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 اإلالخو:

ني الاكخهاص جغكُت في الؿُاخت مإقغاث مؿاهمت مضي  جدلُل ئلى الضعاؾت هظه تهضف  زالٌ مً وطلً الَى

 الؿُاخت كُإ جىمُت ٖلى الٗمل الجؼائغ  مً ٌؿخضعي خُث،للجؼائغ الؿُاخُت اإلاإقغاث و اإلاإهالث مهأ ئبغاػ

خجلى طلـً مـً زـالٌ مؿاهمتها في جدؿحن مُـؼان  إلاا لهـا صوع فٗـاٌ في الخىمُـت الاكخهاصًت والاحخماُٖـت للـضٌو ٍو

اث وجىفحر فغم ٖمل وجدلُم ئ  .ًغاصاث بالٗملت الهٗبتاإلاـضفٖى

 اليلماث اإلافخاخُت:

اث، ؤلاًغاصاث  مإقغاث الؿُاخت، اإلاإهالث الؿُاخُت، جدؿحن محزان اإلاضفٖى

RESUME: 

L'objectif de cette étude est d'analyser la contribution des indicateurs du tourisme à la promotion 

de l'économie nationale en mettant en évidence les plus importants indicateurs de qualification 

et de tourisme de l'Algérie et de contribuer au développement du secteur touristique. Paiements, 

création d'emplois et génération de revenus en devises fortes. 
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les mots clés: 

Indicateurs du tourisme, qualifications du tourisme, amélioration de la balance des paiements, 

revenu 

 ملضمت:   

ا في الٗالم، فلض أنبدذ الُىم مً أهم اللُاٖاث في الخجاعة حٗض الؿُاخت واخضة مً أهبر الهىاٖاث همى     

اصة الضزل  في ٍػ
 
 هبحرة

 
ا ًىدس ي أهمُت  ُ ا ئهخاح  ٖ اث،  الضولُت، باٖخباعها كُا ني، وجدؿحن محزان اإلاضفٖى الَى

ا لخدلُم بغامج الخىمُت الاكخهاصًت، 
 
ا للٗمالث الهٗبت، وئجاخت فغم الدكغُل لألًاصي الٗاملت، وهضف ومهضع 

ضص الؿائدحن مئاث اإلاالًحن، باإليافت ئلى طلً فهي تهم  ئط بلغذ ٖائضاتها مئاث اإلالُاعاث مً الضوالعاث، ٖو

 بما فيها
 
ا هثحرة

 
مإؾؿاث اللُإ الخام واإلاىٓماث غحر الحيىمُت، واحؿإ هُاق اللُاٖاث والخضماث  أَغاف

اإلاالُت، مإؾؿاث  ٍعف، اإلاإؾؿاثااإلاهاإلاٗىُت بها، وهظا ضخامت البيُت ألاؾاؾُت اإلاُلىبت لضٖمها )الىلل، 

 الضٖاًت والدشجُ٘ و التروٍج...الخ(.

مً زاللها خاحت الؿُاح، وفي هفـ الىكذ جدمي وحٗؼػ وجؼصاص أهمُت الؿُاخت بخُبُلها بكيل مؿخضام جلبى 

 .مؿخلبل همى اللُإ، وجسفف آلازاع الؿلبُت ٖلى البِئت ئلى خضوصها الضهُا، وجىلض الضزل للمجخمٗاث املحلُت

ولهظا كض اعجأًىا الخُغق لضعاؾت جىافؿُت اللُإ الؿُاحي في الضٌو الٗغبُت بالىٓغ إلاا جخمخ٘ به مً مؼاًا وؿبُت 

ش. خُث ًمىً َغح الؿإاٌ الخالي : م  غجبُت بالجغغافُت والخأٍع

ني  ؟ما مضي مؿاهمت مإقغاث الؿُاخت في جغكُت الاكخهاص الَى

 ؟الؿُاخُت للجؼائغ واإلاإقغاث و ماهي أهم اإلاإهالث ؟ما مفهىم الؿُاخت لت:وجخفٕغ مىه بٌٗ ألاؾئ

 من خالل هذه الورقة البحثٌة باالعتماد على المحاور التالٌة: وذلك ما سٌتم اإلجابة  عنه

اع اإلافاهُمي للؿُاختالمحور األول :  ؤلَا  

 اإلاإهالث الؿُاخُت في الجؼائغ  .المحور الثانً:

 مإقغاث الؿُاخت في الجؼائغالمحور الثالث: 

 : اع اإلافاهُمي للؿُاختاملحىع ألاٌو   ؤلَا

 أوالــ مفهىم الؿُاخت:

الؿُاخت بأنها " ْاهغة مً ْىاهغ ٖهغها جىبثم مً الحاحت  1905ؾىت  Freuler Guyer ألاإلااوي للض ٖغف"

اإلاتزاًضة ئلى الغاخت وئلى حغُحر الهىاء وئلى مىلض وهمى ؤلاخؿاؽ بجماٌ الُبُٗت والكٗىع بالبهجت واإلاخٗت مً 



 زو بحن قٗىب مسخلفت مً الجماٖت ؤلاكامت في مىاَم لها َبُٗتها الخانت وأًًا ئلى همى الاجهاالث ٖلى ألا 

 .i"ؤلاوؿاهُت

و ما ٌٗاب ٖلى الخٍٗغف الؿابم ئهماله الجىاهب الاكخهاصًت اإلاترجبت ًٖ اليكاٍ الؿُاحي، و هى ما خاٌو "

