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 :ثمهيد

ت  ،وطع اكخصازي إلى أدط أحسً وأفظل بأنها الاهخلاٌ مً الاكخصازًتالخىمُت  حعخبر   بىطع دطط جىمٍى

طها واسخغالٌ ول اإلاىاضز اإلاخاحت مً أحل جحسين الحالت  ع مصازض ؤلاًطازاث وجطٍى وجحلُم  الاحخماعُتوجىَى

  همى اكخصازي زائم الاضجفاع

مً دالٌ اإلاىاضز الطبُعت اكخصازًت على ألامس البعُس جىمُت  جؤهلها لخحلُمواإلاىاضز التي لسي الجعائط 

س وجىفطها على وسبت واإلاىكع الجغطافي اإلاميز وهصا ادخالف ال ي توال %07 جفىق  هُتالضبا عالُت مً الفئتخظاَض

 .وحب اسدثماضها بسوضها حعس زطوة

في اضض الىاكع وهى ماًفسطه الاعخماز الضبه هلي على  اسخغالٌول هصه  الثرواث واللسضاث الًطي لها و 

جىدس ي أهمُت بالغت في زٌو هثيرة وبخيالُف أكل مً التي  ألادطي مسادُل اإلاحطوكاث، وججاهل اللطاعاث 

السُاحت ، و آلان العالميعخبر صغل الاكخصاز ٌ صيال السُاح كطاع  ثهصه اللطاعا اإلاحطوكاث، ومً بين

ت الخاصت باهخلاٌ ألافطاز إلى بالز غير بالزهم، ألي غطض وان.  الاكخصازًتجخمثل في ألاوضطت   والحظاٍض

ول وهي زٌو الجخىفط على  اإلاغطب وجىوس زٌو مجاوضة على غطاض  سُاحُت هامت  إمياهُاثجملً الجعائط 

واإلاىاخ واإلاؤهالث جخجلى لىا أن الطبُعت و ، شلً الخىىع الصي جملىه الجعائطمىاظط الجعائط الطبُعت ولِس لسيها 

ا بعين الاعخباض وأدصه م وجذطُط مسبم ٌضمل ضغباث السُاحال ججلب السُاحت ما لم ًطافلها تهُئت ومطاف

ع الاكخصاز  أصبح ططوضة  ،ومحاولت جىفيرها في ظل ألاظماث اإلاخىطضة التي جصِب كطاع اإلاحطوكاث  وجىَى

عُت وهظطا ألن السُاحت  كطاع هاجح في عسًس السٌو  الجعائط،التي مً بُنها  وبالخالي جظطض السٌو الىفطُت الَط

طه ًخحخم عليها ألاعخماز علُه مخعسزة ُاحُتوإمياهُاث الجعائط الس  الاكخصازًتُم الخىمُت مً أحل جحل وجطٍى

 .اإلايضىزة

ت التي ًمىً  حعس لت مً أهم الىالًاث الجعائٍط والًت مسخغاهم بساحلها ومىادها الجمُل وجلالُسها العٍط

س مً الجهىز والسضاساث  مطهعها التي تهسف إلى جىمُت هجاح السُاحت فيها إال أن شلً ًحخاج إلى بصٌ مٍع

  .الخىافس ي في اإلاجاٌ السُاحي

ت وأهمُت ا ماهي آفاق التنمية  ، ءٌاهدسلسُاحت في الىكذ الطاهً ججعلىا إن ؤلامياهُاث السُاحت الجعائٍط

 ؟ في الجزائر على قطاع السياحة الاعتمادفي ظل 

 ولخبسُط هصه ؤلاصيالُت هططح ألاسئلت الخالُت :

 ما مفهىم وأهمُت السُاحت؟  –

 ؟الاكخصازًتالخىمُت هُف حساهم السُاحت في  –

 الجعائط؟ماهي جحسًاث كطاع السُاحت في   –
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  الفرضيات:

  ؛السُاحت مً أهثر اللطاعاث جىفيرا إلاىاصب الضغل –      

  ؛في مذخلف اللطاعاث ألادطي السُاحت سىق كابل للخىسع  –      

 .جىفط الجعائط على اإلاىاضز الطبُعت والغاظ والبتروٌ سبب ضئِس ي في إهماٌ كطاع السُاحت –      

 أهداف البحث:

 إبطاظ أهمُت كطاع السُاحت في الخىمُت؛  –

 وططوضة اسخغاللها؛ إبطاظ اإلالىماث السُاحُت للجعائط  –

 جلُُم واكع السُاحت في الجعائط  باإلالاضهت مع زٌو أدطي. –

 أهمية البحث:

جىمً أهمُت البحث في ططح كطاع السُاحت هلطاع بسًل ومىىع لالكخصاز الجعائطي والخذلص مً 

ع الاكخصاز ي، باعخباض السُاحت كطاع مخجسز وحُىي ًخطلب فلط الاهخمام واسخغالٌ ؤلامياهُاث الَط

 بذطط اكخصازًت.السُاحُت 

  أسباب اختيار املىضىع:

الاكخصاز الىطني  إال أن السُاحت في الجعائط ال حساهم في حعسز وادخالف اإلاىضور السُاحي للجعائط  –

 بالضيل اإلاطلىب؛

 ولُت وهجاح السُاحت في زٌو عسًسة؛أهمُت اإلاىطىع على الساحت الس  –

ع الاكخصاز  –  الىطني؛ محاوالث الجعائط آلاهُت لخىَى

 .اإلاٌُى الشخص ي لسضاست ؤلاصيالُت اإلاخىطضة وهي فضل السُاحت في الجعائط بطغم ؤلامياهُاث الىبيرة  –

 املنهج املتبع : 

اهطالكا  مً حمع معلىماث حٌى  الاسخلطائي الاسخيباطي اإلاىهجمً أحل معالجت اإلاىطىع اسخعملىا 

 جحلُلي إحصائيبأسلىب  وإسلاطها الخىمُت الاكخصازًت والسُاحت  
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 صعىبات البحث: 

 ؛هلص ؤلاحصائُاث الطسمُت الخاصت بلطاع السُاحت الجعائطي وداصت التي جذص والًت مسخغاهم –

ت السُاحت   –  ؛الخاصت بالىالًتصعىبت الخىاصل مع مسًٍط

   طُم الفترة العمىُت اإلاذصصت للسضاست. –

 هىان عسة زضاساث جىاولذ حاهب مً حىاهب اإلاىطىع منها: الدراسات السابقة : 

ت بين مخطلباث الاكخصاز الىطني  – زضاست الباحثت صطفاوي عائضت جحذ عىىان " السُاحت الجعائٍط

، 4702–4702، 3زهخىضة في علىم الدسُير مً حامعت الجعائط واإلاخغيراث الاكخصازًت السولُت"، أططوحت 

هطالق بحُث جططكذ الباحثت إلى الخىمُت السُاحُت و جطىض السُاساث السُاحُت في الجعائط  وجحسًاث الا 

 بصىاعت السُاحت في الجعائط؛

طاع مخطلباث جىمُت الل جحذ عىىان " دالس بىضحليو  الطظاق مىالي لخظط زضاست الباحثان عبس  –

ت للخىمُت الاكخصازًت، عسز "السُاحي في الاكخصاز الجعائطي  ، جططق الباحثان 4702، حىان 2، اإلاجلت الجعائٍط

ت  إلى مخطلباث جىمُت اللطاع السُاحي في الجعائط و زوض السُاحت في الاكخصاز العالمي والخصائص الخىمٍى

كخصاز الجعائطي والسُاساث الحيىمُت لللطاع السُاحي في الجعائط وهصلً إلى مساهمت السُاحت في الا

ط اللطاع السُاحي في الجعائط؛اإلاىخهجت لل  خطٍى

مجلت إكخصازًاث  ،"ملىماث ومؤصطاث السُاحت في الجعائطدالس وىاش جحذ عىىان " زضاست الباحث  –

 ٌ لُا،العسز ألاو ر السُاحت في صماٌ إفٍط الجعائط و ، وجططق الباحث إلى اإلاىاضز السُاحُت في الجعائط وجاٍض

 مؤصطاث السُاحت في الجعائط.

 : ثقسيمات البحث ومحتىياثه 

:  جم جلسُم البحث إلى زالر فصٌى

 ، جظمً الخعٍطف بالخىمُت وعىاصطها ألاساسُت خصازًتالفصل ألاٌو : ماهُت الخىمُت الاك –

الجعائط ببعع السٌو ، مً دالٌ ملاضهت الفصل الثاوي: زوض السُاحت في الخىمُت الاكخصازًت الىطىُت –

 العطبُت.

" باالعخماز على اًطازاث " زوض السُاحت في لخىمُت الاكخصازًت لىالًت مسخغاهمالفصل الثالث: )جطبُلي(  –

في الخىمُت هصا اللطاع الجبائُت ومىاصب الضغل التي ًىفطها وجلسًم اكتراحاث مً صأنها أن حساهم 

 السُاحُت والاكخصازًت.
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 الفصل ألاول : ماهيت الخىميت إلاقخصاديت

 جمهيد: 

ٌِخبر جفش ي الفلس والخخلف في ُدًد البلدان مً أهم ألاطباب التي أدث ئلى بسوش ُلم حدًد وأطاس ي مً 

بدث في الحلٌى التي جخسج البلدان الفلحرة و  ُلىم الاكخـاد وهى اكخـادًاث الخىمُت والري بدوزه ًدزض ٍو

سها بمسوز ا اث التي كام اإلاخخلفت مما هي فُه، وذلً باطخغالٌ  أمثل إلاىازدها وجوٍى لصمً مً خالٌ الىٌٍس

 مت.بغُت جدلُم جىمُت اكخـادًت ومظخداُليها هرا الِلم، ومإػساجه وهرلً دُاةمه 

ادة جساهم زأض اإلااٌ في الدولت أو اإلاجخمّ ُلى مس الصمً وزفّ ؤلاهخاج  ئن الخىمُت ؤلاكخـادًت جبرش في ٍش

 هي حؼمل الىمى ؤلاكخـادي.بوسق حدًدة وحغُحراث في اإلاجاٌ ؤلاحخماعي و الهُيلت،و 

الخىمُت ؤلاكخـادًت في مبدثحن ألاٌو ًخددر ًُ ُمىمُاث مفهىم  طىلىم  بخىكُذوفي هره الفـل 

اث الخىمُت ودُاةمها و  ثاوي  ًُ أبِادوملاًِظها والالخىمُت ؤلاكخـادًت   جىحُه الخىمُت . وهٌٍس

 املبحث ألاول :عمىمياث حىل الخىميت إلاقخصاديت

ت والوبُُِت أخظً اطخغالٌ جخمثل  الخىمُت ؤلاكخـادًت في اطخغالٌ اإلاىازد وؤلامياهاث والواكاث البؼٍس

خم هرا باطخخدام  وطاةل مخوىزة ومخِددة، والخىمُت  لخدلُم جلدم وزفاه ًخسج الدٌو مً مؼاولها، ٍو

خىمُت ؤلاكخـادًت ي في جـيُف الدٌو مخخلفت أو مخلدمت وذلً بمإػساث الؤلاكخـادًت هي اإلاددد ألاطاس 

  . وبِم مإػساث الىمى  والري ًخداخل مّ الخىمُت في ُدة هلان طجراها في هرا اإلابدث والفسق بُنهما

 املطلب ألاول : مفهىم الخىميت إلاقخصاديت

 أوال: الخىميت

ادة،  "همُا "ًىمي "همى"مأخىذة مً لغت ولمت جىمُت  وألاػُاء وأهمُذ الش يء، حِلخه هامُا، وهماء بمِجى الٍص

 ولها ُلى وحه ألازق هــــام وؿــــامذ، فالىامي مثل الىباث والصجس  وهدىه، والـامذ والحجس والجبل وهدىه.

ئذا شاد وازجفّ، وول ازجفاَ اهخماءـــــــــ ًلاٌ همُذ الىاز جىمُتــــــــــ ئذا زفِتها وأػِلذ وكىدها،  الش يءوهمى 

ّ، وهمى ؤلاوظان طمً، و   الىامُت مً ؤلابل الظمُىت .والىماء الَس

ادة والىماء، والِمل  ُلى ئخدازه، ألامس  الخٍ مً خالٌ هره اإلاِاوي أن الخىمُت جدوز خىٌ الخلدم والٍص ٍو

ادة   1الش يء وجىثحره.الري ًمىً أن هلٌى : ئن الخىمُت في اللغت ُبازة ًُ: الِمل ُلى ٍش

 
ت، داز الجامِت الجدًدة لليؼس، الخىمُت ؤلاكخـادًت والخوبُم الِلمي لها ،أخمد مدمد ئطماُُل بسج 1 ، ؾ 2014/2015، الوبِت ألاولى،ؤلاطىىدٍز

26 
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ت،  أًىما وان مىكِه الجغسافي،ُملُت مسهبت ومخِددة وحِخبر الخىمُت في أي مجخمّ مً اإلاجخمِاث البؼٍس

ت  فيي حِجي ُلى اإلاظخىي الفسدي جدظىا الجىاهب،وه اث اإلاهازة،والىفاءة ؤلاهخاحُت،والحٍس مظخٍى

خماد ُلى الراث وجددًد اإلاظإولُت.فبِم هره الِىاؿس واإلالىماث حِخبر مً الىاخُت الىاكُِت  وؤلابداَ،والُا

لى ملىالث طلىهُت وكُمُت  ًـِب جلُُمها و جلىُنها ،خُث حِخمد ُلى الِـس الري ٌِِؽ فُه ؤلاوظان،ُو

جسهُبخه الاحخماُُت،وهٌامه الاكخـادي والظُاس ي،والٌسوف اإلادُوت به،طىاء الجغسافُت التي ال ًجد بدا مً 

اكف الخلَى لها والخِامل مِها،أو الٌسوف التي ًفسشها بىفظه،والتي كد جخللب كده في هثحر مً اإلاى 

ت والخىىىلىحُت،والتي  وألاخُان،أو ًسوف الِـس الدولُت التي جفسكها طُاطاث اللىة الاكخـادًت والِظىٍس

هثحرا ما جخِازق  وجىحهاجه الىهىُت واللىمُت وؤلاوظاهُت،وبمِجى آخس فان جدلُم أي حاهب مً حىاهب 

حن الداخلي والخازيي،وفي ئهاز الخىمُت ئهما ًسجبى ازجباها وزُم الـلت بىكّ اإلاجخمّ بأهمله،ُلى اإلا ظخٍى

 1الجاهبُحن الظُاس ي الاكخـادي.

 جاهيا: الخىميت إلاقخصاديت

اإلافهىم الظاةد للخىمُت هى الخىمُت الاكخـادًت الاحخماُُت،أي الخىمُت الاكخـادًت ذاث البِد الاحخماعي. 

ابم فهى الخىمُت أما اإلافهىم آلاخس للخىمُت والري بدأ ًفسق هفظه  واإلاىاشي للمفهىم الظ

ى الاكخـادًت_البُئُت،أي الخىمُت الاكخـادًت ذاث البِد البِئـــي والتي حظدىد ئلى مفهىم اإلاخجددة أو ما ٌظم

الخىمُت التي جلـــبي خاحاث الحاكس  دون اإلاظاومت ُلى كدزة ألاحُاٌ اإلالبلت ُلى بالخىمُت اإلاظخدًمت التي حِجي "

اشن بــــــــــحن الىٌام البِئـــــــي والاكخـادي والاحخماعي وحظاهم في جدلُم أهبر  جلبُت خاحاتهم، والتي جدلم الخى 

   2. الازجلاء في هره ألاهٌمت الثالر "كدز ممىً مً 

ً زةِظحن: و   فه للخىمُت الى جُاٍز  ًىلظم الفىس  الاكخـادي في حٍِس

ظخمد مفهىمه مً ججسبت  الىمى الاكخـادي الغسبي،وال ًمحز غالبا أخدهما ًمثل الفىس الاكخـادي الغسبي،َو

إهد حٍِسف هرا الخُاز  للخىمُت ُل ادة " ى أجهابحن الىمى والخىمُت،ٍو الِملُت الهادفت الى خلم هاكت جإدي الى ٍش

لت مً الصمً  3 ." داةمت في مخىطى دخل الفسد الحلُلي بؼيل مىخٌم لفترة هٍى

إهد حٍِسف هرا الخُاز للخىمُت ُلى اجها ُملُت مجخمُِت أما الخُاز آلاخس فُمثله اكخـادًى الدٌو الىا مُت،ٍو

مت  واُُت تهدف الى اخدار جدىالث هُيلُت اكخـادًت _احخماُُت ًخدلم بمىحبها مظخىي مً الحُاة الىٍس

ج مؼىالث  لألغلبُت الظاخلت مً  افساد اإلاجخمّ،وجىخفم في ًلها ًاهسة ُدم اإلاظاواة وجصوٌ بالخدٍز

خىفس للمىاهً كدز أهبر مً فسق اإلاؼازهت وخم اإلاظاهمت في جىحُه مظاز  البوالت والفلس  والجهل واإلاسق،ٍو

حظمذ باهخلاٌ الدولت مً وكّ الخخلف ئلى وكّ الخلدم . وكد جأزس  هرا  التيأجها الِملُت  ايوهىه ومظخلبله،

ت في الخمظِىاث والظخِىاث مً اللسن اإلااض ي وال  يا الجىىبُت الخُاز بيخاةج الخجازب الخىمٍى طُما ججسبت أمٍس

 
 .97، ؾ 1999ؿبحي مدمد كىىؾ، أشمت الخىمُت، الوبِت الثاهُت، اللاهسة، الداز الدولُت لالطدثمازاث الثلافُت،   1
 69، ؾ 2017مالً خظحن خىامدة، ألابِاد الاكخـادًت للمؼاول البُئُت وأزس الخىمُت اإلاظخدامت، الوبِت ألاولى،ألازدن ُمان،داز دحلت،   2
ت، داز الخِلُم الجامعي، أخمد زملان وِمت هللا و   3  89، ؾ 2015آخسون، الخىمُت ؤلاكخـادًت ومؼىالتها، الوبِت ألاولى، ؤلاطىىدٍز
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ت، اذ اطخواُذ جلً الدٌو جدلُم مِدالث مسجفِت مً الىمى الاكخـادي بالتزامً مّ  وبِم الدٌو آلاطٍُى

خفم مِدالث الفلس  والخفاوث في الدخل،بِىما عجص الىمى الاكخـادي بمفهىمه الغسبي ًُ الللاء ُلى 

 1مؼيلت الفلس. 

م ئطخيبان أطالُب اهخاحُت حدًدة أفلل وزفّ ئن الخىمُت الاكخـادًت هي جلدم  اإلاجخمّ ًُ هٍس

ادة  ت وخلم جىٌُماث افلل ،هرا فلال مً ٍش اث ؤلاهخاج مً خالٌ ئهماء اإلاهاز اث والواكاث البؼٍس مظخٍى

لُه فان هي جلً التي خللذ الىثحر  الدول املخقدمت إقخصاديازأض اإلااٌ اإلاتراهم في اإلاجخمّ ُلى مس الصمً. ُو

م هي ما ًولم ُليها  في هرا فت خخلالدول املؤلاججاه ، بِىما جلً التي خللذ جلدما غحر ملحىي في هرا الوٍس

 2اقخصاديا.

 املطلب الثاوي: الفزق بين الىمى والخىميت إلاقخصاديت

ت بُنهما والتي ًمىً اًلاخها في ما  ىا للخىمُت، فهىان ُدة اخخالفاث حىهٍس الىمى ؤلاكخـادي لِع كٍس

 ًلي:

 ادة في الدخل اللىمي أو مخىطى دخل الفسد وهى الًسجبى ُلى  الىمى الاكخـادي هى ُبازة ًُ الٍص

بددور حغُحراث هُيلُت، اكخـادًت واحخماُُت، بِىما الخىمُت هي ُملُت اكخـادًت، احخماُُت،  ؤلاهالق

فلى في الىمى  سطُاطُت زلافُت وبُئُت ػاملت وهي جخلمً الىمى ؤلاكخـادي هأخد ُىاؿسها وال جىدـ

 .اإلاادي، وجيىن ملسوهت بددور حغُحر في الهُاول الاكخـادًت، والاحخماُُت والثلافُت وغحرها

  ئال أن ُملُت الخىمُت ؤلاكخـادًت حؼهد جباهإا هبحر أو لم ّ أخُاها ًيىن هىان همى اكخـادي طَس

 جددر بِد وألامس ًيىن زاحّ ئلى:

  ،ُدم مىاهبت ُملُت الخىمُت وجىُفها مّ الخدىالث التي حظبلها في الِملُاث ؤلاكخـادًت

اإلاجاٌ لللدزاث ؤلابداُُت لألفساد وشٍادة والاحخماُُت، الخىىىلىحُت واإلاإطظاجُت، والتي حظاهم في فخذ 

 اهدظابهم للدزاث حدًدة. 

 مً خالٌ خدور بِم ؤلاخخالالث، اوِدام الخىاشن بحن جوىز الاكخـاد واخخُاحاث اإلاجخمّ وذل ً

ادة كواَ الخدماث ُلى كواَ الظلّ، وهرلً  ً اللواعي للدخل اللىمي مثل ٍش مثل جصاًد الخلل في الخيٍى

 الخىشَّ ؤلاكلُمي إلهخاج الظلّ والخدماث وهرلً جىشَّ اإلاداخُل والثرواث بحن فئاث اإلاجخمّ وغحرها.

 دم اخترام اهخفاق اإلاؼازهت الؼِبُت في اجخاذ اللسا ، الاحخماُُت والظُاطُت ُو
ّ
زاث الاكخـادًت

اث والحلىق اإلادهُت لإلفساد.  الحٍس

  ادة الخبُِت خماد ُلى الخازج مصحىبا بٍص ُىدما ًيىن الىمى ؤلاكخـادي ٌِخمد بؼيل هلي ُلى الُا

ت وغحرها، في خحن أن ُملُت الخىمُت جخولب الخدسز مً كُى  د الخبُِت ؤلاكخـادًت والخىىىلىحُت والِظىٍس

خماد ُلى الراث.   وشٍادة الُا

 
1
   89مسحّ طبم ذهسه، ؾ أخمد زملان وِمت هللا وآخسون،  

ت، الداز الجامُِت،   2 ص عجمُت ومدمد ُلي اللُثي، الخىمُت ؤلاكخـادًت، الوبِت ألاولى، ؤلاطىىدٍز  20، ؾ 2001مدمد ُبد الٍِص
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  ًئن الىمى الاكخـادي ًددر في الدٌو ختى لى واهذ هره الدٌو مدخلت، أما باليظبت للخىمُت فال ًمى

في هره الحالت ألن الاطخِماز غالبا ما ًيىن الغسق مىه اطخجزاف اإلاىازد الاكخـادًت التي جخىفس  لها أن جددر

 طخه جيىن مبيُت ُلى أطاض الاطخغالٌ وجدمحر البجى الخدخُت وغحرها.ُليها الدولت اإلادخلت وطُا

ُىد  Robert Clower  وهرا ما جىضحه بِم الدزاطاث الاكخـادًت مثل دزاطت همى بال جىمُت لالكخـادي

ّ في ئهخاج الظلّ ألاولُت ئال أن الخغحراث الهُيلُت ؤلاكخـا ا والري ًخمحز بازجفاَ طَس دًت، دزاطخه الكخـاد لُبًر

الاحخماُُت والثلافُت وغحرها غحر مىحىدة مّ الىمى الاكخـادي والِىع صحُذ، فمً الـِىبت هما أوضح 

Robert  مىما فالخىمُت الاكخـادًت لها حملت أن جيىن هىان ُملُت الخىمُت ؤلاكخـادًت بال همى اكخـادي، ُو

 مً الخـاةف التي جمحزها ًُ بِم باقي الىمى الاكخـادي، ومً أهم هره الخـاةف ًىحد : 

   .ّالخىمُت ُملُت مظخمسة ومخـاُدة وفلا لتزاًد اخخُاحاث أفساد اإلاجخم 

  ً يىن مخوى لها ومدددة للغاًاث وألهداف لِظذ ُؼىاةُت.الخىمُت ُملُت 

 .ّالخىمُت ُملُت مجخمُِت فهي مىحهت لجمُّ فئاث اإلاجخم 

  الخىمُت جيىن مصحىبت باخدار حغحرا ث هُيلُت طىاء اكخـادًت أو احخماُُت مّ بىاء كاُدة ذاجُت

خماد ُلى الخازج.  1 مدلُت دون الُا

 

 الخىميتو مىحىياث الىمى (:  I    -  1الشكل رقم )

 همى اقخصادي مع حدوث جىميت                                       همى اقخصادي دون حدوث جىميت      

سلع كماليت                                                    ع كماليت وخدماث  سل                                      

 وخدماث

 الشكل ب                                         الشكل  أ                                      

   

 

  

  سلع ضزوريت                                         سلع ضزوريت       

/ 2013بللسبىش مـوفى، دوز اإلاىازد الوبُُِت في الخىمُت ؤلاكخـادًت مرهسة ماحظخحر في الِلىم ؤلاكخـادًت، وهسان، حامِت وهسان،  املصدر:

 5، ؾ 2014

 
1
في ئهاز كىابى الخىمُت اإلاظخدًمت، أهسوخت دهخىزة، مظخغاهم، حامِت ُبد الحمُد بً  ، الىفى الِسبي وئطتراجُجُاث اطخغالله بلهادف زخمت، 

  38ؾ ،2015/2016بادٌع، 
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 عىاصز الخىميت الاقخصاديت : املطلب الثالث

الِىاؿس حؼترن الخىمُت الاكخـادًت في بِم ُىاؿسها مّ الىمى الاكخـادًت ولها ُىاؿس خاؿت بها، أما 

 1 التي حؼترن فُه الىمى الاكخـادي زالزت وهي:

ادة مخىطى هـِب الفسد مً الدخل  .1  .ٍش

ادة خلُلت ولِظذ هلدًت .2 ادة في دخل الفسد اهبر مً مِدٌ الخطخم(.  أن جيىن الٍص  ) الٍص

ــــــــــــــــــــــل. .3 ادة ُلى اإلادي الوٍى ادة مظخمسة ال جصوٌ بصوا أن جيىن الٍص  ٌ أطبابها(.) جيىن الٍص

 وهىان ُىاؿس أخسي جىفسد بها ُملُت الخىمُت ؤلاكخـادًت وجخمثل في:

خُث الشالذ الِدًد مً الدٌو الىامُت  : إحداث حغيراث في كل مً الهياكل والبييان الاقخصادي للدولت   -أ

في ئهخاج اإلاىخجاث ألاولُت وخاؿت الصزاُُت، وجـدزها بدالتها أو بِد ئحساء حِدًالث بظُوت ُليها،  فجخخـ

هخاج الـىاعي أهمُت جرهس  .لرلً تهدف الخىمُت ؤلاكخـادًت ئلى جىطُّ هواق الواكت ؤلاهخاحُت وال جىلي ؤلا 

ل هُيل اليؼان ؤلاكخـادي لـالح اإلاىخجاث الـىاُُت، باإلكافت ئ لى كسوزة الاهخمام بالصزاُت وجدٍى

 والِمل ُلى اهدؼاف مىازد اهخاحُت حدًدة وادخاٌ هسق فىُت حدًدة لإلهخاج وجدظحن مهازاث الظيان.

تهدف الخىمُت الاكخـادًت الى ئُادة  جىشَّ الدخل لـالح الوبلاث الفلحرة،  إعادة جىسيع الدخل  :   -ب

ظيان، والللاء ُلى البوالت والفلس والجهل واإلاسق في وجدظحن الىكّ اإلاِِش ي لألغلبُت الظاخلت مً ال

ادة هبحرة في  اإلاجخمّ. فالىثحر مً الدٌو جدلم مِدالث مسجفِت مً الىمى الاكخـادي ًترجب ُليها جدلُم ٍش

اث الخىمُت  ادة حظخأزس بها الوبلت الغىُت، ولرا ًـبذ مً أولٍى ئحمالي الىاجج اإلادلي، ئال أن مٌِم جلً الٍص

 ًت الِمل ُلى ئُادة جىشَّ الدخل لـالح الفلساءؤلاكخـاد

ُت الظلّ الاهخمام بىىعيت السلع والخدماث املىخجت  :    -ج خُث تهخم الخىمُت الاكخـادًت بخدظحن هُى

ت  اث أهبر لألطاطُاث التي جدخاحها الوبلاث الفلحرة والظلّ الغراةُت اللسوٍز والخدماث اإلاىخجت وحِوي أولٍى

ِلُم وصحت وخدماث احخماُُت، واإلاظاهً الاكخـادًت فلال ًُ الخدماث ألاطاطُت مً حواإلاالبع الؼِبُت 

ت واإلادلُت مً أحل  وهرا وله ًخولب كسوزة الخدخل اإلاباػس او غحر اإلاباػس مً كبل الظلواث الحيىمُت اإلاسهٍص

ُت ؤلاهخاج وحظِحر اإلاىخجاث والخدماث ألاطاطُت ومً أحل جددًد ػيل وه م الدُم اإلالدم الى السكابت ُلى هُى

 2 جلً الجهاث .

 املطلب الزابع  : مقاييس الخىميت الاقخصاديت 

 جىحد ُدة هسق ومِاًحر للُاض الخىمُت ؤلاكخـادًت هرهس منها:  

 :  أوال  : حساب مخىسط هصيب الفزد مً الدخل الحقيقي

 
 90أخمد زملان وِمت هللا وآخسون، مسحّ طبم ذهسه ؾ   1
2
  90، ؾ مسحّ هفظه   
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ُىد كُاض مظخىي الخلدم ٌِخبر مخىطى هـِب الفسد مً الدخل الحلُلي أهثر اطخخداما وأهثرها ؿدكا 

. هرا بالسغم مً وحىد الِدًد مً اإلاؼاول والـِاب التي جىاحه الدٌو ؤلاكخـادي في مٌِم دٌو الِالم

الىامُت ُىد خظاب الدخل الحلُلي للفسد، مً بحن هره اإلاؼاول أن ئخـاءاث الظيان والدخٌى في هره 

ازهاث بحن الدٌو اإلاخخلفت أمس مؼيىن في صحخه الدٌو غالبا غحر واملت وغحر دكُلت، وهرلً فان ُلد اإلال

. ومً أهم الوسق اإلاظخخدمت في خظاب مخىطى هـِب  هٌسا الخخالف ألاطع والوسق اإلاظخخدمت في خظابه

لت الخللُدً  :تالفسد مً الدخل الحلُلي هي الوٍس

 1. إحمالي الدخل القىمي أو املحلي/ عدد السكانوفيها ًخم كظمت 

 :GDPالقىمي إلاحماليجاهيا  :  الىاجج 

ادة في الىاجج اللىمي ؤلاحمالي خالٌ فترة شمىُت بُِد، وهرا اإلالُاض أُخبر في البداًت أن الخىمُت  حِجي الٍص

ًجب أن ٌظدبِد الخغحراث الحاؿلت في ألاطِاز ) بمِجى ًيىن الىاجج اللىمي ؤلاحمالي بالظِس الثابذ( بدُث أن 

خباز، وال ًٌهس الخيلفت التي ًخدملها اإلاجخمّ حساء الخلىر أو هرا اإلالُاض ال ًأخر همى الظيان بِ حن الُا

 2الخدلحر  أو الخـيُّ، وال ٌِىع جىشَّ الدخل بحن الفئاث الظياهُت.

 : جالثا: معايير إحخماعيت

هىان الِدًد مً اإلاِاًحر الاحخماُُت للُاض الخىمُت ؤلاكخـادًت ودزحت الخلدم والىمى الاكخـادي وطىف 

 ٌ  فُما ًلي أهم اإلاإػساث الاحخماُُت: هدىاو

 هىان ُدة مِاًحر حظخخدم للُاض مدي الخلدم الـحي ومنها:املعايير الصحيت:  -1

ُدد الىفُاث ليل ألف مً الظيان، ُدد الىفُاث ليل ألف هفل مً الظيان، مِدٌ الىفُاث  -أ  

الىفُاث ٌِجي ُدم هفاًت  لألهفاٌ دون الخامظت، مِدٌ الىفُاث مً ألاهفاٌ السكّ، فازجفاَ مِدٌ

دم هفاًت الغراء وطىء الخغرًت وول هره مً ؿفاث الخخلف.   الخدماث الصحُت ُو

هرلً جىحد مإػساث ُدًدة أخسي حِبر ًُ مدي حىدة الخدماث الصحُت اإلالدمت لألفساد مً   -ب   

س باإلاظدؼفُاث وهىرا. دد ألافساد ليل طٍس  أهمها : ُدد ألافساد ليل هبِب، ُو

مِدٌ جىكّ الحُاة ُىد اإلاُالد، أي مخىطى ُمس الفسد، فيلما شاد دٌ ذلً ُلى دزحت الخلدم   -ج 

 3 ؤلاكخـادي والِىع صحُذ.

