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  :الورقة البحثيةعنوان 

 المؤشرات االقتصادية للسياحة في الجزائر في ظل تقلبات أسعار البترول 

  

 جامعة عبد الحميد ابن باديس ـ مستغانم ـ...............................االستادة بودية سعاد   :من اعداد

 .مركز الجامعي بتموشنت ال ..........................اسماعيل مراد: الدكتور              

       جامعة عبد الحميد ابن باديس ـ مستغانم ـ...............................دواح عائشة  :االستادة    

  :الملخص

 ذلك فعالة، سياحية حبركة تتصف اليت للدول بالنسبة االقتصادي للنمو مهم عامل احلايل الوقت يف السياحة صناعة تعترب
 وطنية صناعة وإمنا فقط ترفيه ليست السياحة وأصبحت املدفوعات، ميزان رصيد وحتسني القومي الدخل زيادة يف متساه السياحة ألن
، وبالتايل التهيئة احلضرية تساهم أيضا يف تفعيل القطاع السياحي وإبراز صورة واملواطنني البلد صاحل لغرض واستثمارها هلاالاستغ  يتم

  :يف البحث هذا إشكالية تتمثل سبق ما على وبناء .يذهنية للسائح االجنيب أو احملل

  ؟ المؤشرات االقتصادية للسياحة في الجزائر في ظل تقلبات أسعار البترولهي ما 

  .التنمية االقتصادية، العمالة، الصادرات، الناتج احمللي اإلمجايل السياحة ، : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

     It is the tourism industry at the present time is an important factor for economic growth for 
countries that are characterized by effective tourist movement, because tourism contributes to 
increase national income and improve the balance of the balance of payments, and has become a 
tourism is not only entertainment but a national industry are exploited and invested for the benefit 
of the country and the citizens, and therefore urban configuration also contribute to the activation 
of the tourism sector and to highlight the mental image of the foreign or local tourists. Based on 
the above, it is problematic in this research: 
To what extent urban setting contribute to the activation of the tourism sector in Algeria 
for economic development? 
Key words: tourism, employment, exports, GDP, economic development.  

  

  . ةـــدمــالمق
 ، العامل دول ا كل تم اليت الصناعات أهم من الثالثة األلفية بداية و العوملة عصر يف السياحة صناعة أصبحت لقد

 اإلنسان يف يصل لكي السبل أحسن وأا ، لإلنسان والوجداين احلسي االرتقاء و الفكري الثقافة والبنيان من يتجزأ ال جزء ضحتفأ
  . املر دودية و اإلنتاجية رفع و واإلبداع وقالتف إىل عمله

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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 يف أخذت اليت احلكومات طرف من عاليا اهتماما و مرموقا مكانا وحتتل الدول اقتصاديات يف هاما دورا السياحة تلعب
 السياحي إلنفاقا وكذا األجنيب النقد من اإليرادات زيادة من خالل االقتصادية التنمية يف يسهم الذي السياحي القطاع وتنمية تطوير

 .وخدمات سلع من إليه حيتاج مبا السياحة قطاع تغدي اليت القطاعات من عدد تنمية يف يساهم االستثماري
 حقيقي مورد السياحة وأصبحت اهلائل التكنولوجي التطورمع  األخريين العقدين يف سيما السياحة تطورت فقد وهكذا

 النشاط أن بل الشغل مناصب وتوفري البطالة على والقضاء القومي الدخل يف مهةاملسا حيث من الدول من كثري يف البرتول ينافس
 تعىن وعاملية وإقليمية حملية منظمات أسستوألمهيتها  ، البناء وقطاع الغدائية والصناعات كالزراعة أخرى قطاعات يف يؤثر السياحي
 . اجلوانب كل من بالسياحة

 يئة خالل من السياحي النشاط بتنمية الدول املتطورة اعتنت االقتصادي النمو دةزيا يف السياحة تلعبه الذي للدور ونتيجة
 فضال على عديدة ودول وإسبانيا وأمريكا ففرنسا وأكادميية متخصصة علمية أساسية ودراسات هياكل من لذلك املناسب اجلو

 السياح عدد يف األوىل املراتب تتبوأ جعلها مما نساناإل صنع من مقومات ذلك على زادت لديها املتوفرة السياحية املقومات استغالل
  . السياحي والدخل

 الطبيعية املقومات رغم عديدة دول يف ينعدم يكاد بل كايف غري لكنه ما حد إىل القطاع هذا استغلت وإن الثالث ملالعا دول
 مستوى وحتسني تطوير عل عملوال احملروقات عن بديال اعتباره و القطاع هلذا االهتمام إعطاء عليها حيتم ما وهو ا تزخر اليت

 يف التفكري من بداية تامة راحة يف السائح وجعل السياحي بذاجل زيادة يف يسهم أن شأنه من ما وكل بالسياحة الصلة ذات اخلدمات
 . اخلدمة يف وفناء نبل بكل هدفا وأمواله ملكا وجعله الوطن مغادرة غاية إىل السياحة

 أصقاع كل من للسياح قبلة جتعلها أن يفرتض هائلة طبيعية سياحية مبقومات تزخر اليت الثالث العامل دول من واحدة اجلزائر
 فالسياحة ، عليه يكون أن يفرتض عما بعيدا الدولية السياحة من اجلزائر ونصيب منعدمة تكون تكاد فيها السياحة أن غري ، ملالعا

 عليها واالعتماد تطويرها على العمل وجب هلذا ، االقتصادية التنمية عملية يف مهم ردو  تلعب الكلمة مبعىن تصديرية صناعة أصبحت
  .حديثة وتقنيات علمية بطرق يسري حيوي كقطاع السياحي القطاع اعتماد خالل من للبرتول كبديل

 :و من كل هذا نصوغ اإلشكالية التالية 
  ؟ بات أسعار البترولالمؤشرات االقتصادية للسياحة في الجزائر في ظل تقلهي ما 

  :ولتبسيط هذه اإلشكالية قمنا بطرح جمموعة من الفرضيات 

 .تساهم التهيئة احلضرية يف تفعيل القطاع السياحي يف اجلزائر  •
 .بل ضرورة جللب الثروة  اقتصاديالسياحة ليست خيار   •
 .تعاين السياحة اجلزائرية من ميش كبري   •

 : البحث أهمية -

 تربز وعليه الوطين الدخل يف املسامهة شأنه من اقتصاديا بديال أصبح السياحي القطاع كون يف دراسةال هذه أمهية تكمن
 يف حبثنا أمهية تربز كما ، وتكاملها تراكمها خالل من السياحي القطاع تطوير على املساعدة يف األكادميية الدراسات هذه مثل أمهية