فه للؿُاخت ٖام )V.H.Schullard ) الٗالم الىمؿاوي قىلحرن قغاجنهىمً م، خُث 1910الترهحز ٖلُه في حٍٗغ

هي: "انُالح ًُلم ٖلى الٗملُاث اإلاخضازلت و زهىنا الٗملُاث الاكخهاصًت التي جخٗلم أقاع ئلى أن الؿُاخت 

ألاحاهب و ئكامتهم اإلاإكخت و اهدكاعهم صازل خضوص مىُلت أو صولت  Ñ بضزٌى عهؼ هظا الخٍٗغف ٖلى الجاهب

 .ii"الاكخهاصي و لىىه أهمل هى ألازغ الجاهب الىفس ي و الثلافي للؿُاخت F2 ."مُٗىت

فا مغهؼة فُه ٖللؿاإلاىٓمت ٖغفتها  هما" حر حٗب الهىاعياليكاٍ ُاحي نفت اليكاٍ الؿ ءى ئُٖالُاخت حٍٗغ

ث، وهي الىٕى مً الغخال هظا  إلاىحهت لخدلُما ؤلاوؿاهُت مجمٕى ألاوكُت، وهي ترفيهُتال الغاخالثى ًُلم ٖل

 .iii" ئذنىاٖت حؿاٖض ٖلى ؾض خاحاث الؿا

 أهمُت الؿُاختـ :زاهُاـ

  :هم الٓىاهغ اإلامحزة لٗهغها الحايغ هٓغا إلاا جخمخ٘ به مً أهمُت في حىاهب ٖضًضة منهاأالؿُاخت مً  أنبدذ"

خُث ًإزغ عواج الؿُاخت بكيل مباقغ ٖلى الاكخهاص وعواج الهىاٖاث وألاوكُت  :أ. ألاهمُت الاكخهاصًت

هظه الخضماث والؿل٘ اإلايكغلحن  اإلاغجبُت، اط ًإصي ئلى اهخلاٌ ألامىاٌ مً حُىب الؿائدحن ئلى حُىب أصحاب

وال قً أهه ولما ػاص جضفم حجم الحغهت الؿُاخُت  .فُخفٕغ ًٖ هظا الاهخلاٌ لألمىاٌ ؾلؿلت أزغي مً الاهفاق

ػاص الاهفاق الٗام ٖلى الؿل٘ الاؾتهالهُت وبالخالي ئلى اعجفإ مٗضالث الاصزاع مما ًيكِ هظه الهىاٖاث 

ق )مباقغة ، غحر مباقغة(، ألامغ الظي ًخىلض ًٖ طلً الاهفاق احؿإ هُا والخضماث اإلاخهلت بلُإ الؿُاخت

 .iv"اإلاغجبُت  ثالٗمل في هظه الهىاٖاث والخضما

 :للؿُاخت أهمُت ئحخماُٖت جخمثل في:ب. ألاهمُت الاحخماُٖت

 .متهالٗمل ٖلى عف٘ مؿخىي اإلاِٗكت للمجخمٗاث والكٗىب وجدؿحن همِ خُا

ً الٗمل ٖلى   .زلم وئًجاص حؿهُالث جغفيهُت وزلافُت لخضماث اإلاىاَىحن ئلى حاهب الؼائٍغ

غ أماهً الخضماث الٗامت بضولت اإلالهض الؿُاحي   .اإلاؿاٖضة ٖلى جٍُى

 .اإلاؿاٖضة ٖلى عف٘ مؿخىي الىعي بالخىمُت الؿُاخُت لضي فئاث واؾٗت مً املجخم٘ 

  :ج. ألاهمُت الثلافُت

 .ثلافي لضي اإلاىاَىحنحٗمل ٖلى جىمُت الىعي ال



سُت  ل الالػم للحفاّ ونىن الترار للمباوي واإلاىاك٘ ألازغ ًت و الخاٍع  .جىفغ الخمٍى

حٗمل ٖلى جىمُت ٖملُت جباصٌ الثلافاث والخبراث واإلاٗلىماث بحن الؿائذ واملجخم٘ اإلاًُف )الحىاع بحن  - 

 (الحًاعاث

  :ص. ألاهمُت البُئُت

 .البُئُت املخخلفت لخدلُم جىمُت ؾُاخُت مؿخضامتاملحافٓت ٖلى الٗىانغ  -

 .جدلُم ئصاعة حُضة للىفاًاث للخسلو منها بكيل ٖملي ؾلُم  

 املحور الثاوي9 املؤهالث الضياحيت في الجسائر

لُـا، وهـي مـً البلـضان  ، ألامغ الظي ًجٗلها البلضمربعكلم  1071630جبلغ مؿاخت الجؼائغ ـــ  ألاوؾ٘ وألاهـبر أفٍغ

خضاٌالـتي جُل ٖلى خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ الظي ًخمحز مىازه  ؿها مً أعب٘  .بااٖل جدكيل جًاَع

، والهًاب الٗلُا، وؾلؿلت الجباٌ  اث َبُُٗت مخمحزة، وهي : الؿلؿلت الجبلُت الؿاخلُت والؿهٌى مجمٖى

ـت ؾاخلُت الضازلُت، ومىُلت الصحغاء الىب ري وحبالها. هما ًدخىي الؿاخل الجؼائغي ٖلى أهٓمـت بُئُـت وبدٍغ