 
 100ؾ  مسحّ طابم ،وآخسوناخمد زملان وِمت هللا  1
ش ي مدخذ  2 اث(. الوبِت ألاولى،  ،اللَس اث وطُاطاث ومىكُى   23، ؾ 2007ألازدن، داز واةل لليؼس والخىشَّ، الخىمُت ؤلاكخـادًت ) هٌٍس
 106أخمد زملان وِمت هللا وآخسون، مسحّ طبم ذهسه، ؾ  3
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ادة :  املعايير الخعليميت -2 ًإدي الخِلُم ئلى اإلاِسفت وئلى اهدظاب مهازاث حدًدة، وهره ألامىز جإدي ئلى ٍش

ادة الدخل وشٍادة ؤلاهخاحُت مً هاخُت وئلى جسػُد ؤلاهفاق مً  هاخُت أخسي، بمِجى أن الخِلُم ًإدي ئلى ٍش

 الاطدثماز  والادخاز.

 ومً بحن هره اإلاِاًحر التي حظخخدم في الخِسف ُلى اإلاظخىي الخِلُمي والثلافي: 

 وظبت الرًً ٌِسفىن اللساءة والىخابت مً أفساد اإلاجخمّ. -أ

 والثاهىي مً أفساد اإلاجخمّ.وظبت اإلاسجلحن في مسخلت الخِلُم ألاطاس ي  -ب

 وظبت اإلاىفم ُلى الخِلُم لجمُّ مساخله ئلى ئحمالي الىاجج اإلادلي وهرلً ئلى ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي. -ج

حِاوي الدٌو الىامُت مً ُدم كدزتها ُلى جدبحر الغراء ألاطاس ي لظياجها، فِلى  : معايير الخغذيت -3    

يا وأوزوبا، أما السغم مً أن ؤلاهخاج الِالمي للغرا ادة مـدزها دٌو ػماٌ أمٍس ء كد اشداد، ئال أن مٌِم الٍص

ادة  ادة في ُدد طياجها، وجسجب ُلى ذلً ٍش ادة ئهخاج الغراء فيها لم ًالخم الٍص الىكّ في الدٌو الىامُت فان ٍش

يا وأوزوبا، ولِالج هرا اإلاىكَى ًخولب ادة  اُخماد الدٌو الىامُت ُلى ؤلاهخاج مً دٌو ػماٌ أمٍس ألامس ٍش

ادة  سه وجلدًم اإلاىذ واإلاِىهاث للمؼسوُاث الصزاُُت التي طُترجب ئكامتها ٍش الاهخمام باللواَ الصزاعي وجوٍى

 ئهخاج الغراء.

 1990وهى ملُاض خدًث وظبُا جىؿل ئلُه بسهامج ألامم اإلاخددة في ُام :   دليل الخىميت البشزيت -4

ُت وهي:  ت مً اإلاِاًحر اإلاسهبت، خُث ًخيىن مً زالزت مِاًحر حصةُت أو فُس ِد دلُل الخىمُت البؼٍس  َو

 مُِاز الِمس اإلاخىكّ ُىد اإلاُالد )مإػس ؿحي( . -أ

خيىن ب  -ب ً حصةُحن هما : مِسفت اللساء مُِاز الخدـُل الخِلُمي ) مإػس حِلُمي( ٍو دوزه مً مُِاٍز

 (. 1/3( ومخىطى  ُدد طىىاث الدزاطت بىشن وظبي ) 2/3والىخابت بىشن وظبي )

 1مُِاز مخىطى هـِب الفسد مً الدخل اللىمي الحلُلي )مإػس اكخـادي( .  -ج

 

 :خطىاث حساب معيار دليل الخىميت البشزيت

 .جم جددًد اللُمت الدهُا واللُم اللـىي لهره ألادلت مً كبل البرهامج ؤلاهماتي لألمم اإلاخددة   -1

 

 
1
 108أخمد زملان وِمت هللا وآخسون، مسحّ طبم ذهسه، ؾ  
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 قيم البرهامج إلاهمائي لألمم املخحدة :)I-  1الجدول )

 القيمت القصىي        القيمت الدهيا           الدليل                 

 85 25 العمز املخىقع عىد امليالد 

 100 0 الخحصيل العلميمعيار 

 40000 100 الدخل الفزدي الحقيقي 

 801أحمد رمضان نعمة هللا وآخرون، مرجع سبق ذكره ص املصدر:

ت بها خظب اللىاهحن  -2 وجم جددًد خظاب ألادلت الجصةُت الثالزت في الدولت اإلاساد خظاب دلُل الخىمُت البؼٍس

 الخالُت : 

 = دلُل الِمس اإلاخىكّ ُىد اإلاُالد )ق(  -أ

 الحد ألادوى  للِمس اإلاخىكّ في الِالم–مخىطى الِمس اإلاخىكّ في الدولت  

 الحد ألادوى للِمس اإلاخىكّ في الِالم –الحد ألاكص ى  للِمس اإلاخىكّ في الِالم  

 

 25  –مخىطى الِمس اإلاخىكِت في الدولت    =                 

85 -25 

خيىن مً حصةُحن :  -ب  دلُل الخدـُل الِلمي ٍو

 =دلُل مِسفت اللساءة والىخابت 

 الحد ألادوى إلاِسفت اللساءة والىخابت في الِالم – مِسفت اللساءة والىخابت في الدولت

 الحد ألادوى إلاِسفت اللساءة والىخابت في الِالم –الحد ألاكص ى إلاِسفت اللساءة والىخابت في الِالم  

 

 01 – مِسفت اللساءة والىخابت في الِالم في الِالم    = 

100 – 0 

 
1
 108ذهسه، ؾ أخمد زملان وِمت هللا وآخسون، مسحّ طبم   
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ِوي لهرا الدلُل وشن وظبي =    .(2/3 )َو

  = دلُل مخىطى ُدد طىىاث الدزاطت 

 الحد ألادوى لِدد طىىاث الدزاطت في الِالم  – ُدد الظىىاث الدزاطت بالدولت 

 الحد ألادوى لِدد طىىاث للدزاطت في الِالم –الحد ألاكص ى لِدد طىىاث الدزاس ي في الِالم 

 0 – ُدد طىىاث الدزاطت بالدولت=

100 – 0    

ِوي لهرا الدلُل وشن وظبي = )  (1/3َو

 ئذن دلُل الخدـُل الِلمي )َ(=

 (X 1  ) دلُل مخىطى ُدد طىىاث الدزاطت –   2X )دلُل مِسفت اللساءة والىخابت  (

3 

 )ٌ(=دلُل مخىطى الدخل الحلُلي  -ج

خم مخىطى الدخل الحلُلي في الدولت خم الحد ألادوى إلاخىطى الدخل في الِالم – لىغاٍز  لىغاٍز

خم الحد ألاكص ى إلاخىطى الدخل في الِالم          خم الحد ألادوى إلاخىطى الدخل في الِالم –لىغاٍز  لىغاٍز

خم مخىطى الدخل الحلُلي في الدولت      =           خم – لىغاٍز  100 لىغاٍز

خم                                                     خم  –40000لىغاٍز  100لىغاٍز

ُت الثالزت الظابلت.  ت في الدولت همخىطى خظابي  بظُى لألدلت الفُس  ًخم خظاب دلُل الخىمُت البؼٍس

ت في الدولت )ث(   = ق + َ ٌ                         دلُل الخىمُت البؼٍس

                                                                                                     3 

ت بحن الـفس والىاخد الصحُذ، وولما أكترب هرا الدلُل مً الىاخد ٌِىع  وجتراوح كُمت دلُل الخىمُت البؼٍس

ت والِىع الص  1حُذ.أن الدولت أهثر جلدما في مجاٌ الخىمُت البؼٍس

 

 
1
   801، ص أحمد رمضان نعمة هللا وآخرون، مرجع سبق ذكره  
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 (:  بعض مقاييس الخىميت إلاقخصاديت I    -  2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 الوالب بىاء ُلى اإلاِوُاث الظابلت مً ئُداد املصدر:

 ها دعائمهظزياتها و ت إلاقخصاديت الخىمي أبعاد : املبحث الثاوي

أي أجها ػاملت وال هما، للخىمُت ؤلاكخـادًت ُدة أهداف وأبِاد جـبى ئليها منها ما هى مادي وئوظاوي وغحر 

اث ومساخل ًساها الاكخـادًىن هسق  لى  حِمل في مجاٌ واخد، وللخىمُت هٌٍس للخىمُت ول بدظب هٌسجه ُو

خه وهى ما طجراه في هرا اإلابدث بالخفـُل ئكافت ئلى دُاةم الخىمُت ومظازها.    مابجى ُلُه هٌٍس

 املطلب ألاول : أبعاد الخىميت إلاقخصاديت

 للخىمُت ؤلاكخـادًت أبِاد مخِددة وحؼمل هره ألابِاد :

  خلمً الخأهُد ُلى مفاهُم  الىمى والخددًث والخـيُّالبِد اإلاادي للخىمُت ٍو

  ًخلمً الللاء ُلى الفلس وئػباَ الحاحاث ألاطاطُت للغالبُت م البِد الاحخماعي ؤلاوظاوي، للخىمُت ٍو

 الظيان والخىشَّ ألاهثر ُدالت للدخل.

  خلمً مفاهُم الخدسز مً الخبُِت والاطخلالٌ ؤلاكخـادي  البِد الظُاس ي، ٍو

  خلمً مفهى الكخه بالخىمُت في ئهاز اإلاىٌماث والاجفاكُاث البِد الدولي للخىمُت، ٍو م الخِاون الدولي ُو

 والىٌام الِالمي والخيامل ؤلاكلُمي.

  ت وطىرهس البِد الجدًد للخىمُت، والري ًىٌس ئلى الخىمُت ؤلاكخـادًت باُخبازها مؼسوُا للنهلت الحلاٍز

 1. أدهاه ػسوخا ليل مً هره ألابِاد

 
      11بللسبىش مـوفى،  مسحّ طبم ذهسه  ؾ    1

 مقاييس الخىميت إلاقخصاديت

 

 معايير إحخماعيت

الىاجج القىمي 

 إلاحمالي

مخىسط هصيب الفزد 

 مً الدخل الحقيقي

الخغذيتمعايير  معايير حعليميت معايير صحيت  
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 قخصاديت : البعد املادي للخىميت إلا -1

مً خالٌ الخخلف مً  مٌظىد هرا البِد ُلى أن الخىمُت هي خلُلت الخخلف، وبالخالي فان الخىمُت جخدل

طماث الخخلف واهدظاب الخـاةف الظاةدة في الدٌو اإلاخلدمت، ئن اإلافهىم اإلاادي للخىمُت ًبدأ بتراهم كدز 

ت ئلى  س الخلظُم الاحخماعي للِمل، ئي الخدٌى مً الـىاُاث الُدٍو مً زأض اإلااٌ، الري ٌظمذ بخوٍى

لى هرا الىدى الري ًدلم طُادة ؤلا  ً الظىق الداخلُت وهرا ما ٌِسف الـىاُت آلالُت، ُو هخاج الظلعي، وجيٍى

 بجىهس الخىمُت، فالدٌو الىامُت جدخاج ئلى ُدة ُملُاث مً أحل جدلُم الخىمُت وهره الِملُاث جخمثل في :   

 جدلُم التراهم السأطمالي .  -

س الخلظُم ؤلاح -  خماعي للِمل.جوٍى

 طُادة ؤلاهخاج الظلعي. -

ً ألاطىاق. -  ُملُت جيٍى

ّ الهُيل ؤلاهخاج، ولهرا  وازجبى مفهىم الخىمُت بالخـيُّ ازجباها وزُلا، ألن ُملُت الخـيُّ جإدي ئلى جىَى

 .فان الخىمُت هي اإلافهىم الىاطّ والؼامل لِملُت الخـيُّ

  : الاقخصاديت البعد السياس ي للخىميت -2

الخىمُت مِسهت الاطخلالٌ، أي  مً خالٌ الخلدم الري ُسفخه بِم الدٌو في مجاٌ الخىمُت، خلذ مِسهت

خلمً البِد الظُاس ي للخىمُت الخدسز مً الخبُِت  أن الخىمُت حؼترن الخدسز والاطخلالٌ ؤلاكخـادي، ٍو

ت اإلاباػسة، فاذا وان الىاكّ كد فسق ُلى الدٌو الىامُت الاطخِاهت  الاكخـادًت ئلى حاهب الخبُِت الاطخِماٍز

ىىىلىحُا، ئال أن هره اإلاـادز ًجب أن جيىن مىملت لإلمياهُاث الداخلُت باإلاـادز ألاحىبُت مً زأض ماٌ والخ

 الراجُت بدُث الجلىد ئلى الظُوسة ُلى اكخـادًاث الدٌو الىامُت.

 

 البعد الحضاري للخىميت إلاقخصاديت :  -3

ِخب لط ي ئلى مىلد خلازة حدًدة، َو ر أػسها أن مفهىم الخىمُت مفهىم واطّ ٌؼمل ول حىاهب الحُاة ٍو

ت، فالخىمُت لِظذ مجسد الخغُحر الهُىلي في حمُّ  البِم بأن الخىمُت بمثابت مؼسوَ جهلت خلاٍز

تها ؤلاوظاهُت.  1اللواُاث، بل هي ُملُت بىاء خلازي جإهد فُه اإلاجخمِاث شخـُتها وهٍى

 

 
1
  14، ؾ بللسبىش مـوفى، مسحّ طبم ذهسه   



 الفصل ألاول:   ماهيت الخىميت إلاقخصاديت         

 

 ~16  ~  
 

  : البعد الدولي للخىميت الاقخصاديت -4

فسكذ هفظها ُلى اإلاجخمّ الدولي وكاداث ئلى جبجى  ئن فىسة الخىمُت والخِاون الدولي في هرا اإلاجاٌ كد

هىز هُئاث دولُت منها: مىٌمت ألامم اإلاخددة للخىمُت الـىاُُت، مىٌمت  الخِاون ُلى اإلاظخىي الدولي، ًو

 وجخمثل أهداف هره اإلاىٌماث في: ،(OMC) ، اإلاىٌمت الِاإلاُت للخجازة(FAO)ألاغرًت والصزاُت، مىٌمت الفاو

 مىظمت ألامم املخحدة للخىميت الصىاعيت:  -أ

ً دًمىهذ( الخىمُت ُلى زحلحن، أي ؤلاهخمام  بالـىاُت والصزاُت مِا في البلدان الىامُت،  والتي ٌظميها )ٍز

ت بل الًمىً جدلُلها ئال بِد جىفحر ئهاز ُام للخىمُت الاكخـادًت وجدلُم جلدم  وهي أخظً طُاطُت جىمٍى

  الخـيُّ .ملحىي في مجاٌ 

 :  FAOمىظمت ألاغذيت والشراعت  -ب

لت ُادلت ُلى الـُِد الىهجي  اإلاؼيلت ألاطاطُت الُىم هي مؼيلت زفّ ئهخاج اإلاىاد الغراةُت وجىشَِها بوٍس

ادة  والدولي، وليي جىاحه البلدان الىامُت خاحُاتها مً اإلاىاد الغراةُت، جلً الحاحت التي طتزداد هدُجت لٍص

بد مً ملاُفت هره البلدان إلهخاحها مً هره اإلاىاد، وهرلً ًمىً اطخخدام ألاجهاز ُدد الظيان، ال 

ادة الثروة الظمىُت التي حظاُد ُلى الاهخفاء الراحي في مجاٌ ألاغرًت. وفي هرا ؤلاهاز جدخاج  والبدحراث لٍص

ل مً هسف بىىن الخىمُت الصزاُُت واإلاإطظا ث الدولُت هما أهه البد الدٌو الىامُت ئلى اطدثمازاث هبحرة وجمٍى

مً أن حظخفُد في اإلاظخلبل مً ُملُت اطخغالٌ البداز وما ٌظخخلف منها مً مىاد غراةُت ) الظمً(، ومً 

بحن اإلاهام ألاطاطُت لهره اإلاىٌمت هي الِمل ُلى اإلاظاُدة باإلاىاد الغراةُت، خُىما ًهس أن بِم البلدان جيخج 

ةُت في الىكذ الري فُه بِم الدٌو حِاوي مً اإلاجاُت، وهره اإلاىٌماث أهثر  مما جدخاج ئلُه مً اإلاىاد الغرا

هي ُبازة ًُ ووالت دولُت جلىم بخلدًم مظاُداث للدٌو الىامُت فُما ًخف اإلاىاد الغراةُت التي كدمها 

لاء في ألامم اإلاخددة وفي مىٌمت ألاغرًت والصزاُت، هما حظتهدف ئوِاغ الخىمُت الاكخـادًت  الحيىماث ألُا

.  والاحخماُُت في هره الدٌو

 

 :  OMC)املىظمت العامليت للخجارة ) -ج

ت بحن الدٌو مً أحل زفّ مظخىي اإلاِِؼت وكمان  حِمل هره اإلاىٌمت ُلى حظهُل اإلاِامالث الخجاٍز

الدؼغُل اليامل وكمان حجم هبحر مً الدخل اللىمي وجىطُّ هواق ؤلاهخاج وجبادٌ البلاتّ، جىف الاجفاكُت 

 1ُلى أن جخفُم الحىاحص الجمسهُت وغحر الجمسهُت حِخبر أهم وطُلت لخدلُم هره ألاهداف .الِامت 

 
 
1
 67،ؾ2000ألاولى، الجصاةس، داز هىمت،  الِالكاث ؤلاكخـادًت الدولُت والخىمُت، الوبِتَظاث حماٌ الدًً، لِى  
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 املطلب الثاوي : هظزياث الخىميت إلاقخصاديت 

 : هظزيت الدفعت القىيت -1

ئن مً اإلاظاةل ألاهثر أهمُت والتي ًجب ُلى مخخري اللسازاث أن ًخخروا كسازا بؼأجها ما ئذ وان مداولت 

ت أو في الترهحز  ُلى دفّ مِدالث الىمى ئلى أُلى كواُاث زةِظُت مىخلاة  أي  –ؤلاهماء جخمثل في برٌ دفِت كٍى

ن أن  ُملُت الخىمُت الىاجحت جخولب بسهامجا ئجباَ ما ٌظمى ألاطلىب الاهخلاتي. فحري الىثحر مً الاكخـادًح

ؼمل الِدًد مً مجاالث وفسوَ  ؤلاهخاج . ومً أبسش هإالء "زوشوؼخحن ا ٌغوي هواكا واطِا َو زودان  -اطدثماٍز

ت أو الىمى اإلاخىاشن  ظدىد مدبرو ألاطلىب الؼامل أي أطلىب الدفِت اللٍى في جأًُد مىكفهم ُلى  –َو

ت . فُترجب ُلى ُدم كابلُت دت التي جىحد الخداخالث اإلافُدة واإلاسب فُما بحن مخخلف ألاوؼوت ؤلاطدثماٍز

اإلاظخخدماث ؤلاهخاحُت للخجصةت ًهىز ًسوف ئهخاحُت الجبلي جيلفت الىخدة مً ؤلاهخاج زابخت في ًلها ُىد ول 

اث ؤلاهخاحُت بل جىخفم هثحرا مً الخىطّ في ؤلاهخاج ختى ًـبذ حجم ؤلاهخاج هبحرا .  وحظلً اإلاظخٍى

مىدىُاث الخيالُف في الـىاُاث التي ًخيىن منها زأض اإلااٌ الاحخماعي هرا اإلاظلً، هرلً جدؼابه مِها في 

لُت.  ذلً مىدىُاث الخيالُف في الِدًد مً الـىاُاث الخدٍى

 ً ت ُلى أمٍس ت الدفِت اللٍى  وهما:جخأطع هٌٍس

ًمىً مِها جدلُم أدوى جيالُف ممىىت  كسوزة أن ًيىن الولب ُلى الِدًد مً اإلاىخجاث هبحرا لدزحت -أ

 لإلهخاج وذلً لججي وفىزاث هبحرة الحجم في الِدًد مً اإلاجاالث ؤلاهخاحُت.

اث الدخىٌ بمِدٌ هبحر في زبَى  -ب ادة الولب ُلى أي طلِت بُِنها مً اللسوزي أن جسفّ مظخٍى ٍش

 1م لالطدثماز .الاكخـاد اللىمي وله، وال ًمىً جدلُم ذلً ئال في ًل بسهامج ػامل ضخ

 :أهم إلاهخقاداث املىحهت لهذه الىظزيت 

 أن هرا ألاطلىب أطع ُلى افتراكاث ُلى حاهب الِسق غحر مىحىدة في الدٌو الىامُت 

  ت ت والهىدطُت في الدٌو الىامُت وهى ما جدخاحه هٌٍس هدزة واوِدام ؤلاهازاث ؤلاكخـادًت وؤلاداٍز

ت.  الدفِت اللٍى

 ٌالصزاُت وهي الظاةدة في الدٌو الىامُت. الترهحز ُلى الـىاُت بد 

 ت جخولب أمىاٌ ضخمت وهي التي ال جخىفس لدي الدٌو الىامُت  ُملُت الدفِت اللٍى

ت ال جدلم هجاخا في الدولت الىامُت.   2. ومً هره ؤلاهخلاداث وغحرها ًسي الاكخـادًىن أن هره الىٌٍس

 

 
1
ص عجمُت    166-163مدمد ُلي اللُثي، مسحّ طبم ذهسه. ؾ  و  مدمد ُبد الٍِص

ش ي مدخذ، مسحّ طبم ذهسه ؾ   2  91اللَس
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 :هظزيت مزاحل الىمى –2

جىحد هبلا لسوطخى مساخل خمع للىمى الاكخـادي هي : اإلاجخمّ الخللُدي، مسخلت الخمهُد لإلهوالق، 

ـس  ، وطىف وؼحر ئلى هره اإلاساخل والخىفحر  الاطتهالنومسخلت الاهوالق، ومسخلت الاهدفاَ هدى الىلىج، ُو

 باخخـاز ػدًد.

حخماعي مدظلظلت مساجبه وهٌام اللُم مىُف فالهُيل الا   -املجخمع الخقليدي  -باليظبت للمسخلت ألاولى

ل . غحر أن حىهس اإلاجخمّ الخللُدي في زأًه ًخمثل في أهه ٌظىده خد أكص ى  هدى الحخمُت في ألاحل الوٍى

 لإلهخاج اإلاخاح للفسد وهى ألامس الري ًسحّ للوبُِت اإلاخخلفت للخىىىلىحُا الظاةدة. -وظبُا -مىخفم حدا

حظخددر خاللها حغحراث هامت في اإلاجاالث غحر   -مزحلت الخمهيد هحى لالهطالق أي -واإلاسخلت الثاهُت للىمى

ؤلاكخـادًت فلال ًُ الخغُحراث ألاطاطُت في اإلاجاالث ؤلاكخـادًت . وألامس ألاهثر أهمُت في اإلاجاالث غحر  

لً . وفي فلى ممىىا بل ومسغىب فُه هرئكخـادًت ًخمثل في بسوش هخبت حدًدة حِخبر الخجدًد ؤلاكخـادي 

ً السأطمالي ًُ   ادة مِدٌ الخيٍى اإلاجاٌ ؤلاكخـادي جخلمً مسخلت الخمهُد لإلهوالق حغُحراث أطاطُت منها ٍش

همى مِدٌ الظيان واطخغالٌ فسؾ الابخيازاث اللاةمت باإلكافت ئلى خلم ابخيازاث حدًدة، وجدزب الِماٌ 

 . ُلى  ؤلاهخاج اإلاخخـف الىبحر

هي اإلاسخلت الحاطمت في ُملُت الىمى ، فخالٌ هره اإلاسخلت ًخم   -مزحلت الاهطالقأي  -وفي اإلاسخلت الثالثت

الخغلب ُلت ُىامل ملاومت الىمى اإلاوسد اإلاظخمس، ومً زم ًـبذ جدلم الىمى اإلاظخمس هرا مظألت ُادًت، 

سي زوطخى هره اإلاسخلت في زالر مخغحراث وهي :  ٍو

 . %10ً الدخل اللىمي ئلى أهثر مً م 5%زجفاَ مِدٌ الاطدثماز الـافي مً أوال: ا

 زاهُا: ًهىز ؿىاُاث حدًدة جىمى بمِدالث مسجفِت.

 زالثا: بسوش ئهازاث طُاطُت واحخماُُت مىاجُت ئلى خد هبحر ودافِت للىمى اإلاوسد ذاجُا.

مسخلت الاهدفاَ، وجدوم هره اإلاسخلت مً  -أي السابِت في جلظُم زوطخى –وحظمى اإلاسخلت الجدًدة هره 

وحهت هٌس زوطخى خىالي أزبِحن ُاما جىدؼس خاللها الخىىىلىحُا الحدًثت وحؼُّ مً اللواُاث الساةدة التي 

سي زوطخى بأن ؤلاكخـاد اللىمي  خللذ الاهوالق ودفِخه ئلى ول اللواُاث السةِظُت في ؤلاكخـاد اللىمي . ٍو

   1 اج لِع ول ػـئ  بل أي ش ئ ًسي أن ًيخجه.إلهخ تجخىفس لدًه في هره اإلاسخلت اللدزاث الخىىىلىحُت والخىٌُمُ

دخل ؤلاكخـاد اللىمي بِد ذلً ئلى اإلاسخلت الخامظت  وجخجه   -أي مزحلت الاستهالك الىفير –ٍو

والخدماث الاطتهالهُت اإلاِمسة، فلال ذلً فان الدخٌى  اللواُاث الساةدة في هره اإلاسخلت هدى ئهخاج الظلّ

اث  اث جـبذ اللسوٍز في ًلها ال جمثل أهداف الاطتهالن السةِظُت  -الغراء والظىً –جـل ُىدها ئلى مظخٍى

 
1
ص عجمُت و مدمد ُلي اللُثي، مسحّ طبم ذهسه، ؾ     161مدمد ُبد الٍِص



 الفصل ألاول:   ماهيت الخىميت إلاقخصاديت         

 

 ~19  ~  
 

ىن والثالحاث وما ػابه ذلً،  لللىة الِاملت، فما ٌؼغل باٌ اإلاظتهلً جـبذ طلِا مثل الظُازاث والخلفٍص

  السفاهُت وألامً. وجىحه مىازد هدى 

 : أهم إلاهخقاداث املىحهت لهذه الىظزيت

  .ت مساخل طلُمت  جدلُل زوطخى فؼل في ملابلت الؼسون الظابلت الرهس اإلاولىبت لخىفس هٌٍس

  خُت مىه ئلى جدلُل ُلمي دكُم  الخفظحر الاهوباعي لسوطخى أكسب ئلى ججسبت جاٍز

   .1 الخلظُم هرا كد ًيىن مللال ُىدما جىكّ الظُاطاث ؤلاكخـادًت ُلى أطاطه 

 هظزيت الىمى املخىاسن: -3

ئن أولى اإلاداوالث التي برلذ الكتراح ئطتراججُت مبيُت ُلى أطاض اإلادافٌت ُلى الخىاطباث الداخلُت 

ت جلىد الى أن الِلبت  ت الىمى اإلاخىاشن ،واإلابادب ألاطاطُت لهره الىٌٍس كمً هواق الاكخـاد الىاطّ هي هٌٍس

ن الِالم الثالث،هي كُم الظىق ألاطاطُت التي جلف في وحه الخوىز الاكخـادي وخاؿت الخـيُّ في بلدا

الداخلُت الىاحم ًُ مظخىي الدخٌى اإلاخدوي لدي غالبُت الظيان، وبما أن اإلاإطظاث اإلاىفسدة غحر كادزة 

دوما ُلى جىطُّ الظىق ُلى أطاض ألاحىز التي ًخلاكها ُماٌ هره اإلاإطظت، فمً اللسوزي في الىكذ 

تهالهُت ختى ولى لم جلىم هره اإلاإطظت بخلف فسق هفظه ئكامت مإطظاث مخِددة الفسوَ جيخج طلّ اط

الِمل أي خلم دخٌى لدي ألافساد فاجها جإدي ئلى جىطُّ الظىق الداخلُت ُلى خظاب همى الولب ُلى الظلّ 

ادة في الولب ُلى الظلّ الاطتهالهُت حِمل ُلى خلم كوِاث  جُا خظب اللسوزة ،وهره الٍص الاطتهالهُت وجدٍز

التي البد مً وحىدها لخأمحن اطخمساز ُملُت ئهخاج اإلاىازد الاطتهالهُت وبهرا الؼيل ًخدلم جيخج أدواث ؤلاهخاج 

ت مً هسف الاكخـادي  والتي أخرث حظمُت   هيركسهمى الاكخـاد اإلاىٌم اإلاخىاشن. وللد كدمذ هره الىٌٍس

سهص  ت أو ئطتراججُت الخىمُت ٍو ي مظخىي الدخل ، ُلى الحللت اإلافسغت للفلس الىاحمت ًُ جدو هيركسهٌٍس

ت الىمى اإلاخىاشن جخولب جدلُم الخىاشن بحن مخخلف الـىاُاث  وبخالي كُم حجم الظىق،ئذ  أن هٌٍس

ت ُلى هحرهع  الاطتهالهُت والـىاُاث السأطمالُت، وهرا الخىاشن بحن اللواَ الخازيي، وكد هبم هره الىٌٍس

 2: البلدان اإلاخخلفت وأُوى مثاال ُلى ذلً

د مً ئذا افتركىا وحى  د مـىّ لألخرًت في ئخدي الدٌو اإلاخخلفت، خُث جوىز هرا اإلاـىّ وأؿبذ ًٍص

بالوبّ ال ،فالحاحاث ؤلاوظاهُت مخخلفت و ? ئهخاحه فهل هلٌى في هره الحالت بأن هره الدولت في خالت جىمُت

ٌ واإلاالبع ؤلاوظان هما ًدخاج ئلى أخرًت ًدخاج أًلا ئلى غحرها مً الحاحاث والوِام والؼساب و اإلاىاش 

لى هرا ألاطاض ال ًيبغي الترهحز ُلى مىخج مِحن ألن خاحاث ؤلاوظان حِددث و بالخالي البد  والىثحر طىاها، ُو

ت ئال أجها جلم  هىاقص مً الِمل ُلى ئهخاج مخخلف الظلّ والخدماث ،وزغم ؤلاًجابُاث لهره الىٌٍس

 أساسيت منها:
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الاكخـادًت وذلً هٌسا لترهحزها ُلى الـىاُاث الحلُلت بلاء الدٌو اإلاخخلفت جدذ الخبُِت  –

 والاطتهالهُت

م جدخل الدولت في  – جدلُم الىمى اإلاخىاشن جدخاج ئلى زؤوض أمىاٌ ضخمت وهرا ال ًخم جوبُله ئال ًُ هٍس

ئن ُملُت الىمى جدخاج ئلى زؤوض أمىاٌ ضخمت -ًسهص ُلى اللواَ الخاؾهيركس  الحُاة الاكخـادًت ئذا هجد

م الاطدثماز، وه را الًمىً جدلُله في الدٌو اإلاخخلفت مما ًإدي ئلى اطدىجاد بسأض اإلااٌ ألاحىبي ًُ هٍس

 . وبخالي فان زأض اإلااٌ ألاحىبي ًخدم مـلحخه كبل مـلحت الدولت اإلاظخلبلُت

 هظزيت الىمى غير املخىاسن : -4

كبل أن جبدأ ُملُت الخىمُت ُىدما  أن الاكخـاد ًمىً أن ًيىن في جىاشن وامل فلى مسةهير شمان" ًسي "

جيىن حمُّ اللواُاث طاهىت وزاهدة، ومسة أخسي ُىدما جيىن الخىمُت كد جدللذ بالفِل وجيىن حمُّ 

اللواُاث مخدسهت وهامُت، أما في أزىاء ُملُت الخىمُت ذاتها فلِع مً اللسوزي أن ًيىن الاكخـاد في جىاشن 

لخدلُم الىمى الاكخـادي البد مً خلم اخخالٌ مخِمد لالكخـاد هبلا   "نهير شماوأخظً وطُلت في هٌس"

إلطتراججُت مس طىمت ،فهى ًسي أن الىمىذج اإلاثالي للخىمُت هى ذلً الري ًيىن في ػيل جخابّ ًبِد ًُ الخىاشن 

، وول خسهت في الخخابّ جدفص بِدم جىاشن طابم، وجخلم بدوزها ُدم جىاشن حدًد ًدخاج ئلى خسهت 

(،ولىنها جفُد  A( ًإدي ئلى خلم وفىزاث حِخبر داخلُت باليظبت لـىاُت )Aوهىرا فخىطّ الـىاُت )أخسي،

( وهىرا جـبذ ألاخحرة مسبدت فخخىطّ بدوزها،هرا الخىطّ بدوزه ًجلب مِه وفىزاث خازحُت Bالـىاُت )

ث الخازحُت التي ( وفي ول خوىة جدـل ؿىاُت مً الـىاُاث ُلى محزة الىفىزاA(،)D(،)Eجفُد الـىاُت )

م الخىطّ الظابم للـىاُاث ألاخسي في هفع الىكذ بدوزها جخلم وفىزاث خازحُت إلاـلحت  جم خللها ًُ هٍس

 الـىاُاث ألاخسي .