 . اجلزائر يف السياحي القطاع تشريح متكيننا
 : البحث أهداف - 
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 . العاملي االقتصاد يف السياحة أمهية تزايد إظهار •
 األداء لضعف احلقيقة األسباب معرفة حماولة السياحة منها تعاين اليت واملشاكل اجلزائر يف السياحي العرض حتليل •

 . اجلزائري السياحي
 . ااورة ولبالد ومقارنتها اجلزائر يف اجلديدة السياحية املشاريع على الضوء تسليط •

  :مبحثني أساسيني  إىلمت تقسيم البحث  :تقسيم البحث - 

 .نشأا  ومراحل السياحة ماهية : األول املبحث •
  .للسياحة  ةاالقتصادياملؤشرات ا:املبحث الثاين  •

 : تهانشأ ومراحل السياحة ماهية : األول المبحث

 اإلملام بعد تطويرها على والعمل ا االهتمام وجب ضرورة بحتأص بل ، أخرى خيارات على تفضيله وجب خيار السياحة تعد مل
  .ا  املتعلقة املفاهيم بكل

   :السياحة تعريف : األول المطلب
 العامليني السياحة خلرباء الدولية اجلمعية رئيس هونزمييز السويسري العامل عرفها*
 وال دائمة إقامة إىل يتحول ال حبيث ما مكان أجنيب يف لشخص تةمؤق وإقامة سفر على ترتتب اليت والظواهر العالقات جمموع بأا "

 "  )1(للشخص األجنيب رحبا حيقق بنشاط ترتبط
 غداء ، مداخن بدون الصناعة ، املتكاملة الصناعة ،أو واملركبة املتداخلة أوالصناعة ، العشرين القرن صناعة أا على عرفها من وهناك* 

 من رافدا أيضا ومتثل بني الشعوب واحلضاري الثقايف لالتصال مساعدا عامال السياحة وتعد والعشرون، القرن الواحد برتول أو الروح
  .)2( منها سيما اخلدماتية القطاعات خمتلف يف العمل على الطلب روافد

  :)3( السياحة أنواع : الثاني المطلب
  : يلي ما يف تلخيصها واليت ميكن هاعلي املعتمد التقسيم معايري حبسب تتعدد السياحة من أنواع عدة هناك

) حملية (وهناك سياحة داخلية ) خارجية ( سياحة دولية  مهاهناك نوعان أساسيان  والحدودأنواع السياحة على أساس الموقع  - أ
          .كإقليم أمريكا الالتينية وشرق آسيا: وهناك نوع آخر يُعرف بالسياحة اإلقليمية

                                         

  14 ص ، 2006 ،،اجلزائر  قسنطينة جامعة ، ماجيسرت رسالة ، السياحية املشاريع متويل يف البنوك دور ، صديقي سعاد: 1
  .22 ص 2007 .،1ط ، اجلزائر ، والتوزيع للنشر التنوير دار ، السياحة ، خالد كواش: 2

قايد مروان صحراوي،التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي،مذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص علوم التسيري،جامعة أيب بكر بل : 3

 .32-28 ،ص ص2012- 2011،تلمسان،
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وهي سياحة تتم على مدار : هناك سياحة دائمة: س فترة إقامة السائح وخصائص المنطقة السياحيةأنواع السياحة على أسا - ب
  .تقتصر على فرتة من السنة كالسياحة الصيفية أو الشتوية: وهناك سياحة مومسية) سياحة ثقافية، دينية(السنة 

  :توجد ثالثة أنواع هي: أنواع السياحة على أساس مناطق الجذب السياحي - ج

  وتشمل هذه السياحة زيارة األماكن التارخيية واملواقع األثرية والدينية واملتاحف، وهذه : ياحة ثقافيةس •
  . السياحة غالباً ما تكون دائمة إذا ما توافرت الظروف املناخية املالئمة حلركة السياح وتنقالم

،علمية، ةتروحيي(ومتنوعة األغراض ) امة مناخية ، نباتية ، طبيعية ،ع(وهي سياحة متعددة الوجوه : سياحة طبيعية •
  .ولكن يُعد املناخ عنصرها األساسي وحمركها الفّعال) إستشفائية 

وهي سياحة متعددة اجلوانب، فهي سياحة عالقات اجتماعية وسياحة ترويح وترفيه عن النفس : سياحة اجتماعية •
  .ورمبا تكون سياحة املدن ضمن هذه السياحة

وسياحة ثقافية، وسياحة عالجية، ودينية، ورياضية، وسياحة املؤمترات،  تروجييةهناك سياحة : أساس الهدف أنواع السياحة على -د
  .وسياحة رجال األعمال

  ).جمموعات سياحية(عائلية أو فردية وقد تكون مجاعيةهناك ثالثة أنواع سياحة : أنواع السياحة على أساس التنظيم -ه
سنة، وسياحة الناضجني )30-16(سياحة الشباب بني : هناك ثالثة أنواع أيضًا هي: السياح أنواع السياحة على أساس أعمار - و

سنة وسياحة هؤالء تزداد أمهيتها كلما ازداد الوعي  60أي سياحة من جتاوز ) املسنني(سنة،  وسياحة كبار السن ) 60-30(بني 
  .الصحي وطال عمر اإلنسان

ك السياحة اجلوية عن طريق الطريان، والسياحة الربية عن طريق السيارات والقطارات، هنا: أنواع السياحة حسب وسيلة النقل - ز
وهناك نوع جديد من السياحة ُيسمى سياحة الفضاء وهذه السياحة حمصورة حّىت اآلن  واليخوتوالسياحة البحرية عن طريق السفن 

  .ببعض األشخاص القالئل جداً حيث تكلف الرحلة ماليني الدوالرات
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  . السابقة املعلومات على باالعتماد الباحثة إعداد من : لمصدرا
  

   :)4(  السياحة دوافع : الثالث المطلب

 تابع السياحة فنوع األنواع حمددة الدوافع وتكون سياحي بنشاط يقوم شخص جعلت اليت احلقيقية األسباب ، السياحة بدوافع يقصد
 : يف السياحة دوافع إجياز وميكن لدافعها

 و للمسلمني بالنسبة الصحابة وأضرحة والعمرة احلج مثل األديان من دين كل يف املقدسة األماكن زيارة أي : الدينية لدوافعا-1
 . للمسيح بالنسبة الفاتيكان دولة زيارة
 ومشاهدة لثقافيةا احلفالت ، املهرجانات ، العامل يف املهمة األحداث بعض ملشاهدة وتكون : وتعليمية وثقافية تاريخية دوافع-   2

 حياة على لإلطالع أو باجلزائر ومجيلة ومتقاد األردن ، والبرتاء مصر يف األهرامات زيارة مثل األثرية واملواقع القدمية التارخيية اآلثار
 يف كثوريفال العامل يف املشهورة احلضارية املواقع بعض زيارة وكذا والعلم املعرفة لغرض أو والثقافية اإلجتماعية حيام ومنط اتمعات

