بالعناية الكاف  

و املتمثلة يف:   

(: تعترب اسرتاتيجية املتبناة بالنسبة لكل القطاعات مل حتدد أولويات القطاع 0949-0941املخطط الثالثي )-0
املخطط الوطين للتنمية و الذي   مدجما يف  كان هذا القطاعالسياحي و امنا كان هذا القطاع السياحي و إمنا  

سرير و مل ينجز 00491وز الذي تقرر يف هذا املخطط انشاء  0941أي  شرعت فيه احلكومة يف بداية عام
من املشروع، فيالحظ تسجيل عجز بسبب سوء حتديد املسؤوليات. %33سرير  3134 سوى  

                                                           
 

544، 543خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص  :5  
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حمطات سياحية هبدف رفع قدرات االيواء ما بني  حبيث تقرر اجناز:(0913-0911 )املخطط الرباعي األول-3
غالف سرير خالل الفرتة و من أجل ذلك مت ختصيص 321111 إلنشاءسرير حبيث خطط  9111و 1111  

ل ضعف شديد يف اجناز املشاريع السابقة يف اآلجال احملددة.سجمليون دج لالستثمارات و  111مايل قدر ب:   

كذا اجناز  حية و: شهدت هذه املرحلة انشاء الشركة الوطنية للسيا(0911-0916 )املخطط الرباعي الثاين"-3
سرير 08111سرير مل يتم اجناز سوى  21111مؤسسة األشغال السياحية اليت فشلت يف اجناز مهامها فمن   

و من مث تسجيل عجز مايل شديد يف القطاع بسبب اخنفاض جودة اخلدمات املقدمة.    

(: يتميز املخطط بضرورة احداث توازن جهوي بسبب ظاهرة النزوح 0986-0981املخطط اخلماسي األول)-6 
سرير  21881الريفي و األولوية  اليت أعطيت للسياحة احلضرية فقد كان اهلدف الوصول إىل طاقة ايواء تقدر ب: 

. 1"مشروع 89و عليه برمج  0982سنة   

خطط امل ضمنشروعات اجلديدة اليت وضعت يف املشاريع مل يتم انطالق أي مشروع من املما يالحظ أن هذه *  

  و هذا رغم انتهاء الدراسات اخلاصة هبا بسبب األزمة االقتصادية للدولة.

(:خصصت برامج مالية أهدافها تشمل:0989-0982املخطط اخلماسي الثاين)-2  

تطوير احلمامات املعدنية،-  

،التحكم يف الطلب السياحي-  

املتعاملني كاجلماعات احمللية و القطاع اخلاص.ال مركزية االستثمار و تنويع -  

مليون دينار جزائري لتحقيق املشاريع فقد وصلت طاقات  0811هلذا الغرض خصصت الدولة غالف مايل قدره *
هيكل استقبال سياحي و قد مت انشاء املركز الوطين السياحي سنة 68313إىل  0989االستقبال يف هناية 

سياحية يف الواليات التالية ت طابع صناعي و جتاري  له ثالث مراكز تكوينو هي مؤسسة عمومية ذا 0989  

، بو سعادة(.وتيزي وزو  ،)اجلزائر العاصمة  

للتهيئة: املخطط التوجيهي للسياحة هو جزء من املخطط 3132اسرتاتيجية السياحة يف اجلزائر آلفاق  -4  

يقات، الدراسات مبشاركة املتعاملني احملليني حبيث تعترب مسار طويل من البحث، التحق ،3132االقليمية  
 العمومني و اخلواص.  

                                                           
.541ص : عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، 

1
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يضمن املخطط االنطالق السريع لرقي السياحة اجلزائرية ترمي إىل تلبية  األهداف املادية و النقدية للمخطط: 4-0
.3132مليون سائح يف آفاق 00الطلب السياحي العاملي و احمللي الذي سيزيد عن  

: 3102-3118رحلة ية و النقدية للماألهداف املاد 4-0  

،سرير من النوعية الرفيعة 12111ّواح لذلك يتوجب توفري ساستقبال ال -  

،بيداغوجي 90411د و  مقع منصب شعل 61111خلق -  

.مليار دوالر 1 جذب استمارات قدرها -  

ة.مليون دوالر يف السبع السنوات التالي 312يزيد عن  نفاق ماو منه البد للدولة من ا *  

،سرير 39384مت تأطري  فنادق تابعة لسالسل عاملية  يصل عدد أسرهتا إىل  -  

  ،قرية سياحية 31 اجناز -

،لتوسع السياحي جلذب االستثمار األجنيبلمناطق  هتيئة-  

  ،حدائق و مراكز العالج و الرتفيه اجناز اإلشراف على -

مشروع سياحي يف أقطاب السياحية.  81إطالق  - -  
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  .التجارب العربية في السياحة الثاني:المبحث 

املغرب، تونس، مصر يف السنوات املاضية و اجلزائر،  لقد عرف قطاع السياحة تطورا كبريا خاصة يف كل من *
و مسامهتها يف االقتصاد.تتضح يف االيرادات السياحية املعتربة اليت حتققها كل الدول   

حي بالجزائر.المطلب األول: مؤشرات القطاع السيا  

من املؤشرات اهلامة اليت تؤثر على القطاع السياحي باجلزائر نذكر منها : السّياح، الليايل السياحية، األسرة ، عدد * 
 املؤسسات السياحية،  عمال القطاع السياحي، االستثمار السياحي. 

 يتال قلباتالتيتضح  الطلب السياحيكونه ميثل أهم العناصر املؤثرة على القطاع السياحي   يعترب دخول السياح :-0
الطلب السياحي حبيث أنه تذبذب يف فرتة  غياب األمن و االستقرار السياسي ليشهد استقرارا  اشهده  

سائح.6338631تسجيل  مت 3103يف هناية  ليصلسائح  416948حيث بلغ  0994 ابتداء من سنةو زيادة   

(:3103-0991ائر )(: يوضح تطور الوافدين إىل اجلز 4-3واملنحىن )   

(.8-4) املصدر: امللحق  

يف اجلزائر.  ( التطور الذي شهدته الليايل السياحية1-3)الشكللنا يوضح فالليايل السياحية: -3  
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(.8-6) المصدر: الملحق  

أ تبدل 0998إىل غاية  0991يف الفرتة املمتدة من يف الليايل السياحية طيلة السنوات األوىل و  بنالحظ التذبذ*
ليلة سياحية.  41214812إىل  3103يف االستقرار ويف التزايد لتصل سنة   

ألسرة: شهدت األسرة ازدياد و هذا بسبب االهتمام اليت حتضاه من قبل السياسات احلكومية يف اآلونة األخرية ا-3
 هبدف الرفع من القدرة التنافسية للقطاع على الصعيد احمللي و الدويل.

(.3103-0991)الزمنية  فرتةالخالل السياحية األسرة  (: تطور8-3و الشكل )  

 

(.8-6المصدر: الملحق )  

ن العربية و ما يعكس هذا التطور نتيجة املخططات املسطرة لتنمية القطاع لكن الزالت ضعيفة مقارنة مع البلدا*
تنوعها.و السعي يف الرفع من قدرة االيواء  قصدلذلك يستوجب على اجلزائر تكثيف جهودها  حققته يف السياحة  
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قطاع السياحي ولقد عرف األخري تذبذب لل ا: أما بالنسبة للعمالة فيعترب مؤشرا هامعمال قطاع السياحة-6  

  .و عدم االستقرارية  ليشهد بعدها االرتفاع و التزايد

  (:3103-0991العمالة يف الفرتة املمتدة من )(: يوضح تطور 9-3و الشكل )

 
(.8-6المصدر: الملحق )  

و هذه نتيجة طبيعية لزيادة املؤسسات الناشطة بالقطاع  حبث سامهت يف امتصاص البطالة  العمالة تزايدتلقد *
  بتوفريها مناصب شغل مباشرة يف القطاع و غري مباشرة أي يف قطاعات أخرى ترتبط بالقطاع السياحي.

االستثمار السياحي: يتوضح لنا مسار تطوره يف الشكل التايل: -2  

(.3103-0991(: تطور االستثمار السياحي باجلزائر )01 -3و املنحىن )  

 

  (.8-1املصدر: امللحق) 

  مسامهة القطاع السياحي يف امليزان التجاري: و اجلدول املوايل يوضح تطور مسامهة القطاع يف امليزان التجاري.-4
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(:3118-0990الفرتة) يف(: تطور مسامهة القطاع السياحي يف امليزان التجاري 10اجلدول )  

 السنوات 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 %املسامهة 0.18 0.15 0.15 0.12 08. 0 0.07 0.06 0.15 0.16

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 
0.15 0.26 0.25 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 

.3119املصدر: الديوان الوطين لإلحصائيات،    

على  سواء بلدان العربية التحليالت االحصائية لعناصر امليزان السياحي الضعف الشديد  للقطاع مقارنة بال تبني*
مستوى لإليرادات و االستثمار السياحي و ميكن ارجاع ذلك إىل عدة عوامل منها غياب األمن الذي شهدته 

سياحي مبختلف مكوناتهاجلزائر و الذي انعكس على عدم االهتمام الكايف بالقطاع ال  

السياحة.التجربة المغربية في  :ثانيالالمطلب   

التعجيل بتنمية القطاع للتمكن من مواجهة و منافسة البلدان  و بغيةيعترب القطاع السياحي املغريب غري متطور *
السياسات  ت واملخططاإعداد  هامن بتسطريها مهمات متعددة وزارة السياحة املغربية على القطاع شرفت الريادية

املرافق السياحية، تكوين االطارات القطاع و ترقية السياحة املغربية من خالل احلمالت  نموية، انشاء املراكز،الت
.خاصة بعد فتح اجملال للمستثمرين األجانب قصد التعاون جلذب تدفقات سياحية أجنبية الدعاية  

األول   و أصبح املصدر   املغرباع اسرتاتيجي يفتعترب السياحة ثاين أهم قط مؤشرات القطاع السياحي: -0
باالقتصاد. اجلالب للعملة الصعبة  

  :الوافدين حالسياّ طاقات االيواء و  0-0

(.3101-0991خالل الفرتة املمتدة ) و الوافدين إىل املغرب  (: يوضح تطور األسرة00-3املنحىن)   
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(.8-7المصدر: الملحق )  
 

سائح 0803222إىل  0202 السّياح و األسرة يف املغرب يتزايد سنويا ليصل سنةمما يتضح جليا أن تعداد *  
.سياحي ريسر   170123   و  