بأن الصح اللاةم في البلدان اإلاخخلفت لِع في اإلاىازد ذاتها فدظب بلدز ما هى في الِسق هير شمان وأهد 

إهد بأن جوبُم مً مخخري كسازاث الاطدثماز،لرلً دُ ت الىمى الاكخـادي الغحر اإلاخىاشن، ٍو ا ئلى جبجى هٌٍس

لت لخدلُم الىمى الاكخـادي في البلدان الىامُت  خوت ُدم الخىاشن اإلالـىد واإلاخوى هي أفلل هٍس

م  مهد الوٍس ،فاالطدثماز في اللواُاث ؤلاطتراججُت،أو الـىاُاث ؤلاطتراججُت ًلىد ئلى اطدثمازاث حدًدة ٍو

 ُملُت الخىمُت .لدفّ 

 الاهخقاداث التي وحهت لهذه الىظزيت :

ئن الخىمُت ال جخم ًل الخخوُى الؼامل والري ٌِخبره البِم مهما في كىء مددودًت اإلاىازد، ومِلىم أن 

 1 . كسازاث الاطدثماز في البلدان الىامُت جمثل الِلبت أمام الخىمُت فىُف ًترن ألامس للمبادزة الفسدًت.

الخىاشهاث في الاكخـاد مً خالٌ الاطدثماز في اللواُاث ؤلاطتراججُت وفي كىء الصح في ئن خلم ُدم 

اث في البلدان الىامُت .  اإلاىازد كد ًلىد ئلى اللغىن الخطخمُت ومؼىالث محزان اإلادفُى
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ت ُلى الاخخالٌ في الخىاشن ًدظاءٌ بأن اإلاؼيلت لِظذ في ئًجاد الاخخالٌ وئهما في  وبخـىؾ جسهحز الىٌٍس

 الحجم ألامثل لالخخالٌ،أًً ًخم، وما هى ملدازه 

خان الًمىً اخخُازهما  والخالؿت أهه لِع مً الظهل جلُُم الىمى اإلاخىاشن والىمى الغحر مخىاشن ،فالىٌٍس

بي وبظهىل ت الىمى الغحر بؼيل ججٍس خحن مً خالٌ حِل هٌٍس ت، وكد خاٌو البِم الخىفُم فُما بحن الىٌٍس

خحن ًمىً أن  لى اإلاظخىي الاكخـادي فان الىٌٍس اإلاخىاشن وىطُلت لخدلُم الهدف النهاتي للىمى اإلاخىاشن ،ُو

 1 جيىن مىخملخحن بدال مً أن جيىن مخىافظخحن.

 ت املطلب الثالث : دعائم الخىميت  الاقخصادي

 الدولت ) الحكىمت( -1

أهدث اغلب الخجازب ان ُملُت الخىمُت ال ًمىً ان جىجح بُِدا ًُ دوز الدولت الخىٌُمي، والري ًخمثل 

فترق ان ًخىكف دوز  س البجى الخدخُت وجىفحر ألامً وجوبُم اللاهىن، ٍو في البىاء الجُد للمإطظاث  وجوٍى

ذلً ُلبت امام ُملُت الخىمُت،فلد زبذ ُدم هفاءة جدخل ال ػيل دولت ُىد هرا الحد وال ًخجاوشه وئال

الدولت في الاكخـاد همىخج اذ ان اللغىن الظُاطُت والاحخماُُت كد جدفّ الحيىمت في بِم الاخُان الى 

 اجباَ طُاطاث احخماُُت ال جدظم مّ اإلاىوم الاكخـادي .

الِمل ُلى هُمىت الدولت ُلى اليؼان اذا فالدُىة لخدخل الدولت ال ٌِجي الغاء دوز اللواَ الخاؾ أو 

الاكخـادي، بل حِجي ان ًيىن دوز الدولت مظاهد ومدُم ومصحح لللواَ الخاؾ دون الابخِاد ًُ آلُت 

 الظىق.

 رفع مسخىي التراكم الزأسمالي  -2

ت التي جىحه لِملُت الخىمُت ولبىاء كاُدة مً الـىاُاث الح دًثت أي جىفحر خد أدوى مً اإلاىازد الاطدثماٍز

ولخىفحر كاُدة مً زاض اإلااٌ الاحخماعي بما ٌظاُد ُلى اهوالق الاكخـاد اللىمي في مظاز الىمى 

لخط ي زفّ مِدٌ التراهم السأطمالي جدلُم مِدٌ همى للداخل اللىمي أُلى مً مِدٌ همى  الراحي،ٍو

ادة اإلادخساث و الاطدثمازاث،وبالخالي الظيان،مما ًترجب ُلُه ازجفاَ مِدٌ همى دخل الفسد بدزحت حظمذ بٍص

 جددر اكافت مظخمسة للواكت الاهخاحُت للمجخمّ.

ل  وجىاحه الدٌو الىامُت التي جخولّ الى جدلُم الخىمُت الاكخـادًت مؼيلت هدزة زاض اإلااٌ الالشم لخمٍى

 2 .الخىمُت والتي جللل مً كدزتها ُلى الخلدم
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 الخصييع: -3

ت في ُملُت الخى مُت الاكخـادًت، اذ ًخىكف ُلُه جصحُذ ألاخخالالث الهُيلُت ٌِخبر الخـيُّ حجس الصاٍو

ادة الاطدثمازاث اإلاىحهت الى اللواَ الـىاعي، ألن  ّ الى ٍش دخاج الخـيُّ الظَس اإلاسجبوت بٌاهسة الخخلف، ٍو

ادة كدزة هرا اللواَ  إدي الى ٍش ادة الاطدثماز في الـىاُت ًإدي الى ازجفاَ مِدالث همى الدخل اللىمي،ٍو ٍش

جُا مً البوالت والفلس.ُ  لى اطدُِاب اللىي الِاملت وبالخالي الخخلف جدٍز

ال تهمل الخىمُت الصزاُُت بل ًجب ى جدلُم الخىمُت الـىاُُت ُليها أوفي الىكذ الري حظعى فُه الدولت ال

ت إلاا ان حظحر  حىبا الى حىب مّ الخىمُت الـىاُُت،خُث ان اللواَ الـىاعي له جسابى كىي مّ كواَ الصزاُ

  جىفسه الصزاُت مً مىاد أولُت للـىاُت وهرلً جىفحر اإلاىاد الغراةُت للِاملحن والظيان.

 الخقدم الخكىىلىجي: -4

بمِجى كسوزة أخخُاز  الخىىىلىيي التي جخالةم مّ ًسوف البلد الىامي مً خُث اإلاظخىي الفجي والخبراث 

الخىىىلىحُا اإلاِلدة وذاث اإلاظخىي الِالي طىف ًخلم جبُِت التي ًمخلىها الِاملحن في هره الدٌو ألن اخخُاز 

 جىىىلىحُت للبلدان اإلاـدزة لخلً الخىىىلىحُا.

ت الهه وحد ان الخلدم الخىىىلىيي والري  وجيبّ أهمُت ألاهخمام بالخلدم الخىىىلىيي هاطتراجُجُت جىمٍى

ادة الاهخاج ومً زم  غالبا ما ًخلمً جدظحن هسق الاهخاج وشٍادة الىفاءة الاهخاحُت ًمىً ان ًإدي الى ٍش

 1 الدخل اللىمي بظبت جفىق وظبت همى الظيان.

 جىحيه الخىميتاملطلب الزابع : 

ٌِخبر مىكَى الخىمُت وأطالُبها و وطاةلها وأهدافها واإلاِىكاث التي جلف دون جدلُم هره ألاهداف مً 

اث  اهدؼازا في اإلاـادز الاحخماُُت والاكخـادًت اإلاِاؿسة، وخاؿت جلً التي تهدف ئلى وكّ  أهثر اإلاىكُى

ت مدددة ومبرمجت لالزجلاء باإلاجخمّ البؼسي في ُمىمه، أو ببِم اإلاجخمِاث اإلادلُت اإلاخخلفت،  خوى جىمٍى

م ئدخاٌ بِم الخغُحراث في الىٌم الخللُدًت الظاةدة، أو اطدثماز ؤلامياهُاث الاكخـادًت اإلاخاخت  وذالً بوٍس

م بحن بوسق أفلل، أو الىؼف  ًُ مىازد حدًد للثروة الوبُُِت التي لم حظدثمس مً كبل.ئال أن الخفٍس

اإلاجخمِاث اإلاخخلفت، مً حهت، و اإلاجخمِاث اإلاخلدمت، مً حهت أخسي، لِع باألمس الجدًد.فلد ًهس هرا 

ً مً الفالطفت الاحخماُُحن في اللسهحن الثامً ُؼس والخاطّ ُؼس،  م واضحا في هخاباث الىثحًر أي كبل  الخفٍس

ً لهما ملىما تهما ومىاهجهما الخاؿت.وكد أخر  اًهىز ُلما الاحخماَ و الاهثر وبُىلىحُ هِلمحن  في مخمحًز

ػُا مّ الاججاه الفىسي ا، في بداًت كسن الخاطّ ُؼس، ًإهدون جلً الخفسكت، وذلً جماالاهثر بُىلىحُ ءُلما

الِام الري وان طاةد خُىران، هدُجت لالهخمام بالخوىز ومؼىالجه، والترهحز ُلى اإلاجخمِاث اإلاخخلفت 

خلاد الري وان طاةد آهران أًلا بأن اإلاجخمِاث ألاوزوبُت الغسبُت هي التي جمثل أُلى مسخلت مً مساخل  والُا

ٍت مُِىت،ًخِحن ُلى اإلاجخمّ أن ًمس بها ليي ًـل ئلى ما وؿل جوىز اإلاجخمّ ؤلاوظاوي، وأن زمت مساخل جوىز 
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ئلُه اإلاجخمّ ألاوزوبي الـىاعي،فان ول أػياٌ  الحُاة الاحخماُُت التي جخخلف ًُ اإلاجخمّ ألاوزوبي  هي 

  1 باللسوزة أدوى وأكل مسجبت مً اإلاجخمّ ألاوزوبي ولىً بدزحاث مخفاوجت.

رون الخوىز بمِجى الخلدم، وبىاء ُلى ذلً فان ول مسخلت ًمس بها للد وان أولئً اإلافىسون أهفظهم ًأخ

اإلاجخمّ في جوىزه جمثل دزحت أُلى وأزقى مً طابلتها، وأن اإلاجخمِاث اإلاخخلفت ئهما تهدف الى الىؿٌى الى جلً 

اإلاجخمّ  اإلاسخلت اإلاخلدمت  ُىدما جدبجى وحظخِبر مالمذ الحُاة الاحخماُُت والثلافُت والاكخـادًت الظاةدة في

 الغسبي اإلاخلدم، ختى ولى وان ذلً ُلى خظاب زلافاتها وجساثها أؿالتها.

وللد وان الظٌإ اإلاهم الري ػغل أذهان الغالبُت الٌِمى مً الاخخـاؿُحن الاحخماُُحن، و ألاهثر  

غسبُت ئلى وبىلىحُحن ، والاكخـادًحن في اللسن اإلااض ي هى: ماهي ألاطباب التي دفِذ اإلاجخمِاث ألاوزوبُت ال

جدلُم ول ذلً الخلدم والسقي، بِىما جخلفذ اإلاجخمِاث ألاخسي، بدُث لم حظخوّ جىمُت كدزاتها وئمياهُاتها 

ت، والاطخفادةوم هي ألاطباب التي أدث ظخواَ، وبأهمل وحه  وبالخالي: مامنها كدز اإلا ىازده الاكخـادًت والبؼٍس

في اإلاساخل الدهُا مً الخوىز التي حِخمد فيها ُلى  -الثالثمجخمِاث الِالم -الى بلاء اإلاجخمِاث اإلاخخلفت  

لى ما جيخج -الاكخـاد البداتي بِد، ئلى مسخلت الـىاُت الحدًثت التي  ه اإلاجخمِاث اإلاخلدمت، ولم جخلدمُو

 حِخبر اإلاُِاز ألاطاس ي إلادي ودزحت الخلدم ختى ولى وان في ئهاز مادي ُلى ألاكل  .

اث، والتي جداٌو جددًد الِىامل التي أدث  بوبُِتهره الدظاؤالث أدث  الحاٌ،ئلى ًهىزه ُدد مً الىٌٍس

اثالى جلدم اإلاجخمِ ذ أو كمجي، ئلى أن ُدم جىافس جلً الِىامل  اث الـىاُُت، وذهبذ جلً الىٌٍس بؼيل ؿٍس

م ئلى الخلدم باإلاجخم ِاث هى اإلاظإوٌ ألاٌو  ًُ جخلف اإلاجخمِاث ألاخسي، مما ٌِجي، باللسوزة أن الوٍس

أػد اإلاخخلفت ًىمً في جىفحر الِىامل والٌسوف اإلاالةمت. وكد جيىن هره الىٌس هي الحخمُت الخىىىلىحُت في 

حِلله مً أهمُت كـىي ُلى وحىد ػسون أًيىلىحُت واكخـادًت مُِىت  ؿىزها جوسفا مبالغت، هٌسا إلاا

خٍ أن الغالبُت الٌِمى مً البلدان جخِلم بخىفس اإلاىاد الخام واللىي اإلادسهت وما ئلى ذلً. ئال أن اإلاال 

اإلاخخلفت جخىفس فيها، هي ذاتها، أهىاَ مخخلفت مً اإلاىاد الخام، وبىمُاث وفحرة، ومّ ذلً فاجها لم جخمىً مً 

اطخغاللها ُلى الىحه اإلاولىب، مما ًدفّ ئلى البدث ًُ أطباب أخسي جسجبى، ُلى وحه الخـىؾ، 

ىد في جلً البلدان. وبمِجى آخس، فاهه لِع مً اللسوزة بميان أن بالٌسوف الاحخماُُت والثلافُت التي حظ

جيىن أطباب الخخلف مادًت أو اكخـادًت بدخت جخِلم بخىفس مىازد الثروة الوبُُِت وزأض اإلااٌ وما ئلى ذلً، 

سوف أخسي جخِلم باألوكاَ الاحخماُُت،واإلاِخلداث، وأهمان الظلىن  ىامل ًو وئهما هىان أطباب ُو

والِاداث الخلالُد الظاةدة واإلاظُوسة في اإلاجخمّ والتي كد ًيىن لها جأزحر طلبي ُلى السغبت في  الاحخماعي،

جدلُم الخىمُت والخلدم، بل وجإدي في هثحر مً ألاخُان ئلى فؼل الىثحر مً مؼسوُاث الخىمُت زغم ول ما 

ت.  2ًخىفس لخلً اإلاؼسوُاث مً ئمياهُاث فىُت وجىىىلىحُت وخبراث بؼٍس
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ت التي طادث  اث التي طادث في أواخس اللسن الخاطّ ُؼس وأواةل اللسن الحالي جلً الىٌٍس ومً بحن الىٌٍس

لى زأطها أإلااهُا الغسبُت، والتي جسحّ الاخخالفاث في الخلدم أو الخخلف ئلى  في بِم بلدان أوزوبا الغسبُت ُو

لُم وباطدُان وغحرهما ممً واهىا ًسون أن الفىازق الظاللُت بحن مخخلف الؼِىب، هما هى الحاٌ في هخاباث و

الجيع البؼسي، في ُمىمه، ًىلظم ئلى طاللخحن هبحرجحن، ئخداهما جخـف باإلًجابُت أو جخمثل في مجخمِاث 

لى وحه الخـىؾ في الجيع الجسماوي؛ وهي في ُمىمها، مجخمِاث لها كدزة فاةلت  أوزوبا الؼمالُت بالراث ُو

محز بلدزتها ؤلابداُُت الفاةلت أي اللدزة ُلى الابخياز والاختراَ وألاؿالت، باإلكافت ُلى الِمل واإلاثابسة هما جخ

ً، فهي برلً طالالث كادزة بوبُِتها ُلى ئهجاش  الى كدزتها ُلى الظُوسة والدظلى والخدىم في آلاخٍس

لى اإلاخاهسة، باليظبت  ومً هىا فاجها حظخوُّ أن جدلم لىفظها أُلى دزحاث الخلدم.أما اإلاؼسوُاث،ُو

، والعجص ًُ  ت الثاهُت مً اإلاجخمِاث التي وؿفذ بأجها مجخمِاث طلبُت جخمحز باالطدظالم والخلَى للمجمُى

دم خب اإلاخاهسة، خُث جسهً الى الخمظً باللدًم اإلاألىف، وجىفس أػد الىفىز  الابخياز والاختراَ وؤلابداَ، ُو

ؼتها اإلاـادز اإلالمىهت مثل الصزاُت والسعي، وهي مً الخجدًد، ومً هىا فاجها جخخر وىطُلت لحُاتها ومِِ

ت مً اإلاجخمِاث ول البلدان اإلاخخلفت  يخمي ئلى جلً اإلاجمُى أوؼوت ال جدخاج ئلى دزحت  هبحرة مً اإلاخاهسة، ٍو

ت السطُت هثحرا مً  ت اللاةمت ُلى الجُز يا الجىىبُت. وللد وحدث جلً الىٌٍس لُا واطُا وأمٍس اإلاِسوفت، في أفٍس

ت والسفم وخاؿت مً كبل اخخـاص ي ألاهثروبىلىحُت الاحخماُُت في مىخـف اللسن الحالي، هدُجت اإلاِازك

 1لِىامل وأطباب  ال داعي إلزازتها هىا.
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 خالصت الفصل:

بسغم مً ول اإلالاًِع واإلاإ ػساث التي طِذ ووكِذ لفـل الىمى ُلى الخىمُت الاكخـادًت ئال الخىمُت 

ؤلاكخـادًت ال شالذ لم جددد لها مإػساث زطمُت والىمى ؤلاكخـادي فىجد مإػساتها جخخلف مً ميان ئلى 

 ؤلاكخـادًحن. وهرلً بحن ميان 

الخوىز واغلب هره الدٌو لدحها زسواث ومىازد ومياطب جفىق  والدٌو الىامُت بدوزها لم جلحم بىٌحراتها في

 طتراجُجُاث مدزوطت.الدٌو اإلاخوىزة بدُث هالخٍ أن الخىمُت ؤلاكخـادًت ال جيىن باإلاىازد فلى بل هرلً ئ

وهما الخٌىا في دُاةم الخىمُت والِىامل التي حظاهم فيها أن الدولت ًجب أن جخدخل في اليؼان 

رلً زفّ الخىؿـت ودخم اللواَ الخاؾ، وه مهمساكب ومىٌم فلى، وهرا ال ٌِجي ُدؤلاكخـادي ولى 

ومىاهبت جوىز الخىىىلىحُا وولها حِخبر في هرا الِـس مً أطاطُاث الخىمُت  جساهم زأض اإلااٌ والـىاُت

لى جوى ؤلاكخـادًت، فخدلُم الخىمُت والخلدم ًيىن بلسوزة جىفحر ول   ٍسها.الٌسوف ومً زم الِمل ُليها ُو
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 الظياخت في الخىميت ؤلاكخصادًت الىطىيت دوز الفصل الثاوي : 

 جمهيد: 

ؾاهم جِلب ؤؾلاع اإلادغوُاث اإلاخٕغع وطلٍ الاُخصاصاث اإلالخمضة كليها، بلى بغوػ الؿُاخت ٓدل بضًل 

ض خـُذ الؿُاخت في اللصغ الخ الي باهخمام ٓثحر ًمًٕ مً زالله جدُِّ مضازُل بخٖالٍُ ومساػغ ُلُلت، ُو

، وحلض مً ِلص خضة الٌِغ الؿُاخت مصضع صزل ؤؾاس ي وؤولي، ومً زالله جباقغ  الض٘و الخىمُت وج الض٘و

م الىمى.ٓما حلخبر   ُؼاق اُخصاصي ؾَغ

 هحر بلضهم ألاصلي.وكاغ ًخظمً كملُاث جىِل ألاشخاص بحن بلضان اللالم باإلطاًت بلى ؤجها 

الؿُاخُت بمسخلٍ اإلاىاصٌاث التي ًدخاحها الؿاثذ ٓما ؤن الخىمُت الؿُاخُت جخجؿض في بُامت مغآؼ 

ضعاجه اإلاالُت، والخىمُت الؿُاخُت هي وؾُلت مً زاللها جدِّ الخىمُت  ؤزىاء بُامخه والكٖل الظي ًخالءم ُو

 ؤلاُخصاصًت.

زغ بمِىماث الؿُاخت بال ؤن مؿاهمت الؿُاخت في الاُخصاص الجؼاثغ  طلٌُت الجؼاثغ مً الض٘و التي جؼ 

 لخىمُت الؿُاخُت ًيها الجصل في هخاثجها بال ما صبذ بلُه زؼؽ الخىمُت اإلاىطىكت.وا ،حضا

في هظا الٌصل ؾىىضح مٌاهُم الؿُاخُت والخىمُت الؿُاخُت وصوعهما في الخىمُت ؤلاُخصاصًت،  ومً زال٘ 

 الىػىُتمبدثحن ألا٘و زصص إلاٌهىم الؿُاخت والثاوي للخىمُت الؿُاخُت وصوعها في الخىمُت ؤلاُخصاصًت 

 اإلالازبت الىظسيت للظياخت اإلابدث ألاول : 

غه وبهجاخه، إلاا ًدِِه هظا الِؼاق مً  حلخبر الؿُاخت ُؼاق اُخصاصي مهم حؿعى حل الض٘و بلى جؼٍى

صىٍ  مٖاؾب، بطاًت بلى هجاخه ِٓؼاق اُخصاصي في هماطج كضة، وكلُه ؤصبدذ الؿُاخت كلم ًضعؽ ٍو

قول الاُخصاص اللالمي في هظا اللصغ ، وؾيخلغي كلى الؿُاخت جصيٌُاث كضة وجغؾم له الخؼؽ، وهى 

ٌُُت الخسؼُؽ لها في هظ اإلابدث.  وجصيٌُاتها ٓو

 اإلاطلب ألاول : مفهىم الظياخت 

 : واصطالخا الظياخت لغت -1

ٔاهذ ملغوًت في اللوت اللغبُت. ًهي  كلى الغهم مً ؤن الؿُاخت لٌـت خضًثت في اللواث ألاحىبُت بال ؤجها 

اههحلن م لٌف الؿُاخت . ي الظغب في ألاعض ومنها ٌؿُذ اإلااء، وؾُدان اإلااء ٌلني حٍغ ض وعص في الِغآن الٍٕغ ُو

ًَ  (في ؤٓثر مً مىطم، ًٌي ؾىعة الخىبت وعص ُىله حلالى  ْم ِم
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ىن ؾحر الؿاثدحن آمىحن مضة ؤعبلت ؤقهغ ال ًخلغض لٕم  لمت ًؿُدىا ملىاها ؾحروا في ألاعض ؤحها اإلاكٔغ ٔو

  1 زاللها ؤخض.

ت :  Tourism حعسيف الظياخت -2   ل منها ًسخلٍ كً آلازغ بِضع ازخالي الؼاٍو للؿُاخت ؤٓثر مً حلٍغٍ، ٔو

ت  وعسفها،التي ًىـغ منها الباخث بلى الؿُاخت ألاؾخاط كلي ؤخمض هاعون بإجها " مجمىكت ألاوكؼت الخظاٍع

ألي / ؾاكت 24الخاصت باهخِا٘ ألاًغاص بلى بالص هحر بالصهم وبُامتهم إلاضة ال جِل كً  توالاُخصاصًت والخىـُمُ

ٔان ما كضا اللمل الظي ًضًم ؤحغه صازل البلض اإلاؼاع"  . 2هغض 

ت  (.O.E.C.D أما مىظمت الخعاون والخىميت الاكخصادًت ) ًتري  "في الؿُاخت ؤجها صىاكت حلخمض كلى خٓغ

 الؿٖان ؤٓثر مً البظاجم" .

ًلغي الؿُاخت " بإجها ؿاهغة مً ؿىاهغ اللصغ جىبثّ مً الخاحت اإلاتزاًضة للخص٘ى  فىولس ألاإلااويؤما 

كلى الغاخت والاؾخجمام وحوُحر الجى وؤلاخؿاؽ بجما٘ الؼبُلت والكلىع بالبهجت واإلاخلت مً ؤلاُامت في 

 .  3مىاػّ طاث ػبُت زاصت" 

ت وهي كملُت ؤزظ وكؼاء  ت، وحلغي الؿُاخت كلى ؤجها " ؿاهغة خظٍغ ًخخمثل ًيها الجىاهب اإلااصًت واإلالىٍى

بط بن الجاهب اإلااصي ًيها هى ٔل ما ًضوع مً الٌلالُاث الاُخصاصًت صازل البلض الؿُاحي مً خُث ؤلاهٌاَ 

  4وؤلاًغاص"

ح ؿٍغ ٌاث للؿُاخت هى حلٍغٍ ألاؾخاطًً الؿَى اث ( كلى " ؤجها مجمىق  نومً ؤهم الخلٍغ ًغ حر  ٓو ) هىهٓؼ

خت لصخص ؤحىبي في مٖان ما، ػاإلاا ؤن هظه ؤلاُامت اللالُاث والـىا هغ التي جغجبذ كلى ؾٌغ ؤو بُامت مُا

خت ال جخد٘ى بلى بُامت صاثمت ولم جغجبؽ هظه ؤلاُامت بيكاغ لهظا ألاحىبي"  .  5اإلاُا

 

 ؤما الؿُاخت كىض حان مضؾان ًهي كباعة كً :

ُهي ٌكمل الؿٌغ ؤو ؤلاُامت بلُضا كً اإلاىػً  ُه والغاخت والتزوص بالخجاعب "وكاغ جًغ اإلالخاص مً ؤحل التًر

 6والثِاًت بٌظل مكاهضة مغثُاث حضًضة لليكاغ البكغي ولىخاث لؼبُلت مجهىلت" .

 
  29. ص 2007ألاعصن، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَم،  -ولُم الـاهغ وؾغاب بلُاؽ ، مباصت الؿُاخت، الؼبلت الثاهُت، كمان  1
 18، ص 2016ألاعصن، مٕخبت اإلاجخمم اللغبي لليكغ والخىػَم،  -خمؼة كبض الخلُم صعاصٓت وآزغون، مباصت الؿُاخت، الؼبلت ألاولى، كمان  2
   18ص  هٌؿه،لُم صعاصٓت وآزغون، اإلاغحم خمؼة كبض الخ  3
ض كبض هللا وآزغون، بؾتراجُجُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت، الؼبلت ألاولى،   4      23، ص 2015ألاعصن، صاع ألاًام لليكغ ،  -كمانمدمض ًٍغ
 23، ص إلاغحم هٌؿهض كبض هللا وآزغون، امدمض ًٍغ  5
6
ت، صاع الٌٕغ الجامعي،     24، ص 2008اخمض ًىػي ملىزُت، مضزل بلى كلم الؿُاخت، الؼبلت ألاولى، ؤلاؾٕىضٍع
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ٓما كغي اللالم الىمؿاوي هحرمان الؿُاخت بإجها :  " ؤلاصالح الظي ًؼلّ كلى ٔل اللملُاث اإلاخضازلت 

 ٘ خت صازل خضوص مىؼِت ؤو والًت ؤو  وزصىصا اللملُاث ؤلاُخصاصًت اإلاخللِت بضزى ألاحاهب وبُامتهم اإلاُا

 1صولت ملُىت" . 

ها حىن مِكى:  " هي وكاغ ًدخىي كلى كملُتي بهخاج واؾتهالْ جدخم جىِالث زاصت بها زاعج مِغ  وكًغ

اعة اإلاِضؾاث  ؤلاُامت ألاصلي لُلت كلى ألاُل، خُث ًٖىن الؿبب هى الدؿلُت، الخضاوي، احخماكاث، ٍػ

اطُت...... الخ .  2الضًيُت، ججملاث ٍع

    وفيما ًلي بعض الخعسيفاث اإلاظخعملت مً طسف الدًىان الىطني لإلخصائياث:

ٔاهذ بُامخه وحيؿِخه باؾخثىااإلاظافس:  -   ت  ءٔل شخص ًضزل الجؼاثغ مهما  الؿىاح في بػاع الجزهت البدٍغ

 الظي ًُِمىن صازل الؿٌُىت .

 كىضما جؼإ ؤُضام اإلاؿاًغ ؤعض الىػً، زاعج مىؼِت اللبىع  الدزىل: -

كمل هظا الخلٍغٍ الؿاثذ واإلاخجزه.  ؽٔل شخص ًضزل بلى الجؼاثغ وال ًماع  الصائس: -  وكاػا مإحىعا َو

ذ ًُِم  الظائذ:- اعة كاثلت، ؤكما٘، ؾاكت في الجؼاثغ ألؾباب  24هى ػاثغ مُا يهُت ) كؼلت، صخت، ٍػ جًغ

 3مهىت..الخ.

الؿُاخت كباعة كً مخوحراث اُخصاصًت مخمثلت صوع الىٌِاث الؿُاخُت ومما ؾبّ ًمًٕ الِ٘ى بإن 

ظلٗ جىِالث ألاًغاص بوُت الخجزه والتروٍج كلى الىٌـ ٓلامل ػبُعي، وؾلىْ  وؤلامٖاهاث الؿُاخُت، ٓو

 احخماعي  الىاجج كً اهضماج ألاًغاص في الض٘و واإلاجخملاث اإلاؿخظٌُت لهم. 

 الثاوي : أهميت وأهداف الظياخت  اإلاطلب  

 أوال: أهميت الظياخت 

ض مً اًغاصاث الضولت، وطلٗ ٓما ًلي:   جيبم ؤهمُت الؿُاخت، مً ٔىجها الِؼاق الظي ًٍؼ

خت التي ًِىم بها كضص  -1 ىن مٖان بُامتهم ان الؿُاخت جمثل ؿاهغة الاهخِا٘ اإلاُا ٓبحر مً الىاؽ، ًُتٔر

الؿُاخت الضازلُت( ؤو ًيخِلىن بلى مضن صازل بالصهم ) الؿُاخت الضازلُت( والقٗ والخىحه بلى ص٘و ؤزغي ) 

ٍ كلى اإلاِضعة الؿاثذ اإلاالُت كلى  ها هظا الاهخِا٘، جسخلٍ بدؿب عهبت الؿاثذ وجخُى ؤن اإلاضة التي ٌؿخوُغ

ىاهحن الىِض في البلض التي ًسغج منها، ومضي ج لت ؤو ُصحرة، ُو إزحر اإلادٌؼاث ؤلاهٌاَ في الخاعج مضة ػٍى

  الؿُاخُت في البلض الظي ًؼوعه ومضي عزص جٖالٍُ اإلالِكت ًُه....الخ .

 
1  Ahmed Tessa، économie touristique et aménagement de territoire، Alger، OPU، ،1993  p21  
2  G.Pla zoto géographique du tourisme، maison paris ، ،1990  P13 
3   ONS، Annuaire  Statistique  de I Algérie، N° 18Edition 1998، P256  
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اصة في صزل هظا البلض وجدضر هظه   -2 الؿاثذ في البلض الؿُاحي ًِىم بىؿٌُت اؾتهالُٓت ًيخج كنها ٍػ

ىص، م ّ الاهخٌاق بالخضماث ) بُامت، ػلام، قغاب، بظاجم، هضاًا حؿلُت، ُو اصة كً ػٍغ كغوباث....الخ(. الٍؼ

ظلٗ في  ت تهضي بلى عاخخه وبمضاصه بٖل وؾاثل اإلالِكت الؿهلت الٖاملت، ٓو وجخمثل في صىعة زضماث طغوٍع

بلع اإلاىخجاث اإلادلُت والهضاًا مً البلض  لظا ًدغص ٔل ؾاثذ كاصة كلى قغاجم صىعة بمضاص بالؿلم اإلادلُت

اعجه لهظا البلض.  الؿُاحي، لٖي جٖىن عمؼا باُُا لٍؼ

حلىص ألاهمُت الاُخصاصًت الؿُاخت بلى ما ججظبه بلى البلض مً كملت مً صلبت وعئوؽ ؤمىا٘، وفي ٓثحر  -3

مً الض٘و حلخمض البِىت ألاؾاؾُت لالُخصاص اإلادلي كلى صىاكت الؿُاخت وحلخبر هظه بمجاالث اإلاسخلٌت ؤٓبر 

، وحؿهم بالخالي بلى جىمُت اُخصاصًاث صىاكت في اللالم في مجا٘ حكوُل الُض اللاملت والِظاء كلى البؼالت

ٔاًت الصىاكاث ألازغي مثل الخجاعة والصىاكت  ، حلخبر الؿُاخت ؾَى ُابل للخىؾم، بدُث حكمل  الض٘و

 والؼعاكت...الخ. 