 :أما مىازها فُمخاػ بثالزت أهىإ .كغب الغاباث

 .مىار مخىؾُي في الكماٌ

  .مىار قبه حاف في مىُلت الهًاب الٗلُا

  .مىار حاف أو صحغاوي ًسو حىىب البالص

  :ٍت ؾُاخُت قاملت، كمىا بالترهحز ٖلى الىلاٍ الخالُت جيىن لضًىا نىعة واضحت ًٖ الجؼائغ هغؤ وختى  

جخمحز اإلاىاَم الؿاخلُت في الجؼائغ بىٕى زغي زغاء الاعر الثلافي والحًاعي، خُث ًمىً  :املىاطق الضاحليت 0- 

 v:جىػَٗها ٖلى الىدى الخالي

ُـت وغابُـت،  :اإلاىُلت الؿاخلُت لللالتـــ  وهي جدخىي ٖلى هٓام بُئي، غابي ، وبدغي، وبدـحراث ، وزـغواث خُىاه

 .وزـغوة مائُت

  .ٖلى الؿاخل، وفيها مىاْغ عائٗت كلم 01خًحرة كىعاًا )بجاًت( جمخض ٖلى مؿافت  - 

ت  -مٗلض اللبائل -خًحرة جاػة - غثاإلاؿاخت البدٍغ  .لخُلٍؼ



ىُت للكىاوة -  ت الجؼع موالجبل الؿاخلي للكىاوة و  هكتار 411، وهي جمخض ٖلى الحًحرة الَى  جمٖى

ـتراف .الهغحرة...الخ ـت مـً الًـغوعي الٖا ـا حٗخـبر نهأل وخماًتها، بها وهـل هـظه اإلاؿـاخاث ٖبـاعة ًٖـ مىاكـ٘ بدٍغ

 .مـاصة زامـا ألي بلـض ٌؿعى ئلى نىاٖت ؾُاخُت خلُلُت واؾدثماع ؾُاحي مجض

 9لصحراويتاملىاطق اــ 1

 :مىاَم 05ًمىً جلؿُمها ئلى  مربع املليووي كلمجمخض ٖلى مؿاخت جفىق  .

سُـت لهـظه اإلاىُلـت يـمً الـترار الٗـالمي، وأهـم غ ـت والثلافُـت والخاٍع غصاًت)مُـؼاب(: نـىفذ اإلاٗـالم اإلاٗماٍع

ت مهمت مً بؿاجحن الىسُل نهامـض   .بـني ًؼكً، هما جدخىي ٖلى مجمٖى

ش مسخلف الثلافاث ووحىص اللإل اللضًمتأدرار -   .: حٗغف هظه اإلاىُلت بخاٍع

ىُت للُاؾُلي الـتي إليزي   : الُاؾُلي الىاك٘ في أكص ى الجىىب الكغقي، وحٗغف هظه اإلاىُلت بالحًحرة الَى

سُـت والثلافُـت ـغار ٖـالمي، وفيهـا هـل الٗىانـغ الُبُُٗـت خمـً َـغف الُىوؿـيى ه 1982ٖـام  نـىفذ مىـظ والخاٍع

عؾم وهلل  1500الـتي ججٗلهـا مىُلت ؾُاخُت بامخُاػ، فهي بمثابت مخدف َبُعي مفخىح ًخًمً أهثر مً 

 .حجغي 

وؿـمت مـىػٖحن ٖلـى اللهـىع  000.23بىثافـت ؾـياهُت جلـضع ب  مغب٘ولـم  000.168جمخـض ٖلـى مؿـاخت جىدوف9  

 . الُلماللضًمت، فهي قبه مخدف في الهىاء 

ىُت للهلاع التي جم اوكاؤها ؾىت  جمنراصت )الهقار(9 ؿها وزغو  1987جخمحز الحًحرة الَى ا الحُىاهُت تهبخًاَع

  vi.والىباجُت والىلىف التي حكيل امخُاػاث خلُلُت للؿُاخت حكهض ٖلى الاػمىت الغابغة

 (9املقوماث الحمويت ) الحماماث املعدهيتــ 2

ىُـت للضعاؾـاث الؿـُاخُت ئقغاف الـظي أٖـضه اللُـإ جدـذؾـاهم املخُـِ الغئِؿـي   ٖلـى  ENET اإلاإؾؿـت الَى

ً الخـىام وألاحاهـب مًـ اؾـخغالٌ  مىبـ٘ للمُـاه اإلاٗضهُـت ًىحـض  202اإلاؿخىي اللاهىوي في جمىـحن اإلاؿـدثمٍغ

 :مًٗـمها في قماٌ البالص، وهي مىػٖت هما ًلي

  .مىبٗا طا أهمُت مدلُت 136

ت 55   .مىبٗا طا اهمُت حهٍى

ىُت11    .مىبٗا طا أهمُت َو

 املعالم ألاثريت والتاريخيت للجسائر9 3



ت،  جىفغص  ـت، وحٗخـبر مـً بـحن الـضٌو الـتي جخـىفغ ٖلى اإلاىاَم ألازٍغ ت مخىٖى سُـت وخًـاٍع الجؼائغ بمٗـالم جاٍع

ت يمً الترار الٗالمي وهي  :وجٓهغ هظه الثروة في جهيُف الُىوؿيى لؿب٘ مىاَم أزٍغ

كلٗت بني  - .جُملاص - .لتحمُ - .جِباػة - .حي اللهبت في الجؼائغ الٗانمت - .مىُلت الُاؾُلي - . واصي محزاب