يل السياحية و مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي :االلي -3  

:3100إىل 3110 الفرتة املمتدة من الليايل السياحية يفعدد يوضح (: 13اجلدول)يلي  مافي و*  

.3100، وزارة السياحة املغربية املصدر:  

خالله زيادة الليايل السياحية يف املغرب يف اآلونة األخرية مما يدل على جاذبية القطاع و بداية ازدهاره.فيتضح من   

(:  3101-0992ياحة يف الناتج احمللي يف الفرتة املمتدة ) (: يوضح مسامهة قطاع الس13و اجلدول) *   

تزداد مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي سنويا مما ت بلور األمهية اليت يكتسيها القطاع حاليا و مستقبال*  

.الوحدة: ألف عامل                      (:3101-0991)يوضح تطور العمالة يف املغرب(:16)و اجلدول  *  

 السنوات 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2010
 العمالة 515 584 596 602 608 620 654 671

.3100املصدر: وزارة السياحة املغربية،   

ازدياد املؤسسات و االستثمارات السياحية.تزداد عملية امتصاص البطالة من قبل القطاع السياحة و هذا بسبب *  

ألف  21تسمح بزيادة الطاقة االستيعابية حبوايل  3103خطة سياحية متتد إىل غاية اعتمدت احلكومة املغربية *
 1.8مليون سائح، و ألجل تنفيذ اخلطة خصصت احلكومة غالف مايل قدره  03غرفة جديدة من أجل استقبال 

انشاء مراكز سياحية ، توسيع الطاقة االستيعابية للفنادق ،تطوير البنية التحتية ،مليار دوالر أمريكي  من أجل اشاء
. ، تسهيل االجراءات اخلاصة بالعقار واجلبايةترقية املنتوج السياحيو   

 السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 الليلة السياحية 122695227 11320882 11173119 13164870 15215589 16326885

 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 المتوسط
24804183 36.  الليلة السياحية 16893803 16461517 16238581 16456789 16898755 

 السنوات 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 املتوسط
7 .18 7.24 8.11 9.56 9.12 7.76 6.87 6.47 5.52 3.93 %PIB 
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 اكذ قلة املرافق التدريبية لعمال القطاع و ،ة كالكهرباء و شبكات الطرقلعامو لعل أهم املعوقات نقص املرافق ا*
غربية. عدم كفاية امليزانية املخصصة للتسويق و الرتويج للمعامل السياحية امل  

التجربة التونسية في السياحة. :لثالثاالمطلب   

فقد  تعترب تونس من أهم البلدان العربية يف قطاع السياحة و أكثرها تطورا و جتتذب السياح من خمتلف أحناء العامل"
هتتم يشرف على القطاع يف تونس وزارة السياحة اليت  اشتهرت بشواطئها اجلميلة و مواقعها السياحية التقليدية

بتوجيه و تنظيم النشاطات السياحية كرتقية املتوجات السياحية تكوين االطارات السياحية فقد حاولت متويل 
.1القطاع"املشاريع السياحية و اقحام االستثمار االجنيب يف   

إليها  استطاعت تونس من فرض مكانتها يف السوق السياحية العاملية بازدياد الوافدين مؤشرات القطاع و آفاقه:-0
لذا كثفت جهودها لرفع طاقات االيواء و تنويع اخلدمات رفع   رفقد أصبحت حتتل املرتبة الثانية عربيا بعد مص

 كفاءات الطاقة البشرية يف القطاع.

(:3101-0991ة )رت (: تطور األسرة و الوافدين إىل تونس خالل الف03-3الشكل )  

  
.0200 ،لإلحصائيات تونسيالديوان ال نشرة: المصدر  

و رقي و هذا بسبب املؤهالت السياحية اليت  نالحظ فمن خالل الشكلني أن القطاع التونسي عرف هنضة كبرية*
 استقطبت السائحني مجيع أحناء العامل

 

 
 

                                                           
.511، مرجع سبق ذكره، ص خالد كواش: 

1
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الوحدة: مليون ليلة                               سياحية يف تونس:          يوضح تطور الليايل ال (:12)دولج*  

.3100ائيات صلإلح تونسياملصدر: الديوان ال        
يوضح مسامهة القطاع السياحي يف االقتصاد التونسي.(:14) *جدول  

 السنوات 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 املتوسط
6.82 6.78 6.37 6.57 6.61 6.47 6.58 6.18 6.33 7.84 8.48 %PIB 

.3100، املصدر: وزارة السياحة التونسية  

لى األمهية اليت يلعبها يف عملية التنمية االقتصادية.ع تدل االقتصادمسامهة القطاع يف زيادة   

 * ألف عامل الوحدة:                                  .التونسي تطور العمالة يف القطاع السياحي (:11اجلدول ) 
 السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

المباشرة العمالة 46.60 49.30 54.20 57.60 61.20 64.60 68.00 71.30 73.80  

 السنوات 1999 2000 2001 2002 2005 2008 2010 

املباشرة العمالة 76.80 79.00 82.20 85.70 86.10 81.20 89.50  
 املصدر: وزارة السياحة التونسية.

نالحظ أن العمالة يف القطاع تزداد سنويا و هذا مؤشر يدل على فعالية القطاع يف توفريه ملناصب الشغل. *  

اع يعاين من بعض املعوقات تتمثل أمهها يف:بالرغم من كل االجنازات احملققة ما زال القط *  

،نقص البنية التحتية و املرافق العامة-  

،نقص الكوادر البشرية املؤهلة مما تطلب رفع القدرات االستيعابية للمراكز و املعاهد السياحية-  

،ضعف الغالف املايل الذي ال يغطي مجيع النفقات السياحية خاصة منها التسويقية و الرتوجيية-  

التأثر الكبري باألحداث السياسية جعلها تتخلف يف السنتني األخريتني و يظهر جليا يف تضائل التدفقات -
تام إلحصائيات القطاع.الغياب الالسياحية بسبب غياب األمن السياحي باإلضافة إىل    

 

 

 السنوات 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010
39.13

  
37. 36 36.84  36.30  33.48 

  
28.11

  
الليايل   23.12  30.98  35.42  23.33  28.51

 السياحية
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: التجربة المصرية في السياحة.رابعالمطلب ال  

عربية و قد صنفت معاملها السياحية من الدرجة األوىل على املستوى العاملي تعترب مصر من أهم البلدان السياحية ال*
، املعابد و القبور  امللكية املصرية القدمية و احلديثة كالقرى السياحية تالتقليدية منها: كاألهرامات، املومياوا

  .موقعها املمتازو مناخها باالعتماد على  فقد انتهجت سياسة تنويع منتجاهتا السياحية ،املخيمات...إخل

ويا سن يمليار دوالر أمريك 06هم مصادر العملة األجنبية حيث جيلب ملصر حوايل أعد القطاع السياحي من ي   *
مليون فرصة عمل مباشرة و غري مباشرة وبالرغم من تراجع موقع مصر يف تقارير املنتدى العاملي  0.4فيستوعب 

نتيجة للتوترات السياسية  3103دولة سياحية يف العامل يف سنة  061من  48 بدال عن 82للسياحة من املرتبة 
   .اليت تشهدها خاصة آفة ختريب املعامل السياحية و هنبها يف ظل تلك الظروف غري اآلمنة

تنظيم القطاع السياحي: تشرف وزارة السياحة على القطاع السياحي مبصر، تقوم بإعداد و تنفيذ السياسات -0
نشاطات السياحية، تتكفل الوزارة بكل العمليات االشهارية، املشاركة يف الفعاليات و املعارض  احلكومية، تأطري ال

    االستثمارات األجنبية يف القطاع السياحي ومن أهم الوظائف املسندة إليها:العاملية للسياحة وكذا تسهيل 

،حتديد مناطق التوسع السياحي و البحث عن منتوجات سياحية جديدة-  

،خمططات و القيام بالدراسات اهلندسية توفري-  

،اصدار مراسيم تنفيذية هتدف إىل زيادة مسامهة القطاع اخلاص يف انشاء املرافق السياحية-  

  .0990مؤشرات القطاع السياحي: لقد اكتسب القطاع باالهتمام بعد احالل السالم يف الشرق األوسط سنة -3

(:3101-0991خالل الفرتة املمتدة من )القادمني إىل مصر (: تطور األسرة و الوافدين 03-3و الشكل )  

 

(.8-8المصدر: الملحق )  
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لوحدة: مليون. ا            و العمالة القطاع السياحي اليرادات السياحيةا ،يوضح الليايل السياحية (:18)جلدولو ا  

.3100املصدر: الديوان الوطين لإلحصائيات،   

.تدهوريالسياسية الراهنة جعلته  ضح جليا التطور الذي يشهده القطاع خالل فرتة الدراسة إال أن األوضاعيت-  

عاما قصد اشاء مراكز و مرافق  31مدهتا  3101آفاق القطاع: شرعت مصر يف خطة تنمية القطاع آلفاق "-3
مليون سائح تستند على االفرتاضات التالية:34احية و كذا تطوير البنية التحتية  الجتذاب سي  

،الرفع من كفاءة اخلدمة السياحية املصرية التنقيب عن اآلثار القدمية الفرعونية و ،الزيادة يف الطاقة الفندقية-  

،لاالستثمار يف القطاعات اليت تتصل السياحة كشبكات الطرق، حمطات النق-  

.1"الرفع من كفاءة و ثقافة الطاقة البشرية اليت تزاول النشاط السياحي ،التسويق و الرتويج السياحي-  

مبصر:عل أهم املعوقات اليت تقف يف سري التنمية السياحية لو  *  

،الظروف األمنية غري املستقرة وتضرر البنية التحتية و املعامل السياحية-  

،للسياحة يجيقلة النشاط التسويقي و الرتو -  

النقص الشديد يف املؤهالت البشرية رغم توفر املعاهد و الكليات السياحية.-  
 

 

 

 

 

                                                           

 .30، ص 0999، و السياحة الدولية العدد التاسع جملة البحوث املصرية مصر: 5

 

 السنوات 1995 1997 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 االيرادات  2.64 3.72 2.56 4.34 3.58 6.12 6.85 7.59 8.2 10.8 10.5 12.5

  س ليايلال 25 27 22 33 43 82 85 89 111 129 131 147
 العمالة 0.081 0.076 0.080 0.092 0.173 0.249 0.326 0.344 0.375 0.379 0.380 0.387
00.06 02.60 00.61 00.01 03.13 01.11 00.01 8.83 8.08 8.30 8.02 8.18 PIB% 
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 المبحث الثالث: بناء نموذج قياسي لدالتي الطلب و العرض السياحي.