 . نيويورك يف احلرية ومتثال فرنسا

                                         

  . 35،ص 2007 ، عمان ، املعرفة كنوز دار ، 1 ط ، السياحة صناعة ، مقابلة حممود أمحد : 4
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 العامل يف اجلميلة واملناطق الشواطئ سواحل وعلى اهلادئة األماكن يف الفراغ أوقات قضاء : والترفيه واالستجمام الراحة دوافع-  3
 . الرتفيه أو املدن وصخب الروتيين اجلو من واهلروب

 : الصحية الدوافع- 4 
 وقضاء الصحراء رمال أو املعدنية احلمامات يف للعالج أو اإلستطباب أو االستشفاء دافع حتت السياحي بالعمل الفرد يقوم ما غالبا

 . منه عوجل مرض من واالسرتخاء للنقاهة أوقات
 : عرقية دوافع- 5 

 واألحباب الوالدة مكان وزيارة األسرية الروابط جتديد يف يرغبون الذين أوطام عن والغرباء املغرتبني عند الدافع هذا يكون ما وغالبا
 . اهلجرة قبل األصلية اإلقامات يف واألصدقاء

 : رياضية دوافع-  6

 القدم كرة يف العامل وكأس األوملبية كاأللعاب مشاهدا أو رياضية دورة يف كاملشاركة رياضي بنشاط القيام إىل يهدف السائح كان إذا
 . حبت رياضي دافعهم سياح هلا املنظم البلد يستقطب ما غالبا اليت
 : اقتصادية دوافع- 7

 يف تتحكم اليت االقتصادية الدوافع من تعد ما بلد يف السياحية اخلدمات أسعار اخنفاض وكذا الصفقات وإبرام التجارية باألعمال القيام
   : التايل البياين لرسما يف السياحة دوافع تلخيص وميكن ، السياحي بالنشاط للقيام سببا تكون أو السياح عدد تدفق

  
  

  . السياحة دوافع أهم يبني :2رقم الشكل

 
 

 36 ،ص 2007 ، عمان ، املعرفة كنوز دار ، 1 ط ، السياحة صناعة ، مقابلة حممود أمحد : المصدر
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  :السياحي النشاط أثار :الرابع المطلب

  :)5(للسياحة اإليجابية اآلثار:أوال- 
 : التالية النقاط يف للسياحة اإلجيابية اآلثار إجياز حاولنا

 . القومي الدخل وزيادة ما دولة يف أساسي مورد السياحة تكون وأحيانا الوطنية اإليرادات يف املسامهة •
 . الشغل مناصب توفري يف السياحة تساهم •
 القيام أثناء يناآلخر  مع االتصال عن الناجتة والعطاء األخذ عملييت خالل من االجتماعية الروابط وتوسيع خلق على تساعد •

 . للسياح كمستقبل أو كسائح سواء السياحية بالعملية
 . الوطين والتكامل اهلوية حتديد على السياحة تشجع •
 .الثقايف التبادل وتنشيط احلضاري الرتاث إحياء على السياحة تعمل •
 الصناعات (بالسياحة املرتبطة هنوامل واحلرف للفنون بالنسبة والتطور النمو على واملساعدة التعلم عملية تسريع من متكن •

 ).التقليدية
 الغنية خصوصا أجنبية دول من بسياح األمر يتعلق ملا خاصة الصعبة العملة من العائد زيادة يف السياحة تساهم ذلك من وأهم •

 . منها
 .القائمة التحتية البىن وحتسني وتطوير وجديدة حتتية بىن خلق تضمن •
  .احمللية واملنتجات املوارد روتطوي االقتصاد تنويع على تساعد •
 .املضيفة اتمعات داخل شاملة تنمية لنشر ناجحا سبيال تعترب •
 .الذات مشاعر وحتسني والثقافية، التعليمية املكتسبات توسيع •
 .حتسينها و البيئة محاية •
 .استخدامها احملليني للسكان ميكن اليت و الرتفيهية السياحية املرافق تُوفر •
 .غريها و والسياسية والعنصرية و الطبقية، و الثقافية، و واالجتماعية و اللغوية جزاحلوا مجيع كسر •
 .العامل إحناء مجيع يف املضيفة اتمعات عن اجيابية صورة ختلق •
 .العاملي اتمع يسمى ما خلق على تشجع •
 .يلالدو  السلم و التفاهم تعزز •

  
  
  

                                         

5 : Carles R.Goeldner & J.R. Brent Ritchie, "Tourism Principles , Pracitices, Philosophies" , Eleventh edtion 

, Published by wiley & Sons , Inc Hoboken, NewJersey(2009), P 31. 
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   )6( للسياحة السلبية اآلثار : ثانيا

 البيئة احنطاطو  القوية يف الضعيفة احلضارة وانصهار احلضارات صراع يولد مما الشعوب بني التداخل نتيجة الوطنية ويةاهل فقدان •
 . الثقافية

 . ملواطنيها املادية إمكانياا مع تتناسب ال للسياح املستقبلة النامية الدول لدى استهالكية عادات ظهور •
  . الفالحي اإلنتاج تقليل يف يسهم ما وهو الفالحية األراضي حساب على غالبا يكون السياحي التوسع •
 .للمواد الزائد الطلب تطور •
 .التضخم نسبة ارتفاع •
 . متوازنة غري اقتصادية تنمية خلق إىل تؤدي أن ميكن •
 . األسر هليكل ديد فهي ،االجتماعية املشاكل خلق •
  .املادي و الطبيعي باحمليط املساس و التلوث انتشار •
 .غريها و القمار و الدعارة، و كاجلرمية، االجتماعية اآلفات انتشار من تزيد •
 تواجهها أن ميكن اليت لألزمات نتيجة السياسية و ،االقتصادية للتغريات التعرض إمكانية من تزيد •
 .املضيف اتمع يف الصراعات ختلق •
  . احملليني السكان بني األوبئة و األمراض انتشار يف سببا تكون أن ميكن •

  . للسياحة االقتصادي الدور: الثاني المبحث

ال  التقليدية املقاييس إن للسياحة األعلى الس ويقول االقتصاد العاملي على السياحة تأثري حساب الصعب من اخلرباء يقول
 ، القطاعات األخرى لىع السياحة تأثري تتجاهل فقط املباشر على اإلنفاق املبنية احلسابات ألن السياحة ملسامهة كاملة صورة تعطي
 دوالر ليونم 3200حنو  إىل يصل السياحة من العاملي الدخل بأن القول ،ميكن إضافتهما حالة ويف ، التجزئة وحمالت املطاعم مثل

  . العامل لدول الناتج احمللي إمجايل من % 11 حنو أي سنويا
  : العالمي االقتصاد في السياحة دور: األول المطلب