اإلادلي  واللالمي حلخبر صىاكت الؿُاخت مً آبر  الصىاكاث في اللالم، والتي حؿاهم في صكم الاُخصاص  -4

 ن في الض٘و اإلاخِضمت كلى الؿٌغ و الؿُاخت، ؤٓثر مما ًىٌِىن كلى اإلاىاص ألازغي.و ًىٌّ اإلاؿتهلٖى 

جؼصاص ؤهمُت صىاكت الؿُاخت في الض٘و الىامُت التي تهضي الى جدُِّ ًاثع ؤو مىاػهت في مجا٘ محزان  -5

 اإلاضًىكاث، وجدُِّ ًاثع في مجا٘ اللملت الصلبت، وجدُِّ صىاكت الؿُاخت صاصعاث هحر مىـىعة.

ي طاث جإزحر مخباص٘ و ًلا٘ ٌكمل حمُم  -6 الاُخصاصًت في الضولت الؿُاخت باكخباعها وكاغ صًىامُٖي خٔغ

وزاعحها، ًهي جخإزغ و جازغ كلى وكاغ ؤلاهخاج، الاؾتهالْ، الىِل، الغخالث، الاجصاالث، اإلاىاوئ، اإلاؼاعاث، 

، وكملُاث الخجاعة الضازلُت والخاعحُت.... بلخ  الٌىاصَ، البىْى

الؿُاخت ٓصىاكت لها ٓإهمُت زاصت حؿخمض مً جإزحرها كلى بيُان وؤصاء الاُخصاص الِىمي، والتي ًمًٕ  -7

 1الىـغ  بليها.

غجبؽ مم اللضًض مً الِؼاكاث ألازغي، وهظا ٌلني بمٖاهُت  ٓما ؤن الِؼاق الؿُاحي ٓثٍُ الدكابٗ ٍو

حي وجمخض لخصل خضوص الِؼاكاث ألازغي الؿُاخت كلى جىلُض ًغص اللمل بدُث جٌَى خضوص الِؼاق الؿُا

  2التي ججهؼه بمؿخلؼماث ؤلاهخاج.

 الظياخت هدافثاهيا : أ

بما ؤن الِؼاق الؿُاحي ٌلخبر الِؼاق ؤلاهخاجي الثالث بلض الصىاكت والؼعاكت ًهى : ألاهداف ؤلاحخماعيت -أ

 ًدِّ لىا:

 
ض مىحر  1  24ص  ألاعصن، صاع اإلالتز لليكغ، -ت ألاولى، كمانمباصت الؿُاخت الخضًثت، الؼبلكبىي، ٍػ
، 2014، ؾماكىُني وؿِبت، صوع الؿُاخت في الخىمُت ؤلاُخصاصًت و ؤلاحخماكُت في الجؼاثغ، مظٓغة ماحؿخحر في بصاعة ألاكما٘، وهغان، حاملت وهغان   2

 25ص  
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وطلٗ بسلّ مىاصب قول هـامُت ؤخغة مما ٌؿاكض الِظاء كلى الٕثحر مً  حشغيل اليد العاملت: -

 الاهدغاًاث والجغاثم الىاحمت كىض الٌغان وكضم اللمل وهظا ماًبرػ ؤن الؿُاخت حلخمض كلى اللىصغ البكغي.

1 

ّ تهُئت هظه اإلاىاػّ بةوكاء وطلٗ مً زال٘ بكماع مىاػّ حضًضة  إعادة جىشيع الظكان: - الٌىاصَ كً ػٍغ

ت وججمُم الؿٖان مما ًاصي بلى بكاصة جىػَم الؿٖان خىلها هظا بضوعه بلى بكاصة جىػحن  واإلاغاًّ الظغوٍع

ؼت الجوغاًُت.   خظاعي ٌوحر عؾم زٍغ

اصة الضزل الٌغصي و الىػني الظي ًدؿبب ًُه الِؼاق اإلاظاهمت في زفع اإلاظخىي اإلاعيش ي - ّ ٍػ : كً ػٍغ

 .الؿُاحي

وهي التي جغمي لخدؿحن كالُاث الاجصا٘ بحن الض٘و لخدُِّ الاؾخِغاع الضازلي  الظياطيت:الاهداف  -ب

 والخاعجي.

والخماًت للمىاػّ اإلالغطت للخؼغ وطلٗ  ألامً : حؿاهم الؿُاخت في جدُِّفباليظبت لالطخلساز الدازلي -

حر  ت ًيها مً زال٘ جًى ت للخُاة. بةوكاء مكغوكاث ؾُاخُت وحلمحرها بالؿٖان وبلث الخٍُى  مخؼلباث الظغوٍع

وهى ٓؿغ الخىجغاث وؾىء اللالُاث بحن الض٘و بط ان الخباص٘ الضولي  :اما باليظبت لالطخلساز الخازجي -

للؿُاخت ًسلّ حلاػٍ الكلىب باالخخٖاْ ًُما بُنهم وهظا ماُض جدترمه الخٖىماث اإلاخظاعبت ًِؿاكض كلى 

.  الاؾخِغاع الؿُاس ي بحن هظه الض٘و

 وجخمثل في ما ًلي: الاهداف الاكخصادًت:-ج

 ُِّىت اللمىمُت جد  ;وجضكُم بعاصاث الخٍؼ

 اصة الضزل الٌغصي والىػني  ;ٍػ

 اثجدؿحن وطلُت محزان اإلاضًىك; 

 صوالُب الخىمُت الاُخصاصًت ٗ  ;جدٍغ

 ؿاهمت في جيكُؽ الِؼاكاث الازغي اإلا; 

 اصة مؿخىي الدكوُل وجِلُص البؼالت  2 ;ٍػ

  الِؼاق الؿُاحي مً زال٘ كىاثضهفي جىؾُم الاؾدثماع; 

 .حصجُم الصىاكت الؿُاخُت 

 
 

ؼ مدمىص، واُم الِؼاق الؿُاحي في الجؼاثغ ، ملخِى صولي خ٘ى  1 ل الجماكاث اإلادلُت في طىء الخدىالث ؤلاُخصاصًت، حاملت باجىت،  ٍُؼ حؿُحر وجمٍى

 3، ص 2014صٌؿمبر،  2و1ٔلُت الللىم ؤلاُخصاصًت، 
2
ؼ مدمىص،    3مغحم هٌؿه، ص  ٍُؼ
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 اإلاطلب الثالث: أزكان وأهىاع الظياخت

 أوال: أزكان الظياخت

كمل بغي/حىي/بدغي.ال -1  ىِل: َو

كمل ًىاصَ/ قِّ/مىجُالث/مسُماث.ؤلا  -2  ًىاء: َو

ت ال -3 ٔاث الؿُاخُت / ألامآً ألازٍغ الء الؿٌغ/الكغ كمل ٓو  والؿُاخُت.برهامج: َو

ٔان الؿُاخت كلى  :حلخمض ؤع

 ( البييت الخدخيت للظياخت:1)

وجٖىن في الخضماث ألاولُت الىاحب جىاًغها للُِام بإي مكغوق ؤو مىؼِت ؾُاخُت مثل قبٖاث اإلاُاه 

والخضماث الؿُاخُت والؼَغ والبىىْ،  communicationالثُِلت واإلاُاه اإلالضهُت والٕهغباء والواػ والخلٌىهاث 

غ هظه الخضماث. بط حلخمض صىاكت  ٔاملت صون جًى بن ؤي مكغوق ؾُاحي ال ٌؿخؼُم ؤصاء زضماجه بصىعة 

 الؿُاخت ؤؾاؾا كلى الخدخُت.

 ( البييت الفىكيت للظياخت: 2)

م ؤلاؾخِبا٘ الؿُاحي  ومٖاجب  ظلٗ مكاَع ٔالٌىاصَ و اإلاىجُالث واإلاسُماث ..الخ. ٓو وهي ميكأث ؤلاُامت 

ٔاث الؿُاخُت، ومٖاجب بًجاع الؿُاعاث، واإلاترحمىن وألاصالء اإلاللىماث الؿُاخ ُت. ووٓالء الؿٌغ والكغ

واإلاؿاعح واإلاالكب والؿِىما ..الخ. وهظه الخضماث جسخلٍ مً بلض بلى ؤزغ الؿُاخُىن   واإلاىـماث الؿُاخُت 

 1وخؿب مؿخىي جِضم البلض.

 الىلل :  -(3)

غ ػَغ اإلاىاصالث وزضمتها وبٖل  ؤهىاكها :   الًمًٕ ؤن جيكإ ؾُاخت وجخؼىع بضون وؾاثل الىِل وجًى

ظلٗ الج  ...الخ( ٓو ت )اإلاغآب،الؼواَع ت ) الؿُاعاث، الباصاث الؿُاخُت، الِؼاعاث...الخ( و البدٍغ ت ـالبًر ٍى

 الؼاثغاث الىٌازت واللاصًت(.)

  : ؤلاًىاء  -(4)

ذ وصىله هى مٖان ؤلاُامت وطلٗ  ُبل البدث كً الؼلام والكغاب  بن ؤ٘و ما ًبدث كىه الؿاثذ في ُو

ُه، وؤلاًىاء ًمثل ال   ٌىاصَ، قِّ ؾُاخُت، هغي، مسُماث.والتًر

 
ٔافي، صىاكت الؿُاخت وألامً الؿُاحي، الؼبلت ألاولى، ؾىعٍا  1   46، ص 2009صمكّ، صاع ماؾؿت عؾالن،  -مصؼٌى ًىؾٍ 
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  البرامج: -(5)

سُت،  ت والخاٍع اعاث اإلاخاخٍ وألامآً ألازٍغ ال جىجح اي ؾُاخت بضون بغهامج ملحن، وهظا البرهامج ٌكمل ٍػ

اطُت وهحرها.واإلاىاػّ    1 اللالحُت ؤو الضًيُت ؤو الٍغ

 (: أزكان الظياختII – 1الشكل زكم  ) 

 

 

 

 

 

 

 مً اكضاص الؼالب بىاء كلى اإلالؼُاث الؿابِتاإلاصدز: 

 الظياخت : أهىاعثاهيا

ُه، صًيُت، ؤوال:  اطُت، صخت وكالج، جًغ سُت، ٍع ت جاٍع ِا للوغض بلى ) ماجمغاث، ؤزٍغ جِؿم الؿُاخت ًو

 زِاًُت...( .

ِا لللض ) ًغصًت، حماكُت( .  زاهُا: جِؿُم الؿُاخت ًو

ِا لللمغ) ؾُاخت ػالجم، قباب، هاضجحن، مخِاكضًً(.  زالثا: جِؿُم الؿُاخت ًو

ِا إلاضة ؤلاُامت ) ؤًام، مىؾمُت، كابغة(. عابلا: جِؿُم الؿُاخت  ًو

ِا للىؼاَ الجوغافي ) صازلُت، زاعحُت(.  زامؿا: جِؿُم الؿُاخت ًو

ِا للجيؿُت ) كاإلاُت، موتربحن، صازلُت( .   ؾاصؾا: جِؿُم الؿُاخت ًو

لٖل جِؿُم مً هظه الخِؿُماث زصاثصه ومحزاجه، ولٖل ؤهمُخه مً خُث الجاهب ؤلاخصاجي للؿُاخت 

ظلٗ صواًلهم وعهباتهم، وبالخالي تهُئت الؼاُت الاؾدُلابُت مً خُث إلا ت ؤهىاق الؿىاح الضازلحن للبلض، ٓو لًغ

 2ؤلاُامت والخضماث والىِل و إلقباق خاحاتهم في البلض اإلاظٍُ. 

 
ُّ، صىاكت الؿُاخت، الؼبلت ألاولى، كمان  1 ؼ جًى   44، ص 1996ألاعصن، صاع ػهغان لليكغ،  -ماهغ كبض اللٍؼ
 34ولُم الـاهغ وؾغاب بلُاؽ ، مغحم ؾبّ طٓغه،   2

 أزكان الظياخت 

 الىلل

 ؤلاًىاء

 البييت الخدخيت للظياخت

 

 البرامج

 البييت الفىكيت للظياخت
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 1 :هركسأهم أهىاع الظياخت ومً 

حلض الؿُاخت اللالحُت مً ؤهم ؤهىاق الؿُاخت اإلاهمت، والتي جضع صزل مدترما، طياخت الصحت والعالج:  -1

غث  ٌه ٓبحرة، وزاصت بطا جًى ظلٗ جٖىن مصاٍع لت ٓو ألن ًترة بِاء الؿاثذ لوغض اللالج جٖىن مخىؾؼت ؤو ػٍى

غ كلى الؿُاخت اللالحُتبالضولت اإلالىُت مِىماث الؿُاخت اللالحُت،  هي ) ألاعصن،  ومً ؤهم البلضان التي جخًى

ُا، عوؾُا،(. ا، جٓغ  الىمؿا، بلواٍع

ٌلخبر هظا الىىق مً ؤهم ؤهغاض الؿُاخت، ومً الؿُاخت طياخت شيازة آلاثاز وألاماكً الخازيسيت :  -2

سُت، وصاثما ما ٌؿخِؼب هظا ، الخِلُضًت، وجخمحز به ص٘و ملُىت في اللالم اعة آلازاع وألامآً الخاٍع خمثل في ٍػ ٍو

الؿُاخت ٓباع الؿً واإلاثٌِحن والللماء وهاالء بالخإُٓض ًٖىن مؿخىاهم اإلااصي مغجٌم، وال ٌؿببىن الىىق مً 

جب كلى الضولت التي جغعى مثل هظا الىىق مً الؿُاخت  مكأل للض٘و التي ًؼوعوجها وال ًىِلىن ألامغاض. ٍو

غهما، سُت وجؼٍى حز كلى آلازاع  وألامآً الخاٍع  ؾُاحي وبصاعي مخللم ومضعب ومثٍِ. ر ٓما جدخاج بلى جإػح التٓر

ٌلخبر هظا الىىق مً ألاهىاق اإلاهمت والِضًمت للؿُاخت، وجض٘ كلى طلٗ عخالث طياخت الخعليم والخدزيب :  -3

ٌه ٓبحرة، وهىاْ مىـماث زاصت جىـم  لت ومصاٍع ابً بؼىػت وابً ماحض، وجٖىن ًترة بُامت الؿاثذ ػٍى

ـ، ًً الؼهىع في الصحن الضوعاث الخللُمُت، ومً هظا الضعاؾ اث ًً الخساػب، حللم اللوت الٌغوؿُت في باَع

ُه جهاًت ألاؾبىق.  ...الخ، وهظا الىىق ٌكمل ٓظلٗ كلى الاؾخجمام والتًر

كمل هظا الىىق عخالث الصُض، الُسىث، الخجضًٍ،   : الظياخت السياضيت  -4 ىب الخُل، ٓم ؤزظث َو ٔع

ة ٓإؽ اللالم ؤو صوعة ألاللاب الاوإلابُت، وطلٗ للمٖاؾب التي جضعها الٕثحر مً الض٘و جدىاًـ في بُامت صوع 

ُت كلى مؿخىي كالي مً الخِضم، وهى مً  ُى هظه الضوعاث، وهظا الىىق مً الؿُاخت ًدخاج بيُت جدخُت ًو

ٖا،  اًظل وؾاثل الضكاًت وؤلاكالن للض٘و اإلاظٌُت، ومً الض٘و اإلاكهىعة في طلٗ هي ) بؾباهُا، ؤمٍغ

 .الخ( ومً الض٘و اللغبُت مازغا ُؼغ واإلاوغب وؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة.بًؼالُا،.

ذ الخاطغ، وؤزظث طياخت الهىاًاث :   -5 هظا الىىق مً الؿُاخت ٌلخبر مً ألاهىاق الخضًثت في الُى

خم جىـُم ؾٌغاث ؾُاخت لىىق ملحن، حؿخِؼب اكضاص ٓبحرة مً الؿىاح وزاصت في الض٘و  اإلاخِضمت، ٍو

اصة اإلالاعض الٌىُت ؤو خظىع اإلاؼاصاث الضولُت للخدٍ وألاقُاء ومدضص مً  الؿُاخت مثل ٍػ

غ ،الىٌِؿت حن في هظا الىىق مً الؿُاخت ًجب ؤن جخًى وملاعض الٕخب  وهىاًت حؿلّ الجبا٘..الخ، اإلاكآع

 لضحهم الثِاًت اللالُت وإلمٖاهُاث اإلااصًت اإلاغجٌلت.

مخاػ : هظا  طياخت كضاء ؤلاحاشاث والترفيه -6 ، ٍو ٔاًت الض٘و الىىق مً ؤهم وؤٓثر ؤهىاق الؿُاخت قُىكا في 

ثحر مً اإلاىاػىحن في ؤٓثر ص٘و اللالم ًماعؾىن هظا الىىق مً الؿُاخت، وهظا الىىق  بإن له ػابم حماهحري ٓو

ا اعة مٖان ما ؤو بلض ث ؤلاحاػاث  وهي التي جخدٕم ًُه.مغجبؽ بإُو ٔان مدضوص لٍؼ ما  ؤو ؤي هغض ملحن ختى لى 

 
ض مىحر كبىي، مغحم ؾبّ طٓغه بخصغي،  ص   1   45ٍػ
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مثال، جىحض بلع ألاهىاق لخسٌٍُ الىػن والضز٘ى في ملؿٕغاث زاصت، وؾُاخت ألاكُاص الِىمُت والضًيُت، 

  وؾُاخت الاخخٌاالث و الٕغهٌاالث.

 :  السابع : مساخل الخسطيط الظياحياإلاطلب 

 الخسطيط الظياحي أوال:

حلخبر الؿُاخت مً بحن اليكاػاث الٕثحرة التي ًجب ؤن جٖىن حؼثا مً الخسؼُؽ اإلااصي والبُئي والاحخماعي 

زؼت اؾخلما٘ ألاعاض ي  ؤن الؿُاخت حلالج ولى حؼثُا فيوالاُخصاصي في مىؼِت ما. لهظا مً الؼبُعي ؤن جغي 

ما مضي ملالجت الؿُاخت مثل هظه ؤو الىِل ؤو الاؾخجمام ؤو الخىمُت الاُخصاصًت ؤو ؤي زؼت قاملت. ؤ

الخؼؽ ًُبِى عهً ؤهمُت الؿُاخت باليؿبت للجماكت ؤو اإلاىؼِت وعهً جمخم الؿلؼت للخؼت بىعي ججاه 

 1اليكاػاث الؿُاخُت.

ت مؿخِبلُت لليكاغ الؿُاحي في صولت ملُىت، وفي ًترة  لخبر الخسؼُؽ الؿُاحي عؾم لصىعة جِضًٍغ َو

ِخط ي طلٗ خصغ  اإلاىاعص الؿُاخُت في الضولت مً ؤحل جدضًض ؤهضاي الخؼت الؿُاخُت،  ػمىُت مدضصة، ٍو

لت ومىـمت، مً زال٘ بكضاص وجىٌُظ بغهامج مخىاؾّ، ًخصٍ بكم٘ى ًغوق  وجدُِّ جىمُت ؾُاخُت ؾَغ

 2اليكاغ الؿُاحي ومىاػّ الضولت الؿُاخُت.

ت إلاؿخِبل اليكاغ   خمثل الخسؼُؽ الؿُاحي مً وحهت هـغ كلماء الؿُاخت بإهه " عؾم صىعة جِضًٍغ ٍو

م واللغض  الؿُاحي لٌترة ػمىُت مِبلت، بدُث ًدِّ هظا الخسؼُؽ الخىاػن بحن الؼلب الؿُاحي اإلاخُى

ٍ الىص٘ى بلى هظا الهضي كلى مضي  خُى حي لخدىاؾب الىجاح في جسؼُؽ كىاصغ اللغض الؿُاالؿُاحي، ٍو

ؼ  في الخىاػن بحن اللغض والؼلب، خُث ًجب ؤن ًٖىن اؾدُلاب  3مم الؼلب" . هالخف ؤن هظا الخلٍغٍ ُض ٓع

اإلاىؼِت مً الؿُاح خؿب ُضعة اإلاٖان، ما ًجىب اإلاىؼِت اإلاؿخِبلت للؿُاح آلازاع الؿلبُت الىاججت مً 

  اليكاػاث الؿُاخُت اإلاسخلٌت.  

لغي الخسؼُؽ كلى ؤهه " ؤ ؾلىب جىـُمي، حهضي بلى جدُِّ الخىمُت ؤلاُخصاصًت والاحخماكُت زال٘ َو

ٌها  ت، وحلٍغ ٔاهذ ماصًت ؤم بكٍغ ّ خصغ بمٖاهاث اإلاجخمم الؿُاخُت، ؾىاء  ًترة ػمىُت مللىمت، وطلٗ كً ػٍغ

لؿٌخه الاحخماكُت التي  ٕها هدى جدُِّ ؤهضاي اإلاجخمم ًو  4اعجظاها بػاعا لىحىصه وهمىه"وجدٍغ

سؼُؽ ٌلخبر الىـغة بلى اإلاؿخِبل بلحن الغهبت في جدضًض ؤهضاي لللمل كلى الخِضم وعؾم ؤي ؤن الخ

ألاؾالُب اللملُت لخدُِّ هظه ألاهضاي بوُت مىاحهت الخؼىع الخاصر في اللالُاث الاحخماكُت والاُخصاصًت. 

اءاث اإلاغخلُت والخسؼُؽ الؿُاحي هى هىق مً ؤهىاق الخسؼُؽ الخىمىي، وهى كباعة كً مجمىكت مً ؤلاحغ 

 
 200، ص 2016ألاعصن،  صاع ؤلاكصاع الللمي لليكغ،  -كمانخمؼة كبض الخلُم صعاصٓت وآزغون، الؿُاخت البِئت، الؼبلت ألاولى،   1
 41، ص 2016ألاعصن، صاع الغاًت لليكغ،  -بضع خمُض كؿاي، الخسؼُؽ الؿُاحي، الؼبلت ألاولى، كمان  2
ض كبض هللا وآزغون، الخسؼُؽ والخىمُت الؿُاخت، الؼبلت ألاولى، كمان  3  27 ، ص2015ألاعصن، صاع ألاًام لليكغ،  -مدمض ًٍغ
اء للضهُا الؼباكت،   4 ت، صاع الًى   55، ص 2011مىا٘ قىقي كبض اإلالؼي ؤخمض، ؤؾـ الخسؼُؽ الؿُاحي، الؼبلت ألاولى، ؤلاؾٕىضٍع
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اإلاِصىصة واإلاىـمت واإلاكغكت التي تهضي بلى جدُِّ اؾخوال٘ واؾخسضام ؤمثل كىاصغ الجظب الؿُاحي اإلاخاح 

والٖامً وألُص ى صعحاث اإلاىٌلت، مم مخابلت وجىحُه وطبؽ لهظا الاؾخوال٘ إلبِاثه طمً صاثغة اإلاغهىب 

 1واإلايكىص، إلاىم ؤي هخاثج ؤو آزاع ؾلبُت هاحمت كىه.

  2مساخل الخسطيط الظياحي : ثاهيا

 اإلاسخلت ألاولى: حعيين أبعاد زطت الخىميت 

حكمل هظه اإلاغخلت صعاؾت الىطم الِاثم وصعاؾت الجضوي الاُخصاصًت ألاولُت، بما في طلٗ ؤلاحغاءاث 

 آلاجُت:

 حلُحن ًَغ الضعاؾت. -1

 حلُحن الجهاث والهُئاث طاث اللالُت. -2

 للملُت الخىمُت الؿُاخُت واللمغ الؼمني للخؼت ٖٓل. حلُحن اإلاغاخل الؼمىُت -3

 حلُحن بغامج اللمل الؼمني. -4

  حلُحن ؤؾالُب وآلُاث جىٌُظ الخؼت. -5

 اإلاسخلت الثاهيت: حعيين ألاهداف

جمثل ألاهضاي الىخاثج اإلايكىصة واإلاغهىبت للخىمُت الؿُاخُت، وجدضًض ؤهضاي الخىمُت طغوعي ومهم، والبض 

جب ؤن جٖىن ألاهضاي واضختمً جدضًض  ِت صُاهت  ألاهضاي بلىاًت وصُت، ٍو ومدضصة، ألجها ؾخِغع ػٍغ

 الؿُاؾت الؿُاخُت وبكضاص الخىصُاث، وؾخِغع هىق اإلاؿىخاث التي ؾِخم بحغائها.

 

 اإلاسخلت الثالثت : حمع البياهاث واإلاعلىماث الالشمت في عمليت الخسطيط 

حر البُاهاث واإلاللىماث كً اإلاىاعص حلض هظه اإلاغخلت مً اإلاغاخل اإلاهمت  لىص طلٗ كً طغوعة جًى َو

غها ؾُاخُا، وحكٖل كملُت حمم  وؤلامٖاهاث اإلااصًت وهحر اإلااصًت اإلاىحىصة في اإلاىؼِت اإلاغاص جىمُتها وجؼٍى

البُاهاث وجدلُلها اإلاضزل ألاؾاؽ لخؼؽ الخىمُت الؿُاخُت،  وججمم البُاهاث كاصة مما هى مىحىص لضًىا في 

  مً ملؼُاث. ىاػّ الؿُاخُتاإلا

 

 
 56مىا٘ قىقي كبض اإلالؼي ؤخمض، مغحم ؾابّ، ص   1
ض كبض هللا وآزغون، الخسؼُؽ والخىمُت الؿُاخُت،  مغحم ؾبّ طٓغه، ص   2  38مدمض ًٍغ
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 اإلاسخلت السابعت : جدليل البياهاث 

حر  البُاهاث واإلااقغاث اإلاخللِت   جإحي هظه اإلاغخلت بلض الاهتهاء مً كملُت مسح اإلاىاعص الؿُاخُت وجًى

تي باألوكؼت الؿُاخُت الغثِؿُت والٌغكُت اإلاؿاهضة لها، وحكمل هظه اإلاغخلت كلى جدلُل ومىاُكت البُاهاث ال

  جم حملها، زم جغجب الىخاثج لخدُِّ ًهم ؤًظل للىاُم الؿُاحي في اإلاىؼِت الؿُاخُت.

 اإلاسخلت الخامظت : الخيبؤ باإلاظخلبل 

م بن كملُت الخيبا كملُت مهمت حضا،  ِصض به جدضًض الىخاثج اإلاخُى ًهي مغخلت مؿخِلت بدض طاتها، ٍو

الخاطغ، وصون جضزل مِصىص مً ُبل اإلاسؼؽ ؤو مدلل خضوثها باإلاؿخِبل، وطلٗ باإلكخماص كلى خُثُاث 

م ؤن جدضر وحلُّ جدُِّ ألاهضاي.   البُاهاث، وحكمل كملُت الخيبا  ٓظلٗ الخلغي بلى اإلاكأل اإلاخُى

 اإلاسخلت الظادطت : اعداد الظياطاث الظياخيت اإلاىاطبت 

خُث ًخم ازخُاع ؤًظل البضاثل هي مغخلت جخؼلب حهىص ٓبحرة مً زال٘ كملُت جُُِم البضاثل اإلاسخلٌت، 

خم الازخُاع كلى ؤؾاؽ ألاًظلُت، وحلغي الؿاؾت الؿُاخُت كلى ؤجها خؼمت مً  اإلاخاخت للخىمُت الؿُاخُت، ٍو

الخللُماث والِىاكض وألاهضاي التي حكٖل بػاعا كاما جىحه ًُه الِغاعاث اللامت والٌغصًت مباقغة للخإزحر في 

 ػاث الؿُاخُت في مىؼِت الهضي.كملُت الخىمُت الؿُاخُت واليكا

 اإلاسخلت الظابعت : جىفير ومخابعت الخطت  

وهي اإلاغخلت ألازحرة وهي مغخلت جؼبُّ الخؼت والبضء بترحمتها بلى الىاُم اللملي ولخىٌُظ الخؼت بكٖل 

اث اإلاٖاهُت، والِؼاكاث ؤلاُخصاصًت اإلاسخلٌت،  وؤًظا ًجب هاجح، ال بض مً صعاؾت بحغاء جىٌُظها في اإلاؿخٍى

اث مبني كلى خاحاث اللاملحن، وال ًجب ؤ ن  ّ ؾلم ؤولٍى م اإلاسخلٌت، ًو اث جىٌُظ البرامج واإلاكاَع جدضًض ؤولٍى

ض ٔلٌت جىٌُظ البرامج كما هى مِغع للخؼت .   1جٍؼ

 

 

 

 

 

 

 
1
  93محمد فريد عبد هللا وآخرون، التخطيط والتنمية السياحية،  مرجع سبق ذكره، ص   
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 (: مساخل الخسطيط الظياحي السئيظيت II  - 2الشكل زكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الؼالب بىاء كلى اإلالؼُاث الؿابِتمً بكضاص  اإلاصدز:

 الخىميت الظياخيت  في الخىميت الاكخصادًت الىطىيت دوز اإلابدث الثاوي: 

الخىمُت الؿُاخُت هي الىؾُلت التي مً زاللها ًىجح اليكاغ الؿُاحي، والاهخمام بها هى ؤخض ؤهم كىامل 

، ٓما ؤن ؤلاهٌاَ كلى الخىمُت الؿُاخُت هى بهٌاَ مً احل جدُِّ مٖاؾب مؿخِبلُت جخجؿض حلب الؿُاح

غ وجدُِّ جىمُت اُخصاصًت، في هظا اإلابدث ؾيخلغي كلى الخىمُت ملـم هظه اإلاٖاؾب وجصب  في زاهت جؼٍى

ظلٗ واُم الجؼاثغ الؿُاحي.  الؿُاخُت وصوعها في الخىمُت الاُخصاصًت ٓو

 الخىميت الظياخيت مفهىم اإلاطلب  ألاول : 

الخىمُت الؿُاخُت مٌهىم واؾم ًهي حكمل بغامج مسخلٌت بلظها مخصل ببلع ومخضازل ومخٌاكل ًاصي 

بلى اؾخمغاع الخِضم والىمى لصىاكت الؿُاخت و الٌىضُت التي  هي حؼء مً الخىمُت ؤلاُخصاصًت للضولت، وكلُه 

بىمى خُاة وؾلْى ألاًغاص  ًإن مٌهىم الخىمُت  الؿُاخُت ؤصبذ ًغجبؽ في هـغ الض٘و اإلاخِضمت والىامُت

 1والجماكاث. 

 
ت، اإلإخب الجامعي للخضًث،      37، ص 2008مديي مدمض مؿلض، الاججاهاث الخضًثت في الؿُاخت، الؼبلت ألاولى، ؤلاؾٕىضٍع

1
  

 حعيين أبعاد زطت الخىميت

 
 حعيين ألاهداف 

 حمع البياهاث واإلاعلىماث  وإحساء اإلاظىخاث

 جدليل البياهاث 

 الخيبؤ باإلاظخلبل 

 إعداد الظياطاث الظياخت اإلاىاطبت وجلييمها

 جىفير ومخابعت الخطت
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حر الدؿهُالث والخضماث إلقباق خاحاث وعهباث الؿُاح وحكمل  بن الخىمُت الؿُاخُت حلمل كلى جًى

غ الِؼاق الؿُاحي، والضكم  ٓظلٗ بلع الخإزحراث الاًجابُت للؿُاخت مثل بًجاص ًغص كمل حضًضة وجؼٍى

ي ًازغ في ؾلْى الٌغص  واإلاجخمم هدُجت ؤلاُخصاصي وجدؿحن محزان اإلاضًىكاث ًخلغي ب إجها  وكاغ خٔغ

ً، والخىمُت الؿُاخُت حلخبر ؤخض الىؾاثل اإلاهمت في جىمُت ألاُالُم وألامآً طاث  الاخخٖاْ بثِاًاث آلازٍغ

الجظب الؿُاحي اُخصاصًا واحخماكُا وكمغاهُا الؾُما ألاُالُم التي ال جمخلٗ مِىماث اُخصاصًت ًلالت مِاعهت 

م بما  جمخلٕه مً اإلاِىماث الؿُاخُت في خالت الخسؼُؽ لخىمُتها واؾدثماعها بصىعة كِالهُت لوغض ًع

 1اإلاؿخىي اإلالِش ي إلًغاص طلٗ اإلاجخمم كلى ؤن ًازظ بىـغ الاكخباع اإلاداًـت كلى البِئت مً الخلىر.