 .خماص

 : باليضبت للضكك الحدًدًـتــ 4

مدُـت مىحـىصة زهىنـا في الكـماٌ الجؼائغي )الهًاب  200مـؼوصة بدـىالي  كلـم 3111جخـىفغ الجؼائـغ ٖلـى 

 (الٗلُا

  املطـاراث واملـواوئ9 ــ5

ىُـت  08مُـاع صولي،  13مُـاع منهـا  53جمخلـً الجؼائـغ   لالؾخٗماٌمُاع  19مُـاع حهـىي،  14مُـاعاث َو

مُىــاء  17مُىـاء مخٗــضص الخـضماث و 13مُاعاث زانت باليكاٍ الُاكىي، أمـا اإلاـىاوئ فخبلــغ  04املحضوص و

 vii(للمدغوكاث)ؾىُىضة وأعػٍى 02رفُـه الؿــُاحي و للهـُض البدــغي ومـىاوئ نــغحرة للت

اإلاؿاخت وبٗض اإلاؿافاث بحن الجهاث في الجؼائغ واحؿإ مؿـاخت الهـدغاء  الىلل الجىي: هٓغا لكؿاٖتــــ 7 

ىـغ  63أنـبذ للىلـل الجىي أهمُت زانت ، خُث ًخيىن الاؾٌُى الجىي مً  َائغة مٗٓمها مً هـٕى بٍى

ا هلل  ت ؾىٍى ت الجؼائٍغ ألف ًَ مً  30ملُىن مؿافغ وهدى  6.3واًغبـام وجًـمً قـغهت الخٍُى الجٍى

مُاع صولي والباقي صازلي وحهىي أو زام ، أهمها مُاع هىاعي بىمضًً  12 مُـاع منهـا  55همـا ًىحـض  البًائ٘،

  viiiومُاع وهغان

 :ألاقطاب الضياحيت في الجسائرـــ 7 

ني لليكـاٍ البِئـي   أكُـاب ئحخماُٖـت وؾـُاخُت ، ئلى حاهـب اصعاج الــترار في  7خـضصث صعاؾـت املخُـِ الـَى

 :هي حخماُٖت، والؿُاخُت والثلافُت هظه ألاكُاب مً الغغب الى الكغق الحُاة الا 

سُت القطب الضياحي9 ت جاٍع كمل مىاَم أزٍغ  مثل مضًىت مىهىعة الؿُاخُت ،وهغان، جلمؿان، َو

كمل كغي ن ومىاَم َبُُٗت  القطب الضياحي9 قغقاٌ، جِباػة، الجؼائغ، بىمغصاؽ، مىُلت اللبائل، َو

 .وقىاَئ

كمل آزاعا عوماهُت، ومخاخف، وقىاَئ، وخًحرة كىعاًاالضياحيالقطب   .: بجاًت، حمُلت، ؾُُف، َو

ىُت إلاضًىت الُاعف وآزاعا عوماهُتالقطب الضياحي كمل الحًحرة الَى  : ٖىابت، كاإلات، ؾىق أهغاؽ، الُاعف، َو



كــمل الٗمــغان الهــدغاوي، وواخالقطــب الضــياحي . ــاث الىسُــل وواصي مُــؼاب، : غغصاًــت، جُمُمــىن، َو

 واللهــىع اإلاٗللت

ــم وػازــغ جىدؿــي  القطــب الضــياحي9 . الُاؾــُلي، أهلــاع، وهــى ٖبــاعة ٖــً مخدــف َبُٗــي، وئعر خًــاعي ٍٖغ

ىُت في ألاهلاع في جمجراؾذ أهمُت بالغت طاث أبٗاص مخٗضصة إلاا جؼزغ به مـً الىثـحر مـً ا لكـىاهض الحًحرة الَى

الُبُُٗـت الحُت ، التي ما ػالذ حٗبر ٖلى مضي آالف الؿىحن ًٖ أؾغاع الىحىص ؤلاوؿاوي والحُىاوي والىباحي في 

يـافت ئلى مىايـغ ألـف ؾـىت، باإل  12مـا كبـل الجىـىب الىبـحر، خُـث ٌٗـىص الـبٌٗ منهـا ئلى  هظه اإلاىُلت مً

  .فًل ٖاإلاُاَبُُٗـت زالبـت، مثـل غغوب الكمـ اإلاهىف ألا 

خي والحًـاعي اإلاخىـٕى املتاحـاث الضـياحيت في الجسائـرــ 8  : حؿـمذ اإلاؿـاخاث الُبُُٗـت والغنـُض الثلـافي، الخـاٍع

 :ٖـبر مسخلف مىاَم الجؼائغ، بمماعؾت حل اليكاَاث الؿُاخُت اإلاٗغوفت، ومنها

 الؿُاخت الؿاخلُت أو الكاَئُت.  - 

ت )الاؾخىكافُت الؿُاخت -  (الصحغاٍو

 الؿُاخت الصحُت أو اإلاٗضهُت. - .