املتغريات اليت تؤثر يف السوق السياحية و اليت تكّون داليت الطلب و العرض السياحي قصد  أهمحلصر  بعد حماولة*
.صياغة النماذج و حماولة تفسريها اقتصاديا، قياسيا و احصائيا  

  تقدير دالتي الطلب و العرض السياحي. المطلب األول:

سية للعالقات ما بني املتغريات االقتصادية اجلزئية منها و الكلية تستند على إن الدراسة االحصائية و القيا *  

املعاجلة تصاغ يف شكل  احصائي رياضي تدعى بالنماذج القياسيةالنظرية االقتصادية و على قاعدة من البيانات   

فتتم صياغتها ،تقدر، تفسر و يعتمد عليها للتنبؤ باملستقبل يف شكل مؤشرات احصائية.     

راحل بسبب ما تتطلبه من حتديد للمتغريات و ما تعد صياغة النماذج من أصعب امل النماذج القياسية:صياغة -0
عاده.بيستوجب است  

و نشري إىل رموز املتغريات اليت تشمل النموذج: صياغة منوذج الطلب السياحي: 0-0  

،Arriv   املتغري املستقل: و يتمثل يف تعداد السّياح الوافدين إىل اجلزائر و نرمز له: * 

 *املتغريات املفسرة: و تتمثل يف:

، Lits عدد األسرة السياحية و نرمز هلا:  -   

 ، Nuits - احية و نرمز هلاالسي ليايلال:  

 ، Invest -ستثمار السياحي و نرمز له اال:  

 ، Agen -:عدد املؤسسات السياحية الناشطة بالقطاع و نرمز هلا بالرمز  

دد الو بعد جتميع البيانات الالزمة لكل املتغريات  :   بالشكل التايل دالة الطلب السياحياالقتصادية حت   

       (                      )  

و سيتم استخدام االحندار املتعدد بطريقة املربعات الصغرى العادية      صيغته الرياضية من الشكل: و   
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.i عامل الزمن أي قيمة املتغري يف السنة )i حيث: )*  

   على اجلدول التايل يف صياغة النموذج دالة الطلب السياحي:مت االعتماد : االحصائي اجلدول0-3

   تمد يف بناء منوذج دالة الطلب السياحي.عي امل(: اجلدول االحصائ19)جدول 

Année arriv lits  nuits invest      
1990 1336918 53812,00 3701127 901001 380 

1991 1193210 54986,00 2846163 501000 480 

1992 1119548 55924,00 3358851 987000 493 

1993 1127545 57290,00 3643333 13400000 510 

1994 804713 60235,00 3471433 18900000 605 

1995 991576 62000,00 3643286 20100000 653 

1996 604968 64695,00 3547425 27000000 659 

1997 634752 65704,00 3488358 26000000 740 

1998 678448 70981,00 3003183 30660000 781 

1999 748537 66902,00 3748135 43170000 800 

2000 865984 67087,00 4028286 48800000 827 

2001 901416 66523,00 4128567 596000000 927 

2002 1988060 72567,00 4275421 6224600000 935 

2003 2576348 77473,00 4324238 6498097000 1022 

2004 2649010 82034,00 4543057 4308870000 1034 

2005 2726562 83895,00 4705637 5911808000 1038 

2006 2887184 84869,00 4905216 6085694000 1064 

2007 3023100 85000,00 5119940 8892015000 1070 

2008 3167626 85642,00 5346543 7172130 1079 

2009 3347934 88694,00 5645839 12339490 1084 

2010 3527977 92377,00 5939334 259670000 1122 

2011 3762350 94021,00 6329472 332612240 1125 

2012 3959503 96497,00 6640181 404230320 1136 

2013 4238437 126713,00 67576805 410564290 1156 

  .3103املصدر: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، 

على  مت قياس درجة االرتباط اخلطي ما بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة باالعتماد االرتباط اخلطي: 1-3  

:و كانت النتائج كاآليت    (Eveiws4) برنامج  

السياحي. (: نتائج االرتباط اخلطي ملتغريات منوذج دالة الطلب01جدول)  
 
 

ARRIV LITS NUITS INVEST AGEN 

ARRIV 1 0.8891878 
 

0.5464724 

 

0.7548562 0.8158367 

                                    .(Eveiws4) املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على   
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يث توجد عالقة قوية طردية ما بني فنالحظ وجود عالقة ارتباط قوية ما بني املتغريات املفِسرة و املتغري املفَسر حب*
، االستثمار 1.802املؤسسات السياحية الذي بلغ  ،1.889األسرة السياحية و تعداد السائحني الذي بلغ 

(.3103-0991) التالية مما يسمح لنا بتشكيل دالة الطلب السياحي يف الفرتة 1.126 بلغ السياحي الذي  

صياغة منوذج العرض السياحي: و نشري إىل رموز املتغريات اليت تشمل النموذج: 3-0  

، Lits املتغري املستقل: و يتمثل يف تعداد األسرة السياحية يف اجلزائر و نرمز له:  *  

 *املتغريات املفسرة: و تتمثل يف:

، Nuits نرمز هلا:  والسياحية ليايل عدد ال -   

 ، Emp – و نرمز هلاسياحي العمالة يف قطاع ال:  

،Agen -:عدد املؤسسات السياحية الناشطة بالقطاع و نرمز هلا بالرمز  

دد الدالة ال السياحي بالشكل التايل:    عرضو بعد جتميع البيانات الالزمة لكل املتغريات االقتصادية حت   

      (                )  

االحندار املتعدد بطريقة املربعات الصغرى العادية  و سيتم استخدام     و صيغته الرياضية من الشكل:   

                                            

.i عامل الزمن أي قيمة املتغري يف السنة )i ) أن:حيث *     

ج دالة العرض السياحي: : مت االعتماد على اجلدول التايل يف صياغة النموذ  اجلدول االحصائي:3-3  
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(: اجلدول االحصائي املعتمد يف بناء منوذج دالة العرض السياحي.  00جدول )  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.3103املصدر: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية،   

على  اس درجة االرتباط اخلطي ما بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة باالعتمادمت قياالرتباط اخلطي:  2-3  

و كانت النتائج كاآليت:    (Eveiws4)  برنامج    

(: نتائج االرتباط اخلطي ملتغريات منوذج دالة العرض السياحي.03جدول)  

 

     

                                           .(Eveiws4) املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على   

القوية ما بني املتغري التابع املتمثل يف األسرة السياحية  الطردية من خالل معامالت االرتباط العالقةو نالحظ *  

  .أمهها مع العمال الناشطون يف القطاع السياحيو  سياحيةاملؤسسات ال و املتغريات املستقلة املتمثلة يف الليايل،

Année lits nuits Emp      
1990 53812,00 3701127 10897 380 

1991 54986,00 2846163 6540 480 

1992 55924,00 3358851 5430 493 

1993 57290,00 3643333 5000 510 

1994 60235,00 3471433 6586 605 

1995 62000,00 3643286 7723 653 

1996 64695,00 3547425 8522 659 

1997 65704,00 3488358 10807 740 

1998 70981,00 3003183 11437 781 

1999 66902,00 3748135 12067 800 

2000 67087,00 4028286 82000 827 

2001 66523,00 4128567 95000 927 

2002 72567,00 4275421 97241 935 

2003 77473,00 4324238 103000 1022 

2004 82034,00 4543057 165000 1034 

2005 83895,00 4705637 172000 1038 

2006 84869,00 4905216 193900 1064 

2007 85000,00 5119940 204400 1070 

2008 85642,00 5346543 320000 1079 

2009 88694,00 5645839 350000 1084 

2010 92377,00 5939334 396000 1122 

2011 94021,00 6329472 420000 1125 

2012 96497,00 6640181 424090 1136 

2013 126713,00 67576805 450809 1156 

 LITS EMP NUITS AGEN 

LITS 1 0.91015830 0.6894126 0.8715292 
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.النماذج الخطية لدالتي الطلب و العرض السياحي نتائج التقديرالمطلب الثاني:   

و باالستعانة بالربنامج االحصائي  و بعد ادخال البيانات فيه تظهر نتائج تقدير داليت الطلب و العرض السياحي *
 من خالل اجلدولني التالني:

(:3103-0991الطلب السياحي خالل الفرتة ) ةنتائج تقدير النموذج اخلطي املتعدد لدال(:03)دول و اجل  
Dependent Variable: ARRIV 

Method: Least Squares 

Date: 05/28/14   Time: 14:50 

Sample: 1990 2013 

Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LITS 1.2426142 22.74464 5.463327 0.0000 

NUITS 0.0539448 0.015617 -3.454210 0.0027 

INVEST 1.3069134 4.98E-06 2.624469 0.0167 

AGEN 3.6252053 1239.667 -2.924338 0.0087 

C  416.99703 771435.8 -5.405478 0.0000 

R-squared 0.905525 Mean dependent var 2035904. 

Adjusted R- squared 0.885635 S.D. dependent var 1237873. 