ٍ التي جىضح مٌهىم الخىمُت الؿُاخُت:وهىاْ   مجمىكت مً الخلاٍع

ذ بإجها  اجه صون جإزحر في اإلاجخمم هدُجت ًِض كًغ ي مخوحر ًازغ في ؾلْى الٌغص وجصًغ "وكاغ خُىي وخٔغ

ً وطو جإزحر اُخصاصي بالى ألاهمُت".  2الخخٖاْ الٌغص بثِاًاث آلازٍغ

ت بكٖل مباقغ ؤو هحر مباقغ  ذ بإجها "اليكاػاث و الٌاكلُاث التي جغمي بلى بقباق الخاحاث البكٍغ وكًغ

ّ اؾدثماع اإلاص  3اصع الؿُاخت اإلاخاخت وبما ًامً الخص٘ى كلى و جاثغ مخصاكضة في الىمى".كً ػٍغ

غها اإلالىىن بمؿخِبلىا  ٌها مً ػغي اللجىت اللاإلاُت للخىمُت اإلاؿخضامت، التي اهتهذ اللجىت في جٍِغ اما حلٍغ

ّ ٌؿخضًم الخِضم البكغي ال في مجغص  ّ حضًضة للخىمُت، ػٍغ ؤمآً اإلاكتْر بلى  ؤن هىاْ خاحت بلى ػٍغ

ُلُلت ؤو لبظم ؾىحن ُلُلت، بل للٕغة ألاعطُت بإؾغها وصىال بلى اإلاؿخِبل البلُض، والخىمُت اإلاؿخضامت خؿب 

حلمل كلى جلبُت اخخُاحاث الخاطغ ، صون ؤن جاصي بلى جضمحر ُضعة  1987حلٍغٍ وطلخه هظه اللجىت كام 

  اخخُاحاتها الخاصت.ألاحُا٘ اإلاِبلت كلى جلبُت 

حر  الدؿهُالث والخضماث إلقباق خاحاث، وعهباث الؿُاح، وحكمل ٓظلٗ بلع جإزحراث ؤو هي جًى

الؿُاخت، مثل بًجاص ًغص كمل حضًضة وصز٘ى حضًضة، وحكمل الخىمُت الؿُاخُت حمُم الجىاهب اإلاخللِت 

ت  باألهماغ اإلاٖاهُت لللغض والؼلب الؿُاخُحن، الخىػَم الجوغافي للمىخجاث الؿُاخُت، الخضًّ والخٓغ

 لؿُاخُت، جإزحراث الؿُاخت اإلاسخلٌت. ا

احاتها، وجخؼلب الخىمُت خُث ان الخىمُت الؿُاخُت هي الاعجِاء والخىؾم بالخضماث الؿُاخُت واخخُ

الؿُاخُت جضزل الخسؼُؽ الؿُاحي باكخباعها ؤؾلىبا كلمُا ٌؿتهضي جدُِّ ؤٓبر ملض٘ ممًٕ مً الىمى 

ذ مؿ خؼاق، ومً هىا ًالخسؼُؽ الؿُاحي، ٌلخبر طغوعاث الخىمُت الؿُاحي بإُل جٖلٌت ممٕىت وفي ؤُغب ُو

 4 الؿُاخُت الغقُضة، إلاىاحهت اإلاىاًؿت في الؿَى الؿُاخُت الضولُت.

 
1
ض كبض هللا وآزغون، بؾتراجُجُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت، مغحم ؾبّ طٓغه ،ص      25مدمض ًٍغ

 51، ص 2015ألاعصن، صاع ألاًام لليكغ والخىػَم،  -صٌاء كبض الجباع اإلاىؾىي، الخطخم الاُخصاصي والخىمُت الؿُاخُت، الؼبلت ألاولى، كمان  2
  51صٌاء كبض الجباع اإلاىؾىي،اإلاغحم هٌؿه،ص   3
 66بضع خمُض كؿاي، مغحم ؾبّ طٓغه، ص   4
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 : هي مساخل الخىمُت الؿُاخُت كلى وجٖىن  

  : خُث ًخم آدكاي الِضعاث الؿُاخُت للمىؼِت الؿُاخُتمسخلت الاكدشاف . 

  : غ مسخلت الىمى يها ًبضؤ جؼٍى جي.ًو   اإلاىاعص الؿُاخُت للمىؼِت بكٖل جضٍع

 : يها جإزظ الضولت بمبضؤ الخسؼُؽ والخىؾم الؿُاحي. مسخلت الاهطالق  ًو

 : ؼت الؿُاخُت وفي جلٗ اإلاغخلت ًخٖامل اليكاغ الؿُاحي  مسخلت الىضىج خُث جـهغ اإلاىؼِت كلى الخٍغ

 1 في اإلاىؼِت مً زال٘ جىاًغ كىاصغ الجظب الؿُاحي والدؿهُالث.

 : عالكت الظياخت والخىميت الظياخيت بالخىميت ؤلاكخصادًتاإلاطلب الثاوي 

 الظياخت والخىميت الاكخصادًت -1

جللب الؿُاخت صوعا مهما في جدُِّ الخىمُت الاُخصاصًت مً زال٘ ماجدِِه مً ًىاثض كضًضة حلىص كلى 

واؾباهُا وهحرهما مً البلضان التي اإلاجخمم بىاؾؼت الاؾدثماعاث اإلاىحهت للؿُاخت مثل ما خضر في اًؼالُا 

 خِِذ جِضما ٓبحرا في هظا اإلاجا٘.

باكخباع ؤن الؿُاخت مصضع مهم مً مصاصع الضزل الِىمي ٌؿاهم في خل بلع اإلاكٕالث الاُخصاصًت 

والاحخماكُت التي جىاحهها. ًإصبدذ الؿُاخت مغجبؼت بالخىمُت الاُخصاصًت ألجها جمثل ؤخض الصاصعاث اإلاهمت 

ىـىعة، لظا اهخمذ بها اإلاىـماث الللمُت والاُخصاصًت ) البىٗ الض٘و ــــــــ ومىـمت الُىوؿٖى( والتي هحر اإلا

 ؤصبدذ جىـغ بلى الؿُاخت كلى ؤجها كامل مهم مً كىامل الخِغب بحن الثِاًاث اللاإلاُت.

ٔاث الؼحران صًلذ خىالي   - بلُىن  5.20ث، و بلُىن صوالع عؾىم هبىغ باإلاؼاعا 6.5ولىا ؤن هخصىع ؤن قغ

ت، خؿب بخصاثُاث ألاًاجا  ت، وهظه حلخبر بًغاصاث للض٘و اإلاؿخِبلت لهظه الغخاالث الجٍى صوالع للمالخت الجٍى

غ ) اإلاجلـ اللالمي للؿُاخت والؿٌغ   1997للام  ِا لخِاٍع ( ًةن صىاكت الؿُاخت والؿٌغ   W.T.T.Cًو

ا في ح  . 1997مُم ؤهداء اللالم زال٘ كام ؾاهمذ في بًجاص ؤٓثر مً ملُىن ًغصت كمل قهٍغ

ؤجاخذ هظه الصىاكت ًغصا إلًجاص اللمالت، ومباصعة لخىؾم صىاكت الؿٌغ والؿُاخت  1998في ؾىت  -

  2 ًضكى اإلاجلـ بلى اجساط ؤلاحغاءاث الخالُت :

 بلواء جإقحراث الضز٘ى لدؿهُل صز٘ى الؿاثدحن. -

 كلى ؤجهم مصضع للضزل.جىحُه اإلاؿاولحن كً الخضوص إلالاملت الؿاثدحن  -

ٔاًُت . -  اؾخسضام اللضص الٖافي مً اللاملحن لدؿهُل كبىع الؿاثدحن الخضوص بؿغكت 

 
 66بضع خمُض كؿاي، مغحم ؾبّ طٓغه، ص   1
2
  81ولُم الـاهغ وؾغاب الُاؽ، مغحم ؾبّ طٓغه،ص   
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غها في بىعصت بغلحن في ماعؽ ؾىت WTOؤكلىذ مىـمت الؿُاخت اللاإلاُت ) - ؤن: كضص  1998( في جٍِغ

  ؾاثذ(. ملُىن  657وصل اللضص بلى  1999ملُىن ؾاثذ( وفي كام  625الؿاثدحن وصل بلى )

 ملُاع صوالع. 455بلى  1999ملُاع صوالع( ووصل في كام  445وؤلاهٌاَ الؿُاحي بلى )  -

ا بل جىامذ وؤصبدذ   و ًدخل اليكاغ الؿُاحي مٖاها هاما في الاُخصاص اللالمي، ًالؿُاخت لم حلض قًغ

، هـغا لالولٖاؾاث ؤلاًجابُت كلى   اُخصاصًاتها.آلان صىاكت اإلاؿخِبل لٕثحر مً الض٘و

غ اإلاإزىطة مً مسخلٍ ص٘و اللالم بلى التزاًض اإلالخىؾ للضوع الظي جللبه  وحكحر ملـم ؤلاخصاثُاث والخِاٍع

الؿُاخت كامت في الخىمُت ؤلاُخصاصًت بمٌهىمها الكامل، وهظا هـغا إلاجمىكت مً اإلالؼُاث هىضخها في 

 الىِاغ الخالُت: 

   مً الىاجج الىػني الخام  %10ًةن الؿُاخت حؿاهم ؤٓثر مً خؿب اإلاجلـ اللالمي للؿٌغ والؿُاخت  -

(PIBاللالمي و )مً اإلاىاعص الخضًثت للض٘و  والتي جمثل كىامل مهمت في الخىمُت  7. 11مً الاؾدثماع  و  %10.7

ٔاللمالت والاؾدثماع.   الاُخصاصًت الٕبري 

ملُىن ؾاثذ وهى ما  625ب  1997وخؿب اإلاىـمت اللاإلاُت للؿُاخت ًِض ؤخصذ كضص الؿىاح ؾىت -

لاث ؤن كضص الؿىاح ؾِبلى ؾىت 445ًِابله   م  2020ملُاع صوالع ٓةًغاص للض٘و اإلاظٌُت، وحكحر الخُى الُغ

ت ٘  01.6  1ملُاع صوالع. 2000ملُاع ؾاثذ مِابل مضازُل مؿاٍو

 جدخل الؿُاخت وؿبت ٓبحرة مً الخجاعة اللاإلاُت ٓما ًىضح الجض٘و الخالي:  -

 الظياخت في الخجازة العاإلايت مظاهمت وظبت  (: II – 1) الجدول 

 طياخت هفط طيازاث إلكتروهيك وظيج خدًد

%2 %2 %5 %6 %7 5.8% 

خالت الاُخصاص الجؼاثغي، مجلت الباخث،   -هىاعي ملغاج، مدمض ؾلُمان حغصاث، الؿُاخت وؤزغها في الخىمُت ؤلاُخصاصًت اللاإلاُت  اإلاصدز:

 .  26، ص 2004، 1اللضص

ت  مما ًازغ كلى اُخصاصًاث هظه  - الؿُاخت ججلب مضازُل هامت للض٘و التي جخمخم بصىاكت ؾُاخُت ٍُى

 2الض٘و باألزغ ؤلاًجابي. 

مًٕ ببغاػ     3 للؿُاخت ًُما ًلي : ألاهميت الاكخصادًتٍو

 
228الجؼاثغ، ص  -خالت الجؼاثغ، مداطغاث، حاملت الجلٌت -ًىوس ي مصؼٌي، صوع وؤهمُت الؿُاخت في جدُِّ الخىمُت الاُخصاصًت والاحخماكُت  1  
 228ًىوس ي مصؼٌي، مغحم هٌؿه، ص   2
ت للخىمُت الاُخصاصًت، كضصكبض الغػاَ مىالي لخظغ، زالض بىعخلي، مخؼلباث جىمُت الِؼاق الؿُاحي في الاُخصاص الجؼاثغي، اإلاجلت الج  3 ، 4 ؼاثٍغ

  .68، ص 2016حىان 
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غجبؽ زلم مىاصب عمل دائمت :   -أ مم اللضًض مً الِؼاكاث بن الِؼاق الؿُاحي ٓثٍُ الدكابٗ ٍو

 ألازغي، وهظا ما ٌلني بمٖاهُت الؿُاخت كً جىلُض ًغص اللمل بدُث جٌَى خضوص الِؼاق الؿُاحي.

حر حؼء مً الىِض ألاحىبي لخىٌُظ زؼؽ  جدفم زؤوض ألامىال ألاحىبيت : -ب حؿاهم الؿُاخت في جًى

 .الخىمُت الكاملت

خدِّ جدؿحن محز  جدظين ميزان اإلادفىعاث : -ج ان اإلاضًىكاث بخضًّ عئوؽ ألامىا٘ اإلاؿدثمغة في ٍو

اإلاكغوكاث الؿُاخُت، الاًغاصاث الؿُاصًت التي جِىم الضولت بخدصُلها مً حمهىع الؿاثدحن وزلّ 

  اؾخسضاماث حضًضة للمىاعص الؼبُلُت.

 الخىميت الظياخيت والخىميت ؤلاكخصادًت   -2

بن الخىمُت الؿُاخُت جللب صوعا ؤؾاؾُا في الخىمُت الاُخصاصًت خُث ًازغ عواج صىاكت الؿُاخت بكٖل 

مباقغ كلى اُخصاص وعواج الصىاكاث وألاوكؼت اإلاغجبؼت بصىاكت الؿُاخت، ًاإلهٌاَ كلى الخضماث و الؿلم 

 ال :   اإلاكخولخحن بها ًُخٌغق هظا الاهخِا٘ لؤلمىا٘ بالؿلت ؤزغي مً ؤلاهٌاَ ًمث

ًخٌغق كً هظا ؤلاهٌاَ ؾلؿلت ؤزغي مً ؤلاهٌاَ ومنها ما ًٖىن زال٘ مضة بُامت الؿاثذ في الٌىضَ 

 ؤلاهٌاَ كلى الكٖل الخالي :  

ؤلاهٌاَ كلى الخضماث الٌىضُُت. والتي حكمل ؤلاهٌاَ كلى اإلابِذ والؼلام والوؿُل والاجصاالث وؾاثغ 

مىه كلى ججضًض ألازار واإلاؼابش واإلاواؾل وجٍُُٕ الهىاء ووؾاثل  الخضماث التي ًخؼلبها الؿاثذ، ًصغي حؼء

 مهماث حكوُل الٌىاصَ وصُاهتها وجغمُمها.

كلى مىعصي اللخىم والخظاع  والٌىآه وؾاثغ مؿخلؼماث الخُاة الٌىضُُت الُىمُت،  ًصغي حؼء مىه

ماث الٌىضُُت ًىؼبّ كلى ًصغي حؼء مىه ٓمغجباث وؤحىع اللاملحن في هظه الٌىاصَ، وما ًِا٘ كً الخض

  1 ؾاثغ  ؤهىاق الخضماث اإلاخصلت بصىاكت الؿُاخت .

  : مثل

الء الؿُاخت والؿٌغ كلى 1) ( ؤلاهٌاَ كلى مىـمي الغخالث الؿُاخُت صازل الض٘و الؿُاخُت مً ٓو

  ازخالي ؤهىاكها .

ت.2) اث مً اإلاصىىكاث الخِلُضًت الُضٍو  ( ؤلاهٌاَ كلى اإلاكتًر

 صز٘ى اإلاخاخٍ. ( ؤلاهٌاَ كلى3)

  .البري( -البدغي  –( ؤلاهٌاَ كلى زضماث وؾاثل الىِل الؿُاحي اإلاسخلٌت ) الجىي 4)

 
1
 86، ص 7002األردن، دار كنوز المعرفة للنشر،  –أحمد محمود مقابلة، صناعة السياحة، الطبعة األولى، عمان   
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 ( ؤلاهٌاَ كلى زضماث اإلاؼاكم الؿُاخُت.5)

 ( ؤلاهٌاَ كلى زضماث ؤكما٘ الصغاًت والـخإمحن والاجصاالث .6)

 ىاكت الؿُاخت.( هحر طلٗ مً ؤلاهٌاَ الظي ًخصل بكٖل كام بص7)

   ؤلاهٌاَ كلى اإلاغقضًً الؿُاخُحن.( 8)

ت الؿُاخُت ػاص ؤلاهٌاَ اللام كلى الؿلم الاؾتهالُٓت وبالخالي بلى اعجٌاق  والقٗ ؤن ٔلما ػاص حجم الخٓغ

ِت اإلاباقغة  ملضالث الاصزاع مما ًيكؽ هظه الصىاكاث والخضماث اإلاخصلت بصىاكت الؿُاخت ؾىاء بالؼٍغ

كً طلٗ ؤلاهٌاَ احؿاق هؼاَ اللمل في هظه الصىاكاث والخضماث اإلاغجبؼت وهحر اإلاباقغة، ألامغ الظي ًخىلض 

ت الاُخصاص ؤن ٔل  اؾدثماع حضًض ًىلض كىه بهٌاَ حضًض  بها و اإلاخصلت بصىاكت الؿُاخت، ومً اإلاؿلم في هـٍغ

ً  ًُيش ئ صزال حضًض، ٓما ًىخض هىق آزغ مً ؤلاهٌاَ لِـ مً حاهب الؿاثدحن وبهما مً ُبل اإلاؿدثمٍغ

غي ؤلاحاػاث واإلاىخجلاث الكاػئُت ومضن و  ٔاإلهٌاَ كلى بوكاء اإلاكغوكاث الؿُاخُت مثل الٌىاصَ، ُو الضولت 

ُه...الخ، وؤلاهٌاَ كلى اإلاكغوكاث البيُت ألاؾاؾُت ومغاًّ الخضماث اللامت، وهظا ؤلاهٌاَ ًاصي  ألاللاب التًر

ت ؤلاُخصاصًت بط ًمثل اهخِا٘ ؤمىا٘ مً الضو  الؿُاخُت  لت و ؤصخاب اإلاكغوكاثبلى جيكُؽ الخٓغ

)ً   1 . ٓضز٘ى لؤلًغاص واإلاِاولحن وهحرهم  )اإلاؿدثمٍغ

 ملىماث الظياخت في الجصائس  :  اإلاطلب الثالث

خُث جِم الجؼاثغ في الظٌت الجىىبُت الوغبُت لخىض اإلاخىؾؽ، وجدخل  الخصائص الطبيعية والجغرافية: أوال:

ا في اإلاوغب اللغبي  ًٍ ًؼا مدىع ُِا والبدغ ألابُع اإلاخىؾؽ، بٌظل ػابلها الجوغافي والاُخصاصي مٓغ وألًٍغ

وممحزاتها الاحخماكُت والثِاًُت، وؾماث مىعًى لىحُتها الخاصت، ووطم ػبُلتها ألاصلُت ومىاعصها اإلاخلضصة، 

ُِت مً خُث اإلاؿاخت ب 1200خُث ًبلى ػ٘ى ؾاخلها خىالي  لض ٔلم، وحلض الجؼاثغ مً ؤٓبر البلضان ألاًٍغ

ملُىن وؿمت. وفي الجؼاثغ مىؼِخحن  35، وكضص ؾٖاجها ًٌَى ²ٔلم 2381741الؿىصان، بط جتربم كلى مؿاخت 

 2 مخمحزجحن كً بلظهما بلًظا، هما:

لت، وهي جظم  مىطلت الشمال: -أ وجظم اإلاىاػّ الخلُت واإلاىاػّ الؿهلُت، وهي مىاػّ كٍغظت ؤٓثر منها ػٍى

ٔالىوكَغـ، الِباثل، جلمؿان، وحبا٘ ألاػلـ الصخغاوي التي ؤزصب ألاعاض ي، وجدخىي الؿه٘ى وا لجبا٘ 

بان. ٓما ًخصٍ اإلاىار الجؼاثغي باإلاخىؾؽ  جخٖىن بضوعها مً حبا٘ الِصىع، اللمىعٍت، ؤوالص هاًل، و ؤزٍغ

ا.
ً
 ؤؾاًؾا وآزغ ُاعي، هظا ما ًجلل الكخاء باعًصا ُاعًصا، والصٍُ خاًعا و حاً

 
1
  68ؤخمض مدمىص مِابلت، مغحم ؾبّ طٓغه، ص   

2
ىـانو  كبض الِـاصع قاللـي   ، اإلالخِى الللمي الىػني خ٘ى " الؿُاخت في  2025، الىاُم الؿُاحي في الجؼاثغ وآًاَ النهىض به في مؼلم كبض الِـاصع كٍى

   3، ص 12و11الجؼاثغ" واُم وآًاَ"  ًىمي 



ي الخىميت ؤلاكخصادًت الىطىيتالظياخت فدوز الفصل الثاوي:   

 
 

 ~44  ~  
 

كمل ا اإلاىار اإلاخىطط: - ت مخىؾؼت جِضع بـ َو إلاىؼِت الؿاخلُت مً الكَغ بلى الوغب، بضعحاث خغاعة ؾىٍى

18º لُت وؤوث بلى  ، وكلُه اإلاىار في هظه اإلاىؼِت ًخمحز بالخغاعة والغػىبت.º 30، وجبلى طعوتها في زال٘ قهغ حٍى

ل وعػب ؤخُا اإلاىار الشبه الحاز: - خمحز بٌصل باعص ػٍى دخىي مىؼِت الهظاب الللُا، ٍو ًها، بط ٌؿخمغ مً ٍو

 قهغ ؤٓخىبغ بلى  قهغ ماي.

لها زالزت صٌاث عثِؿُت، هي: الهظاب ألاعطُت، وحؿمى بالخماصة والضعوق،  مىطلت الجىىب الصحساوي: -ب

ؼ في اللغوَ وهي: اللَغ الوغبي الٕبحر، واللَغ الكغقي الٕبحر، وكَغ قاف. والثالثت ػبُلت  والثاهُت جتٓر

مخاػ مىار مىؼِت الصخغاء بِلت  3003ؤكلى ُمت بالجؼاثغ، وهي ُمت "تهاة" بـ الهِاع، والتي جىحض بها  متًرا ، ٍو

ض كً  ؿىصها  500ٓمُت ألامؼاع التي ال جٍؼ ملم في الؿىت، وبدغاعة قضًضة في النهاع ومىسٌظت في اللُل، َو

ل ًمخض مً قهغ ماي بلى ؾبخمبر، بضعحاث خغاع  و  40ºة جتراوح بحن اإلاىار الجاي الظي ًخمحز بمىؾم خاع ػٍى

45º.1، وبُِت ألاقهغ جخمحز بمىار مخىؾؽ الخغاعة، ؤما الوؼاء الىباحي ًهى مخٖىن ؤؾاًؾا مً واخاث الىسُل 

مىاػّ ؾُاخُت في الجؼاثغ جبًلا لخىىق اإلالؼُاث  06ًمًٕ خصغ اإلاىاطم الظياخيت في الجصائس:  ثاهيا :

 الجوغاًُت:  

وجخمحز هظه اإلاىؼِت بؼ٘ى قىاػئها  الشماليت وهضاب ألاطلع الشمالي:مىطلت الظىاخل والظهىل  -أ   

ت، والتي حلىص بلى كهض الغومان واللغب اإلاؿلمحن، وآزاع حلىص بلى  1200 ٔلم، وبلضص ٓبحر مً اإلاىاُم ألازٍغ

ش.  كصىع ما ُبل الخاٍع

متًرا، ٓما  2308حضًجت" بـ  والتي جىحض بها ؤٓبر ُمت حبلُت في الكما٘ "اللت مىطلت الظلظلت ألاطلظيت: -ب

ت للؿاخل جخمحز بةمٖاهُاث ٓبحرة لخىمُت ؤهىاق ؾُاخُت  ـ، وؾلؿلت حبا٘ مىاٍػ هجض حبا٘ ألاوعاؽ، الىوكَغ

ت )التزخلّ، الدؿلّ، الصُض...(. اطُت الكخٍى ٔاليكاػاث الٍغ  كضًضة، 

ت، مىطلت الهضاب العليا: -ث ُت والخِلُضًت  والتي جخمحز بمىازها الِاعي، وبمىاُلها ألازٍغ وبظاكتها الخًغ

 اإلاخىىكت.

وهي اإلاىاػّ الىاُلت بحن الهظاب الللُا والصخغاء الٕبري، والتي ًمًٕ ًيها  مىطلت ألاطلع الصحساوي: -ث

  جىمُت الؿُاخت اإلاىازُت، اإلالضهُت، الصُض...الخ.

مً الصخغاء الٕبري، وبها والتي جخمحز باكخضا٘ صعحاث الخغاعة، ًهي ؤُل صعحت  مىطلت واخاث الصحساء: -ج

يها كّضة صىاكاث جِلُضًت ؼ الىاخاث بىسُلها وبدحراتها، ًو  2 .جتٓر

 
 

ىـان ،  مغحم ؾبّ طٓغه، ص     1  4كبض الِـاصع قاللـي وكبض الِـاصع كٍى
٘  مِىماث وماقغاث الؿُاخت في الجؼاثغ،زالض ٔىاف،  2 ُِا،اللضص ألاو   222ص  مجلت بُخصاصًاث قما٘ بًٍغ
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وهي اإلاىؼِت اإلالغوًت بالجىىب الٕبحر ) الهِاع، الخاؾُلي(، وجخمحز باإلاؿاخاث  مىطلت الصحساء الكبري: -ح

الكاؾلت، والجبا٘ الكامست، وبالخغاعة اإلالخضلت ػىا٘ ًص٘ى الؿىت، والتي حكٖل مصضًعا هاًما للؿُاخت 

ت، بٌظل جىىق اإلاىاػّ الؿُاخُت واإلاىار في الجؼاثغ، ألامغ الظي ٌؿاكض كلى جىمُت ؤهىا ق كضًضة مً الكخٍى

اصي كلى  ؼ اليكاغ الؿُاحي زال٘ ًترة ػمىُت مدضصة، ٍو الؿُاخت، وهى ما ٌؿاكض ٓظلٗ كلى كضم جٓغ

ت اليكاغ الؿُاحي زال٘ ٔل ًص٘ى الؿىت )الِظاء كلى اإلاىؾمُت(.  1 اؾخمغاٍع

 اإلالىماث الخازيسيت والثلافيت والدًييتثالثا :  

خي وزِافي ال بإؽ به هظٓغ منها: الجؼاثغ الؼبُلُت جؼزغ  ؤلامٖاهُاث  بلى حاهب  بةعر جاٍع

ؼ كلى التي جم جصيٌُها مً ُبل الُىوؿٖى ٓترار كالمي  اإلاىاكع ألاثسيت -1 ت لٖل ؾجٓر : جىحض كضة مىاُم ؤزٍغ

 وهي:

ة ؾىت، صىٌذ ٓترار كالمي ؾىت 2000ؤوكإجها اللثماهُىن لخٖىن خصىا لهم مىظ ؤٓثر مً  مدًىت اللصبت : -

ت منها : ُصغ الضاي،  1992  زضواج اللمُت،  مسجض ٓدكاوة.  بها اللضًض مً اإلاىاُم ألازٍغ

اكضة بؾتراجُجُت لالخخُاج الغوماوي ؤؾؿها الٌُيُُِى مدًىت جيباشة :  - ا ُغػاحُا ُو   ن ٔاهذ مغآؼ ججاٍع

 مُالصي. 100ؤوكإث ؾىت جيملاد :  -

 .1982في ؤو ازغ  الِغن ألا٘و مُالصي وسجلذ طمً الترار اللالمي في   بىالًت ؾؼٍُ جإؾؿذالجميلت :  -

 م 1007ٌلىص جإؾِؿها بلى  1980صىٌذ جغازا كاإلاُا بىالًت بجاًت ؾىت كلعت بني خماد :  -

ض مً آبر مخدٍ في اللالم لًٌ الطاطيلي جاحس  :  - ش  ًظم ؤٍػ ىدذ كلى الصخىع لٌترة ما ُبل الخاٍع

ت للصخغاء  15000 ؾىت  6000مىظ خىالي عؾما وهِكا للخوحراث اإلاىازُت والثروة الخُىاهُت والخُاة البكٍغ

كهض الجمُم كلى ؤن  بها ؤحمل 1982ُبل اإلاُالص ختى الِغون ألاولى اإلاُالصًت، صىٌذ جغازا كاإلاُا ؾىت  ، َو

 اللالم .هغوب قمـ في 

: هىالٗ اللضًض مً اإلاخاخٍ والؼواًا في الجؼاثغ التي حلخبر قاهضا كلى الخغاْ الضًني  الصواًا واإلاخاخف -2

  2 والثِافي والتي ًمًٕ خصغها في :

ت والثِاًُت زاصت في الصواًا :  -أ ت الضًيُت، اللوٍى ٔان الؼواًا في الجؼاثغ صوعا هاما في الخٌاؾ كلى الهٍى لِض 

مًٕ اكخباعها كامال للجظب  غ البالص، ٍو ٔاهذ مىبرا للضكىة للمِاومت وجدٍغ كهض الاؾخلماع الٌغوس ي ٓما 

 
  222ص  مغحم ؾبّ طٓغه،زالض ٔىاف،  1
2
ت بحن مخؼلباث    اوي كاجكت،الؿُاخت الجؼاثٍغ ، الجؼاثغ، في كلىم الدؿُحر ؤلاُخصاص الىػني واإلاخوحراث الاُخصاصًت الضولُت، ؤػغوخت صٓخىعةقًغ

  .140، ص 2014/2015، 3حاملت الجؼاثغ
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جمخلٗ هٌـ اللاصاث والخِالُض ومً الؿُاحي ) الؿُاخت الضًيُت( زاصت الؿُاخت البُئُت للض٘و اإلاجاوعة التي 

ت الخُج ت اللثماهُت الغخماهُت، الؼاٍو ت.....الخ.ؤهمها : الؼاٍو ت اللِؿاٍو  اهُت، الؼاٍو

كضة مخاخٍ حكهض بالخظاعاث اإلاخلاُبت ؤهمها : اإلاخدٍ الجؼاثغي لآلزاع  جىحض بالجؼاثغ اإلاخاخف :  -ب

ً الخؽ، اإلاخدٍ الىػني الِضًمت والٌىىن ؤلاؾالمُت، مخدٍ ؾحرجا، اإلاخدٍ ا ت ًو لىػني للمىمىماث والؼزًغ

  . اصغ، اإلاخدٍ الىػني باعصو وهحرهاللًٌ الخضًث واإلال

ت بعزا خُُِِا ًمًٕ اؾخوالله للتروٍج الصىاعاث الخلليدًت :  -3 حكٖل الصىاكاث الخِلُضًت والخغي الُضٍو

خمحز بثراثه وجىىكه مً مىؼِت  والجظب الؿُاحي وطلٗ مً زال٘ الصالىهاث واإلالاعض الىػىُت والضولُت، ٍو

الترقي،  بلى ؤزغي ٓصىاكت اإلاالبـ الخِلُضًت بمسخلٍ ؤهىاكها : اللباؽ الِؿىؼُني، الصخغاوي، الِباثلي،

ظا الخلي الٌظُت  والظهب بخلمؿان والكَغ الجؼاثغي،   األوعاؽ والِباثلبالىاًلي، اللاصمي،....الخ، ٓو

باإلطاًت بلى مجمىكت ؤزغي ال مخىاهُت مً الصىاكاث الخِلُضًت التي جىدكغ في حمُم مىاػّ الجؼاثغي ومنها : 

ت، صىاكت الىداؽ باللاصمت والكَغ الجؼاثغي وصىاكت الجلىص  بالصخغاء، صىاكت ألاواوي الؼُيُت والٌساٍع

 صىاكت الؼعابي التي اقتهغث ٓثحرا صولُا زاصت مً ؤهمها ػعبُت هغصاًت وػعبُت مؿلض.

جخمخم الجؼاثغ بمىعور زِافي زغي ومخىىق ٌؿاهم مؿاهمت خُُِِت في كملُت التراث الثلافي والشعبي :  -4

ٔالًٌ الكلبي اللاصمي، اإلاالىي الِؿىؼُني الوىاء  الجظب الؿُاحي مثل الؼزم الٕبحر مً الٌىىن  الكلبُت 

ألاهضلس ي ألاصُل، الؼابم الِباثلي، ٔل هظه الؼبىق ًمًٕ ؤن جٖىن ؤؾاؾا للجظب الؿُاحي مً زال٘ 

اإلاهغحاهاث والخٌالث التي ًخم جىـُمها، باإلطاًت بلى طلٗ ٌلخبر الؼبش الخِلُضي مً اللىامل التي ٌؿعى 

مً مىؼِت بلى ؤزغي والجؼاثغ في هظا  ها في الض٘و التي ًؼوعوجها هـغا لخىىق اللاصاث الوظاثُتالؿاثذ الٓدكاً

اإلاجا٘ هىُت بالخىىق ؾىاء في ألاػباَ ؤو ختى في اللاصاث والخِالُض اإلاصاخبت لها مثل : خٌالث ألاكغاؽ 

  1 واإلاىاؾم.