 اجلديرة االجتماعية و االقتصادية الظواهر أبرز أحد العاملي الصعيد على السياحي النشاط يشهده الذي السريع النمو صار قدل
 تقدير مت حيث ، األمهية و احلجم حيث من الدولية االقتصادية القطاعات أنشط و أهم بني من أضحت السياحة فصناعة ، باالهتمام

 اليت م 2010 بسنة مقارنة % 4,4 ب  قدرت بزيادة هذا و م، 2011 سنة اللخ سائح مليون 980 ب العامل يف السياح عدد
 العام السياح يف عدد وصول خبصوص العاملية السياحة منظمة تتوقعه ما جانب إىل هذا سائح، مليون 939خالهلا  السياح عدد بلغ

 .7   2011ةبالسن مقارنة % 4 إىل 3 حبوايل تقدر منو بنسبة ذلك و ، سائح مليار إىل م 2012

                                         

6 : Charles R.Goeldner & J. R. Brent Ritchie (2009), Ibid, P 32. 
  .العاملية السياحة ملنظمة الرمسي املوقع 7
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 األخرى املكونات يف النمو معدالت يفوق مبا السياحية العائدات منو معدل ارتفاع إىل العاملية اإلحصائيات تشري كما
 يف مساهم قطاع أكرب ثاين احلاضر يف تعترب  إذ مستقبال، الدولية التجارة جماالت أكرب الدولية السياحة سيجعل مما ، العاملي لالقتصاد

 إمجايل من % 9 قدرها بنسبة و -العاملي احمللي الناتج إمجايل من % 11 ب يساهم الذي - البنوك قطاع بعد العاملي لياحمل الناتج
 16 بنسبة تساهم أا حني يف ، % 8.5 مسامهته تتعدى ال الذي السيارات صناعة قطاع على بذلك متقدمة العاملي، احمللي الناتج
 شكلت قد والعاملي ، احلكومي اإلنفاق إمجايل من 9,6 %بنسبة و ، العاملي االستثمار من % 7 ب و ، العاملي االستهالك من %

 فرصة مليون 200 حوايل وفرت و اخلدمات، و السلع من العامل صادرات إمجايل من 8 %إىل 7 حوايل العاملية السياحة إيرادات
  . العامل يف العاملة القوى إمجايل من % 11 يعادل ما أي عمل،

 عام دوالر بليون 532 السياحية قيمة الصادرات بلغت حيث الدولية التجارة يف ريادية تعترب السياحية الصادرات أن كما
 2006 لسنة للسياحة للمنظمة العاملية السنوي التقرير حسب وذلك ، 1998

  : في الجزائر االقتصادتنمية دور السياحة في : المطلب الثاني

 إمجايل من % 0.24 ال يتجاوز م 2011 سنة اية حىت كان الذي و الدولية والتدفقات السياحية السياحة من اجلزائر نصيب أن
 العاملية كما السوق السياحية ثلث يفوق ما يستقطب الذي املتوسطي السوق يف تقع أا من الرغم على وذلك يف العامل التدفقات

 ما يشغل وأنه ، جممله من % 4 السنة نفس يف بلغت للبالد احمللي الناتج  اجلزائري يف السياحي القطاع مسامهة أن إىل اإلشارة جتدر
 صناعة الذي مييز الكبري التأخر على كلها تدل األرقام هذه فإن العموم على و ، املستخدمة البشرية  القوى من إمجايل % 3.6 نسبته

  . املتميزة خصوصا اجلوار دول و عموما، سياحيا الرائدة األخرى بالدول مقارنة يف اجلزائر السياحة
  

  : )8( الوطني الدخل في المساهمة-1 -

  : التايل اجلدول يف مبني هو كما جدا ضعيفة اخلام الداخلي الناتج يف السياحي القطاع مسامهة نسبة تبقى للجزائر بالنسبة
  .2008ـ 1999الخام الداخلي الناتج في السياحي القطاع مساهمة نسبة تطور يبين :1رقم جدول

 
مروان صحراوي،التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي،مذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص علوم التسيري،جامعة أيب بكر : المصدر

 .132،ص 2012- 2011بلقايد ،تلمسان،

 
 الذي االرتفاع مرغ ، جدا ضعيفة الوطين الدخل يف السياحي القطاع مسامهة نسبة أن ، أعاله اجلدول خالل من يالحظ

 و 2006 سنة % 1.02 بني حمصورة املسامهة بقيت حبيث 1999 سنة منذ حقيقيا تطورا تعرف مل فهي ، 2008 سنة عرفته
  . الفرتة هذه خالل حقيقة يتطور مل السياحي القطاع أن على يدل ما وهو 2008 سنة2.06%

                                         

  .132مروان صحراوي،مرجع سابق ،ص:  8
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 %4 يعادل ما م 2011 سنة دج مليار 529.1 للجزائر خلاما احمللي الناتج يف السياحة لقطاع املباشرة املسامهة بلغت و
 .  م 2012 سنة اية يف دج مليار 563.1 مبلغ إىل لتصل%6.4 بنسبة املسامهة هذه ترتفع أن حيتمل و الناتج، جممل من

 املسامهة لتصل سنويا % 4.1 بنسبة املؤشر هذا ارتفاع املتوقع من أنه للسياحة العاملية املنظمة قبل من املقدمة اإلحصائيات وأوضحت
  .م 2022 سنة آفاق يف اخلام احمللي الناتج من %4 سيعادل ما دج، مليار 842.2 إىل

 ما هو و السياحة، لقطاع اإلمجالية املسامهة مّثل دج مليار 1021.1 ب قدر مبلغا م 2011 سنة اجلزائر حققت قد و
 يعادل ما أي دج مليار1082.7 املبلغ يصل 6% بنسبة يرتفع أن املؤشر ذاهل يتوقع .السنة لنفس اإلمجايل الناتج من % 7.8 عادل

 سنة حبلول دج مليار 1700.4 مبلغ تبلغ أن حيتمل أنه املصادر  نفس تشري .م 2012 لسنة اخلام احمللي الناتج من % 7.9
  4 %.ب درتق حمتملة سنوية زيادة بنسبة ، اخلام احمللي  الناتج إمجايل من % 8.2 ب همالتس م 2022

 : التشغيل في السياحة مساهمة - 2

 ختلق إذا فالسياحة،  مباشرة وغري مباشرة عديدة شغل مناصب خلق يف تساهم فهي متشعب نشاط السياحة باعتبار
 السياحة قطاع ويعمل املشاريع وجتهيز السياحية املنشآت تأثيث وحىت والتهيئة البناء عملية إىل األولية الدراسة من بداية عمل مناصب

 :9العاملة اليد من  أنواع ثالث خلق على
 واملطاعم الفنادق يف كالعاملني ذاا حبد السياحية الوحدات طرف من املنشأة الشغل مناصب جممل وهي :المباشرة العمالة2-1  