S.E. of regression 418622.3 Akaike info criterion 28.91038 

Sum squared resid 3.3316711 Schwarz criterion 29.15581 

Log likelihood -341.9245 F-statistic 45.52770 

Durbin-Watson stat 0.825054 Prob(F-statistic) 0.000000 

                                    .(Eveiws4) املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على   

( كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي املتعدد لتوافد السائحني على النحو التايل:03و وفقا للجدول )*  

 

      
                                                                

               (       )             (       )                   (       )                       (      )                      (       )        
                                                                                      
                                       ∑   

  
              

*DW: حيث أن:                             *                    إحصائية دربن واتسن
* Fحصائية فيشر:إ  

*N 36:                          
يدالتحد       معامل التحديد المصحح      ،  معامل 
  إحصائية ستيودنت             
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  :(3103-0991السياحي خالل الفرتة ) عرضال النموذج اخلطي املتعدد لدالةنتائج تقدير (:06و اجلدول )*

 

 

 

 

 

 

 

                                    .(Eveiws4) املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على   

على النحو التايل: ياحيةالس ألسرةكانت نتائج تقدير النموذج اخلطي املتعدد ل  :(06جلدول )ا اعتمادا علىو *  

 
     

                                   
 
              

             (       )             (       )                (      )            (      )    
                                                                                       
                                             ∑   

  
            

 

.المتعدد :الدراسة االقتصادية و االحصائية لنماذج التقدير الخطي ثالثالمطلب ال     

و االحصائية كما يلي: سيتم دراسة داليت الطلب و العرض السياحي من الناحية االقتصادية  

  (3103-0991) سيتم حتليل دالة الطلب السياحي يف اجلزائر يف الفرتة :دالة الطلب السياحي حتليل -0

( نالحظ ما يلي:03الدراسة االحصائية: من خالل اجلدول) 0-0  

حبيث يف غياب  النظرية االقتصادية و هي تتفق مع فنالحظ أن إشارته سالبة:  (  ) احلد الثابت  معامل–   

تكلفة  مجيع املؤشرات السياحية اليت جتذب السّياخ لن يكون هناك طلب سياحي و االشارة السالبة متثل  

.يعين هلا معنوية احصائيةوحدة و هذا  -604.9919ب: ضياع الفرص و اليت تقدر   

Dependent Variable: LITS 

Method: Least Squares 

Date: 05/28/14   Time: 17:31 

Sample: 1990 2013 

Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

NUITS 1.30512454 4.897828 10.25871 0.0000 

EMP 0.93669681 0.006809 5.389278 0.0000 

AGEN 32.4877232 4.107246 7.909856 0.0000 

C 38658.3129 2873.549 13.45316 0.0000 

R-squared 0.979288     Mean dependent var 75663.38 

Adjusted R-squared 0.976181     S.D. dependent var 17132.74 

S.E. of regression 26.44148     Akaike info criterion 18.74910 

Sum squared resid 139830421     Schwarz criterion 18.94544 

Log likelihood -220.9892     F-statistic 315.2094 

Durbin-Watson stat 1.797703     Prob(F-statistic) 0.000000 



 

دراسة قياسية لداليت الطلب و العرض السياحي مع عرض جتارب بعض الدول: الفصل الثاين   

 

53 

حظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة ما بني األسرة السياحية و الوافدين    فنال:  (  ) بالنسبة إىل ملعامل األسرة -   

سيتغري  وافدينتعداد الة فإن دو تتفق مع النظرية االقتصادية حبيث إذا تغري عدد األسرة بوحدة واحطردية   

هلا معنوية احصائية.أن  يعينو وحدة 0.3634ب:   

فنالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة ما بني األسرة السياحية و الوافدين     : (  ) بالنسبة ملعامل الليايل – 
ة فإن تعداد السياح سيتغري دتتفق مع النظريات السابقة حبيث إذا تغري عدد الليايل  بوحدة واح السياحيني طردية و

وحدة فإذن هلا معنوية احصائية.     1.0239ب:   

(  )   طردية  فنالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة ما بني االستثمار و الوافدين:  بالنسبة ملعامل االستثمار -   

  0.3149 ب: ة فإن تعداد السياح سيتغريدو تتفق النظرية االقتصادية حبيث إذا تغري االستثمار بوحدة واح

 وحدة فلها معنوية احصائية.

فنالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة بني املؤسسات السياحية و الوافدين    : (  ) املؤسسات  عاملبالنسبة مل-   

 0.3149ب:  طردية و تتفق مع التوقعات، حبيث إذا تغري عامل املؤسسات بوحدة واحة فإن تعداد السياح سيتغري
 وحدة فهي هلا معنوية احصائية.

: وتتم باالعتماد على بعض املقاييس االحصائية هتدف إىل اختبار مدى الثقة االحصائية الدراسة االحصائية 0-3
  باستخدام اختبار ستيودنت، فيشر و معامل التحديد ليتم بعدها اختبار استقرارية النموذج يف التقديرات

ة على النحو التايل: سرِ أجل تقييم تأثري املتغريات املف اختبار معنوية املعامل: تستخدم من0-3-0  

                                                                        : فرضية العدم-  

الفرضية البديلة:-                       

ميكن توضيح نتائج االختبار جبدول املوايل الذي يوضح القيم احملسوبة للمعلمات املقدرة و القيم اجلدولية 
    .%2املستخرجة من جدول ستيودنت عند مستوى معنوية 
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.يودنت لدالة الطلب السياحي(: نتائج اختبار ست02) جدول    

 أدىن مستوى
Prob   املعنوية 

 القيم اجلدولية 
      

 القيم احملسوبة 
       

 املقدرات املعلمات   

1.1111       2.6126-  الثابت    
1.1131       2.6433    Lits 

1.1041       3.6263-     Nuits 

1.1181       3.4366    Invest 

1.1111       3.9363-     Agen 

                                    .(Eveiws4) املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على   

تصبح قيمة ستيودنت اجلدولية:     ةو عند درجة املعنوي (k-n=)36 -2=09  احلرية ةعند درج      

       
        

املقدر.                  هي عدد املعلمات يف النموذج kحيث:                

مبا أن                   نرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة أي للمعلمة املقدرة   معنوية  هلا   

أما بالنسبة ملعامل األسرة  و ،احصائية   فإن               و لدينا أقل مستوى معنوية ل     

                                       و منه للمعامل معنوية إحصائية.                      

ات من الشكل: لمقدر يع القيم احملسوبة لمج العموم مبا أن و على              و مستويات معنويتها   

فإن مجيع املعلمات هلا معنوية احصائية و هلا تأثريات على املتغري التابع )توافد السياح(.                 

ختبار النموذج املتحصل عليه إل Fيشر اختبار املعنوية االمجايل للنموذج املقدر: نستعمل اختبار ف 0-3-0 
  (:03اجلدول ) انطالقا من

معامل التحديد-   :إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد تقدر ب           و هي قريبة   

  السائحني من التغريات اليت تؤثر على حركة %91.22من الواحد، حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم ب 

غري املدرجة يف النموذج و اليت تتضمنتفسرها العوامل  %9.2الوافدين إىل اجلزائر، أما       

 يقدر و مبا أن معامل التحديد يتأثر بعدد املتغريات املستقلة يتم االعتماد على معامل التحديد املصحح و الذي
     ب                
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يعود إىل العوامل غري  يو هي نسبة قوية متثل العالقة التفسريية ما بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة و الباق 
  .املشخصة

من خالل لدالة الطلب السياحي اختبار فيشر: حيث يهدف إىل اختبار معنوية النموذج الكلي لالحندار -
 الفرضيتني التاليتني:

                                                                        : فرضية العدم-  

عدام العالقة ما بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع.تفرض ان*  

الفرضية البديلة:-                       

.اليت يتضمنها النموذج غري معدوم تفرض على األقل وجود معامل من بني*  

اجلدولية:  فيشرو منه تصبح قيمة   جة املعنوية و عند در  (k-n=)36 -2=09  احلرية ةعند درج        

       
          

             

و يتم مقرتنتها  مع القيمة احملسوبة         و منه نالحظ أن 62.2311و املقدرة ب               

و باإلضافة إىل أن:                       

مما يدل معنوي، يوجد متغري على األقل  فرضية البديلة و اليت مفادهاو بالتايل نرفض فرضية العدم و نقبل بال  
معنوية  لدالة الطلب السياحي أن ، أيغريات املستقلة و املتغري التابعخطية  معنوية ما بني املتوجود عالقة  على

 احصائية.
كد من استقراريته طول ال ميكن استخدام أي منوذج ما مل نتأ :دراسة استقرارية دالة الطلب السياحي: 0-3-3

املتزامنة مع االصالحات  0994فرتة الدراسة و نفرتض وجود نقطيت انعطاف بالنظر إىل تاريخ السياحة  لسنة 
نعاش  تتزامن مع ارتفاع أسعار البرتول والشروع يف املخططات التنموية إلاليت 3119و  3111و سنة  االقتصادية

 االقتصاد الوطين.
وذج غري مستقر.فرضية العدم:   النم  

 الفرضية البديلة:    النموذج مستقر.
مع قيمتها اجلدولية بدرجة حرية و        و    show من جدول احملتسبة  Fمبقارنة قيمة  رو يتم هذا االختبا 
      
          

 جدول فيشر و عند مستوى معنوية 5% وفق الصيغة التالية :            .      

أن قيمة احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية  و بالتايل نرفض الفرضية العدمية و نقبل بالفرضية البديلة أي أن  و مبا 
. 0994 ةالنموذج مستقر إىل غاي  
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. إلستقرارية دالة الطلب السياحي االحصائي  (: يوضح اختبار04جدول)       

 

 

 
 

. (Eveiws4)   املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على 

التالية: قاعدتنيو بنفس الطريق نثبت أن الدالة كانت مستقرة طول فرتة الدراسة باالعتماد على ال  
 

.               
      -1 

.           3-  
فدالة الطلب السياحي هي دالة مستقرة و هذا يعين أن توافد السّياح مل يتأثر باإلصالحات اليت سطرت و هذا *

  يرجع قلة احلصة املالية املخصصة للقطاع من جهة و من جهة أخري إىل عدم تنفيذ مجيع  مشاريعها السياحية. 

  (:3103-0991سيتم حتليل و تفسري العرض السياحي باجلزائر): السياحي لعرضادالة  حتليل -3

( نالحظ ما يلي:06الدراسة االحصائية: من خالل اجلدول) 3-0  

يف أي أن و تتفق مع النظرية االقتصادية  و قيمته عالية فنالحظ أن إشارته موجبة:  (  )   معامل احلد الثابت– 

لن تتأثر مثالمن العرض السياحي ولية املؤثرة يف العرض السياحي فالكمية األغياب املتغريات االقتصادية   

وحدة، و بذلك املعامل له معنوية احصائية.  38428.3039ب: )عدد األسرة املشيدة سابقا لن تتأثر( و تقدر  

(  )     سرةالسياحية و األ ليايلفنالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة ما بني ال نسبة ملعامل الليايل بال– 
سيتغري  سرةة فإن تعداد األدتتفق مع النظريات السابقة حبيث إذا تغري عدد الليايل  بوحدة واح طردية و ةالسياحي

وحدة فإذن هلا معنوية احصائية.     0.3120ب:   

(  )   سرة و األ عمالة السياحيةفنالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة ما بني ال :   عمالةلنسبة ملعامل البا- 

وحدة  1.9344ب:  سيتغري سرةة فإن تعداد األدبوحدة واح عمالةحبيث إذا تغري التوقعات و تتفق الطردية   

 فلها معنوية احصائية.