ت -    .الؿُاخت الحًٍغ

 الؿُاخت الثلافُت أو الؿُاخت طاث الُاب٘ الضًني -

ايُت والكبابُت - .   .الؿُاخت الٍغ

ماٌ الؿُاخُت، مثل الهُض البدغي و  -  .ixلبري ئؾُاخت اإلاإجمغاث وألٖا

 الجسائر9مؤشراث الضياحت في  لثاملحور الثا

 ــ طاقاث إلاًواء الضياحي9

للض ٖغفذ َاكاث ؤلاًىاء الؿُاحي  التي جخىفغ ٖليها الجؼائغ جُىعاث مٗخبرة ، لىً هظا اإلاؿخىي ًبلى بُٗض 

ملاعهت م٘  مؿخىي الُاكاث التي جخىفغ ٖليها صٌو الجىاع ، فُاكاث ؤلاًىاء او اللضعة الاؾدُٗابُت للفىاصق كبل 

 عص الغبذ و الحهٌى ٖلى الٗمالث الاحىبُت،حٗخبر أخض اإلالىماث و ؤلامياهُاث التي حؿاٖضأن جيىن مىعص مً مىا

م لهم الٗضًض مً الخضماث لغاختهم و ، حٗخبر هظلً أخض اإلاإقغاث التي ٖلى حظب الؿُاح و ئًىائهم و جلض

ملحّى و هظا ما فلض ٖغفذ َاكاث ؤلاًىاء جُىعا  بىاؾُتها ًمىً كُاؽ مضي جلضم اللُإ الؿُاحي للبلض،

  : ًثبخه الجضٌو اإلاىالي

ىُت في الجؼائغ 1الجضٌو عكم   بُحن الحًحرة الفىضكُت الَى



 2016 2015 2014 فئت الخهيُف

ٖضص  ؾغٖضص ألا  ٖضص الفىاصق

 الفىاصق

 ضص ألاؾغٖ ٖضص الفىاصق ؾغٖضص ألا 

 6734 13 4242 08 4242 8 (*****فىضق)

 2810 12 1800 06 1600 5 (**** فىضق)

 7045 51 5829 39 5775 38 (***فىضق)

 4425 46 4605 46 4605 46 (**فىضق)

 11295 158 10639 149 10639 149 (*فىضق)

 8533 160 8406 156 8406 156 (*فىضق بضون )

 384 02 384 2 384 02 ** ؾُاخُت ئكامت

 313 01 313 01 313 01 * ؾُاخُت ئكامت

 ٌ  93 02 93 02 93 02 ** هؼ

 ٌ  30 01 30 01 30 01 *هؼ

في   16 01 16 01 16 01 هجىم 2هٌؼ ٍع

في   20 01 20 01 20 01 هجمت 1هٌؼ ٍع

 274 01 274 01 ـــ ــ هجىم 3كغي الُٗل 

 91 05 91 05 91 03 هٌؼ مفغوف وخُض الخهيُف

 426 10 426 10 426 10 هٌؼ ٖائلي وخُض الخهيُف

 170 06 170 06 170 06 مدُت اؾتراخت وخُضة الخهيُف

 9381 196 9381 196 9381 196 للفىضكت مسههت أزغي  هُاول

 55380 566 52886 555 52613 549 في طريق التصييف

 7420 1231 99605 1185 98804 1176 املجموع

 اإلاهضع مً ئٖضاص الباخثحن اٖخماصا ٖلى ئخهائُاث وػاعة الؿُاخت و الهىاٖاث الخللُضًت

ىُت في الجؼائغ،ان اإلاخب٘ لخُىعاث ــ ب ٖغفذ عجؼا في هُاول  الحٓحرة الفىضكُت الَى ًجضها أن في الامـ اللٍغ

ؤلاؾخلباٌ و ٖغاكُل هبحرة جدٌى صون ئهدؿاب الفىاصق لؿمٗت و نىعة عاكُت حٗىـ حىصة الخضمت التي 

و  عة الىنُت،به مً َغف الىػا الاهخمامتهمِل اللُإ بكيل عهُب و ٖضم  و ٌٗىص طلً ئلى ًفترى أن جخمحزا،

لىً م٘ الؿُاؾت الجضًضة اإلاخبٗت مً  و زاهىي و طلً بدىم وحىص كُإ املحغوكاث،أكُإ غحر خُىي  اٖخباعه

كبل الحيىمت بضأث في ئُٖاء زماعها و هظ مً زالٌ جؼاًض ٖضص مإؾؿاث ؤلاًىاء الؿُاحي بمسخلف أنىافها 

مً حضٌو أٖاله هالخٔ جؼاًض ملحّى ليل مً ٖضص الفىاصق و  2016ؾىت  .و في2014و  2013بحن اوازغ ؾىتي 

 .107420و  1231ألاؾغة ٖلى الخىالي لخهل ئلى أعكام حض هائلت 
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 2015 2014 الؿىىاث

 ٖضص الاؾغٖضص الفىاصق و  ٖضص الاؾغٖضص الفىاصق و  أهىإ الؿُاخت



اإلاإؾؿاث 

 اإلامازلت لها

اإلاإؾؿاث 

 اإلامازلت لها

 خًغي 

 خمامي

 صحغاوي 

 خمام مٗضوي

 مىاخي

872 

209 

60 

26 

18 

61012 

27962 

4547 

4259 

1825 

870 

230 

55 

21 

19 

62479 

30380 

3636 

3866 

1883 

 244 102 195 1 605 99 185 1 املجمٕى

 onsاملصدر مً إعداد الباحثين اعتمادا على الدًوان الوطني لإلحصائياث 

ت للؿُاخت ــ  ت بٗضص أؾغة كضع الحللض أُٖذ الاولٍى اصة كضعها 2014قي ؾىت  61012ا هًٍغ  1467 لخٗغف ٍػ