 أفاق الخىميت الظياخيت ومظاهمت الظياخت في كضاًا الخىميت الاكخصادًت في الجصائس اإلاطلب السابع : 

 2025بسهامج جىميت كطاع الظياخت وفم اإلاسطط الخىحيهي للتهيئت الظياخيت  : والأ

ؤلاػاع ؤلاؾتراجُجي اإلاغحعي للؿُاؾت الؿُاخُت في  (SDAT2025)  ٌكٖل اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت

التي حللً الضولت مً زاللها حمُم الٌاكلحن وحمُم الِؼاكاث الجؼاثغ، وبلض هظا اإلاسؼؽ بمثابت الىزُِت 

، وهى ؤصاة جترحم بعاصة الضولت في جثمحن الِضعاث 2025وحمُم اإلاىاػّ كً مكغوكها الؿُاحي آلًاَ 

سُت للبالص، ووطلها  في زضمت الؿُاخت في الجؼاثغ ، ولخدُِّ الٌِؼة اإلاؼلىبت الؼبُلُت، الثِاًُت والخ اٍع

 
1
اوي كاجكت، مغحم ؾبّ، طٓغه، ص     141قًغ
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ت وػىُت للضولت، ًجب الىـغ بليها كلى ؤجها لم حلض زُاع بل ؤصبدذ طغوعة، ألجها حكٖل  وحلل الؿُاخت ؤولٍى

 1 مىعصا بضًال للمدغوُاث .

 لمسطط ل ألاهداف ؤلاطتراجيجيت   

 ل ألاهضاي اللامت للمسؼؽ في : جخمثألاهداف العامت :  -1

  ،جىؾُم آلازاع اإلاترجبت كً هظه الؿُاؾت بلى ُؼاكاث ؤزغي ) مثل الصُاهت الخِلُضًت، الىِل، الخضماث

 الصىاكت، الدكوُل(.

 .جدؿحن الخىاػهاث الٖلُت : الدكوُل، الىمى، اإلاحزان، اإلاحزان الخجاعي واإلاالي، والاؾدثماع 

  ُت ُّ بحن  التُر  الؿُاخت والبُئُت.الخًى

  خي والكلاثغي، ٔىن هظه اللىاصغ جمثل كىامل حظب هامت، ًان اؾتراجُجُاث جثمحن الترار الثِافي، الخاٍع

 الؿُاخت واإلاخىاصلت،كليها اخترام الخىىق الثِافي وخماًت الترار واإلاؿاهمت في الخىمُت اإلادلُت.

 ى بخضار حوُحراث في الخصىع الظي ًدمله الخدؿحن الضاثم لصىعة الجؼاثغ : بدُث ًغمي البرهامج بل

ت  .اإلاخلاملىن الضولُىن اججاه الؿَى الجؼاثٍغ

في الجض٘و  2015 -2008ًمًٕ جلخُص ألاهضاي اإلااصًت للمغخلت : 2015 -2008ألاهداف اإلاادًت للمسخلت  -2

  الخالي : 

 2015زطت ألاعمال الظياخيت آلفاق  (: II – 2الجدول)

 2015 2007 الظىت 

 كضص الؿىاح 

 كضص ألاؾغ

 ملُىن  1.7

 ٌلاص جإهُلها  84.869

 ملُىن  2.5

غ ًسم  75000  ؾٍغ

 اإلاؿاهمت في الىاجج اإلادلي الخام

 اًغاصاث ) ملُىن صوالع(

1.7%  

250 

%3  

 2000بلى 1500

 مىصب 400.000 مىصب 200.000 مىاصب الكول مباقغ وهحر مباقغة 

ً مِاكض بُضاهىحُت    مِلض 91600 مِلض 51200 جٍٖى

، 2025جىمُت مؿخضامت للِؼاق الؿُاحي في الجؼاثغ كلى طىء ما حاء به اإلاسؼؽ الخىحُهي للهُئت الؿُاخُت آلًاَ لخؿحن كبض الِاصع،  :اإلاصدز

ت، اللضص مجلت ؤصاء اإلاا   177ص  ،2012/ 02ؾؿاث الجؼاثٍغ
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 176ص مغحم ؾبّ طٓغه، لخؿحن كبض الِاصع،   



ي الخىميت ؤلاكخصادًت الىطىيتالظياخت فدوز الفصل الثاوي:   
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ٔان  م مم جهاًت هظه الٌترة  م هالخف ؤن مؿخىي الخؼىع الخاص بلضص الؿىاح اإلاخُى مً زال٘ الجض٘و ُع

 1.8، ؤما كضص ألاؾغة، ًةن مؿخىي الخؼىع اإلاؿتهضي خضص 2007طلٍ ماهى مدِّ ؾىت  1.47في خضوص 

مغة مم جهاًت  1.3ب  طلٍ ماهى خالُا، ؤما مؿاهمت الِؼاق في الىخاثج اإلادلي الخام ًٖاهذ بملض٘ جؼىع ُضع 

اصة في ؤلاًغاصاث الؿُاخت بما ًِاعب 2015الٌترة  ، 2007مغاث ؤطلاي مِاعهت  9بلى  7، في خحن ُضعث الٍؼ

اصة في كضص اإلاىاصب  غها ُؼاق الؿُاخت في خضوص الظلٍ مِاعهت بما هى مىحىص بِىما ُضعث الٍؼ التي ًًى

غ الُض اللام2007ؾىت  لت اإلااهلت في جهاًت الٌترة لخبلُى اإلاىاصب ، ٓما وطلذ الخؼت جصىع لخؼٍى

  مِلضا بُضاهىحُا. 142.800البُضاهىحُت اإلاخاخت 

ت في بػاع اإلاسؼؽ اإلاشازيع ذاث ألاولىيت لخىميت اللطاع الظياحي :   - 4 م طاث ألالٍى جخجؿض ؤهم اإلاكاَع

 الخىحُهي للتهُئت الؿُاخت في : 

 غا. 29.286ًِضع  ب  ًىاصَ الؿلؿلت : كضص ألاؾغة مً ٔل ألاهىاق  ؾٍغ

 .ت ؾُاخُت مخمحزة وؤعطُاث حضًضة مبرمجت مسصصت للخىؾم الؿُاحي  ككغون ٍُغ

   َ1 مكغوكت ؾُاخُا في ؤُؼاب ؾُاخُت بامخُاػ.  80بػال 

 اإلاشازيع كيد ؤلاهجاش باألكطاب الظياخيت لالمخياش(:  II – 3الجدول )

 عدد اإلاشازيع  ألاكطاب الظياخيت بامخياش

َ قما٘   قغ

 الكما٘ وؾؽ

 الكما٘ هغب

 الجىىب الوغبي الىاخاث 

 الجىىب الوغبي جىاث ُىعاعة

 الجىىب الٕبـــــــــــــــــــــحر  ألاهِاع  

 

23 

32 

18 

04 

02 

01 

 80 اإلاجمىع

 178، ص لخؿحن كبض الِاصع، مغحم ؾبّ طٓغهاإلاصدز: 

م ُُض ؤكاله مً الجض٘و  ؤلاهجاػ باألُؼاب الؿُاخُت الؿىت بلى جدُِّ ػاُت ًيخـغ ؤن حؿاهم مجمىق اإلاكاَع

حر  5986بًىاء حضًضة جِضع ب  غا، وجًى  مىصب قول بلض الاهتهاء مً ؤلاهجاػ. 8000ؾٍغ
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 178لخؿحن كبض الِاصع،مغحم ؾبّ طٓغه، ص   
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 كطاع الظياخت في الخىميت ؤلاكخصادًت في الجصائس .مظاهمت ثاهيا: 

 مظاهمت كطاع الظياخت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي :  -1

اإلاجلـ اللالمي للؿُاخت والؿٌغ بلى ؤن مخىؾؽ مؿاهمت ُؼاق الؿُاخت في الىاجج حكحر بخصاثُاث 

  . %10اإلادلي ؤلاحمالي اللالمي جصل بلى 

وباليؿبت للجؼاثغ ًةن مؿاهمت ُؼاق الؿُاخت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي حلض طلٌُت حضا ٓما ًخطح مً 

 :الجض٘و آلاحي

 (2000/20009الظياخت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفترة )وظبت مظاهمت   (: II – 4الجدول )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الظىت 

 %2.3 %2.05 %1.7 %1.02 %1.7 %1.8 %1.7 %1.6 %1.6 %1.4 اإلاظاهمت

مجلت ٔلُت بوضاص للللىم ؤلاُخصاصًت،  -خالت الجؼاثغ –مؿاهمت ُؼاق الؿُاخت في ؤلاُخصاص الجؼاثغي ًديى ؾلُضي ،ؾلُم اللمغاوي، اإلاصدز: 

 .104ص  ،اللضص الؿاصؽ والثالزىن 

 %2.3ًىضح الجض٘و الؿابّ بإن مؿاهمت الؿُاخت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مخضهُت حضا ولم جخجاوػ 

ٔاهذ هظه اإلاؿاهمت في ؤصوى مؿخىي لها ؾىت 2009ٓدض ؤُص ى زال٘ الٌترة ) ض   %1.02 م بيؿبت2006(، ُو

لىص هظا الاهسٌاض لهظه الؿىت هـغا العجٌاق الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي العجٌاق ؤؾلاع البترو٘ ولِـ هدُجت  َو

 الهسٌاض بًغاصاث ُؼاق الؿُاخت ًِؽ.

بن مؿاهمت الِؼاق الؿُاحي ومدضوصًت مؿاهمخه في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي حلىص ؤؾاؾا بلى كضم جىمُت 

٘، ومغص طلٗ ٌلىص بلى كضم اهخمام الضولت بالؿُاخت الكخماصها كلى ُؼاق هظا الِؼاق مىظ الاؾخِال

اإلادغوُاث باكخباعه ؤٓثر ؤهمُت  في جدُِّ الخىمُت ؤلاُخصاصًت للبالص بىجحرة ؤؾغق، وطلٗ كٕـ ٓثحر مً 

ً وألاعصن والتي وؿبت مؿاهمت ُؼاق الؿُاخت  ٔاإلاوغب ومصغ وجىوـ، البدٍغ في الض٘و اللغبُت هحر الىٌؼُت 

وهى ما ٌلٕـ ألاهمُت التي ؤولتها هظه الض٘و لِؼاق الؿُاخت مىظ ػمً بلُض كٕـ  %7الىاجج اإلادلي جٌَى 

 1 الجؼاثغ.

 مظاهمت كطاع الظياخت في جىفير فسص العمل : -2

حرا لٌغص اللمل ًهي صىاكت ٓثٌُت اللمالت، وحؿاهم في زلّ  حلض الؿُاخت مً بحن ؤٓبر الِؼاكاث جًى

مباقغ مً زال٘ الِؼاكاث الضاكمت للؿُاخت، والجض٘و الخالي ًىضح كضص اللاملحن في ًغص كمل بكٖل 

 ُؼاق الؿُاخت في الجؼاثغ وبلع الض٘و اللغبُت.

 
   104ص مغحم ؾبّ طٓغه، ؾلُم اللمغاوي،  ؾلُم اللمغاوي،ؾلُضي ،ًديى   1
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  م.2007عدد العاملين في كطاع الظياخت في الجصائس وبعض الدول العسبيت في عام (:  II – 5الجدول )

 الىخدة )ألف عامل(

 اإلاغسب مصس البدسيً جىوع ألازدن الجصائس البلد

 1658 2816 93 524 329 479 عدد اإلاشخغلين

 %15.5 %13.7 %23 %17 %19.1 %5.4 اليظبت مً مجمىع العمالت
 105ًديى ؾلُضي ،ؾلُم اللمغاوي، مغحم ؾبّ طٓغه، ص  اإلاصدز:

ٔاًُا  ًمًٕ الِ٘ى بإن وؿبت حجم اللما٘ في ُؼاق الؿُاخت في الجؼاثغ باليؿبت للمجمىق اللام ًبِى هحر 

حر ًغص اللمل، وهى ما ًخجلى بيؿبت  في خحن هجضها في الض٘و اللغبُت   %5.4وطلٌُا ختى مً ُضعجه في جًى

 . %13.7ألازغي اإلاخمثلت في الجض٘و الجِل كً 

 : مظاهمت الظياح في ميزان اإلادفىعاث -3

اإلاُِمحن والظًً ًضًلىن بن الىاجج الؿُاحي بلى اكضاص الؿاثدحن والظًً هم في خاالث ٓثحرة مً هحر 

باللملت الصلبت هـحر بقباق عهباتهم الؿُاخُت، لظا ًةن الؿُاخت حلخبر مصضع  مً مصاصع الضزل ألاحىبي 

خدضص هظا الخإزحر بالُِمت اإلاظاًت  ًخِاؽ ؤهمُتها الاُخصاصًت ؤًظا بحجم جإزحرها كلى محزان اإلاضًىكاث، ٍو

ٔاهذ للمحزان الؿُاحي ووؿبتها بلى الىدُجت الص ٔاهذ ؾلبُت ؤم بًجابُت، ًةطا  اًُت للمحزان الخجاعي ؾىاء ؤ

ٔاهذ الىدُجت للمحزان الؿُاحي بًجابُت ًةهه ُض ٌوحر العجؼ في  الىدُجت الصاًُت للمحزان الخجاعي ؾلبُت و

ٔاهذ الىدُجت الصاًُت للمحزان الخجاعي اًجاب ُت اإلاحزان الخجاعي بلى ًاثع ؤو ًسٌٍ مىه كلى ألاُل، ؤما بطا 

ٔاهذ الىدُجت الصاًُت للمحزان الؿُاحي اًجابُت ؤًظا ًةجها ؾخلؼػ الىدُجت الاًجابُت اإلادِِت في اإلاحزان  و

 1 الخجاعي، والجض٘و الخالي ًمثل وطلُت اإلاحزان الخجاعي الؿُاحي في ٔل مً مصغ والجؼاثغ.

   (2000/2010والجصائس)ميزان اإلادفىعاث الظياحي لكل مً مصس (:  II – 6الجدول )

 الىخدة: مليىن دوالز أمسيكي 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الظىت

 10400 - - 6857 5807 2522 4868 3263 2498 2764 3273 مصس

 -100 -140 -94 -158 -166 -186 -163 -143 -137 -94 -91 الجصائس
 106ًديى ؾلُضي ،ؾلُم اللمغاوي، مغحم ؾبّ طٓغه، ص  اإلاصدز:

ًخطح مً الجض٘و ؤن عصُض اإلاحزان الؿُاحي في مصغ ٌؿاهم بضعحت ٓبحرة في جسٌُع العجؼ في اإلاحزان 

الخجاعي ؤلاحمالي مً زال٘ حجم مؿاهمخه بِؿؽ ٓبحر في الصاصعاث هحر اإلاىـىعة، خُث ؤن محزان 

 
1
 105 مغحم ؾبّ طٓغه، ص ًديى ؾلُضي ،ؾلُم اللمغاوي، 
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مالُت ومخىامُت وكٕـ الجؼاثغ  ًدصل في الجؼاثغ خُث ًدِّ محزان  اإلاضًىكاث الؿُاحي لها ًدِّ ًىاثع

 اإلاضًىكاث الؿُاحي زؿاثغ مخىامُت في محزان اإلاضًىكاث الِىمي.

 

 زالصت الفصل: 

جدىلذ الؿُاخت بلى ُؼاق اُخصاصي مازغ وعثِس ي في كضًض البلضان، هـغا الهخمام هظه الض٘و بالخىمُت 

حر  غها وجًى  الـغوي الؿُاخُت اإلاىاؾبت.الؿُاخُت وجؼٍى

وبالغهم مً ٔل ؤلاصالخاث  ،زاهىي وطلٍُ اإلاىاعصالؿُاخت ًيها ُؼاق بال ؤن الجؼاثغ ٓما عؤًىا ال ًؼا٘ ُؼاق 

ومِاعهتها مم  ،والِىاهحن التي اكخمضتها مً ؤحل النهىض بِؼاق الؿُاخت لم جصل الجؼاثغ بلى ما ؾلذ بلُه

اث الؿُاخُت وعبما ؤُل، ٌُٓل بةؿهاع الٌَغ ًخىوـ واإلاوغب بمؿاختهما ص٘و الجىاع التي جمخلٗ هٌـ اإلاِىم

زؼؽ الخىمُت الؿُاخُت التي وطلتها  و  الصوحرة جدخل مضازُل الؿُاخت كىضهما اإلاغآؼ ألاولى في اإلاىاعص،

 الجؼاثغ لِؿذ بالِلُلت لًٕ لم ًًٕ الخىٌُظ بمسؼؽ له.

ت م اُخصاصهامً ُبل ًٔجب ؤلاهخمام بها  بن الخىمُت الؿُاخُت طغوٍع وجدُِّ مؿخىي  ل صولت حؿعى لخىَى

 ومجابهت كغاُُل الخىمُت الؿُاخُت هي الخؼت ألاولى في كملُت الخىمُت. ؤكلى مً الخىمُت والخؼىع، 
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 واليت مضخغاهمالاكخصاديت ل خىميت الدور الضياحت في :  الفصل الثالث

 جمهيذ: 

٦م ومٗالم 124جمخل٪ والًت مؿخٛاهم م٣ىماث ؾُاخُت َبُُٗت وز٣اُٞت، بدُض جًم ؾاخل بُى٫ 

سُت وجمشل   . وع٦حزتها ألاؾاؾُت للؿُاح ومدغ٥ الؿُاخت٣ىماث م٣هض هظه اإلاصًيُت وجاٍع

غ الىالًت  ،ت في والًت مؿخٛاهم الؿُاخت الكاَئُت في ٞهل اله٠ُبغػ أهىإ الؿُاخومً ا وطل٪ لخٞى

 للؿُاح. مهمت ججٗلها ٢بلت ظمُلتٖلى ٖضة قىاَئ وأما٦ً اؾخجمام 

ت مً زال٫ الٗىابض   أزظ مىؾم ألانُُاٝ اهخمام ٦بحر لضي الؿلُاث اإلادلُت وطل٪ إلاؿاهمخه الخىمٍى ٍو

لى الؿُاخت في والًت مؿخٛاهم والخٍٗغ٠ بالىالًت و٦ظل٪ أهمُت التي ًد٣٣ها، وفي هظا الٟهل ؾيخُغ١ إ

ت      مً زال٫ الؿُاخت.ال٣ُإ الؿُاحي وصوعه في الخىمُت اإلادلُت وآلاٞا١ الخىمٍى

 املبحث ألاول:  الضياحت في واليت مضخغاهم

ت الؿُاخُت إلاا جمل٨ه مً مىاْغ َبُُٗت  وم٣ىماث ظظب حٗخبر والًت مؿخٛاهم مً أهم الىالًاث الجؼابٍغ

هُا٧ل اؾخ٣با٫ وإًىاء ظاهؼة ومهىٟت، وفي هظا اإلابدض ؾيخٗٝغ ٖلى الىالًت  إلى ؾُاخُت، اياٞت

 وم٣ىماتها الؿُاخُت.

 املطلب ألاول : حعريف واليت مضخغاهم

حٗخبر والًت مؿخٛاهم مً أهم اإلاضن الؿاخلُت بالجهت الٛغبُت، وطل٪ إلاا جمخاػ به مً مؤهالث، ٢ض جىٟغص 

اح، الؾُما زال٫ ٞهل اله٠ُ أًً حكهض هظه اإلاضًىت جىاٞضا ٦بحرا بها، م ُّ ا ًجٗلها مدل أهٓاع واهخمام الؿ

ً، وأهم ٖىهغ جىٟغص به مؿخ ٞالخُت  و تٛاهم ًخمشل في ٧ىجها مضًىت ؾُاخُللمىاَىحن مً مسخل٠ عبٕى الَى

ا ٣ِٞ ما ج٣ضمه مضًىت لِـ هظو زالبت، ومىاْغ أزاطة..  َبُٗتقىاَئ طهبُت، و  ٞهي جًمفي آن واخض ،

ت، ل٨نها جمىد٪ أًًا ٞغنت للى٢ٝى ٖىض زِ  ىدل»مؿخٛاهم الجؼابٍغ وحٗخبر مؿخٛاهم واخضا مً «. ٍٚغ

ىدل في الجؼابغ.  اإلاٗالم، التي ًمغ بها زِ ٍٚغ

جخمّحز بمى٢٘ إؾتراجُجي ظض هام إط أجها جُل ٖلى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ مباقغة وطل٪ ٖلى ؾاخل و 

 ٧1لم.  124ًمخض ٖلى 

ش إوكاء  ٗىص جاٍع ، وفي ال٣غن الحاصي ٖكغ «٧اعجِىا»مؿخٛاهم إلى الٗهض الغوماوي، و٧اهذ حؿمى  مضًىتَو

أنبدذ اإلاضًىت جدذ ؾُُغة ال٣ابض البدغي التر٧ي الكهحر زحر  م1516 ؾىت ٚحر اؾمها إلى مىعوؾخاٙ. وفي

االضًً بغبغوؽ، الظي اجسظها مغ٦ؼا لٗملُاجه في البدغ ألابٌُ اإلا أ ججاٍع  ،خىؾِ، وفي الى٢ذ هٟؿه مٞغ

 
1
ت الؿُاختوزاب٤ م٣ضمت مً     مؿخٛاهم لىالًت والهىاٖت الخ٣لُضًت  مضًٍغ
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في ًض الاخخال٫ الٟغوس ي  1832أنبدذ اإلاضًىت جدذ ؾُُغة الٗشماهُحن، ٢بل أن حؿ٣ِ ٖام  1700وبدلى٫ 

  .1962ختى اؾخ٣ال٫ الجؼابغ ٖام 

ؿها إلى ؾهى٫ مىسًٟت باإلاى٣ُت الٛغبُت      جخمحز والًت مؿخٛاهم بمىار مخىؾُي ، وجدىٕى جًاَع

ىا٤َ هى٫ اإلاى٣ُت الكغ٢ُت وامخضاص ظبا٫ الٓهغة ، وخُض حٗخبر مى٣ُت اإلا٣ُ٘ مً أهم اإلاوهًاب ، وؾ

بت في الجهت الٛغبُت    الُُىع اإلاهاظغة. الؾخ٣با٫مالجئ  مما ًجٗلهاالَغ

ُها الؿاخلي %14، أ٦ثر مً  ٧2لم ٦2269ما حُٛي الىالًت مؿاخت ٢ضعها     منها ٚاباث ، وبُى٫ قٍغ

قاَئ ومٟخىح للؿباخت ، وأزغي ال جؼا٫ ٖلى خالتها الُبُُٗت بالخىاوب م٘  34ظي ًًم الو ٧لم،  124 ٢ضعه 

ت والٛاباث الؿا  والًت مؿخٛاهم، ٦ما جًم للمهُاٞحن هامت ،  ظٗلذ منها ٢بلتخلُتاإلاىدضعاث الصخٍغ

ً مً أظل ج  16 ؾخت ٖكغ ىمُت مى٣ُت جىؾ٘ ؾُاحي، ما ػاص مً إ٢با٫ اإلاخٗاملحن الؿُاخُحن واإلاؿدشمٍغ

  اإلا٣هض اإلاؿخٛاهمي.

إياٞت إلى الهُا٧ل ال٣اٖضًت  اإلاخمشلت في مُىاءًً للهُض ومُىاء ججاعي وقب٨ت َغ٢اث، التي ًم٨ً أن 

جلٗب صوعا هاما في الخىمُت الا٢خهاصًت، باإلياٞت إلى مُضان الٟغوؾُت ومؿغح الهىاء الُل٤ واإلا٨خبت 

ضص  ت،ٖو تالىالبُت والجامٗت و٦ظا ؤلاطاٖت الجهٍى سُت وألازٍغ  1 .مً اإلاىا٢٘ الخاٍع

 امللوماث الضياحيت بواليت مضخغاهم : املطلب الثاوي

ً، حُٛي مؿاخت ٢ضعها    2269حٗخبر والًت مؿخٛاهم مضًىت ؾُاخُت، ج٣٘ في الكما٫ الٛغبي مً الَى

والًت  ، ًدضها قماال البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ، ٚغبا والًتي وهغان ومٗؿ٨غ، قغ٢ا والًت قل٠ وظىىبا٦²م

ني ع٢م   ُلحزان ٚ ٤ الَى جخاػها الٍُغ  .11ٍو

 جمخاػ الهىعة الؿُاخُت للىالًت بالٗىامل الخالُت : 

 .اإلاىار الل٠ُُ والهاصا 

  .اإلاىا٢٘ اإلادمُت 

  ىُت إياٞت إلى وظىص اإلاُىاء  4ؾهىلت الىنى٫ إليها بؿبب ٢غبها مً مُاع وهغان، وججخاػها َغ١ َو

 الخجاعي ال٨بحر.

  ت. هاجغاثجىٕى  الش٣افي وم٣ىماتها البدٍغ

 ومً بحن اإلا٣ىماث الؿُاخُت التي جؼزغ بها والًت مؿخٛاهم هظ٦غ :

 : إ٢لُمي للؿاخل الُبُعي، ًًم اإلاى٣ُت اإلاُٛاة بأمىاط البدغ في أٖلى  الشواطئ ِ الكاَئ هى قٍغ

د٨م مى٢ٗها مؿخىاها زال٫ الؿىت في الٓغوٝ الٗاصًت واإلالح٣اث اإلاهاخبت لها والتي جًبِ خضوصها ب

 و٢ابلُتها الؿُاخُت الؾخ٣با٫ بٌٗ الهُئاث بٛغى اؾخٛاللها الؿُاحي . 

 
1
ت الؿُاختوزاب٤ م٣ضمت مً     .لىالًت مؿخٛاهم والهىاٖت الخ٣لُضًت  مضًٍغ
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 : أماكً الضياحت العالجيت 

٣هض بها ًىابُ٘ اإلاُاه اإلاٗضهُت الحاعة التي حؿخسضم للٗالط مً ال٨شحر مً ألامغاى التي جهِب ؤلا وؿان. ٍو

ص ي الظي ًهب  أهمها اإلاٗضهُت  وجمخل٪ والًت مؿخٛاهم الٗضًض مً الُىابُ٘  ٖلى مضاع الؿىت.مىب٘ ٖحن هٍى

  : املعالم الذيييت 

ا ٖضصا مٗخبرا مً الؿُاح  39الضًيُت جخًمً الىالًت  في إَاع اإلاٗالم ت، حؿخ٣ُب ؾىٍى ذ وػاٍو يٍغ

ت.  ت الخُجاهُت، البىػٍضًت والٗالٍو  اإلاهخمحن بالش٣اٞت الضًيُت مشل الؼاٍو

 الثلافيت : ثاملهرجاها 

ا الٗضًض مً اإلاهغظاهاجىٓم والًت مؿخ  ، مً أهمها :ثٛاهم ؾىٍى

لُت مً ٧ل ؾىت. - ني للمؿغح الظي ًىٓم في قهغ ظٍى  اإلاهغظان الَى

ني للمؿغح اإلاضعس ي الظي ًىٓم في هٟـ الٟترة. -   اإلاهغظان الَى

مهغظان ؾُضي لخًغ  بً زلٝى الظي  ًىٓم في صابغة ؾُضي لخًغ في قهغ أوث مً ٧ل ؾىت ٖلى  -

 مىؾ٣ُُت طاث َاب٘ قٗبي.ق٩ل خٟالث 

ني للترار الِٗؿاوي الظي ًىٓم في ٧ل نابٟت.  -  اإلاهغظان الَى

ت الظي ًىٓم في قهغ ؾبخمبر مً ٧ل ؾىت في صابغة ٖحن جاصلـ.   -  مهغظان الكٗغ واإلاىؾ٣ُى البضٍو

- . ضة  ؾُضي الكاٝع ضة ؾُضي  بً طهُبت، ٖو ضة ؾُضي بل٣اؾم، ٖو ضاث مً أبغػها ٖو  مهغظاهاث الٖى

 :الغاباث وألاماكً الخالبت 

حك٩ل الٛاباث زغوة َبُُٗت وؾُاخُت لىالًت مؿخٛاهم، مً أهمها ٚابت ؾضاوة، ٚابت بً ٖبض اإلال٪ 

باإلياٞت إلى أما٦ً زالبت جضٖم الؿُاخت الُبُُٗت للىالًت، ٚابت ؾُضي مىهىع، ٚابت الؿىاٞلُت، عمًان، 

ص ي، ماؾغة، ال٩اٝ لهٟغ ،   .ضاوة، خض٣ًت الهىع قالالث ومٛاعاث ؾمنها مٛاعاث ٖحن الىٍى

 ٦ما حؿاهم ظبا٫ الٓهغة في الؿُاخت الُبُُٗت، الٗلمُت، البُئُت، الهُض، والاؾخجمام.

 : املعالم ألاثريت واملخاحف 

جمخاػ اإلاضن ال٣ضًمت ) جُجضًذ، اإلاُمغ، الخباهت(لىالًت مؿخٛاهم بُاب٘ مٗماعي ٌٗىص إلى ال٣غن الؿاصؽ 

 بأخُاء حكبه أخُاء ال٣هبت لىالًت الجؼابغ.ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ، و 

لىالًت مؿخٛاهم هجض نىع الٗغب الظي قُض مً ٢بل ألاجغا٥، بغط اإلادل الظي بني  تومً ألاما٦ً ألازٍغ

  1 م و٢هغ  الباي مدمض ال٨بحر.1340بني ؾىت الظي  م، مخد٠ صاع ال٣اًض، الجام٘ ال٨بحر 1082ٖام 

 مضخغاهم واليت  ياحي وهياكل إلايواء في خوصع الضالمىاطم املطلب الثالث : 

تبلغ املساحة  ،( منطقة توسع سياحي61يضم ساحل الوالية ستة عشر ) : مىاطم الخوصع الضياحي –1
 .هكتار 274278اإلمجالية هلذه املناطق 

 

 
اإلاجلت  –صعاؾت خالت والًت مؿخٛاهم  –ػعواٍ ٞاَمت الؼهغاء، مالحي ع٢ُت، أزغ ُٚاب الجىصة في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للخضمت الؿُاخُت   1

ت للٗىإلات والؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت، الٗضص   .38، م 2013 ،4الجؼابٍغ
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  مىاطم الخوصع الضياحي ومواكعها  ( :III – 1الجذول )

 مىطلت الخوصع الضياحي
 املوكع

 ائرةالذ البلذيت

 ٞغها٦ت اإلا٣ُ٘ 1

 ااؾدُضً ااؾدُضً 4 خاس ي ماماف

غان نبالث–اوعَٗت  3  مٚؼ

 زغوبت 2
 مؿخٛاهم مؿخٛاهم

 قل٠ قاَئ 5

 حجاط حجاط 6

 ؾُضي لخًغ

 عأؽ اًٟي 7

 عمًان .م.بً ٕ  8 بً ٖبض اإلاال٪ عمًان

 الصخغة 9

 ٧اٝ ألانٟغ  11

 اإلاُىاء الهٛحر  11 ؾُضي لخًغ

 إبغاهُمٖحن  14

 ػعٍٟت  13
 زًغة

 ٖكٗاقت
 ٧اٝ ٢اصوؽ  12

 ٖكٗاقت ؾُضي ٖبض ال٣اصع  15

الم أوالص بداعة  16  بٚى

 املصذر: مذيريت الضياحت والصىاعت الخلليذيت  لواليت مضخغاهم
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 ( : وطعيت مىاطم الخوصع الضياحيIII – 4الجذول )

 مذيريت الضياحت والصىاعت الخلليذيت  لواليت مضخغاهم املصذر: 

  1 : حمايت مىاطم الخوصع الضياحي –4

ُٗت التي جىٓم اؾخٛال٫  في إَاع خماًت ال٣ٗاع الؿُاحي ٖلى مؿخىي الىالًت، و جُب٣ُا للىهىم الدكَغ

 :  مىا٤َ الخىؾ٘ الؿُاحي، ال ؾُما

 الظي ًخٗل٤ بدماًت الؿاخل و جشمُىه. 2002ُٟٞغي  05اإلاؤعر في  02-02ال٣اهىن ع٢م  -

 اإلاخٗل٤ بمىا٤َ الخىؾ٘ و اإلاىا٢٘ الؿُاخُت. 17/02/2003اإلاؤعر في  03 -03مً ال٣اهىن ع٢م  30اإلااصة  -

، اإلادضص ل٣ىاٖض بىاء اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت و 18/09/2006اإلاؤعر في  325 -06ع٢م  اإلاغؾىم الخىُٟظي -

ت  -تهُئتها.  ش  T1الخٗلُمت الىػاٍع الهاصعة ًٖ الؿُض وػٍغ تهُئت ؤلا٢لُم و البِئت و الؿُاخت بخاٍع

24/11/2007. 