(  )  سرة فنالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة بني املؤسسات السياحية و األ : املؤسسات  بالنسبة ملعامل-   

Chow Breakpoint Test: 1996  

F-statistic 12.26162     Probability 0.000105 

Log likelihood ratio 40.38072     Probability 0.000000 

Chow Breakpoint Test: 2000  

F-statistic 21.26974     Probability 0.000004 

Log likelihood ratio 51.63207     Probability 0.000000 

Chow Breakpoint Test: 2009  

F-statistic 4.219407     Probability 0.015053 

Log likelihood ratio 22.05743     Probability 0.000511 
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 33.6811ب:  سيتغري سرةفق مع التوقعات، حبيث إذا تغري عامل املؤسسات بوحدة واحة فإن تعداد األطردية و تت
 وحدة فهي هلا معنوية احصائية.

اختبار ستيودنت، فيشر و معامل التحديد حبيث هتدف إىل  ضمن االختبارات التالية:الدراسة االحصائية: وتت 3-3
  ات.يف التقدير مدى الثقة االحصائية  قياس 

رة على النحو التايل:سِ أجل تقييم تأثري املتغريات املف اختبار معنوية املعامل: تستخدم من3-3-0  

  

                                                                        : فرضية العدم-  

الفرضية البديلة:-                       

كن توضيح نتائج االختبار جبدول املوايل الذي يوضح القيم احملسوبة للمعلمات املقدرة و القيم اجلدولية مي
.%2املستخرجة من جدول ستيودنت عند مستوى معنوية   

السياحي. عرض(: نتائج اختبار ستيودنت لدالة ال01جدول )    

 أدىن مستوى
Prob   املعنوية 

 القيم اجلدولية 
      

 القيم احملسوبة 
       

 املقدرات املعلمات   

 الثابت    03.6230       1.1111
1.1111       01.3281    Nuits 

1.1111       293893    Emp 

1.1111       1.9198    Agen 

. (Eveiws4) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر   

اجلدولية:  تصبح قيمة ستيودنت  و عند درجة املعنوية  (k-n=)36 -2=09  احلرية ةعند درج        

       
        

هي عدد املعلمات يف النموذج املقدر.                  kحيث:                

مبا أن                   سنرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة، أي للمعلمة املقدرة    هلا   

ملعامل الليايل  ةأما بالنسب معنوية احصائية    فإن               و لدينا أقل مستوى معنوية ل     

                                       و منه للمعامل معنوية إحصائية.                     
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و مستويات معنويتها    و على  العموم مبا أن مجيع القيم احملسوبة للمقدرات من الشكل:             

(. األسرة السياحيةعلى املتغري التابع ) و هلا تأثريفإن مجيع املعلمات هلا معنوية احصائية                 

الختبار النموذج املتحصل عليه  Fتبار املعنوية االمجايل للنموذج املقدر: نستعمل اختبار فيشر اخ 3-3-0 
(: 06انطالقا من اجلدول )  

::إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد تقدر ب           و هي قريبة  معامل التحديد-     

  األسرة السياحية معّدل من التغريات اليت تؤثر على %91.93من الواحد، حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم ب 

% تفسرها العوامل غري املدرجة يف النموذج و اليت تتضمن3.0اجلزائر، أما  مة مناملقدَ       

مبا أن معامل التحديد يتأثر بعدد املتغريات املستقلة يتم االعتماد على معامل التحديد املصحح و الذي يقدر و *
قوية متثل العالقة التفسريية ما بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة هي نسبة       ب               

يعود إىل العوامل غري املشخصة. و الباقي   
من خالل  لدالة العرض السياحي اختبار فيشر: حيث يهدف إىل اختبار معنوية النموذج الكلي لالحندار-

 الفرضيتني التاليتني:
                                                                        : فرضية العدم-  

.) األسرة السياحية(تفرض انعدام العالقة ما بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع*  

الفرضية البديلة:-                       

.اليت يتضمنها النموذج غري معدوم عامل من بنيتفرض على األقل وجود م*  

و منه تصبح قيمة فيشر اجلدولية:   و عند درجة املعنوية  (k-n=)36 -2=09  احلرية ةعند درج        

       
          

             

و منه نالحظ أن   302.3196و املقدرة ب              مقرتنتها  مع القيمة احملسوبة   و يتم     
و باإلضافة إىل أن:                      

 يوجد متغري على األقل معنوي مما يدل على و بالتايل نرفض فرضية العدم و نقبل بالفرضية البديلة و اليت مفادها
معنوية احصائية. السياحي لدالة العرضأي  ،غريات املستقلة و املتغري التابعوجود عالقة  خطية  معنوية ما بني املت  
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.الدراسة القياسية لنماذج التقدير الخطي المتعددالمطلب الرابع:   

 الغرض من هذه املرحلة معرفة مدى انسجام النموذج مع الفرضيات املتقرحة لصياغته ألنه مهم للتحليل و التنبؤ.

دراسة دالة الطلب السياحي من الناحية القياسية:-0  

 :يقوم االختبار على الفرضيتني التاليتني:(دربن واتسناالرتباط الذايت لألخطاء)اختبار 0 -0

فرضية العدم-    : تنص على انعدام االرتباط الذايت لألخطاء .                                                

تنص على وجود االرتباط الذايت لألخطاء                                                                   الفرضية البديلة 

و هي اليت حتدد مساحة االختبار. 6و املتغريات املستقلة  36مع األخذ بعني االعتبار عدد املشاهدات   

 و مت استخالص قيمة دربن واتسن احملسوبة                و جند عند مستوى املعنوية               

dl  .[6-1]على التوايل و احملصورتان ما بني  0.103و  0.112: ايلعلى التو  و   du جند قيم من    

.لدالة الطلب السياحي ختبار داربن واتسنإلنتائج (: 06-3شكل )ال  

                                                                                                    

تقع يف املنطقة عدم وجود االرتباط الذايت لألخطاء و بالتايل النموذج ال يعاين من    يبني الشكل أن قيمة    

  .املوايل يؤكد صحة االختبار بأن النموذج ال يعاين من هذه املشكلةو الشكل  ارتباط ذايت لألخطاء مشكلة

 

 

 

 

 

 

؟            ؟                      
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منطقة غري 
 حمددة

عدم وجود 
 ارتباط

عدم وجود 
 ارتباط 

منطقة غري 
 حمددة

ارتباط ذايت 
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دراسة قياسية لداليت الطلب و العرض السياحي مع عرض جتارب بعض الدول: الفصل الثاين   

 

60 

  .لنموذج دالة الطلب السياحي(:يوضح توزع األخطاء 02-3الشكل )

 
 . (Eveiws4) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر   

أو عدم جتانس لألخطاء اختبار  جتانس األخطاء:  سيتم االعتماد على اختبار وايت للكشف على وجود  0-3
 لدالة الطلب السياحي. 

فرضية العدم:  يوجد ثبات تباين لألخطاء.-  

الفرضية البديلة: ال يوجد ثبات تباين لألخطاء. -  

(Eveiws4) مت التحصل على النتائج التالية: و وفقا هلذا االختبار و باستعمال الربنامج االحصائي   

الة الطلب السياحي.يوضح اختبار وايت لد(: 08)دول و اجل   

 

 

 

 . (Eveiws4) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر   

 نقوم باستخراج احصائية WH  عند مستوى معنوية        و درجة حرية     تعطى بالصيغة  
التالية                         

 و مت استخالص القيمة احملسوبة بالشكل التايل:                    

                 نقبل بفرضية العدم أي يوجد ثبات التباين لألخطاء.  
مبا أن         

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 4.195034     Probability 0.008162 

Obs*R-squared 6.58653     Probability 0.534714 
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بؤ: بعد دراسة االستقرارية الدالة نتبع اخلطوات التالية: مقدرة منوذج دالة الطلب على التن0-3  

منه  صغرية و ∑   
و قد سجلت قيمة األخطاء العشوائية : :جمموع مربعات األخطاء  0-3-0           

رة.سِ ال جّيدا من خالل املتغريات املف  السياحي ممثل متثيالطلب   

.الة الطلب السياحي لدخطاء األ مربعات  و هو خيترب توزيع : Jarque-Bera اختبار0-3-3   

.لتوزع أخطاء دالة الطلب السياحي (: يوضح اختبار جارك بريا04-3الشكل )  

 
. (Eveiws4) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر   

.لنتائج اختبار ثاي(: يوضح 01-3و الشكل) ضح أن األخطاء لدالة الطلب السياحي تتبع توزيع الطبيعيتيف  

 
. (Eveiws4) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر   
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و هي تتفق مع فرضيات طريقة  أن األخطاء العشوائية لدالة الطلب السياحي تتبع توزيع الطبيعي تبني نتائج 
  .1.12يقرتب من  عاملاملستقبل ألن لتنبؤية باملاختبار ثايل أن للنموذج مقدرة ا املربعات الصغرى العادية و يوضح

(.3103-0991ل الفرتة)يوضح القيم املقدرة لتوافد السياح خال (:09اجلدول)  

   
 .(Eveiws4) : من إعداد  الطالبة باالعتماد على املصدر

(.3103-0991(: يوضح املقارنة ما بني القيم الفعلية و القيم املقدرة لتوافد السّياح )01-3) و الشكل  

 
 .(Eveiws4) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر
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  لنموذج له مقدرة للتنبؤيةل أن دلجدا و ي الفعلية و املقدرة تتقاربنالحظ من خالل املنحىن أن القيم 

 .3132(: يوضح توقعات املناخ العام للسياحة بآفاق 31اجلدول)

 lits nuits Invest Agen سنة التنبؤ
0201 020703 7122222 72222222 00362 

 .0201المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على توقعات مخطط السياحة آفاق 

      
                                              

      
                                                                

      
                  (      )        (        )        (          ) 

       (     )                  
:السياحي من الناحية القياسية عرضدراسة دالة ال-3  

 اختبار االرتباط الذايت لألخطاء)دربن واتسن(:يقوم االختبار على الفرضيتني التاليتني:0 -3

فرضية العدم-    : تنص على انعدام االرتباط الذايت لألخطاء .                                                

تنص على وجود االرتباط الذايت لألخطاء                                                                   الفرضية البديلة 

و هي اليت حتدد مساحة االختبار. 3و املتغريات املستقلة  36دات مع األخذ بعني االعتبار عدد املشاه  

 و مت استخالص قيمة دربن واتسن احملسوبة               و جند عند مستوى املعنوية               

. [6-1]على التوايل و احملصورتان ما بني  0.010 و 0.424: على التوايل   dl و   du جند قيم من    

.لدالة العرض السياحي (: يوضح اختبار دربن واتسن09-3و الشكل )  

                                                                                                            

قيميبني الشكل أن   Dw   تقع يف املنطقة عدم وجود االرتباط الذايت لألخطاء و بالتايل النموذج ال يعاين   

  من مشكلة ارتباط ذايت لألخطاء.