 . السياحي القطاع يف ألكثرا العاملة اليد من الفئة هذه وتكون السياحي والتنظيم والنقل السياحي والتسويق السياحية والوكاالت
 زيادة خالل من واألثاث كالبناء أخرى قطاعات على بالضرورة يؤثر السياحية الوحدات إنشاء :مباشرة الغير العاملة اليد2-2 

 القطاع كان وبالتايل أخرى عاملة يد طلب يف سببا يكون والذي القطاعات هذه يف اإلنتاج زيادة حماولة وبالتايل عليهما الطلب
 . مباشرة غري عاملة يد تشغيل يف مسامهة له السياحة قطاع أن ومنه توظيفها يف مباشر غري ولو سبب السياحي

 سلع تنتج أا غري السياحي القطاع عن ما نوعا بعيدة قطاعات يف املنشأة الشغل مناصب جممل وهي :المحرضة العاملة اليد2-3 
 . اخل ...والتعليم الغدائية والصناعة ةالزراعي كالسلع السياح قبل من تستهلك وخدمات

منصب شغل ) 01(يؤدي إىل خلق ) 02(املتعلقة بالشغل، فإن إجناز سريرين  OMTطبقا لتقديرات املنظمة العاملية للسياحة  �
  .مناصب غري مباشرة متعلقة بالنشاطات امللحقة) 03(واحد مباشر وثالثة 

سرير، أي أن املناصب احملتمل خلقها  115.000إضافية تقدر بـ  استيعابيةىل طاقة فإنه من املتوقع الوصول إ 10.بالنسبة للجزائر 
  :تقدر مبا يلي

  
  

  .      منصب مباشر        57.500                         ½                                            

                                         

  180 ص ،2006 ، اإلسكندرية ، اجلامعي الفكر دار ، 1 ط ، السياحة علم إىل مدخل ،ملوخية فوزي أمحد .9

10  - Ministère du tourisme: plan d‘action pour le développement durable du tourisme en Algérie, 2013, p.4 
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     115.000  ×    
  . منصب غري مباشر 172.500                 3 ×      ½                                    

  .2013منصب شغل جديد يف آفاق ) 172.500+  57.500(   230.000أي مبجموع يقدر بـ 
  

 : 11 العمالة في السياحة لقطاع المباشرة المساهمة �

 هو و م، 2011سنة حىت عمل منصب 359.500 خلق يف السياحة و لألسفار العاملية للمنظمة وفقا القطاع هذا ساهم
 إىل لتصل %5 مبعدل م 2012 سنة يف لالرتفاع مرشحة احلصة . البالد يف العاملة اليد إمجايل من من % 3.6 يقارب ما

 الوكاالت الفنادق، من كل عمال اإلحصائيات هذه تشمل .العمالة جمموع من % 3.7 يعادل ما أي عمل منصب 377.500
 بالسياح املرتبطة التسلية و الرتفيه نشاطات و املطاعم، عمال إىل إضافة املختلفة، املسافرين نقل خدمات اجلوية، اخلطوط السياحية،

 497.000 إىل الرقم سيصل حيث العمالة، جمموع من % 7.2 ب م 2022 سنة املشغلة العاملة اليد تساهم أن يتوقع و .مباشرة
  %.2.8 ب تقدر سنوية بزيادة ، عمل منصب

 
 

 

 

 :العمالة في السياحة و األسفار لقطاع اإلجمالية المساهمة �

                                         

  .132بق ،صامروان صحراوي،مرجع س:  11

3 
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 يف م 2011 سنة يف العاملة الطاقة فإن اخلام، احمللي الناتج يف للقطاع اإلمجالية املسامهة قياس يف املستخدمة املعايري لنفس وفقا
 أي ،% 4.5 ب قدر زيادة مبعدل عمل منصب 731.500 يبلغ أن حيتمل رقم هو و عامل 700.000 من أزيد ُتشغل السياحة

  .اجلزائر يف العمالة من جمموع % 7.01 يعادل ما
 :12 السياحي االستثمار-3

 قاربت استثمارية أموال رؤوس جذب قد يكون اجلزائر يف السياحي القطاع أن السياحة و لألسفار العاملية املنظمة تتوقع
 سنة لتصل م، 2012 سنة % 6.1 بنسبة ترتفع أن املمكن من دج، مليار 119.9
  .سنويا % 6.4 يقارب ارتفاع مبعدل دج مليار 2355.5 إىل م 2022

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : المدفوعات ميزان على السياحة أثر-4

 من املضيفة الدولة داخل السائح ينفقه ما السياحية باإليرادات ويعىن منظورة الغري الصادرات من السياحية املداخل تعترب
 سنة دوالر مليار 750 و ، دوالر مليار 623 يعادل ما 2004 سنة السياحية املبادالت بلغت قدف ، اخل ... نقل ، إطعام ، إيواء

 العاملي املستوى  على السياحي القطاع يف املتداولة املبالغ حجم تبني األرقام هذه ،200713 سنة  دوالر مليار895وكانت  2005
 فهي بكثرة للسياح املستقبلة الدول أو سياحيا املتطورة الدول من للعديد بالنسبة املدفوعات ميزان توازن يف تساهم شك دون من واليت

 لدول مدفوعات ميزان توازن يف مسامهة تكون للسياح املصدرة الدول ، إجيايب املدفوعات ميزان ويكون الصعبة العملة تدفق حمل تكون
 . مدفوعاا ميزان سلبية يف وتساهم أخرى

 بالقطاع خاص فرعي مدفوعات ميزان تعد السياحية الدول من وكثري السياحية واإليرادات تالنفقا املدفوعات ميزان ويتضمن
 ، إسبانيا كدول املدفوعات امليزان يف فائض ميثل فاإلجيايب سلبيا أو إجيابيا ذلك يكون أن وميكن السياح من رصيدها ميثل السياحي

                                         

12 WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2012, The Authority on World Travel & Tourism, Economic Impact 

2012\ WORLD,P  135  
  

  . للسياحة العاملية املنظمة إحصائيات 13
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 املدفوعات ميزان يف العجز كان فقد ، مثال كاجلزائر السياحي الا يف عجز على السليب يشري فيما ، اخل ... تونس ، إيطاليا
 .14دوالر مليون 202.4 إىل 2004 سنة ووصل ، دوالر مليون 96.8 حوايل 2000 سنة السياحي

  : توفير العملة الصعبة -5

وى املعيشة ونوعية عنها حتسني مست حيث أن السياحة تعمل من خالل عائداا على توفري العمالت الصعبة، اليت ينجم 
السياحية بالعملة  املداخلفإن  2013واحمللي، حيث أنه يف مطلع   احلياة للمجتمع احمللي ودعم للتنمية الشاملة على املستوى الوطين