 29-90مم لل٣اهىن ع٢م اإلاٗض٫ و اإلاخ 14/08/2004اإلاؤعر في  05-04مً ال٣اهىن ع٢م  12و  07اإلااصة ع٢م  -

 اإلاخٗل٤ بالتهُئت و الخٗمحر. 01/12/1990اإلاؤعر في 

 
مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغانم.  1  

 16 عذد مىاطم الخوصع الضياحي

 ه٨خاع 4724.8 املضاحت إلاجماليت

لتي جم املصادكت عل مخطط عذد مىاطم الخوصع الضياحي ا

 تهيئتها الضياحيت

 )عمًان قاَئ( 01

عذد مىاطم الخوصع الضياحي التي اهتهذ بها مرحلت الخحليم 

 العمومي ملخطط تهيئتها الضياحيت

قل٠  -اوعَٗت نبالث-)٧اب اًٟي 03

 قاَئ(

عذد مىاطم الخوصع الضياحي التي هي في مرحلت الخحليم 

 ياحيتالعمومي ملخطط تهيئتها الض

 ألانٟغ( -ؾُضي ٖبض ال٣اصع -)اإلا٣ُ٘ 03

عذد مىاطم الخوصع الضياحي التي مخطط تهيئتها الضياحيت 

 هو في طور إلاعذاد ) املرحلت ألاولى(

 (٧اٝ ٢اصوؽ -الصخغة -) بداعة  03

عذد مىاطم الخوصع الضياحي التي  جم ججميذ دراصت مخطط 

 تهيئتها الضياحيت 

حجاط  -تزغوب -)اؾدُضًا قاَئ 06

إبغاهُم –اإلاُىاء الهٛحر –ػعٍٟت  -قاَئ

 قاَئ(
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 باؾخالم  2018مً اإلاىخٓغ ان جخضٖم ٢ضعة الاًىاء بالىالًت زال٫ مىؾم الانُُاٝ  هياكل إلايواء : –3

٘ ؾُاخُت  .  ظضًضة مكاَع

 4118( : مرافم إلايواء ملوصم ألاصطياف III –3الجذول )

 هياكل ألايواء
 4118صم الاصطياف مو  

 )فرد(    الضعت العذد

 اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت
32 3168 

 اإلاغا٦ؼ الهُُٟت 
32 10670 

 بُىث الكباب
04 300 

 ؤلا٢اماث الخًامىُت
02 500 

ت  7400 35 ااإلاؤؾؿاث التربٍى

 1466 05 اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت اإلاىخٓغ اؾخالمها

 1700 03 ترح اهجاػها٣اإلاسُماث اإلا

 45412 املجموع

ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهم. املصذر:   مضًٍغ

  

والتي بلٛذ في  2018مً زال٫ الجضو٫ اٖاله هالخٔ جىٕى هُا٧ل ؤلاًىاء اإلاسههت إلاىؾم ألانُُاٝ 

ها  ٤ لإلًىاء وبؿٗت اؾخ٣با٫  113مجمٖى ٞغص، إال أهه وباإلا٣اعهت م٘ ٖضص اإلاهُاٞحن والظي  25204مٞغ

ضص الهُا٧ل ٢لُل والًم٨ىه  2018في ن٠ُ  20000000ًبلٜ   ًخى٢٘ أن هجض أن َا٢ت ؤلاؾدُٗاب ٖو

  ً اإلاهُاٞحن مما ٢ض ٌك٩ل أػمت في الاؾخ٣با٫.اؾدُٗاب هظا الٗضص م
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 على الجذول الضابم د: مً إعذاد الطالب باإلعخما املصذر 

بها مضًىت مؿخٛاهم والتي جمشلذ في ؾبٗت هالخٔ مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ جىٕى هُا٧ل ؤلاًىاء التي جؼزغ 

ت، والٟىض٢ُت، واإلاغا٦ؼ الهُُٟت، بدُض ججاوػث ٧ل منها الشالزحن، في خحن أهىإ  أبغػها، اإلاؤؾؿاث التربٍى

ها حؿاوي أعبٗت ٖكغ ) (، بخٟهُل هى : اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت اإلاىخٓغ ٧14اهذ الهُا٧ل ألازغي بمجمٖى

(، إال إهه ًب٣ى 2) (، ؤلا٢اماث الخًامىُت3اإلاسُماث اإلا٣ترخت إهجاػها ) (،4(، بُىث الكباب )5اؾخالمها )

 ٖضص هُا٧ل ؤلاًىاء يئُل ولِـ في مؿخىي إم٩اهُاث مؿخٛاهم الؿُاخُت.

 في واليت مضخغاهم  الضوق الضياحيت املبحث الثاوي : واكع  

ام ٦بحر مً الجهاث ٌٗخبر مىؾم ألانُُاٝ هى مىؾم الؿُاخت في والًت مؿخٛاهم لظل٪ ًل٣ى اهخم

 اإلاٗىُت وجىي٘ له الخُِ ختى ٌؿحر بك٩ل ظُض.

٦ما جمشل اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت ٖهب الؿُاخت ٞبجاهب ؤلام٩اهاث الُبُُٗت التي حؿخ٣ُب الؿُاح ًجب  

حر اإلاؤؾؿاث التي حؿهل ٖملُت الؿُاح ويبِ الؿُاخت، إياٞت إلى طل٪ ٞأن جُىع اإلاغا٤ٞ واإلاؤؾؿاث  جٞى

ُٗي نىعة ًٖ ويُٗتها، وفي هظا اإلابدض ؾٝى هخٗٝغ إلى الؿُاخُت ٌٗبر ٖ ً مؤقغ  لخُىع الؿُاخت َو

 ٖلى وا٢٘ وجُىع الؿى١ الؿُاخُت في والًت مؿخٛاهم .  ،ظاهب جدًحراث مىؾم الانُُاٝ

 موصم الاصطياف في واليت مضخغاهم :   ألاول املطلب 

غ والًت مؿخٛاهم ٖلى مؤهالث وم٣ىماث ؾُاخُت هامت  ت حؿمذ لها بدىمُت و جغ٢ُت ٖضة و مخىجخٞى ٖى

ُٟت ، الٛابُت ، الا٩ًىلىظُت ...... إلخ.  أهىإ  مً الؿُاخت : الؿُاخت الكاَئُت ، الش٣اُٞت،الضًيُت،الٍغ

ِ الؿاخلي الظي ًمخض َىله ٖلى  ل٨ً الؿُاخت الكاَئُت حٗخبر  الؿُاخت الغابضة في الىالًت بد٨م  الكٍغ

غان، مؿخٛاهم بً ٖبض اإلاال٪ ب 10ًخىػٕ ٖلى٧لم ، 124أ٦ثر مً  لضًاث ؾاخلُت ) ٞغها٦ت، اؾدُضًا، مٚؼ

الم( يمً  ص ي خاس ي  05عمًان، حجاط، ؾُضي لخًغ، زًغة، ٖكٗاقت، أوالص بٚى صوابغ ) ٖحن الىٍى
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خمحز  بكؿاٖت قىاَئه و ظما٫ عمالها و ٖضم ٖم٣ها ج،  خُض ماماف، مؿخٛاهم، ؾُضي لخًغ، ٖكٗاقت(

إلاغجٟٗاث الٓهغة ،أًً ظٗلتها حؿخ٣ُب ٖضص ٦بحر مً اإلاهُاٞحن خُض بلٜ للٛاباث و باإلياٞت إلى مداطاتها 

 غج٣ب هظا اإلاىؾمً( ملُىن مهُاٝ و 15مً زمؿت ٖكغ) أ٦ثر  2017زال٫ مىؾم الانُُاٝ ٖضصهم 

  .ملُىن مهُاٝ 20أ٦ثر مً  (2018

إلاخًمً ال٣ىاٖض الٗامت ا 03/02مً ال٣اهىن ع٢م  03ًىضعط يمً أخ٩ام اإلااصة  موصم الاصطياف : – 1

ؾبخمبر  30ظىان إلى ٚاًت  01لالؾخٗما٫ والاؾخٛال٫ الؿُاحي للكىاَئ، ٞهى الٟترة الؼمىُت اإلامخضة مً 

جخسض زاللها الجهاث اإلاٗىُت ٧ل الخضابحر و الاظغاءاث الالػمت مً اظل اؾخٗما٫ و اؾخٛال٫ الكىاَئ 

غاى ؾُاخُت.  اٚل

ُاء  ( مً زال٫ الخٍٗغ٠ Mise en Tourismeالضٞ٘ للؿُاخت ) ٌٗخبر مىؾم الانُُاٝ ٞغنت اٖل

 pôleباإلا٣ىماث واإلاؤهالث الؿُاخُت والش٣اُٞت التي جؼزغ بها الىالًت بئٖخباعها ٢ُب ؾُاحي بامخُاػ)

touristique d’ exellence.) 

إلاخىانلت ن اهجاح هظا اإلاىؾم ًخم بخٓاٞغ الجمُ٘ بضءا بالخدًحراث الجُضة زم اإلاخابٗت و اإلاغا٢بت اإ

دت باليؿبت تالهضٝ الظي حؿعى إلُه الىالًت هى الٗمل ٖلى ٞ هُئت ٧ل الٓغوٝ اإلاالبمت ل٣ًاء ُٖلت مٍغ

حر: ألامً، الخجهحزاث اإلاالبمت  للمهُاٞحن الظًً ًخىاٞضون ٖلى الىالًت زال٫ مىؾم الانُُاٝ مً زال٫ جٞى

ُه. ،الى٣ل   الىٓاٞت، الخيكُِ أو التٞر

 طياف :جحظيراث موصم الاص –4

جغج٨ؼ ٖملُت الخدًحر إلاىؾم الانُُاٝ ل٩ل مىؾم ٖلى الٗمل ٖلى جشمحن ؤلاًجابُاث و إػالت الى٣ابو 

)الاؾخٛال٫ ٚحر الكغعي و الٟىيىي للكماؾُاث، ه٣و في :  زانت اإلاسجلت زال٫ اإلاىؾم الٟاٍع و اإلاخمشلت

مىا٠٢ الؿُاعاث، ٖضم اخترام  الىٓاٞت ٖلى مؿخىي الكىاَئ، ٖضم اخترام ألاؾٗاع اإلادضصة الؾخٛال٫

ت بالكىاَئ( و ٢ض جم البضء في ٖملُت الخدًحر إلاىؾم  .م٣اًِـ الىٓاٞت ٖلى مؿخىي بٌٗ اإلادالث الخجاٍع

اإلاخًمً إوكاء اللجىت الىالبُت اإلا٩لٟت  305في و٢ذ مب٨غ، بٗض نضوع ال٣غاع الىالةي ع٢م  2018الانُُاٝ 

اإلاخًمً إوكاء اللجىت الىالبُت اإلا٩لٟت  307ال٣غاع الىالةي ع٢م  ، و 2018بخدًحر و مخابٗت مىؾم ؤلانُُاٝ 

، خُض هٓمذ الؿلُاث اإلادلُت بغباؾت 2018با٢تراح ٞخذ و مى٘ الكىاَئ للؿباخت إلاىؾم ؤلانُُاٝ 

اعاث مُضاهُت إلى قىاَئ الىالًت، باالي ٖلى الٗضًض مً اٞت إلى ٣ٖض  ظلؿاث ٖمل  اؾٟغث الؿُض الىالي ٍػ

  : ٦غال٣غاعاث هظ

٤ اؾخٗما٫  الُا٢ت  – حر الاهاعة الٗمىمُت ٖلى مؿخىي ٧ل الكىاَئ اإلاٟخىخت للؿباخت  ًٖ ٍَغ جٞى

الكمؿُت، جىُٟظا لخٗلُماث وػاعة الضازلُت ُٞما ًسو اؾخٛال٫ الُا٢ت الكمؿُت لإلهاعة الٗمىمُت ٖبر 

 1الكىاَئ. 

 
1
 لوالية مستغانم   ةوثائق مقدمة من مديرية السياحية والصناعة التقليدي  
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جضُٖم تهُئت و ججهحز  الكىاَئ جسهُو اٚلٟت مالُت مهمت في اَاع إ٢تراح ٞخذ قىاَئ ظضًضة و  –

 اإلاٟخىخت.

ت و الاخُاء  مً اظل جدؿحن اإلآهغ  – ٘ جمـ تهُئت الُغ٢اث و الىاظهاث البدٍغ الاهُال١ في ٖضة مكاَع

الحًغي للبلضًاث  الؾخ٣با٫ اإلاهُاٞحن في اخؿً الٓغوٝ  خُض اُُٖذ اقاعة اهُال١ مكغوٕ اػصواظُت  

٤ هدى قاَئ زغوبت) ؾُ  ضي اإلاجضوب (. و تهُئت الٍُغ

( 34، بلٜ ٖضص الكىاَئ اإلاؿمىخت للؿباخت أعبٗت و زالزىن )2017باليؿبت إلاىؾم الانُُاٝ لؿىت و 

 تها :والجضو٫ الخالي  ًىضح ٖضص الكىاَئ وويُٗ قاَئا

 ( : وطعيت الشواطئ وكذرة اصديعابهاIII – 2الجذول )

 44 عذد الشواطئ إلاجمالي 

 34 الشواطئ املضموحت للضباحت 

 10 الشواطئ املمىوعت للضباحت

 مصطاف 61111 كذرة اصديعاب الشواطئ املضموحت للضباحت
ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهم املصذر:  مضًٍغ

مً ٢بل الؿلُاث جم عنض مبلٜ  ظض هام :  4118ألاغلفت املاليت املخصصت ملوصم ألاصطياف  – 3

 : ٗضة ٢ُاٖاثلذ هزه ُاع ؾىدُم مل 171 ٢ضع  ب أ٦ثر مً  الىالبُت

 4118و4117اليت املخصصت ملوصم ألاصطياف ألاغلفت امل( : III – 5الجذول )               

 4118موصم الاصطياف  4117موصم الاصطياف  

املبلغ املخصص لتهيئت و 

 ججهيز الشواطئ

 صط251.451.114.61

 

 صط100.00 909 714 1

 
ت الؿُاخت واله املصذر:  ىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهممضًٍغ

(، ٦5ما هى مبحن في الجضو٫ الؿاب٤ )ع٢م  2018و 2017مً زال٫ اإلابالٜ اإلاسههت إلاىؾم ألانُُاٝ 

ملُاع ؾىدُم،جًا٠ٖ اإلابلٜ اإلاسهو  25في خضوص  2017هالخٔ الخباًً بحن اإلابلٛحن، بدُض ٧ان في ؾىت 

الؿلُاث  مسُُِم، وهظا الٟغ١ ال٨بحر  ًىضح ملُاع ؾىد 171لُخجاوػ  2018إلاىؾم الانُُاٝ لؿىت 

ضللنهىى ب٣ُإ الؿُاخت دت  ، و مً الخىمُت والخُىع  ، هدى مٍؼ مً الؿُاح طل٪ الؾخ٣با٫ أ٦بر  قٍغ

للحهى٫ ٖلى  وهظا  ؤلاهٟا١ ًدخاط إلى جىظُه وجىُٟظ في مؿخىي هظه الى٣ٟاث وجد٤ُ٣ ٖىابض ٦بحرة ٦ظل٪،

   . ت الًغي لها أزغ ٖلى أعى الىا٢٘إياُٞالىخابج اإلاغظىة وإال ٧اهذ ج٩ال٠ُ 
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 عذد املصطافين اللادمين إلى الواليت – 2 

 (4118–4118واليت مضخغاهم )في ( : عذد املصطافين III – 6الجذول )

4118 

 )املخوكع(

تالضى 4118 4119 4111 4111 4114 4113 4112 4115 4116 4117  
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 عذد

ناملصطافي  

الوحذة 

مليون()  

 املصذر: مً إعذاد الطالب باإلعخماد على بياهاث مذيريت الضياحت والصىاعت الخلليذيت لواليت مضخغاهم

 

 

خماصمً إٖضاص الُالب املصذر:   ٖلى مُُٗاث الجضو٫ الؿاب٤ بااٖل

ُٖلت اله٠ُ،  ل٣ًاءمؿخٛاهم والًت ألاٞغاص الظًً ًسخاعون  مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ًدبحن لىا ٖضص

مالًحن في ؾىىاث 10 بدُض ججاوػ ٖضص اإلاهُاٞحن ، 2018إلى  2008وجُىعهم مً ؾىت 

مالًحن ٦ظل٪ ؾىت  8قهضث اهسٟاى الٗضص إلى  2011ل٨ً ؾىت  ،مؿخمغ  بخهاٖض 2010و2009و2008

والتي قهضث ونى٫  2017ملُىن، إلى ٚاًت  11و 10 اهسٌٟ أ٦ثر،لدسجل الؿىىاث ألازغي ٢ُم بحن 2013

٤ الجضًض " خض٣ًت مؿخالهض" والتي ججظب الؿُاح بمغا٣ٞها  15000000 وؾبب هظا الاعجٟإ عاظ٘ للمٞغ

اصة ب 2018أما في ن٠ُ اإلاخٗضصة،  ت الؿُاخت ٍػ غة 5ٞخخى٢٘ مضًٍغ ملُىن واٞض، هٓغ للمغا٤ٞ اإلاخٞى

ت مً ٢بل الؿلُاث ا لىالبُت والظي ًبِىه اإلابالٜ التي عنضث لهظه الهابٟت م٣اعهت م٘ والخُِ اإلاىيٖى

 .2017ن٠ُ 
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 العرض الضياحي :  الثاوياملطلب 

 4118إلى غايت  1996مً كبل صىت جطور عذد ألاصرة  –1

ٌٗخبر ٖضص ألاؾغة مً مؤقغاث الؿُاخت والظي مً زالله ًم٨ً إبغاػ َا٢ت الاؾدُٗاب لضي هُا٧ل 

م٨ً جى   خالُحن.يُذ جُىع ٖضص ألاؾغة مً زال٫ الجضو٫ والك٩ل الالاؾخ٣با٫، ٍو

 ( : جطور ألاصرة في املؤصضاث الفىذكيت املضخغلت في الواليتIII – 7الجذول )

ت الؿُاخت والهىا  املصذر:  ٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهممضًٍغ

 

خماص ٖلى بُاهاث الجضو٫ : املصذر  .مً إٖضاص الُالب بااٖل

في   316 والًت مؿخٛاهم بدُض ٧ان الٗضص مً زال٫ الك٩ل أٖاله هالخٔ جُىع ٖضص ألاؾغة اإلاؿخٛلت في

غ  وهظا ٌ 36بم٣ضاع   وهظا الاعجٟإ يئُل ألهه ٧ان 352لحرجٟ٘ ٢لُال ؾىت   1996ؾىت  ٗىص للىيُٗت ؾٍغ

 2002وفي ؾىت الٛحر أمىُت التي ٖاقتها الجؼابغ زال٫ الدؿُٗىاث و٧ان الاهخمام ٣ِٞ باالؾخ٣غاع  وألامً، 

( قهض ٖضص 2006وبٗض ٖام  ) 380ونل ٖضص ألاؾغ ة إلى  2005وه٨ظا في ؾىت  361اعجٟٗذ الٗضص إلى 

غ  530الاعجٟإ بدُض ٧ان ، ووانل جُىع ألاؾغة مؿخىي 414ألاؾغة اعجٟإ ملحّى لُهل إلى   مؿخٛل ؾٍغ

وهى ما ًبحن  808الٗضص زابذ ٖىض ٧ان  2016إلى  2013وفي ؾىت  ٧674ان  2011وفي ؾىت  2009ؾىت 

ضم إوكاء اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت وهُا٧ل ؤلاًىاء زال٫ ٧ل هظه الٟترة، أما  ،ي٠ٗ الؿُاخت والاهخمام بها ٖو

 17 16 13 11 19 16 15 14 11 96 الضىواث 

عذد ألاصرة 

 املضخغلت

316 352 361 380 414 530 674 808 808 3060 
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 ٣ٞض قهض هظا الٗام جدى٫ ٦بحر وإوكاء مؤؾؿاث  ٞىض٢ُت ظضًضة  لُهل ٖضص ألاؾغة  2017ؾىت 

 .3060ٞيها اإلاؿخٛلت 

  4118إلى غايت  4114مً صىت جطور عذد الوكاالث الضياحت  –4

ىع الؿُاخت وحؿاٖضهم في إبغاػ مٗالم وممحزاث الىالًت الؿُاخُت، وحؿهل أم ج٣ىم الى٧االث الؿُاخُت

 ٖلى الاؾخمخإ بجىلتهم الؿُاخت وج٣ضم زضماث مسخلٟت.

 ( : جطور عذد وكاالث الضياحت وألاصفار املرخصتIII – 8الجذول )

 4117 4116 4115 4112 4113 4114 الضىواث

الوكاالث 

الضياحيت 

 الجذيذة

2 2 2 2 2 5 

 

ت الؿُاخت والهىاٖت لىالًت مؿخٛاهم املصذر:  مضًٍغ

 

ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهم املصذر :   مضًٍغ

 جُىع ٖضص الى٧االث الؿُاخُت بدُض ٧ان الجضًضة لى٧االث الؿُاخُتهالخٔ مً الك٩ل اٖاله أن ا

اصة زابخت ب ٣ٞض اعجٟ٘  2017في الؿىت اإلاىالُت  ػاص، زم 2016وإلى ٚاًت ؾىت  2012و٧االث مً ؾىت  4 الٍؼ

اصة ًض٫ ٖلى جؼاًض الُلب الؿُاحي والضوع ؤلاًجابي  5الٗضص لُهبذ  و٧االث وهظا الخُىع والشباث في الٍؼ

الظي ج٣ىم به و٧االث الؿُاخت مً جغوٍج للؿُاخت، ٧اإلاسُماث، عخالث، ٦غاء الؿُاعاث، و٦ظل٪ ه٣و 
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ُحن الظي ًىاٞؿىن الى٧اال  تى الحٗم خ ،ث بؿبب اإلاالخ٣اث ألامىُت وال٣اهىهُت لهمالىؾُاء ٚحر الكٖغ

الٟىض ى في الىؾِ الؿُاحي، ٦ما أن الى٧الت الؿُاخُت حٗخبره الضولت وؾُلت لل٣ًاء ٖلى البُالت بحن 

خطح طل٪ مً زال جسٌُٟ الؿً إلاىذ الترزُو لُهبذ  ؾىت وجس٠ُٟ ؤلاظغاءاث بيؿبت  21الكباب ٍو

ىُت والهى2013ؾىت  50% ٠ )ب( مسخهت في ، وجهى٠ الى٧االث إلى )أ( وهي مسخهت في الؿُاخت الَى

ىُت والضولُت مٗا  .جىُٓم الؿُاخت الضولُت، ل٨ً آلان ًم٨ً للهىٟحن جىُٓم الؿُاخت الَى

 جطور املؤصضاث الفىذكيت  – 3

جمشل اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت ظىهغ الؿُاخت ٞهي بُىث الؿىاح ومالطهم، لهظا ظىصة هظه اإلاؤؾؿاث حٗض 

 إلاؤؾؿاث ٌٗبر ًٖ ظىصة الؿُاخت.ٖامل عبِس ي في ظلب الؿُاح، وجُىع وجهي٠ُ هظه ا

 4118املخواجذة على مضخوى واليت مضخغاهم صىت كائمت املؤصضاث الفىذكيت  أوال: 

 (4118) ( : أهواع املؤصضاث الفىذكيت في الواليتIII – 9الجذول )

 عذدها صىف املؤصضت الفىذكيت

 13 الفىادق

 11 إلاكامت الضياحيت

 02 هسل الطريم

 01 النزل العائليت

 05 هياكل أخرى 

 32 املجموع
 املصذر: مً إعذاد الطالب باإلعخماد على بياهاث مذيريت الضياحت والصىاعت الخلليذيت لواليت مضخغاهم

 

خماص ٖلى بُاهاث الجضو٫ املصذر:   مً إٖضاص الُالب بااٖل
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اليكاٍ  ٞىاص١ وهي التي جخمغ٦ؼ في وؾِ اإلاضًىت و جمشل ٖهب  %41هالخٔ مً الك٩ل أٖاله أن 

حرها، أما ؤلا٢اماث  الؿُاخُت ٞخأحي في  ٗام ٚو الؿُاحي في ٧ل صولت و ج٣ضم ٖضة زضماث مً ؤلاًىاء وؤلَا

يها بض٫ الٛٝغ وخضاث ؾ٨ىُت وج٩ىن زاعط اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت وجخمخ٘ بجما٫  %34اإلاغجبت الشاهُت بيؿبت  ٞو

٤ والجز٫ الٗابلُت وؿبت  ى الخىالي وج٩ىن هؼ٫ الُغ١ ٖلى ٖل %3و %6َبُعي زام، وجمشل هؼ٫ الٍُغ

غ وظبت ُٞىع الهباح ٖلى ألا٢ل، وجمشل  5الُغ٢اث اإلاٟخىخت والجز٫ الٗابلُت هي التي حكخمل  ٚٝغ وجٞى

الٛحر مُاب٣ت للمغؾىم الخىُٟظي  1985وهي الٟىاص١ اإلابيُت ٢بل  %16الهُا٧ل ألازغي اإلاٗضة للٟىض٢ت  

 . 11/06/2000اإلاؤعر  2000-130

 ور املؤصضاث الفىذكيتثاهيا : جط

 ( : جطور عذد املؤصضاث الفىذكيت والغرفIII – 11الجذول )

 4118 4117 4116 4115 4112 الضىت

عذد املؤصضاث 

 الفىذكيت

24 24 25 31 32 

 1417 1065 714 600 670 عذد الغرف
ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًتاملصذر:  خماص ٖلى بُاهاث مضًٍغ  لىالًت مؿخٛاهم مً إٖضاص الُالب بااٖل

 
خماص ٖلى بُاهاث الجضو٫  املصذر:  مً إٖضاص الُالب بااٖل

هالخٔ مً زال٫ الك٩ل أٖاله الخُىع الحانل في ٖضص اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت والتي اؾخ٣غ ٖضصها ٖىض 

، أما ؾىت 2016بم٣ضاع وخضة واخضةؾىت 25،زم ػاص هظا الٗضص لُهل إلى 2015و2014في الؿيخحن  24

اصة هٓغا مؤؾؿت ٞ 31لُهل إلى  6الٗضص بم٣ضاع  ٣ٞض ػاص 2017 يكاٍ ال٣ُإ الؿُاحي ل ىض٢ُت، وهظه الٍؼ

اصة مؤؾؿت  32والتي لم جى٣ط ي بٗض ٞىنل ٞيها الٗضص إلى  2018أما في الؿىت  ُٞه،ت وألاعباح اإلاد٣٣ بٍؼ
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ي جغاوخذ بحن واخضة ل٨ً لِؿذ هي ال٣ُمت النهابُت، ومً زال٫ مالخٓخىا لٗضص اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت الت

ٗبر ٦ظل٪ ٖلى أن وا٢٘  32و24 هغي أن هظا الٗضص مددكم وال ٌٗخبر ٧افي هٓغا ألهمُت الؿُاخت في الىالًت، َو

اصة مٗخبرة ونلذ إلى أ٦ثر مً  الؿُاح لِـ في مؿخىي ؤلام٩اهُاث، أما ٖضص الٛٝغ بضوعها قهضث ٍػ

اصة  2018 ؾىت1417زم أنبذ  2014في ؾىت  670ال٠ًٗ بدُض ٧ان ٖضص الٛٝغ   %111أي بيؿبت ٍػ

اصة هٓغا العجٟإ ٖضص اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت، وفي ؾىت  زم ٖاوص   600اهسٌٟ ٖضص الٛٝغ إلى  2015وهظا الٍؼ

 ٖلى الخىالي. 1065و714بدُض ونل الٗضص ٞيهما إلى  2017و2016في ؾىت 

 الطلب الضياحي  : لثاملطلب الثا

 ت :على مضخوى الواليوالليالي جوافذ الضياح  –

ت ويُٗت الؿُاخت في بلض ما ؾىاء ٧ان جى٣ل مدلي  ٌٗخبر ٖضص الؿُاح الىاٞضًً أهم مؤقغ في مٗٞغ

بدى٣ل الؿ٩ان في مسخل٠ مىا٤َ الضولت، أو أظىبي والظي ًمشل ٖضص الىاٞضًً مً الضو٫ ألازغي لبلض ما وهى 

، خهاص الضولت التي ٌؿاٞغ إليهاألاهم إلاا ًجلبه مً أعباح مً زال٫ ظلب الٗملت الهٗبت أو اإلاكاع٦ت في ا٢

اصة في مضة ؤلا٢امت٦ظل٪ مضة إ٢امت الؿُاح بضوعها جبحن مضي اؾخ٣غا اصة في  ع الؿُاح، بدُض ٧ل ٍػ هي ٍػ

 اإلاهاٍع٠ باليؿبت للؿُاح.

 اح و الليالي على مضخوى الواليتي( : جطور عذد الضIII – 11الجذول )

 الضىواث

 

الثي ألاول لضىت  الث 4117صىت   4116صىت    4115صىت 

4118 

 ألاجاهب الجسائريين ألاجاهب الجسائريين ألاجاهب الجسائريين ألاجاهب الجسائريين الجيضيت

 59697 الوصول 

 

3768 75321 2876 116839 1858 6090 293 

 

 الليالي

 

 

61617 

 

 

7519 

 

 

81638 

 

12964 

 

125057 

 

4210 

 

7100 

 

744 

ت الؿُاخت والهىاٖ املصذر :  ت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهممضًٍغ
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خماص ٖلى بُاهاث الجضو٫  املصذر:  مً إٖضاص الُالب بااٖل

حن  هالخٔ اصة في ٖضص الؿىاح ال٣اصمحن إلى الىالًت وطل٪ ُٞما ًسو الؿُاح الجؼابٍغ مً الك٩ل الٍؼ

 2017ؾىت116839زم  2016ؾىت  75321لُهبذ  ،ؾابذ 59697خىالي  2015الظًً ٧ان ٖضصهم في ؾىت 

ؾابذ في الشالسي ألاو٫ 6090ٞهي الؿىت آلاهُت لظل٪ ال ًٟؿغ ٖضص الؿُاح ٞيها والظي ٧ان  2018أما ؾىت 

ً للىالًت ٣ًضمىن زال٫ اله٠ُ في الشالسي الشاوي والشالض،  اهسٟاىبأهه  أما ألن الجؼء ال٨بحر مً الؼابٍغ

ُت الٛحر ظُضة للجؼابغ  بؿبب الهىعة الؿُاخمخىانل، الؿُاح ألاظاهب ٩ٞان ٖضصهم في اهسٟاى 

و٦ظل٪ بٌٗ ألامىع ألامىُت اإلاخٗل٣ت بضو٫ الجىاع ،بدُض ٧ان ٖضص الؿُاح  ،ومىانلت تهمِل هظا ال٣ُإ

في الشالسي ألاو٫ مً ؾىت  293و  2017ؾىت  1858زم  2016ؾىت 2876زم اهسٌٟ الى  2015ؾىت  3768

حن لُيخ٣ل مً ، أما ٖضص اللُالي ٩ٞان هى آلازغ في وؿ٤ جهاٖضي  با2018  61617ليؿبت للؿُاح الجؼابٍغ

و٦ظل٪ ٖضص اللُالي التي ٢ًاها ألاظاهب ٣ٞض قهضث جُىع إًجابي  2017ؾىت 125075إلى 2015لُلت ؾىت 

م اإلاٟاع٢ت في ٖضص الؿُاح، إال أن ٖضص اللُالي  2016ؾىت  12964إلى  2015في  7519بدُض اهخ٣لذ مً  ٚع

با ؾىت   . لُلت 4210ل٩ُىن  2017اهسٌٟ إلى الشلض ج٣ٍغ

حن :  ومً زال٫ الك٩ل هخٗٝغ ٖلى وؿب جُىع الؿُاح ألاظاهب والجؼابٍغ
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خماص ٖلى بُاه املصذر :    اث الجضو٫ مً إٖضاص الُالب بااٖل

حن وألاظاهب  في ؾىىاث ٖلى مؿخىي الىالًت في الك٩ل أٖاله،اليؿبت الخالُت جىضح لىا الؿُاح الجؼابٍغ

حن مً   أص١ الخٟؿحر الؿاب٤ بدُض اهخ٣لذ  وؿبت الؿُاحالضعاؾت وهى ما ًىضح بك٩ل  ؾىت   %22الجؼابٍغ

أما باليؿبت لألظاهب ٣ٞض ٧اهذ 2017ؾىت  %44بيؿبت ٦بحرة إلى  ػاصثزم  2016ؾىت  %28إلى  2015

 .2017،2018، 2016ؾىت  %1،%1،%2اليؿبت ٖلى الخىالي 

 واليت مضخغاهم ل الاكخصاديت  مضاهمت الضياحت في جىميت املبحث الثالث : 

٘ الؿُاخُت ٖامل عبِس ي في جد٤ُ٣ الخىمُت الؿُاخُت وحؿهُالث الاؾدشماع الؿُاحي  حٗخبر اإلاكاَع

غهاوالا٢خهاصًت، وطل٪ مً زال غه مً مىانب قٛل وؤلاًغاصاث التي جٞى ٘ في خا٫  ٫ ما جٞى جل٪ اإلاكاَع

بي وؤلاظغاءاث الغاقضة التي ج ًبِ ٢ُمت الخدهُل مً اؾخٛال٫ إهجاػها، ٦ما ٌؿاهم الخدهُل الًٍغ

ت التي جمىدها الضولت مً أظل حكُ٘  ٘ الؿُاخُت ، وفي هظا اإلابدض ٖلى الدؿهُالث ؤلاؾدشماٍع اإلاكاَع

٘ الؿُاخُت في الخىمُت اإلادلُت،  ً في ٧ل اإلاجالث بما ٞيها ٢ُإ الؿُاخت و مضي مؿاهمت اإلاكاَع اإلاؿدشمٍغ

 ُاخت.إياٞت أٞا١ الخىمُت مً زال٫ اًغاصاث الؿ
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 املطلب ألاول  : آفاق الاصدثمار الضياحي في واليت مضخغاهم   

 الضياحي  ر حضهيالث الاصدثما –1

بُت وحؿهُالث بُٛت حشجُ٘ الاؾدشماع   ىُا بهضوع ٢اهىن مىدذ الضولت جسًُٟاث يٍغ  -3 -3مدلُا و َو

ى٧الت الىَىُت لضٖم الاؾدشماع اإلاخٗل٤ بمىا٤َ الخىؾ٘ الؿُاحي زم الاجٟا١ م٘ ال 17/02/2003اإلاؤعر في 

(ANDI : ٖلى ماًلي ) 

٘ الؿُاخُ – التي جىجؼ  ٖلى مؿخىي والًاث الكما٫ والجىىب مً  تحؿخُٟض الاؾدشماعاث في اإلاكاَع

 ٖلى الخىالي مً وؿبت الٟابضة اإلاُب٣ت ٖلى ال٣غوى البى٨ُت. %4.5و  % 3جسٌُٟ ب : 

ٟاء  – ٩اث  ؤلٖا بُت ٖلى أعباح الكٍغ ؾىىاث باليؿبت للمؤؾؿاث الؿُاخُت التي  10إلاضة مً الًٍغ

ىُىن أو  ألاظاهب، باؾخصىا و٧الت الؿُاخت وألاؾٟاع ، وقغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلُت التي  ءًيكئها اإلا٣اولىن الَى

 جيكِ في ٢ُإ الؿُاخت.