؟            ؟                      

ارتباط ذايت 
 موجب 

منطقة غري 
 حمددة

عدم وجود 
 ارتباط

عدم وجود 
 ارتباط 
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ءو الشكل التايل يؤكد أن النموذج املقدر لدالة الطلب السياحي ال يعاين من ارتباط ذايت لألخطا  

(: يوضح توزع األخطاء لدالة العرض السياحي. 31-3و الشكل)  

 
 .(Eveiws4)علىاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد 

  لألخطاء أم ال.جتانس للكشف على وجود  سيتم االعتماد على اختبار وايتاختبار  جتانس األخطاء:  3-3

لألخطاء. ثبات تباينفرضية العدم :  يوجد -  

لألخطاء.  يلة: ال يوجد ثبات تباينضية البدالفر -  

(Eveiws4) مت التحصل على النتائج التالية: و وفقا هلذا االختبار و باستعمال الربنامج االحصائي   

.لدالة العرض السياحي (: نتائج اختبار وايت30جدول )  

 

 

 .(Eveiws4)علىاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد 

 نقوم باستخراج احصائية WH  عند مستوى معنوية        و درجة حرية     تعطى بالصيغة 
التالية                         

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.662020     Probability 0.681074 

Obs*R-squared 4.545603     Probability 0.603264 



 

دراسة قياسية لداليت الطلب و العرض السياحي مع عرض جتارب بعض الدول: الفصل الثاين   

 

65 

لقيمة احملسوبة بالشكل التايل:  و مت استخالص ا                  .  

                 نقبل بفرضية العدم أي يوجد ثبات التباين لألخطاء.  
مبا أن         

صغرية       ∑   
  و قد سجلت قيمة األخطاء العشوائية :جمموع مربعات األخطاء  3-3           

  ا من خالل املتغريات املَفسرة.السياحي ممثل متثيال جّيدلعرض و منه ا

Jaque-Bera: يوضح االختبار توزيع مربعات األخطاء لدالة العرض السياحي.  اختبار 3-6  

(: يوضح نتائج اختبار جارك بريا لدالة العرض السياحي.30-3و الشكل )  

 
. (Eveiws4)   علىاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد    

االعتماد هذا بالطبيعي و  خطاء العشوائية لدالة العرض السياحي املقدرة تتبع التوزيعيتوضح لنا من الشكل أن األ
.1.12أكرب من  احملسوبة فهي احصائية االختبار  على   

 و بذلك تتحقق إحدى فرضيات اهلامة لطريقة املربعات الصغرى العادية. 
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(:3103-0991يوضح القيم املقدرة للعرض السياحي خالل الفرتة ) (:33)اجلدول  

 
. (Eveiws4)   علىاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد    

(.3103-0991)لعرض السياحي (: يوضح املقارنة ما بني القيم الفعلية و القيم املقدرة ل33-3و املنحين )  

 
. (Eveiws4)   علىاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد    
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من  أن النموذج املقدر ميثل العرض السياحي جيداو منه تظهر أن القيم املقدرة تقارب القيم الفعلية مما يؤكد لنا 
 خالل املتغريات املقدمة يف النموذج.

و من خالل هذه االختبارات يتضح أن داليت الطلب و العرض السياحي ممثلة متثيال جيدا وهذا باالستناد إىل 
من أجل خلق التوازن السياحي.الستفادة منها يف االختبارات اليت مت اجراؤها و اليت ميكن ا  
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 خاتمة الفصل الثاني:

 

التأثري على ميزان  و  اهتمام الدول العربية بالسياحة جعلها تتحصل على عدة مزايا منها توفري العملة الصعبة*
المتصاص البطالة، فرص العمل و تزفري  املدفوعات  

 تتوفر اجلزائر على موارد السياحية الرتاث الثقايف و اليت ميكن أن جتعلها الرائد يف احلوض املتوسط و لكن نقص*
و انعكست على مؤشرات السياحة اجلزائرية   االستثمارات قلة التنظيم و التسويق غري الفعال جعلها تنتكس 

بالنسبة  قة يف الدول اجملاورة و نفس الشيئفالنسبة لطاقات االيواء تبقى غري كافية و بعيدة عن اإلجنازات احملق
املعطيات اجلديدة املتعلقة بالشراكة األوروبية باألخص يف ظل للمناصب  احملدثة و االستثمارات السياحية   

لتقوم بتعديالت و االنضمام املستقبلي ملنظمة التجارة العاملية لالستفادة منها يف اجملال السياحي و يف نفس السياق 
قصد جعلها أكثر تسهيال جلذب االستثمار  3132وامر الصادرة مؤخرا لتنمية القطاع آلفاق للنصوص و األ

  و اليت تشرتط توفري تنظيم سياحي فعال و هتيئة هياكل قاعدية و تشريعات تنظيمية مرنة و حمفزة. يف اجلزائراألجنيب 
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 الخاتمة العامة:

الذي شهدته صناعة السوق السياحية خالل السنوات األخرية بالعامل إىل ظهور أدى النمو املتسارع 
إذ تصب  االستثمارات السياحيةمنافسة شديدة ما بني الوجهات السياحية العاملية جلذب السياح و االستفادة من 

و األجنيب قصد بناء عرض سياحي متميز لنشيط الطلب السياحي و زيادة االيرادات ملصلحة السائح احمللي 
شؤشرات كسه املعاهتمام كبري و هذا ما تبمصر  ،املغرب، تونس حتتل السياحة مكانة مرموقة يفالسياحية، لذا 

 املدى البعيد. يفتنموية املسطرة يف شكل خمططات  واالستثماراتالسياحية كطاقات االيواء، االيرادات السياحية 
دراسة ألحد  اجلزائر و هذا من خالل يفحاولنا يف هذا البحث التعرف على األداء القطاع السياحي 

نظرا ملا قدمه من نتائج  املتعدد دحنداراال ةتقني يف ةواملتمثل القياس االقتصاديالة يف جمال الوسائل والتقنيات الفع  
 اإلشكالياتحيث ساهم يف توسيع التفكري حول  االجتماعيو ملا أثبته من جدارة يف اجملال االقتصادي و دقيقة 

 املناسبة و عليه ميكن التطرق ألهم النتائج. القرارات ذاختااملطروحة و 
 :النتائج

  النتائج التالية:ميكن اجياز  تبني من خالل دراسة هذا املوضوع 

اتضحت األمهية البالغة للقطاع كصناعة كبرية هلا  احة على املستوى الدويل و الوطينبعد دراسة واقع السي-1
حبيث تُعد نشاطا اقتصاديا هاما كغريها من القطاعات االقتصادية األخرى  االقتصاديةاملكانة البارزة بني األنشطة 
زان املدفوعات، امليزان التجاري، خلقها لفرص العمل، زيادة ايرادات الدولة و حتقيقها نتيجة ملسامهتها يف مي

  ،للرفاهية االقتصادية االجتماعية للسي اح

يسمح لنا الطلب السياحي بامتصاص مجيع العروض السياحية املتنوعة و اليت تقدم يف تشكيلة تسويقية  -2
الذي ال يتم إال  خبلق التوافق ما بني رغبة السائح و العرض  زن سياحيجلميع شرائح اجملتمع مما يساهم يف خلق توا

وهبذا أثبتنا خيدم السائح بإشباع رغباته و املشؤسسات بتصريفها ملنتوجاهتا و الدولة بانتعاش قطاعها  املقدم حبيث
،الفرضية األوىل  

األجنبية املباشرة، وهي  لالستثماراتهي القطاع األكثر جذبا أن السياحة  بسهولة درا اإللنا أتاحت الدراسة -3
،هم يف تطوير القطاعات األخرىاالقطاع الذي ميكن أن يس  

ة اليت شهدهتا يف بداية التسعينات و اليت أدت إىل انتكاسها مع تأثرتأثر السياحة اجلزائرية باألوضاع األمني-4  

   ،باقي القطاعات االقتصادية األخرى  
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غري فع ال يف  ل القطاعإال أهنا  غري مستغلة بشكل تام مما جع بالرغم من امتال  اجلزائر ملشؤهالت السياحية -4
،االقتصاد اجلزائري  

التدفقات السياحية، االيرادات  من أهم  املتغريات اليت تشكل املناخ العام للسياحة :طاقات االيواء، -5
السياحي، املشؤسسات الناشطة يف القطاع السياحي و رغم مجيع اجلهود االستثمار  السياحية،  العمالة السياحية،

املبذولة  لتحسني صورة اجلزائر يف احملافل الدولية إال أهنا بقيت بعيدة عن متطلبات و معايري السوق العاملية 
قت فضعف هذه املشؤشرات عكس على تدهور القطاع و معاناته من سوء التسيري و عدم تنفيذ مشاريعه يف الو 

  ،احملدد و تراكمها  و هبذا مت إثبات الفرضية الثانية

 يف دورها يف تهاأمهي تكمن القياسي و ساليب العلمية املستخدمة يف عملية التقديراأل البد من استخدام -6
و أمهها االدحندار بطريقة املربعات الصغرى العادية حبيث  املخططات االسرتاتيجية و اختاذ القرارات املناسبة توجيه 

حتصر أهم املتغريات اليت تشكل داليت الطلب و العرض السياحي و تبني جناعة و فعالية هذه الدوال و امكانيتها 
 و هبذا قمنا بإثبات الفرضية األخرية. يف متثيل السوق السياحية

 

 االقتراحات:

العمل على تقدمي اخلدمات السياحية و تنويعها  من خالل وضع اسرتاتيجية تركز على رفع أداء املشؤسسات -1
اجلزائر وتنفتح على الثقافات السياحية يف ثقافة  و توضحالسياحية من خالل التموين املتواصل للمنتسبني للقطاع 

  ،العامل

  ،العاملية املعايري البيئيةحماولة تطبيق العناية بالنظافة و و ناطق اجلبلية كامل :االهتمام بعناصر اجلذب السياحي-2

،كإقامة برامج تسويقية تتماشى مع متطلبات السوق العاملية  عمل على تطبيق سياسة تسويقية ناجحةال-3  