 .15دوالر أمريكي مليار  6,4الصعبة املرتاكمة ستقارب 
  .الجزائر في السياحية التنمية معوقات : الثالث المطلب

 قصد حلها أو تذليلها على للعمل أوال معرفتها وجب املشاكل من جمموعة طريقها تعيق اجلزائر يف السياحية ميةالتن عملية نإ
  فعالية أكثر تكون الوطين الناتج يف السياحي القطاع مسامهة وجعل للسياحة فعلية تنمية

 .16: اجلزائر يف السياحية التنمية معوقات وأهم   
 : يالسياح الوعي إلى االفتقاد 1-

 الدولة يف األطراف مجيع طرف من اهتمام حمل تكون أن وجب الوطين االقتصاد وتنمية تطوير يف هام دور للسياحة كان ملا
 قضية هي السياحي القطاع أمهية حبقيقة الوعي إيقاظ فعملية ، سواء حد على واملواطن املدين واتمع اجلمعيات أو باحلكومة سواء ،

 : التالية النقاط إىل األوىل بالدرجة راجع وذلك االقتصادي و  السياسي القرار صانع مستوى على حاليا مغيبة أا غري وطنية

 السياحية التوعية عن املسؤولة األجهزة دقيقة بصفة تبني بالسياحة املكلفة الوزارة مستوى على دراسات وجود عدم •
 . امهامه لتأدية الالزمة باإلمكانيات ومدها املسؤولية حتميلها قصد

 السياحة مديريات بني تنسيق هناك ليس أنه إذ ، اجلزائر يف السياحي القطاع يف الفاعلني خمتلف بني تنسيق وجود عدم •
 . األخرى السياحية واملؤسسات السياحية والوكاالت

 لبلدنا سياحيةال األمهية إدراك على حقيقة نفتقد حبيث ، املواطن هو اجلزائر يف السياحي للوعي فاقد عنصر أهم ويبقى •
 ما وهو ، احملروقات أسعار اخنفاض و  ارتفاع عن يغنينا حقيقي مورد السياحة جتعل اليت املتوفرة اإلمكانيات ومدى

 غرسها قصد الرتبوية املناهج يف السياحة التنمية أمهية إبراز على فضال بالسياحة خاصة ومعاهد مدارس إنشاء بليتط
 . الصغر منذ مواطنينا وجدان يف

 . القطاع وهيكلة تسيير مستوى على االستقرار عدم 2-

 اليت الوجيزة الفرتة فباستثناء االستقالل منذ مكانه يراوح فهو اجلزائر يف السياحي القطاع تسيري استقرار عدم به ونقصد
 ذلك كان وإن ، أخرى وزارية قطاعات إىل موكل السياحة قطاع تسيري كان الفرتات أغلب فإن خاصة بوزارة السياحة فيها استقلت

                                         

  .131 ص ،2007 ، اجلزائر جامعة ، التسيري يف علوم ماجيسرت رسالة ، تطويرها سبل واقرتاح اجلزائر يف السياحة واقع تشخيص موهوب صاحل 14

15 Ministère du tourisme: op-cit, horizon 2013, p.4. 
  124 ص ،2003 ، قسنطينة جامعة ، االقتصادية العلوم دكتوراه يف رسالة -اجلزائر حالة- ، واالجتماعية االقتصادية وآثارها السياحة ، شبايكي حفيظ مليكة 16
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 القطاع لتنمية املبذولة اجلهود يبعثر أن شأنه من التنظيمي االستقرار عدم أن غري ، السياحة تنمية أمام عائقا ليس املبدأ حيث من
 . ثانوي قطاع السياحة بأن الداللة على فضال

 الثقافة كوزارة أخرى وزارت مع اراوتض بالسياحة املكلفة الوزارة مهام حتديد عدم كذلك االستقرار عدم ضمن ويدخل
 الوزارات بني التضارب من نوع خيلق السياحي الطابع ذات والدينية الثقافية املواقع بعض تسيري أن إذ ، واألوقاف الدينية الشؤون ووزارة

 . املذكورة
 . السياحي للقطاع القاعدية والمنشآت المرافق نقص 3-

 ، اإليواء طاقة منها سيما للسياحة القاعدية اهلياكل يف كبري نقص من تعاين جعلها اجلزائر يف السياحة بتنمية املتأخر االهتمام
 : التالية النقاط يف ذلك ويتجلى

 فالطرق ، غرب -شرق السيار الطريق مشروع ماعدا ، ببعضها للجزائر األربع اجلهات تربط سريعة طرق وجود عدم •
  . سياحي قطب تكون أن من اجلزائر متكن ال نوعية ذات األخرى

 النقل وأسعار اال هذا يف العاملي التطور تواكب مل الزالت اجلزائرية فاملطارات واملواصالت االتصال وسائل يف نقص •
 . الداخلية السياحة سيما السياحة على تشجع ال اجلوي

 . بسهولة ازيار من السائح ميكن مبا البعض ببعضها واألثرية السياحية املواقع لربط تام افتقار •
 . االصطياف فصل خالل تعرفه الذي اإلمهال على فضال اجلزائر شواطئ أغلب منه تعاين الذي الكبري التلوث •
 حتويل ميكن ال حبيث مرونته عدم على فضال كبرية أموال رؤوس من يتطلبه ملا السياحي القطاع يف االستثمار صعوبة •

 . آخر نشاط إىل اإلفالس أو الركود حالة يف السياحي النشاط

 : السياحة بقطاع الحكومة اهتمام عدم 4-

 املوضوعية ناحية فمن ، موضوعية وغري موضوعية ألسباب اجلزائرية ة الدول أولويات ضمن السياحة تكن مل قريب عهد إىل
 االهتمام من مينع ال ذلك أن غري ، كربى أمهية ذات كوا والسكن والتعليم والصحة الفالحة لقطاعات األولوية إعطاء الواجب من

  . بالفائدة السابقة القطاعات على تعود ألا السياحة بتنمية
 

 : بها الجزائر مرت التي األمنية الظروف 5-

 حمل يكون أن ما لبلد ميكن ال إذ ، السياحية التنمية يف الرئيس الدور تلعب السياحية للبلدان األمنية الظروف أن شك ال
 ظروف التسعينات عشرية يف عرفت واجلزائر ، داخله السياح حترك تعيق أمنية اضطرابات يعرف وقتال نفس ويف سياحي استقطاب

 سائح 519.576 بلغ إذ السياح عدد حيث من سنة أضعف 1995 سنة كانت فقد الثمن يدفع السياحي القطاع جعلت أمنية
  .سائح  497.900آنذاك كان حيث 1967 سنة مند عدد أضعف ثاين وهو
 : فعالة تسويقية سياسة إلى فتقاداالـ   6
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 اإلداري العمل على االعتماد ميكن ال سياحي قطب تكون أن من اجلزائر متكن فعالة تسويقية إلسرتاتيجية ختطيط وضع دون
 السياحية ماتاملقو  إبراز من ميكننا مبا السياحي التسويق ومنها احلديثة الوسائل استخدام من البد إذ ، اجلزائري السياحي املنتج لتسويق
 . للسياحة املستدامة التنمية أعاق فعالة تسويقية سياسة غياب ، للسياح جيد واستقطاب اجلزائرية