ُت  اليكاَاث الؿُاخُت بالى٣ٟاث اإلاغجبُت ب  – التر٢ُت ًخ٨ٟل نىضو١ صٖم الاؾدشماع اث والتر٢ُت وهٖى

ت ؾُاخُت. ٘ اؾدشماٍع  الؿُاخُت و٧ل الى٣ٟاث ألازغي الخانت بضٖم إهجاػ مكاَع

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث بيؿبت ب    – في خحن جسً٘ اليكاَاث  %19جسً٘ اليكاَاث الؿُاخُت للًٍغ

بت. %25ألازغي ليؿبت   مً هظه الًٍغ

ُٞما  2019صٌؿمبر  31الى ٚاًت مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  %7جُب٤ُ اليؿبت اإلاسًٟت ب   – 

اإلاغجبُت باليكاَاث الؿُاخُت والٗمىمُت و٦ظا وكاَاث اإلاُاٖم الؿُاخُت واإلاهىٟت ًسو الخضماث 

 وألاؾٟاع وجأظحر ؾُاعاث الى٣ل الؿُاخُت وجأؾِـ قغ٧اث في ٢ُإ الؿُاخت.

هىٗت مدلُا، جضزل وأزار ٚحر م ا٢خىاء ججهحزاث جُب٤ُ اإلاىسًٟت للغؾىم الجمغ٦ُت ُٞما ًسو    –

ُت الؿُاخت.  1في إَاع الخأهُل َب٣ا إلاسُِ هٖى

  املشاريع الاصدثماريت ودورها في الدشغيل   –4

ت الؿُاخُت الخان ٘ ؤلاؾدشماٍع غه  توفي الجضو٫ الخالي، هغي ويُٗت اإلاكاَع ومىانب الكٛل التي جٞى

  وؾٗت اؾخ٣بالها.

 

 

 
1
 الوكالة الوطنية لدعم االستثمار لوالية مستغانم   
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الضياحي الخاص على مضخوى واليت مضخغاهم إلى  وطعيت مشاريع الاصدثمار ( : III – 14الجذول )

  4118مارش  غايت

 مىاصب الشغل صعت الاصخلبال العذد املشاريع

 330 1672 05 املشاريع املىجسة

 386 3660 20 املشاريع في طور الاهجاز

 301 989 10 املشاريع املخوكفت

 95 252 03 املشاريع التي لم جىطلم

 1112 6573 38 املجموع

 صذر : مذيريت الضياحت والصىاعت الخلليذيت لواليت مضخغاهم امل

 

خماص ٖلى بُاهاث الجضو٫   اإلاهضع: مً إٖضاص الُالب باإٖل

٘ الؿُاخت و٦ظل٪ مىانب الكٛل  التي  مً الجضو٫ والك٩ل الؿاب٣حن هالخٔ ؾٗت اؾخ٣با٫ اإلاكاَع

حر  آلُاث للؿُا ٘، و٦ما ط٦غها ؾاب٣ا أن جٞى غها هظه اإلاكاَع خت  ومىانب الكٛل ٌٗض مدغ٥ عبِس ي جٞى

اصة ٖضص الؿُاح هى  مٗىاه زل٤ اًغاصاث،زانت إطا ٧ان الؿُاح الؿُاخُت والا٢خهاصًت مٗا للخىمُت ، ٍٞؼ

ض ُٞه الاؾدشماعاث التي  جلبىن الٗملت الهٗبت، ومً ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت ًؼصهغ ٢ُإ الؿُاخت وجٍؼ أظاهب ٍو

٠ُ في ه ٘ التي في َىع ؤلاهجاػ  ج٣ضع ؾٗت ظه جمخو البُالت مً زال٫ الخْى الاؾدشماعاث، ٞاإلاكاَع

غ    ٦20ما أن ٖضصها  3360اؾخ٣بالها ب  ٘ مخى٢ٟت ألؾباب ٖضة   386وجٞى مىهب قٛل، ل٨ً هىا٥ مكاَع

حر ما 3و 10ونلذ في ٖضصها إلى  ٘ لم جىُل٤ ًم٨ً مً زاللهما جٞى ا م مىهب قٛل وهظا 400 ٣ًاعب مكاَع

اإلادلُت والٗغا٢ُل التي جىاظهها مما ًدى٫ صون جد٤ُ٣ جىمُت ؾُاخُت وا٢خهاصًت في  ويُٗت الؿُاخت ًٟؿغ 

 اإلاؿخىي اإلايكىص.
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ُما ًلي ظضو٫ ًىضح بٌٗ اإلا ٘ ٞو أزىاء مىؾم ألانُُاٝ الٟىض٢ُت التي ؾخضزل خحز ؤلاؾخٛال٫ كاَع

غ خىالي  2018 غ :1672والتي ؾخٞى  ؾٍغ

 4118تي صخذخل حيز الاصخغالل أثىاء موصم ألاصطياف ( :  املشاريع الفىذكيت الIII – 13الجذول )

جاريخ املرجلب 

 دخول إلاصخغالل
 عذد ألاصرة

 وصف املشروع 

)فىذق،إكامت 

 صياحيت ،7777(

 البلذيت صم وللب املضدثمرا

 إ٢امت ؾُاخُت 600  2018ماي 

املؤصضت راث 

 املضؤوليت املحذودة 

ZINA BEACH 

بً ٖبض اإلاال٪ 

 عمًان

2018ماي   ١ٞىض 444 

املؤصضت راث 

 املضؤوليت املحذودة 

ZEPHYR 

غان  مٚؼ

2018ماي   ١ٞىض 94 

املؤصضت راث 

 املضؤوليت املحذودة 

OUERAH 

 عبادة محمذ

2018ماي   170 
 إ٢امتٞىض١ + 

 ؾُاخُت

املؤصضت راث 

 املضؤوليت املحذودة 

(COSTA 

MIMOSAS) 

 غسال مذاوي

2018ماي   ٞىض١ 364 

املؤصضت راث 

 املحذودة  املضؤوليت

MONTANA 

 مؿخٛاهم

 املجموع 1672
ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهم املصذر:  مضًٍغ

 : دور الضياحت في الدشغيل  املطلب الثاوي

ت ٦ما ًغجبِ بال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت ألازغي مشل الٟالخت  ،ًًم ٢ُإ الؿُاخت وكاَاث زضمُت وججاٍع

غ مىانب قٛل ٦شحرةوالخجاعة والهىاٖت وهى ما ًجٗل ة وجخمشل في ٖما٫ الى٧االث الؿُاخُت مباقغ  ،ه ًٞى

باث الؿُاح في ٢ُاٖاث الهىاٖت والبىاء  حر ٚع والٟىاص١ ومىانب ٚحر مباقغ  ج٩ىن بًٟل الؿُاخت وجٞى

 والؼعاٖت. 
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غها ٢ُإ الؿُاخت بهٟت صابمت أو  ومً الجضو٫ الخالي ًم٨ً جىيُذ مىانب الكٛل اإلاباقغة التي ًٞى

 ؤ٢خت.م

 ( : عذد العمال في املؤصضاث الضياحيت III- 12الجذول )

 الوكاالث الضياحيت الفىادق  الضىت

 مؤكذ دائم مؤكذ دائم 

4113 167 - 46 - 

4112 175 - 50 - 

4115 200 - 54 11 

4116 309 56 55 11 

4117 319 173 59 12 

ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت ماملصذر :   ؿخٛاهممضًٍغ

غها ٢ُإ الؿُاخت في والًت مؿخٛاهم، وهالخٔ  أن هالخٔ مً الجضو٫ أٖاله مىانب الكٛل التي ًٞى

ض بمغوع الؿىىاث اصة الٟىاص١ والى٧االث الؿُاخُت. ٖضص الٗما٫ ًٍؼ  هدُجت ٍػ

مً ال٣ُاٖاث الخضمُت ٞالؿُاخت جدخاط مسخهحن في اإلاجا٫  ا٣ىم بضون ٖما٫ ٦ٛحرهجال  الؿُاختٞ 

ما٫ ٩ىهىن بهٟت صابمت أما الٗما٫ اإلاؤ٢خحن ٞهم  ٖو مهىُحن ٌؿهغون ٖلى ج٣ضًم الخضماث الؿُاخُت ٍو

زضماث  مغجبُحن بمىؾم الؿُاخت في الىالًت وطل٪ في ٞهل اله٠ُ خُض ٣ًبل الؿُاح ب٨ثرة مما ًخُلب

 إياُٞت.

جاالث و٧ل ماله بل ٌكمل ٖضة م كُٛل ٖلى ٖما٫ اإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُتوال ٣ًخهغ صوع الؿُاخت في الد 

ض الُلب ٖلى اإلاىخجاث  حره، ألن اعجٟإ الؿُاح ًدغ٥ الا٢خهاص بدُض ًٍؼ ٖال٢ت بالؿُاخت ٧الى٣ل ٚو

٠ُ. والخضماث  اصة في ؤلاهخاط  وػٍاصة في الخْى    وهى ما ًسل٤ ٍػ

 الظرائب والرصوم الضياحيت  مً خاللفي الواليت  : أفاق الخىميت لثاملطلب الثا

بُت اإلاد٣ت مً ٢ُإ الؿُاح والتي جخمحز بخٗضصهمً زال٫ الٗىابض  ت الًٍغ ا ًم٨ً عؾم زُِ جىمٍى

صط 145.93 984 5باليؿبت للغؾىم  ؤلاظمالُت اإلادهلت مً ٢بل البلضًاث الؿاخلُت ٣ٞضعث بـ :ٞمؿخ٣بلُت، 

ى١ الغؾم ٖلى ال٣ماماث اإلاجزلُت، الغؾم ٖلى ؤلا٢امت، الغؾم ٖلى خ٣مً الغؾىم الخالُت:)   2017ؾىت 

 .(الا٢تراح و الحٟالث
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 لهظا حؿعى الؿلُاث اإلادلُت لخُب٤ُ ؤلاظغاءاث الخالُت: 

اوالث و - مىذ اؾخٛال٫ الكىاَئ اإلاؿمىخت للؿباخت إلى البلضًاث لدؿُحرها خُض ًم٨ً ا٢خىاء ٦غاس ي َو

خم حكُٛل أٖىان جابٗحن للبلضًاث  بُٗت ٧ل قاَئ، ٍو ٣ا إلاسُِ ومؿاخت َو ٣ت مىٓمت ٞو ٦غائها بٍُغ

اإلاٗىُت مً مسخل٠ الكغابذ الؾُما ) الكب٨ت الاظخماُٖت ( وجدذ إقغاٝ مؿؤولُحن مباقغة ًخىلىن 

 مغا٢بتهم ومخابٗتهم.

ت مىؾمُت بالخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ اإلاهالح و يمان  - غ و زل٤ أوكُت ججاٍع ؤلالتزاماث  اخترامجٍُى

 اإلاٟغويت في صٞتر قغوٍ مدضص.

٘ جدهُل ؤلاجاواث.إٖاصة الىٓغ في أؾٗاع ؤلاٞخخاح اإلاٗضة  -  مً َٝغ مهالح أمال٥ الضولت مً أظل ٞع

و حؿهُل جدهُلها و هظا  ؤلا٢امتججىُض مهالح البلضًت مً أظل جدؿحن و جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى حؿٗحرة  -

 بمًاٖٟت الغ٢ابت و جض٣ُ٢ها بما في طل٪ ؤلا٢امت لضي الؿا٦ً أزىاء مىؾم ؤلانُُاٝ.

لى في جدضًض ح - خماص ٖلى الؿٗغ ألٖا ت و ٦ظا ؤلٖا ٘ ال٣ماماث باليؿبت للؿ٨ىاث و اإلادالث الخجاٍع ٟت ٞع ٍٗغ

 اإلاسُماث الهُُٟت للبلضًاث الؿاخلُت.

 :  تالخعريف

 صط باليؿبت للؿ٨ىاث. 500.00 1صط إلى  000.00 1بحن: 

ُت. 000.00 12صط إلى  000.00 3بحن:  ت و الحٞغ  صط باليؿبت للمدالث الخجاٍع

 صط باليؿبت لألعاض ي اإلاهُئت للخسُُم. 000.00 23صط إلى  000.00 8بحن: 

 صط باليؿبت للمؤؾؿاث الهىاُٖت اإلاسلٟت ل٨مُاث مً الىٟاًاث أ٦بر. 000.00 130صط إلى  000.00 20بحن: 

 إٖاصة الىٓغ في الدؿٗحرة ٖلى ؤلا٢امت.زل٤ ًٞاءاث للمهغظاهاث و الخٓاهغاث الش٣اُٞت م٘  -

 ث و اإلاهغظاهاث التي ج٣ام بٗض الؿابٗت مؿاءا.إٖاصة الىٓغ في الدؿٗحرة ٖلى خ٣ى١ الحٟال  -

ب في التروٍج إلاىخجاتها أزىاء مىؾم ؤلانُُاٝ مشل   - حشجُ٘ خمالث الاقهاع مً َٝغ الكغ٧اث التي جٚغ

 قغ٦ت ظحزي، مىبُلِـ.....إلخ.

ت )بضون عزهت(. -  الخُب٤ُ الهاعم لل٣ىاهحن في ْل م٩اٞدت و مداعة الخجاعة اإلاىاٍػ

 : ًم٨ً مً زاللها جد٤ُ٣ جىمُت مؿخ٣بلُت  وهظ٦غ منها داريتإلاجراءاث إلا و٦ظل٪ 

 .اإلاؿاهمت في تهُئت وججهحز الكىاَئ اإلاؿمىخت للؿباخت -

ايُت بالكىاَئ. -  جىُٓم جٓاهغاث ٍع

٤ وؾابل اإلاُضًا و   - اإلاؿاهمت في الٗملُاث الخدؿِؿُت للمداٞٓت ٖلى البِئت و الترار اإلادلي ًٖ ٍَغ

 .الجغابض

 الؿُاخُت و الش٣اُٞت اإلاخىاظضة بئ٢لُم البلضًت ٖبر مىا٢٘ الخىانل ؤلاظخماعي. الخٍٗغ٠ باإلاىا٢٘ -

ً اإلادلُت  - غ الؿُاخت زانت الضواٍو حشجُ٘ الٟاٖلحن في الؿُاخت و الضٞ٘ بهم لبظ٫ مجهىصاث أ٦بر لخٍُى

 للؿُاخت و الجمُٗاث الؿُاخُت.

ُحن وزل٤ ٞ - ٠ بالحٞغ ُت وججؿُض ًٞاء للخٍٗغ ًاء لخباص٫ الخبراث واإلاهاعاث و جغوٍج اإلاىخجاث الحٞغ

ُحن ٤ مىخىط الحٞغ  .حؿٍى
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 جىهِب مىهاث لٗغى و بُ٘ مىخجاث الهىاٖت الخ٣لُضًت في الؿاخاث الٗمىمُت لىؾِ اإلاضًىت. -

جىهِب مىهاث لٗغى و بُ٘ مىخجاث الهىاٖت الخ٣لُضًت ٖلى مؿخىي الٟىاص١ التي حٗٝغ إ٢با٫ ٦بحر  -

 للمهُاٞحن.

 ٣لُضًت ٖبر الكىاَئ و ٖلى مؿخىي الؿاخاث الٗمىمُت.ٖغى اإلاىخىظاث الخ -

٣ا لبرهامج مؿُغ مً َٝغ اإلا٨خبت الٗمىمُت للمُالٗت. -  زل٤ م٨خبت مخى٣لت ٖبر الكىاَئ ٞو

 جُٟٗل ز٣اٞت اإلاغقض الؿُاحي. -

 صٖىة اإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن إلى اإلاؿاهمت في جيكُِ مىؾم ؤلانُُاٝ في إَاع يمان جغوٍج اإلاىخىط و  -

ُه في هٟـ الى٢ذ.   1 التٞر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت لىالًت مؿخٛاهم   وزاب٤ مً مضًٍغ 1
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 خالصت الفصل :

مما ؾب٤ في هظا الٟهل والظي جىاو٫ صوع الؿُاخت في جىمُت والًت مؿخٛاهم، الخٓىا اإلاؤهالث الؿُاخُت 

ض مً التي جؼزغ  بها الىالًت وإم٩اهُت اٖخماصها في ٖملُت الخىمُت، ٚحر أن هظه  اإلاؤهالث جدخاط إلى تهُئت ومٍؼ

ض مً الهُا٧ل واإلاؤؾؿاث الٟىض٢ُت.الا   هخمام ٦ما جدخاط إلى مغا٤ٞ ومٍؼ

٘ الؿُاخُت في ا٦ما أن الخىمُت الؿُاخُت بُُئت ويُٟٗت لىالًت حكهض جأزغ  في ؤلاهجاػ  ، ٞاإلاكاَع

م مً الى٣ٟاث التي جىظه للؿُاخت ٚحر أن هظه ألازحرة لم حٗٝغ الىجاح بٗض م جسل٤ ول ،وجى٠٢، وبالٚغ

ض مً ؤلاظغاءاث وجغؾم مىانب قٛ ت في مؿخىي الخُل٘، وهظا ما ظٗل الؿلُاث جخسظ مٍؼ ٘ جىمٍى ل ومكاَع

منها مً أظل النهىى  الٗضًض مً الخُِ في ما ًخٗل٤ بمضازُل ال٣ُإ   و٦ُُٟت جدهُلها والاؾخٟاصة 

 بالىالًت في اإلاؿخ٣بل. 
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 خاثمة
 

جم مً خالٌ هره الدزاطت الخطسق الى دوز الظياخت في جدسيً عجلت الخىميت الاكخصادًت بالجصائس وكد جم 

الخىميت اإلادليت والىطىيت،  في همخهأجضح لىا أهميت كطاع الظياح ومدي مظا و  اخخياز والًت مظخغاهم هىمىذج

ًجعل منها مدسن لالكخصاد  والفالخت فالظياخت مً خالٌ الدشابً مع اللطاعاث ألاخسي والصىاعت والخجازة

وهى ما ًثبذ صحت الفسطيخان ألاولى والثاهيت،و جيىن مظاهمت الظياخت في  مخعددة مىاصب شغل   سهما جىف

 .اللىمي ز الدخلمصدز هام مً مصادهرلً  ، و حعخبرالخىميت هرلً مً خالٌ الاطدثمازاث الظياخيت

العاإلايت آلان ،ئال أن الجصائس  هما الخظىا جمخلً مإهالث  اللظياخت وأهميته التي لدي هره ألاهميت ولو 

ن الجصائس ال أٌ اإلاجاوزة اإلاغسب وجىوع غير عل منها بلد طياحي على غساز الدو جين ًخيت ومىزور زلافي زمطيا

  %6ووظبت العماٌ في اللطاع الظياحي  في خدود   %1جصاٌ وظبت مظاهمت الظياخت في اكخصادها الجصل 

 وهي وظبت طئيلت حدا.

الظياطاث التي اهخهجذ الدولت للنهىض باللطاع الظياحي على غساز  "بسهامج جىميت كطاع  سغم ولبالو  

جصاٌ مسجبت الجصائس ال حظخىفي خلها ملازهت بما  ال  الاهجاش  ثمازاث الظياخيت كيد " والاطد0205الظياخت 

 .ئمياهياثجصخس مً 

ووىن الخىميت  الظياخت في الجصائس  طعف الخدماث الظياخيت واإلاسافم عدم هجاحمً بين أطباب و 

الظياخيت في الجصائس  جطبم بالىم ال بالىيف: بمعنى جىفم ألامىاٌ الىثيرة لىً في غير مدلها وبطسيلت غير 

ت الظياخيت وهيفيت الخعامل مع الظىاح وفشل الترويج والدظىيم ت، ومً ألاطباب هرلً غياب الثلافصحيد

، باإلطافت ئلى عدم اكخىاع الدولت بالظياخت هبدًل للىفط وهى ما ًثبذ صحت حصء مً الفسطيت الظياحي

 الثالث.

ووظخيخج مً خالٌ دزاطدىا للمىطىع أن آلافاق الخىمىيت مً خالٌ اللطاع الظياحي في الجصائس  جدخاج  

هما جدخاج ئلى الاهخمام أهثر لظياخيت ئلى مصيد مً الاهخمام والدزاطاث والخىفير الجيد للمشازيع والخطط ا

 مدل دزاطدىا هره. ذبالىالًاث التي جخىفس لديها ملىماث الظياخت وىالًت مظخغاهم التي واه

  ومً خالٌ دزاطدىا هخلص ئلى الىخائج الخاليت ::    تالاستنتاجا

وجىفير مىاصب الشغل  ؤلاًساداثالظياخت حظاهم في الخىميت الاكخصادًت مً خالٌ عدة مإشساث أبسشها  –

   وجدفم زؤوض ألامىاٌ ألاحىبيت.

هما حظاهم الظياخت في جدظين   %12العالمي بيظبت  (PIB)حظاهم الظياخت في الىاجج الىطني الخام   –

 ميزان اإلادفىعاث وجخلم اطخخداماث حدًدة للمىازد الطبيعيت. 
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 . %5.8جدخل الظياخت وظبت هبيرة مً الخجازة العاإلايت بيظبت   –

جملً الجصائس زصيد طياحي هائل ًمىنها مً خاللها جدليم جىميت اكخصادًت واللظاء على اإلاشاول   –

 الاحخماعيت والاكخصادًت داخل البالد.

حشهد الظياخت في الجصائس جطىزا وجدظً وئن وان طعيفا مً خالٌ شيادة عدد الظىاح وشياداث الىواالث   –

 الظياخت واإلاإطظاث الفىدكيت.

جسجبط الظياخت بفتراث شمىيت خاصت في اإلاىاطم الظاخليت مثل والًت مظخغاهم التي ًأجيها أغلبيت الظياح في   –

 الصيف.

 على الجصائس الاهخمام بالظياخت أهثر  والخعىيل عليها في مداولتها للخلدم والخطىز.  –

 البييت الخدخيت والفىكيت  زهً مهم  به  ًخم الترويج للظياخت.  –

 مظاهمت الجباًت اإلادللت مً الظياخت في الخىميت اإلادليت.  –

 هىان جدظً في الخىميت الظياخيت في والًت مظخغاهم.   –

 لىالًت مظخغاهم مظخلبل طياحي مً خالٌ اإلاشازيع والاطدثمازاث الظياخيت التي في طىز ؤلاهجاش.  –

مىطخالهد في  مظخغاهم التي بفظلها للمسافم الظياخيت دوز هبير في حرب الظياح ومثاٌ ذلً خدًلت   –

 ًخىكع أن ًسجفع عدد اإلاصطافين ئلى الظعف.

 :   التوصيات

الىطىيت والدوليت وئبساش  زسواث الجصائس  ؤلاعالمالىطىيت مً خالٌ وطائل الترويج الجيد للظياخت  –1

 الظياخيت وعىاصس الجرب الظياحي.

التي مً شأنها جدليم عىائد ماليت مً خالٌ الظسائب والسطىم ًمىً  الظياخيتوالهياول  شيادة اإلاسافم   –0

 الاعخماد عليه في عمليت الخىميت .

 وهيفيت الخعامل مع الظياح.الظياخيت لدي اإلاىاطىين  وشس الثلافت  –3

الظير  على خطى الدٌو التي جخخر مً الظياخت مصدز دخل وعىصس أطاس ي في الاكخصاد والخىميت  –4

 الاكخصادًت ومداولت الاطخفادة مً ججازبها.

الليام بىدواث وملخلياث علميت خٌى جطىيس الظياخت وطسخها هدل اكخصادي ًجب الاعخماد عليه بدٌ  –5

 الاكخصاد السيعي.
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مسيً في مجاٌ الظياخت وزفع الليىد التي جفسطها كىاهين خماًت اإلاىخىج اإلادلي على مىذ حظهيالث للمظدث  –6

 اإلاظدثمسيً ألاحاهب وهى ألامس الري مً شأهه أن ًخلم مىافظت في ألاطعاز  وازجفاع عدد الظياح حساء ذلً.

ء ووطعيت الدٌو التي جسهتها العشسيت الظىداىزة الظيئت عً ألامً في الجصائس العمل على جصحيذ الص   –7

 اإلاجاوزة الغير مظخلسة.

 مً شأنها أن ججرب الظياح وجىفيرها. وألامىز التي الخعسف على زغباث الظياح اإلاخعددة   –8

 واطخخدام ،العمل على اللظاء على البيروكساطيت والعساكيل فيما ًخص الخأشيرة والىزائم السوجيييت   –9

 .الخىىىلىحيا اإلاخطىزة 

 .الظياحي ؤلازشادجلدًم خدماث   –12

اللظاء على الفظاد الري ًمع اإلاشازيع الظياخيت مً عسكلت وحعطيل وغش وغيرها مً ألامىز الغير   –11

 كاهىهيت.

 وهى ألامس  الخىافس ي اإلاهم   ألاطعاز الخاصت باإلاسافم الظياخيت و العلالهيت في فسض الظسائب والسطىم   –10

لجصائس بازجفاع ألاطعاز فيها ملازهت بدٌو الجىاز وهى ما ًىفس الظياح مً الجصائس  لخلً وهي هلطت حعاوي منها ا

 الدٌو بالسغم مً الخلازب في اإلاإهالث الظياخيت.

 الخىميت الظياخيت في الجصائس حعسف اهخعاشا بفظل البرامج واإلاشازيع الاطدثمازيت وأخيرا ًمىً اللٌى أن  

 التي جبىتها الدولت.
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 0160.14 280 571 00 صحراوي

 24166.76 022 2412 1 غير محدد
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 000.00 000 20 ججهيز املخيم الصيفي بشاليهاث بشاطئ امليىاء الصغير 20

 000.00 000 20 ججهيز املخيم الصيفي بشاليهاث بشاطئ امليىاء الصغير 20

 000.00 000 40 تهيئت حي سيدي لخضر بً خلوف  20
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 الوالية ميزانية BW ) )مستغانم 

 المبلغ  )د ج( نوع األشغال الشاطئ البلدية

أوالد 
 بوغالم 

 عمود  للطاقة الشمسية 07 - 12بحارة 
 غرف صحية 14 -
 أعمدة مراقبة ) 14 -

(Mirador 
 مركزين لألمن 02 -
 مرشاة 12 -

2 400 000 
700 000 
120 000 

1 800 000 
1 200 000 
6 220 000 

 أعمدة  للطاقة الشمسية 05 - 18بحارة 
 غرف صحية 02 -
 أعمدة مراقبة ) 02 -

(Mirador 
 مركزين لألمن 02 -
 مرشاة 01 -

880 000 
320 000 

60 000 
1 800 000 

600 000 

3 660 000 

 250 260 3 احتياجات الحماية المدنية

  000 140 13 المجموع  

 دج
 مديريت الصىاعت والسياحت لواليت مستغاهم:  املصدر 



 : امللخص

جسعى كل  لرلك ،هظسا إلاساهمتها في الحنمية الاكحصادية ألاخيرة آلاوهةأصبحت السياحة صناعة مميزة في 

التي ثحبناها دول العالم في  الاكحصاديةومن أهم وسائل الحنمية  .جرب أكبر عدد ممكن من السياحدولة إلى 

ألاخيرة وكيف ثحىلت هره  ،في عدة دول ه الصمن الساهن هي "السياحة" وذلك لنجاعة هرا اللطاع وهجاح

 .كىة اكحصادية هامة إلىالسياحة  بفضل

والجصائس زغم اهحمامها اإلاحأخس بالسياحة وسعيها لسسم سياسات سياحية فهي ما ثصال جعيش ثخلف 

كادزة على أن ثجعل منها بلد  ،مؤهالت سياحية كبيرة وهامة من بلدوذلك زغم ما يححىيه هرا ال .سياحي

وهرا إذا ما مسحدامة. اكحصادية واجحماعية  السياحة ثنمية إيساداتمن  ألاولى، يحلمحي من الدزجة سيا

وكان مسحىي الحنفير بمسحىي الحخطيط وؤلاهفاق على  ،سازت طسيم الحنمية السياحية والاهحمام بالسياحة

 ألاكل.

الجصائس واخحياز والية مسحغاهم تهدف هره الدزاسة إلى إبساش أهمية السياحة في الحنمية الاكحصادية ب

 .بها في اإلاجال السياحي نال يستهاهمىذجا هظسا إلاا ثصخس به هره اإلانطلة الساحلية بئمكاهيات 

 

 .ؤلاكحصادية، آفاق الحنمية، السياحة، الحنمية السياحية، مسحغاهم الحنميةاملفتاحية: الكلمات 

Résumé  

Le tourisme est devenu un secteur primordial pour sa contribution au développement 

économique des pays. A cet effet, chaque pays cherche à attirer le plus grand nombre de 

touristes. Le tourisme représente actuellement l’un des moyens les plus importants pour le 

développement économique.  

Malgré son intérêt pour le tourisme l’Algérie vit toujours l'échec de l'attraction touristique. 

Malgré ses qualifications touristiques de grandes importances, à savoir le climat, la 

topographie, capable de faire un pays touristique de première classe de revenus de tourisme, 

réalise le développement économique et social durable. Ceci est s'ils sont suivis par le 

développement de tourisme, le niveau de mise en œuvre et le niveau de planification et des 

dépenses au moins. 

Cette étude est conçue pour mettre en évidence l'importance du tourisme au développement 

économique en Algérie, à travers le choix de la wilaya de Mostaganem comme un modèle et 

cela vu les capacités et le potentiel touristiques de cette région côtière.  

Mots-clés : développement économique, les perspectives pour le développement, tourisme, 

développement du tourisme, Mostaganem. 
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