  ،التسهيالت للمستثمرين خاصة منها القانونية ختفيف العبء الضرييب لتشجيع االستثمار السياحي و تقدمي -4

تعمل على إرساء ثقافة سياحية لدى القائمني  المتخصصة يف اجمل ضرورة زيادة املراكز و معاهد سياحية -5
اجلهود  استمراريةعلى املرافق السياحية املختلفة كل يف موقعه ولدى املواطنني بواسطة اإلشهار للتمكن من 

 ،وجتسيد االهداف بتكلفة أقل وربح أكرب
،تسخري وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية املتنوعة اليت تزخر هبا بالدنا -6  

،ة عن الظروف الصعبة اليت عاشتها البالدلعمل على خلق ثقافة سياحية للمواطنني ناجتا-7  

،و اعفائهم من الفوائدنشاء بنك لالستثمار السياحية االهتمام مبجال الصناعة التقليدية ا-9  
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،عاقرتاح نصوص و تشريعات حلل مشكل العقار السياحي و تطبيقها على الواق-11  

،الداخليةبالسياحة  املكثف االهتمام -11  

  ،السياحية و اجراء دعم فين هلذه املواقعصي  مواقع االنرتنيت ملواقع السياحية اجلزائرية و الوكاالت خت-12

للتعريف بالوجهات السياحية. نشر كتيبات و منشورات سياحية -13  

ح تكون هلا مكانة مرموقة حمليا و دوليا تنافس السياحة الدولية بديالأمل بتحول اجلزائر قبلة سياحية للسوا  ن*  

ختصي   بالتظافر و التناسق يف اجلهود، عدم الوقوع يف األخطاء،اقتصاديا فعليا لتساهم يف التنمية االقتصادية   
يف اجملال الفندقي و السياحي.   التكوينو ايرادات مالية لرتميم البىن التحتية   
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.العالمي )مليار سائح( توافد السياح(: 8-1الملحق )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 3102العدد السادس، لسياحة العاملية، انمةة مل النشرة االحصائيةاملصدر: 

 

 

 

 

 

Année Arrivals ) million) 

1990 436,00 

1991 458,00 

1992 505,00 

1993 519,80 

1994 528,30 

1995 545,80 

1996 561,00 

1997 586,00 

1998 603,00 

1999 625,00 

2000 674,00 

2001 673,00 

2002 680,00 

2003 753,00 

2004 797,60 

2005 842,10 

2006 898,50 

2007 917,80 

2008 894,00 

2009 882,00 

2010 980,00 

2011 1003,00 

2012 1125,00 

2013 1345,00 
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.تطور العائدات السياحية العالمية )مليار دوالر((: 8-2الملحق)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . 3102العدد السادس، لسياحة العاملية، انمةة مل النشرة االحصائيةاملصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Recettes (M. Dollar)    
  

1990 216,60 

1995 397,70 

2000 514,40 

2008 693,10 

2009 612,20 

2010 701,70 

2011 749,80 

2012 837,00 

2013 898,20 

2020 1600,00 
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(: تطور السياح الوافدين إلى تركيا.8-3الملحق )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .3102املصدر: احصائيات وزارة السياحة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Arrivals  

2000 6769000 

2001 5488000 

2002 7028000 

2003 8792000 

2004 9725000 

2005 10458000 

2006 11570000 

2007 12039000 

2008 13500000 

2009 11023000 

2010 12380000 

2011 132009000 

2012 178090000 

2013 180605000 
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تركيا.االستثمار السياحي في (: تطور 8-4الملحق )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3102، املصدر: احصائيات وزارة السياحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Invest (M.D) 

2000 800,12 

2001 868,73 

2002 920,91 

2003 989,02 

2004 1012,83 

2005 1132,46 

2006 1238,76 

2007 1837,47 

2008 2312,30 

2009 1198,60 

2010 2464,45 

2011 2534,57 

2012 2632,94 

2013 2700,19 
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.اتركيمساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الخام ل(: 8-5الملحق )  

Année Tourisme% en PIB 

2000 3,80 

2004 5,30 

2005 4,60 

2006 5,60 

2008 2,10 

2009 3,90 

2011 4,50 

2012 5,60 

2013 7,10 

 

.3102املصدر: احصائيات وزارة السياحة،   
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.مؤشرات القطاع السياحي بالجزائر(: 8-6الملحق )  

 

.3102املصدر: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، فرع االحصاء و التخطيط،   

 

 

 

 

 

Année Lits Arrivals Nuits Emploi Investements Projet 

1990 53812,00 1336918 3701127 10897 105000000 380 

1991 54986,00 1193210 2846163 6540 83900000 480 

1992 55924,00 1119548 3358851 5430 74400000 493 

1993 57290,00 1127545 3643333 5000 72800000 510 

1994 60235,00 804713 3471433 6586 94500000 605 

1995 62000,00 991576 3643286 7723 32700000 653 

1996 64695,00 604968 3547425 8522 45800000 659 

1997 65704,00 634752 3488358 10807 28800000 740 

1998 70981,00 678448 3003183 11437 74300000 781 

1999 66902,00 748537 3748135 12067 80000000 800 

2000 67087,00 865984 4028286 82000 95700000 827 

2001 66523,00 901416 4128567 95000 99500000 927 

2002 72567,00 1988060 4275421 97241 111000000 935 

2003 77473,00 2576348 4324238 103000 112000000 1022 

2004 82034,00 2649010 4543057 165000 178500000 1034 

2005 83895,00 2726562 4705637 172000 184300000 1038 

2006 84869,00 2887184 4905216 193900 215300000 1064 

2007 85000,00 3023100 5119940 204400 218900000 1070 

2008 85642,00 3167626 5346543 320000 300000000 1079 

2009 88694,00 3347934 5645839 350000 330000000 1084 

2010 92377,00 3527977 5939334 396000 361300000 1122 

2011 94021,00 3762350 6329472 420000 390980000 1125 

2012 96497,00 3959503 6640181 424009 425600000 1136 

2013 126713,00 4238437 67576805 450809 461204000 1156 
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تطور األسرة و تعداد السّياح الوافدين إلى المغرب.(: 8-7الملحق )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3102وزارة السياحة املغربية، املصدر:   

 

 

 

 

 

 

Année Arrivals Lits 

1990 4024000 88578 

1991 4169000 92937 

1992 2730000 94608 

1993 2789000 88881 

1994 2766000 89953 

1995 2602000 90511 

1996 2893000 91081 

1997 3072000 90504 

1998 3242000 91300 

1999 3817000 93383 

2000 4278000 95180 

2001 4342000 97100 

2002 4303000 102097 

2003 4761000 109615 

2004 5477000 119248 

2005 5843000 124270 

2006 6558000 133230 

2007 7408000 143221 

2008 7879000 152936 

2009 8341000 160540 

2010 9893000 170123 
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تطور األسرة و تعداد السّياح الوافدين إلى مصر.(: 8-8الملحق )  

.3100،املصدر: الديوان املصري لإلحصائيات  

 

 

 

 

Année Lits Arrivals 

1990 101469,00 2600117,00 

1991 105783,00 2214277,00 

1992 110072,00 2507762,00 

1993 117890,00 2507762,00 

1994 120854,00 2581988,00 

1995 128957,00 3133462,00 

1996 140741,00 3985942,00 

1997 150986,00 3895942,00 

1998 166817,00 3961000,00 

1999 167284,00 4267898,00 

2000 227222,00 5100000,00 

2001 241440,00 4900000,00 

2002 264218,00 5740000,00 

2003 273020,00 6348000,00 

2004 296078,00 7410800,00 

2005 349552,00 8707300,00 

2006 355226,00 11780000,00 

2007 380382,00 12290000,00 

2008 421694,00 11910000,00 

2009 429066,00 14700000,00 

2010 430734,00 15200000,00 
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 المراج عق ائمة  
 

 أوال-باللغة العربية:

  .91اآلية  ،  72رقمها   النمل،سورة  القرآن الكريم، -*

 1-  المؤلف ات :

 .7002احلسن أبو مروان، التسويق السياحي ،الطبعة األوىل ، دار السالم ،األردن ، -1

محدي عبد العظيم، اقتصاديات السياحة مدخل نظري علمي متكامل، الطبعة األوىل، مكتبة الزهراء للشرق، -7

 .1991القاهرة، 

 .1999 ،خالد مقابلة، فن الداللة السياحية، الطبعة األوىل، دار النشر و التوزيع، األردن-1

 .1997السميع، أصول التسويق السياحي، الطبعة األوىل، كلية السياحة، القاهرة،  صربي عبد-4

مؤسسة الورّاق للنشر مدخل اسرتاتيجي(، الطبعة األوىل،عبد اإلله أبو عياش، التخطيط السياحي )-5  

 .7004، و التوزيع، األردن 

.7010دار أسامة للنشر، مصر،عبد الكرمي حافظ ،االدارة الفندقية و السياحية، الطبعة األوىل، -6  

.7005ة األوىل، الدار اجلامعية ،مصر ،حممد البنا، اقتصاديات السياحية و الفندقة، الطبع-2  

 .7000ائل ، األردن، حممد عبيدات، التسويق السياحي مدخل سلوكي، الطبعة األوىل، دار و -8

 .1999مروان حمسن السكر، خمتارات من االقتصاد السياحي، الطبعة األوىل ، دار اجملد، عمان ، -9

  .1998مسعود الكتاين، علم السياحية و املتنزهات، الطبعة األوىل، دار احلكمة، العراق، -10
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.1995،واشنطن، 1منظمة السياحة العاملية، مفاهيم و تعاريف االحصائيات السياحية، دليل فين، رقم -10  
 : التخرج  رسائل-2 -
 لنيل مقدمة رسالة ،(اجلزائر حالة) ظل التحوالت االقتصادية السياحة يف أمهية و مكانة كواش، خالد-1

   .7001 دفعة ،اجلزائرجامعة  ،فرع التخطيط ،الدكتوراه شهادة

سعيد بن خلضر، استخدام مناذج االقتصاد القياسي يف التنبؤ مبكونات السوق السياحية، رسالة مقدمة لنيل -7

 .7011جامعة مستغامن اجلزائر دفعة شهادة ماجستري ختصص حتليل اقتصادي و تقنيات كمية 

 باتنةعامر عيساين، األمهية االقتصادية للتنمية السياحية املستدامة، رسالة مقدمة لنيل أطروحة دكتوراه ، جامعة -1