  . السياحي اال يف املستثمرة األموال رؤوس ونقص كالتلوث السياحة تنمية أمام أخرى عوائق توجد النقاط هذه على زيادة*
  

 : 2025 السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط به جاء لما وفقا حيالسيا القطاع تنمية برامج: الرابع المطلب

  اجلزائر يف السياحية للسياسة املرجعي اإلسرتاتيجي اإلطارSDAT2025 السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط يشكل
 السياحي مشروعها عن ملناطقا ومجيع القطاعات ومجيع الفاعلني جلميع خالهلا من الدولة تعلن اليت الوثيقة مبثابة املخطط هذا ويعد

 اجلزائري يف السياحة خدمة يف ووضعها للبالد، والتارخيية الثقافية الطبيعية، القدرات تثمني يف الدولة إرادة ترتجم أداة وهو2025 آلفاق
 تشكل األ يضرور  حتأصب بل خيارا تعد مل اأ على إليها النظر جيب للدولة، وطنية أولوية السياحة وجعل املطلوبة القفزة ولتحقيق

 . 17للمحروقات بديال موردا
  : للمخطط اإلستراتيجية األهدافـ  1

  18:يف للمخطط العامة األهداف تتمثل :العامة األهداف �

 الصناعة، اخلدمات، النقل، التقليدية، الصناعة مثل( أخرى قطاعات إىل السياسة هذه عن املرتتبة اآلثار توسيع •
 . )التشغيل

  .واالستثمار واملايل، التجاري امليزان النمو، التشغيل، :الكلية تالتوازنا حتسني •
 .والبيئية السياحية الرتقية بني التوفيق •
 السياحة اسرتاتيجيات فان هامة، جذب عوامل متثل العناصر هذه كون والشعائري، التارخيي الثقايف، الرتاث تثمني •

 .احمللية التنمية يف واملسامهة راثت ال ومحاية الثقايف التنوع احرتام عليها املتواصلة،
 الدوليون املتعاملون حيمله الذي التصور يف تغيريات إحداث إىل الربنامج يرمي حبيث :اجلزائر لصورة الدائم التحسني •

 .اجلزائرية السوق اجتاه

  
 

 :02  رقم اجلدول يف هاتلخيص ميكن 2015-2008- للمرحلة المادية ألهدافا �

                                         

  .17 ص ، 2008 جانفي أألولوية ذات السياحية األعمال وبرامج اخلمس احلركات :اإلسرتاتيجي املخطط اجلزائرية، والسياحة والبيئة اإلقليم يئة وزارة 17
 17 ص أعاله، املرجع . 18
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 2015 آلفاق السياحية لاألعما خطة):02(رقم جدول

                        
  2008 األولوية، ذات األعمال برنامج :السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط اجلزائرية، والسياحة والبيئة اإلقليم يئة وزارة :المصدر

 18 ص
 حدود يف كان لفرتةا يةا مع املتوقع السياح بعدد اخلاص التطور مستوى أن نالحظ 02رقم اجلدول خالل من

 حاليا حمدد هو ما ضعف 1,8 ب حدد املستهدف التطور مستوى فإن األسرة، عدد أما ، 2007 سنة حمقق هو ما ضعف1,47
 يف الزيادة قدرت حني يف ، 2015 الفرتة يةا مع مرة 1,3 ب قدر تطور مبعدل فكانت اخلام احمللي الناتج يف مسامهة القطاع أما

 قطاع يوفرها اليت املناصب عدد يف الزيادة قدرت بينما ، 2007 مقارنة أضعاف مرات 9 إىل 7 يقارب ة مباالسياحي اإليرادات
 الفرتة يةايف  املؤهلة العاملة اليد لتطوير تصور اخلطة وضعت كما ، 2007 سنة موجود هو مبا الضعف مقارنة حدود يف السياحة

  .بيداغوجيا عدامق142.800املتاحة  البيداغوجية املناصب لتبلغ

  :السياحي القطاع لتنمية األولوية ذات لمشاريعا �
 :السياحية يف للتهيئة املخطط التوجيهي إطار يف األولوية ذات املشاريع أهم تتجسد

  . السلسلة فنادق •
 .السياحي للتوسع خمصصة مربجمة جديدة وأرضيات متميزة سياحية قرية عشرون •
  .بامتياز سياحية بأقطا ستة يف سياحيا مشروعا 80 اطالق •

  .الوطين املستوى على املنتشرة لالمتياز السياحية باألقطاب اإلجناز قيد املشاريع أهم وضح  03رقم واجلدول
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  المشاريع قيد االنجاز باألقطاب السياحية لالمتياز بالجزائر: 03جدول رقم 

  

  عدد المشاريع  األقطاب السياحية بإمتياز

  شمال شرق

  الشمال وسط

  لشمال غربا

  الجنوب الغربي الواحات

  الجنوب الغربي توات قورارة

 الجنوب الكبير  األهقار

  

23  

32  

18  

04  

02  

01  

  80  المجموع

                 
 ، 2008 ، األولوية ذات األعمال برنامج :السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط اجلزائرية، والسياحة والبيئة اإلقليم يئة  وزارة :المصدر

 18 ص
جديدة  إيواء طاقة حتقيق إىل الستة السياحية باألقطاب االجناز قيد املشاريع جمموع تساهم أن ينتظر 03 رقم لو اجلد من

 .اإلجناز من االنتهاء بعد شغل منصب 8000 وتوفري سريرا، 5986 ب تقدر
   :الجزائر في السياحية السوق إنعاش )لياتآ(مخططات  ـ 2.