 27962الحمامُت ب جليها الؿُاخت أؾغة و طلً جبٗا لؿُاؾت حشجُ٘ الؿُاخت الضازلُت و 62479خُث بلغذ 

اصة كضعها  2015أؾغة ؾىت  30300و  2014أؾغة ؾىت   ,2338أي بٍؼ

 ثاهيا9 الليالي الضياحيت9

ئن اللُِالي  الؿُاخُت حٗىـ اإلاضة التي ًلًيها الؿائذ في البلض اإلاًُف و كض جسخلف اإلاضة مً بلض الى آزغ و 

ُت الخضماث  اإلالضمت والهضف من اإلاإزغة منها املحلُت و الضولُت باإليافت طلً خؿب الٓغوف اعة  هاالى هٖى  الٍؼ

 ه في الجضٌو الخالي:ًمىً جىيُدوهظا ما 

 ًمثل ٖضص اللُالي لغحر اإلالُمحن في الفىاصق 3الجضٌو عكم 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 367 845 مجموع العالم

 

936 631 

 

994 274 

 

837 812 

 

839 161 

 

الاجحاد 

 دولت 04الاوروبي

 

248 912 

 

ــ ـــــ   ــ

ــ ـــــ  ــ

ــ ـــــ ــ ــ ـــــ  ــ

 أمريكا الشماليت

 

11 546 

 

ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ  ــ

 أمريكا الالجيييت

 

2 918 

 

ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ  ــ

 آصيا

 

137 107 

 

153 464 

 

163 608 

 

189 914 

 

206 633 

 757 107 إفريقيا منها 

 

133 470 

 

151 265 

 

181 459 

 

206 633 

 

 املغرب

 

70 828 90 814 

 

95 326  

137 602 

140 019 



 onsاعتمادا على الدًوان الوطني لإلحصائياث المصدر من اعداد الباحثٌن 

 2013ـ 2011عا زالٌ فترة هالخٔ مً الجضٌو ان ٖضص الؿُاح غحر اإلالُمحن مً مجمٕى صٌو الٗالم قهضا جُى 

اصة غذ خُث بل اصة كضعها  2012 ئلى 20011ؾائذ مً  91264الٍؼ  2013ئلى  2012ىت ؾائذ مً ؾ 57643و بٍؼ

و  2014ح ؾىت اجم اهسفٌ ٖضص الؿُ وول هظا عاح٘ ئلى اجبإ الجؼائغ الؾتراجُجُت جىمُت اللُإ الؿُاحي ،

2015.  

 الخضفلاث الؿُاخُت:ثا: لزا

 . الخالي كيلال في مىضح فهى اإلاغخلت لهظه الؿُاخُت الخضفلاث ًسو فُما أما

 1102ـــ 1117في الجسائر ح 9 ًمثل جطور عدد الضيا0الشكل رقم 

 

 ت ، و البِئت وتهُئت ؤلاكلُمُاخاإلاهضع مً اٖضاص الباخثحن اٖخماصا ٖلى وػاعة  الؿ

ض اؾخلباٌ للضجم ٌ  عكم هى و ، % 13 جُىع  بمٗضٌ أي ، 2013 ؾىت في ؾائذ ملُىن  3 مً أٍػ  للؿُاخت ملبى

ت ٌ  الؿُاح ٖضص م٘ كىعن ما ئطا أما ، الجؼائٍغ  هظا جىوـ اؾخلبلذ خُث ، حضا يُٗف فهى وعةملجاا للضو

 1997 ؾىت اإلاغغب أما ، ؾائذ ملُىن  3 خىالي 1995 ؾىت مهغ اؾخلبلذ و ، 1990 ؾىت الؿُاح مً الٗضص

ض اؾخلباٌ الكلُلت البلضان هظه ٌٗتزم و ، ائذؾ ملُىن  03 اؾخلبل 2013 آفاق في ؾائذ ملُىن  12 مً أٍػ

  

 التي الكغل مىانب ًسو فُما للؿُاخت الٗاإلاُت اإلاىٓمت جلضًغاث خؿب و الكغل مىانب بسهىم و"

ٍغً اهجاػ ًإصي خُث ، الؿُاحي اللُإ ًىفغها  ، الؿُاخت كُإ في صائم مباقغ قغل مىهب ئخضار ئلى ؾٍغ

 و للؿُاخت الٗاإلاُت للمىٓمت الخلضًغاث وخؿب ، بالؿُاخت اإلاغجبُت ألاوكُت في مباقغة غحر مىانب زالر و

 57.600 هى 2013 آفاق الؿُاخت ؾخيكئها التي الجضًضة اإلاىانب ٖضص فان املخُِ في اإلابرمجت جلضًغاث

 ؾىت اًت في اإلاىجؼة الكغل اإلاىانب ٖضص بالخالي و ، مباقغ غحر قغل مىهب 172.500 و مباقغ قغل مىهب

 . x"قغل مىهب ألف230 هى 2013

 رابعا 9 إلاًراداث الضياحيت

 الصعبت بالعملت املداخيل جطور أــــــ 
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يي صوالع 520 ب كضع للؿائذ ؤلاهفاق مخىؾِ أن باٖخباع و ت ؤلاًغاصاث جلضًغ جم فلض ، 2002 لؿىت أمٍغ  الؿىٍى

ٌ  ًبِىه هما ، اإلاخىؾِ هظا أؾاؽ ٖلى 2013 آفاق  .الخالي الجضو

  الصعبت العملت مً املداخيل جطور :1الشكل رقم 

 