 .7010-7009، اجلزائر، دفعة 

 ،عبد الكرمي قاسم،  ترقية السياحة يف اجلزائر دراسة حالة الديوان الوطين لإلحصاء السياحي، رسالة ماجستري-4
. 1999-1998ارة ،اجلزائر، دفعة مطبقة ،جامعة املدرسة العليا للتج ختصص تقنيات كمية  

. 7007علي موفق، أمهية القطاع السياحي يف االقتصاد الوطين، رسالة مقدمة لنيل املاجستري، جامعة اجلزائر،   
. 
شهادة مسكني عبد احلفيظ، دور التسويق يف تطوير النشاط السياحي يف اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل -5

 .،7010ماجستري، ختصص تسويق ،جامعة حسيبة بن بوعلي قسنطينة، اجلزائر، دفعة 

موالي علي العلوي، مفهوم األمن السياحي و أثره على الدخل الوطين يف مكافحة اجلرائم السياحية ،الطبعة -6

 .1997األوىل ،املركز العويب  للدراسات االحصائية، الرياض،

 :مجالت و تق ارير-3 -
      .16، 15، 17، 10، 9، 8، 2، 5، 1 :عداداأل حصاء، اجلزائر،الديوان الوطين لإل-1      
  .1999، العدد التاسع ،جملة البحوث املصرية مصر و السياحة الدولية-7    

 التلفزيون منتدى حصة التقليدية، الصناعات و املتوسطة و الصغرية املؤسسات وزير بادة بن مصطفى-1
 .7009 ماي اجلزائر، ، الثالثة اجلزائر قناة للجزائر، التقليدية الصناعات بعنوان
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 7011منظمة السياحة العاملية  الناشر 01منظمة السياحة العاملية الدليل الفين رقم  -1

  :و األوامر  المراسيم-4 
 .سياحي توسع منطقة 124 انشاء: 1988 نوفمرب 05: بتاريخ الصادر 717 -88 رقم املرسوم-1 -

املتعلق بإنشاء منطقيت توسع سياحية.   7009جويلية  79و الصادر يف   09-776رقم  ملرسوم ا-7  
منطقة توسع سياحية11املتعلق بإنشاء   7010جويلية 79 الصادر يف 10-110رسوم رقم امل-1  

 .الديوان الوطين للسياحة بإنشاءاملتعلق    1967أوت  75املؤرخ يف  72.67األمر رقم -4 -
 .نشاء الوكالة السياحية اجلزائريةاملتعلق بإ1968جوان 11املؤرخ يف   114.68األمر رقم  -5 -

 .الفندقة و للسياحة الوطنية الشركة املتعلق بإنشاء1920 جانفي 16 يف     09.20 رقم األمر-6   -
 الشركة الوطنية للحمامات املعدنية 1920جويلية 16املؤرخ يف  08.20رقم األمر   -2 -
  للسياحة. الوكالة مع والفندقة  الوطنية الشركة  بدمج علقتامل1926 جويلية يف املؤرخ 66.26 األمر-8      -

 .املتعلق بإنشاء مؤسسة األشغال السياحية1926أوت  11يف 28.26األمر رقم -9     

 :ثانيا: باللغات األجنبية

1- Ouvrages : 

1- Robert Lanquar, Le Tourisme International, 1er Edition, Pu, France, 1997. 
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 األشكال البيانية  الجداول و  ق ائمة
I- ق ائمة الجداول: 

 
 
 
 

 الصفحة العنوان رقم الجدول
 10 (8112-0990)الجزائر  بمساهمة القطاع السياحي في الميزان التجاري   10
 18 (8100- 8110الليالي السياحية بالمغرب )  يوضح عدد 18
 18 (8101-0991مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالمغرب ) 10
 18 (8101-0991تطور العمالة في المغرب ) 11
 11 تطور الليالي السياحية في تونس 11
 14 مساهمة القطاع السياحي في االقتصاد التونسي 10
 44 العمالة في القطاع السياحي التونسي  تطور 07
 10 تطور الليالي السياحية، االيرادات و العمالة للقطاع السياحي لمصر 12
 12 الجدول االحصائي المعتمد في بناء نموذج دالة الطلب السياحي 19
 12 نتائج االرتباط الخطي لمتغيرات نموذج دالة الطلب السياحي 01
المعتمد في بناء نموذج دالة العرض السياحيالجدول االحصائي   00  11 
 11 نتائج االرتباط الخطي لمتغيرات نموذج دالة العرض السياحي 08
 10 ( 8100-0991) نتائج تقدير النموذج الخطي لدالة الطلب السياحي 00
 18 (8100-0991نتائج تقدير النموذج الخطي لدالة العرض السياحي  ) 01
 11 ستيودنت لدالة الطلب السياحينتائج اختبار   01
 10 االحصائي إلستقرارية دالة الطلب السياحي       اختبار   00
 57 نتائج اختبار ستيودنت لدالة العرض السياحي 01
 01 اختبار وايت لدالة الطلب السياحينتائج   02
 08 (8100-0991القيم المقدرة لتوافد السياح خالل الفترة) 09
 00 .8181المناخ العام للسياحة بآف اق  توقعات   81
 01 نتائج اختبار وايت لدالة العرض السياحي 80
 00 (8100-0991القيم المقدرة للعرض السياحي خالل الفترة ) 88
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 II- :ق ائمة األشكال البيانية 
 الصفحة عن وان الش كل رقم الشكل

 02 جانب العرض في صناعة السياحة 0-0
 09 عناصر العرض السياحي 0-8
 88 العالقة بين مختلق أنواع الطلب السياحي 0-0
 81 العالقة بين الطلب و السوق السياحية 0-1
 82 ( 8100 -0991توافد السياح العالمي في الفترة ) 2-0
 89 (8181-0991تطور العائدات السياحية العالمية في الفترة ) 2-8
 00 (8100 – 8111الوافدين لتركيا في الفترة ) تطور السياح   8-0
 08 تطور االستثمار السياحي بتركيا 8-1
 08 (8100-8111مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الخام التركي في الفترة ) 8-1
 02 (8100-0991يوضح تطور الوافدين إلى الجزائر في الفترة ) 8-0
 09 الجزائرتطور الليالي السياحية في   8-1
 09 (8100-0991تطور األسرة السياحية في الفترة ) 8-2
 11 ( 8100-0991يوضح تطور العمالة في الفترة ) 8-9

 11 (8108-0991تطور االستثمار السياحي بالجزائر ) 8-01
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 الملخص:
ت  قطا  ومت كثري من الدول اقتصاديات تقوم عليها اليت اهلامة القطاعات أحد السياحة أن اعتبار على*

 اآلونة يف و حتاول السياسية  االقتصادية اجلزائرية استغالهلاالسياحة يف اجلزائر مبؤهالت و طاقات هائلة 
الرف  من جودة اخلدمات السياحية  من خالل األخرية من أجل االرتقاء و الدف  بعجلة التنمية االقتصادية 

 يف التنافسية وضعيتها حتسني حتدد مسار السياحة مستقبال و اسرتاتيجية خمططات إعداد على الرتكيز املقدمة
السياحة بذلك فاإلشكالية حول أهم   العاملي و بتسليط الضوء على جتارب بعض الدول يف  السياحي السوق

سي ألهم املتغريات املؤثرة و معرفة آفاقها.و ببناء منوذج قيا باجلزائر حمددات داليت العرض و الطلب السياحي  

، بناء منوذج قياسي.ي: السوق السياحية ،الطلب و العرض السياحي ،التوازن السياح الكلمات المفتاحية:  

Abstract: 

 

*on tourism as one of the important sectors of the economies of many States and 

enjoy the tourism sector in Algeria qualifications and enormous energies and try 

to Algerian political and economic exploitation in recent times in order to 

upgrade the and push economic development through the lifting of the quality of 

tourism services provided by a focus on the preparation of the Strategy Outlines 

determine the course of future tourism and improve their competitiveness in 

world tourism market and by highlighting the experiences of some States in 

tourism so problematique was on the most important determinants functions 

supply and tourism demand in Algeria and built a model record of the most 

important variables affecting and expected future prospects. 

Keywords: tourist market, demand and supply tourism, balance tourism, 

construction of a model statistic. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a consideration That tourism the most important in the  bases of 
economic Enjoy the tourism sector in Algeria qualifications and great 

potential , especially ones with character Desert And trying to exploit the 

political economic Algerian recently in order to improve and push forward the 

economic development by focusing on the preparation of strategic plans 

determine the course of future tourism And improve the situation of 

competitiveness in the tourism market globally. concentration 

 

 

 
ت  قطا  ومت كثري من الدول اقتصاديات تقوم عليها اليت اهلامة القطاعات أحد السياحة أن اعتبار على*
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 يف التنافسية وضعيتها حتسني حتدد مسار السياحة مستقبال و اسرتاتيجية خمططات إعداد على الرتكيز املقدمة
العاملي و بتسليط الضوء على جتارب بعض الدول يف السياحة بذلك فاإلشكالية حول أهم    السياحي السوق

تغريات املؤثرة و معرفة آفاقها.سي ألهم املو ببناء منوذج قيا باجلزائر حمددات داليت العرض و الطلب السياحي  

، بناء منوذج قياسي.ي: السوق السياحية ،الطلب و العرض السياحي ،التوازن السياح الكلمات المفتاحية:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:األولالفصل    

 السوق السياحية



  :الثانيالفصل  
مع    قياسية لدالتي الطلب و العرض السياحيدراسة  

 عرض تجارب بعض الدول
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 لهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك و الإ

 .إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جالله اآلخرةتطيب  

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور

 ".سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم"العالمين  

 االحترام: المودة و  هذا البحث في طبق من ذهب عليه إكليل من الورود المحبة و  هديأ*

 بينمن    ناظري ففجرتفي    المنى*إلى التي أجرت جداول األمل في خافقي و أيقظت شمس  

 ...أمي الغاليةجرت بأوصالي و أزهرت الحياة بق لبي  القنوط و اليأس فرحةصخرات  

 .أبي الحنون أطال اهلل بعمره سعادتيعطائي، نبع    و  إلهاميإلى شمس حياتي، سر قوتي، مصدر  *

إلى جميع أفراد عائلتي.*  

 .*إلى كل من يفتح مذكرتي طلبا للعلم و المعرفة

.العلمية  تيمسير كل من جمعتني بهم األقدار خالل  *إلى    

العمل.خها بصدق القول و  *إلى كل من يحمل بق لبه كلمة ال إله إال اهلل و يسعى في نشرها و شمو   

 

 .﴾صليحة﴿

 