 يتعني الذي والدور للمكان االعتبار إعادة تضمن للسوق السياحية، ومستدام سريع إنعاش طرق رهاذك اآليت األدوات تشكل
 للتنمية سياسة أية عليها تقوم اليت الرهانات يف آفاق التحكم ضمن الدولية، السياحة مستوى على تلعبه أن اجلزائرية السياحة على

 للجزائر، السياحي التحول تفعيل قصد ، 2008 من سنة ابتداء األولوية ذات ياحةالس بربنامج العمل اجلزائر يف شرع ولقد املستدامة،
 وكدافع األولوية ذات كمشاريع املدرجة لالمتياز السياحية األوىل القرى أو لالمتياز األوىل السياحية األقطاب إطالق طريق عن وذلك

 التمويل خمطط إىل إضافة واخلاص، العام بني القطاع شراكةوال لنوعية مبخطط مدعومة ، 2008 عام من ابتداء السياحي لالنطالق
 19:2025آلفاق السياحية للتهيئة املخطط التوجيهي به جاء ما حبسب اخلمسة املخططات هلذه إمجايل عرض يلي ما ويف السياحي،

 التنافسية وزيادة املسجلة السياحية الوجهة هيكلة خالل من وذلك :الجزائر وجهة تثمين �

 سياحي كمقصد اجلزائر صورة حتسني و عالية جودة وذات متنوعة سياحية عروض وخلق

                                         

 االقتصادية العلوم كلية املؤسسات، تسيري شعبة التسيري علوم يف علوم دكتوراه أطروحة ˝ اجلزائر حالة– املستدامة السياحة لتنمية االقتصادية األمهية ˝عيساين ، عامر 19

   . 137-135ص ص  ، 2010-2009 :بباتنة  دفعة خلضر احلاج جامعة التسيري، وعلوم
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 . األجانب السياح نظر يف مهم

  :السياحية االمتياز أقطاب إطالق �

 مستوى رفع طريق عن األقطاب هذه ودعم السياحة، لتطوير عاملي منوذج تعترب اليت السياحية األقطاب هيكلة خالل من وذلك
  :، وتضمالسياحية اصور  وتسويق خدماا جودة

 .أهراس سوق تبسة، قاملة، سكيكدة، الطارف، عنابة، من كل ويشمل :شرق مشال لالمتياز السياحي القطب •
 .وزو تيزي جباية، البويرة، الدفلة، عني الشلف، البليدة، بومرداس، تيبازة، اجلزائر:وسط مشال لالمتياز السياحي القطب  •
  .غيلزان بلعباس، سيدي معسكر، تلمسان، متوشنت، عني وهران، مستغامن، :غرب مشال لالمتياز السياحي القطب  •
  .املنيعة الوادي،  بسكرة،  غرداية،  الواحات، :شرق جنوب لالمتياز السياحي القطب  •
   .بشار تيميمون، أدرار، :القصور طرق القرارة، توات، :غرب جنوب لالمتياز السياحي القطب  •
  .جانت إليزي، طاسيلي، :الكبري جلنوبا لالمتياز السياحي القطب  •
  .ت متنراس أدرار، :الكبري اجلنوب لالمتياز السياحي القطب  •
 :السياحي القطاع في " (« le Plan « Qualité)الجود " مخطط تنفيذ �

 طلبام زايدتت الذين و األجانب الوطنيني الزبائن نوعية إىل بالنظر ومبوبة متميزة سياحية عروض لتوفري ضروري املخطط وهذا
 .ورغبام

  :خاصة – عمومية شراكة تنفيذ �
 بني التنسيق تتطلب السياحة تنمية ألن السياحي القطاع تنمية أجل من العموميني واخلواص الشركاء مجيع حتفيز إىل ودف
 .االقتصادية من القطاعات الكثري
  :السياحة قطاع في للتمويل إستراتيجية تطوير �

خالل  من املستثمرين، املتعاملني مرافقة إىل أساسا دف للتمويل عملية إسرتاتيجية يتطلب الذكر ابقةس الديناميكيات حتقيق
 .امليدان هذا يف االستثمار طبيعة االعتبار بعني تأخذ السياحي القطاع يف االستثمار لدعم مناسبة إجراءات

 
  : ةــالخاتم

  

ميثل قوى فاعلة ومؤثرة يف حياة  اجتماعي -اقتصادينية ونشاط يتبني لنا من خالل ما تقدم، أن السياحة ظاهرة إنسا
 اقتصاديوهي مثل أي نشاط  السواءاتمعات، حيث أا أصبحت حتتل حيزا ال يستهان به يف حياة األفراد والدولة ككل على حد 

يط وتفعيل هذا القطاع من أجل ضمان وإنساين آخر هلا آثارها ونتائجها اإلجيابية والسلبية، لذلك كانت احلاجة ماسة وملحة لتخط
  .حتقيق أقصى منفعة ممكنة منه
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الوطين، وميكن النظر إليها على أا نشاط ديناميكي  االقتصادوالسياحة هلا أمهية خاصة تستمد من تأثريها على بنيان وأداء 
، االستهالك اإلنتاجوتؤثر على نشاط يف الدولة وخارجها، فهي تتأثر  االقتصاديةذو تأثري متبادل وفعال يشمل مجيع األنشطة 

باإلضافة إىل أن توزيع املشاريع السياحية . اخل...، املوانئ، الفنادق، البنوك، عمليات التجارة الداخلية واخلارجيةاالتصاالتالرحالت، 
  .على املناطق السياحية املختلفة يعمل على تطويرها وحتسني مستويات املعيشة فيها

وخلق مناصب شغل جديدة  االقتصادياحة كعامل للتوسع اجلهوي خاصة، ألا تؤدي إىل تطور النشاط وبالتايل تعترب السي
يف مناطق فقرية ومعزولة وإنشاء مشاريع سياحية فيها، إضافة إىل تطوير نشاطات أخرى ذه املناطق والنهوض ا، وبالتايل حتقيق 

  .بشكل عام  االقتصادالتوازن اجلهوي ودعم 
يف ظل االوضاع واملشاكل اليت يعاين منها قطاع السياحة ويف إطار تتصف ا مقومات النهوض بالصناعة السياحية ملا يدره          

اليت ميكن من  االقرتاحاتهذا القطاع من فرص مدرة للدخل وحل مشكلة البطالة واالرتقاء بواقع االقتصاد ميكن تأشري عدد من 
  .اليت ينبغي أن تتصف ا االستدامةا من صـفة خالهلا تقريب خطط التنمية وعمليا

 . القطاع ذا املرتبط التكوين نظام يف النظر إعادة •
 . الالزمة والتسهيالت احلوافز الضرورية تكفل حىت والتشريعية القانونية املنظومة تدعيم  •
 .األجنيب املال وراس اخلاص القطاع إشراك  •
 املنافسة العاملية ومواجهة العاملي املستوى غلى القطاع هذا يف التغريات احلاصلة ةمواكب يستطيع حىت العمومي القطاع دعم  •

 .اليوم عليه املفروضة
 .واملقروءة السمعية البصرية الوسائل خالل من املواطنني لدى السياحي الوعي بث  •
 وسيلة واستغالل اإلعالم لوسائ وكافة وامللتقيات واملعارض الندوات خالل من دوليا السياحة الوطنية  صورة حتسني  •

 . هلذا الغرض اإلنرتنت
من  املزيد ورصد احلكومة برنامج عمل أولويات من كأولوية ماسة واحلرف التقليدية والصناعات السياحة قطاع وضع  •

 .االعتمادات
 . منتظمة وحملية وطنية عربية، معارض اجلهوية وإحداث و واإلقليمية الدولية املعارض يف املشاركة  •
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