 املصدر مً إعداد الباحثين اعتمادا على على وزارة  الضياحت ، و البيئت وتهيئت إلاقليم

ض 2008/2013حكحر البُاهاث أن اإلاضازُل الؿُاخُت اإلاخىكٗت للفترة  ت/ بىجحرة جٍؼ  أقاعث خُث ، مدؿاٖع

 في صوالع ملُىن  485 واهذ بٗضما ، صوالع ملُىن  1313 بلغذ 2013 ؾىت الؿُاخُت ؤلاًغاصاث أن الىنُت الىػاعة

اصة أي ، 2008 ؾىت  2008 ؾىتي زالٌ أهه ًىكف الىاك٘ لىً و ، ؾىىاث 05 زالٌ صوالع ملُىن  828 بملضاع ٍػ

 ملُىن  300 جدلُم جم 2008 ؾىت زالٌ أن خُث ، الؿُاخُت ؤلاًغاصاث مً اإلاغحىة الىدُجت جدلم لم 2009 و

 ملُىن  262 و 2008ؾىت صوالع ملُىن  185 بملضاع عجؼ هىان أن أي ، 2009 ؾىت صوالع ملُىن  330 و ، صوالع

ُت ئلى ئعحاٖه ًىمً و ، الجؼائغ في مخىايٗا مؼاٌ الؿُاحي ؤلاهفاق أن ٖلى ًضٌ هظا ، 2009 ؾىت صوالع  هٖى

 الؿُاح جفًُالث جىافم الخضماث واهذ فيلما ألاقُاء هظه مثل م٘ ًخفاٖل الؿائذ ألن ، اإلالضمت الخضماث

 .أهثر لإلهفاق بالؿُاح صفٗذ ولما

اث )ٖملُاث ألاؾفاع و الخضماث(  ب ـــ جُىع محزان اإلاضفٖى

اث باليؿبت للضٌو اإلاؿخلبلت مً زالٌ ما جطخه مً ٖائضاث ؾىاء " حٗمل الؿیاخت ٖلى جدؿحن محزان اإلاضفٖى

ن اإلاضازیل مً الٗملت الهٗبت أهبر أو حؿاوي وؿبت ٖلى قيل اؾدثماعاث أو عؾىم أو يغائب، فٗىضما جيى 

اث ٖلى مؿخىي الاكخهاص  45زغوج الٗملت ألاحىبیت، فان عنیض هظا  اإلاحزان یيىن ٖامال لخىاػن محزان اإلاضفٖى

ني  و للخىيیذ أهثر فان هظا الخأزحر یخدضص باللیمت الهافیت للمحزان الؿیاحي، ووؿبتها ئلى الىدیجت  .الَى

ؾلبیت الصافٌة للمٌزان التجاري  للمحزان الخجاعي ؾىاء واهذ ئیجابیت أو ؾلبیت، فاطا واهذ الىدیجتالهافیت 

وواهذ الىدیجت الهافیت للمحزان الؿیاحي ئیجابیت، فاهه كض یغحر العجؼ في اإلاحز ان الخجاعي ئلى فائٌ أو یسفف 

یجابیت وواهذ الىدیجت الهافیت للمحزان مىه ٖلى ألاكل، أما ئطا واهذ الىدیجت الهافیت للمحزان الخجاعي ئ
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الؿیاحي ئیجابیت ، والجضٌو الخالي یىضح أیًا فانها حٗؼػ الىدیجت ؤلایجابیت املحللت في اإلاحزان الخجاعي ويٗیت 

 xi"اإلاحزان الخجاعي الؿیاحي للجؼائغ

 .)عملياث ألاصفار وخدماث( 9 ًمثل ميزان املدفوعاث الجسائري 3الجدول 

 

 زضماث

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 613,0 3 ئًغاصاث
 

3 909,8 

 
3 765,6 

 
3 986,0 

 
3 532,3 

 
3 457,4 

 

 هفلاث

 

11 856,1 
 

11 972,2 10 802,9 10 668,6 11 702,7 10 966,0 
 

 508,6 7- 170,4 8- 682,6 6- 037,3 7- 062,4 8- 243,1 8- عنُض

 303,7 258,3 230,3 196,4 208,3 219,1 ئًغاصاث أؾفاع

 676,7 612,1 410,2 427,8 501,7 574,3 هفلاث

 373,0- 353,8- 179,9- 231,4- 293,4- 355,2- عنُض

ني لإلخهاء اإلاهضع مً ئٖضاص الباخثحن اٖخماصا ٖل  onsى الضًىان الَى

اث مً زالٌ جلضًمها مىخجا ؾُاخُا  ٖلى الغغم مً أن" ا الؿُاخت حؿاهم في جدؿحن محزان اإلاضفٖى جهضًٍغ

حضًضا مىافؿا ، خُث أهه هدُجت لخسفحز الُلب ٖلى الؿل٘ و ٖلى الخضماث الترفيهُت ، فان ؤلاهخاج اإلالي مً 

هظه الؿلٗت و الخضماث كض ًؼصاص بهىعة جمىىه مً الخىك٘ بىفغاث اكخهاصًت و بالخالي ًمىً جهضًغ بٌٗ 

اث الؿیاحي الجؼائغي یكهض عجؼا مالیا أن محزان اإلاضف لىا مً زالٌ الجضٌو یدبحنلىً ،xii" هظه الؿل٘ ٖى

وزؿائغ مخىامیت، وهظا ما یٗىـ يٗف حؿیحر هظا اللُإ، بالغغم ما جلىم به الضولت مً حهىص في ؾبیل 

 .جغكیخه، ٖىـ بٌٗ الضٌو التي هجحذ في جدلیم جىمیت ؾیاخیت خلیلیت ومً بحن هظه الضٌو مهغ

 

 

 

 

 

 

 :الخاجمت



ذ هفي الاكخهاص الٗالمي بٗــضما وا ئلى ان الؿـُاخت أنـبدذ حكيل نـىاٖت هامت في زخام هـظه الضعاؾت جىنلىا

ٌ في ـا صوع فٗـاـً، خُث ان لهمالغػق واإلاٗغفت وألا  ًٖميان ئلى أزـغ للبدـث  الخىلل مًٖبـاعة ٖـً وكاٍ ٌٗـني 

خجلى طلـً مـً زـالٌ مؿاهمتها في  ُـت للـضٌو ٍو اث وجىفحر حن مُجدؿالخىمُـت الاكخهاصًت والاحخماٖ ـؼان اإلاـضفٖى

 .فغم ٖمل وجدلُم ئًغاصاث بالٗملت الهٗبت

ؤلامياهاث الؿیاخیت الثلافیت والُبیٗیت التي جملىها الجؼائغ ال جؼاٌ جدخل مغاجب صون اإلاؿخىي في  لىً عغم ول

اعص البكغیت، هظا اللُإ الحؿاؽ، باإليافت للمغاهؼ اإلاخضهیت التي جدخلها في ما یسو الىعي الؿیاحي، اإلاى 

الم الؿیاحي، باإليافت لًٗف الخأهیل  یت ويٗف صوع ؤلٖا وطلً لٗضة ٖىامل منها هلو خمالث الخٖى

والخيىیً الؿیاخیحن للمىاعص البكغیت، ول هظه الىلائو اوٗىؿذ ؾلبا ٖلى مغصوصیت الؿیاخت ويٗف 

 .الاكخهاصًتمؿاهمتها في الخىمیت 

 التوصٌات

ئليها مً زالٌ هظه الضعاؾت ، ًمىً َغح هظه الخىنُاث و طلً مباصعة مىا لخىحُه  ىاءا ٖلى الىخائج اإلاخىنلب

غ هظا اللُإ و جغكُخه  اللُإ الؿُاحي الجؼائغي ، و ئعاصة مىا لخٍُى

 لغحٕى ئلى ججاعب البلضان الؿُاخُت و الاؾخفاصة منها ، زانت الضٌو املجاوعة و التي جملً هفـ ا

و في هثحر مً ألاخُان هملً أخؿً منها ، ئط أزبدذ هظه الخجاعب ليل مً ؤلامياهُاث اإلاخاخت لضًىا ، 

مهغ ، جىوـ و اإلاغغب هجاٖتها في خىى اإلاخىؾِ ، مما حٗل منها كبلت للٗضًض مً الؿُاح ألاحاهب 

ومً بلضان مسخلفت ، و كض بُيذ هظه الخجاعب أن حىصة الخضماث اإلالضمت و خؿً الًُافت ًلٗب 

اصة ت  صوعا مهما في ٍػ اؾخلُاب ٖضص الؿُاح ، و هظه الىلُت مً ئخضي الىلائو الؿُاخت الجؼائٍغ

 وحب جضاعهها

  ت الضازلُت ، ئط حٗخمض الىثحر مً الضٌو ٖلى الؿُاخت الاهخمام الفٗلي والحلُلي بالؿُاخت الجؼائٍغ

يا و اؾترالُا ، و طلً مً زالٌ حن صازل بلضهم  - : الضازلُت وأمٍغ ، ئط ًؼوع جثبُذ الؿُاح الجؼائٍغ

ض مً ملُىن ؾائذ حؼائغي  ا أٍػ  جىوـ فلِ ؾىٍى

  ٘حٗل مً املجخم٘ الجؼائغي مجخم٘ ؾُاحي و: طلً مً زالٌ وكغ زلافت ؾُاخُت لضي أفغاص املجخم

لخمىُىه مً اخخًان ألاوكُت الؿُاخُت ، باإليافت ئلى حٗله ًفغق بحن ما هى ؾائذ و ما هى يُف ، 

ًؼاٌ في هثحر مً ألاخُان ال ًفغق بحن ما هى ؾائذ الظي ًجلب  خُث أن الفغص الجؼائغي الُىم ما

، فٗىى جدهل (الخىلل..الخ الٗملت الهٗبت و الًُف الظي ًمىً الخىفل بخيالُفه )اإلابِذ و

 هظا ًلل ؤلاهفاق الؿُاحي للؿُاح ألاحاهب  ئًغاصاث بالٗملت الهٗبت هدهلها بالٗملت املحلُت ، و

 -  يغوعة مغاحٗت أؾٗاع الخضماث الؿُاخُت اإلالضمت ، ئط حٗغف أؾٗاع هظه ألازحرة غالءا فاخكا في

الجؼائغ ، وأؾٗاع ؤلاًىاء في الفىاصق ، و أؾٗاع اإلاُاٖم ، هظا ما ًثلل واهل الؿائذ الجؼائغي في 



ً لغغى الؿُاخت و  ه ، أو جز الخجدمل هظه الىفلاث ، وبالخالي الٗؼوف ٖلى الخىلل بحن أعحاء الَى

 .الخفىحر في حغُحر الىحهت الؿُاخُت ئلى صولت أزغي 
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